DATA
AGENDAPUNT NR AGENDAPUNT
21/01/2016
1274 Dossier Belfius - fraude zaak - stand van zaken

21/01/2016

1275 Vennootschapsbelasting - ruling - stand van zaken toelichting

21/01/2016

1276 Bestek Textielinzameling - offertes - evaluatie bespreking - gunning

21/01/2016

1277 Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en
gelijkaardig bedrijfsafval - toelichting en bespreking

1/03/2016

1278 Maarkedal - Voordracht kandidaat bestuurder

1/03/2016

1279 Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en
gelijkaardig bedrijfsafval - toelichting en bespreking

BESLISSING
1. De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen het
voorgelegde document van Belfius ter recuperatie van de gelden t.b.v.
€ 50358,68 niet te ondertekenen en in deze het advies van advocaat Guy
Hove te volgen.
2. De secretaris krijgt de opdracht de zaak verder administratief op
te volgen
1. De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen akkoord
te gaan met de aanstelling van het Consulting bureau Baker Tilly
Belgium, Collegebaan 2C te 9090 Melle.
2. De Raad van Bestuurd gaat akkoord met de opstart van de préfilingaanvraag.
3. De secretaris wordt gelast met de opvolging en de verdere
afhandeling van dit dossier.
Gezien het voorstel tot gunning beslist de Raad van Bestuur met
éénparigheid van stemmen de opdracht te gunnen aan de firma met de
economisch meest voordelige regelmatige offerte, zijnde V.I.C.T. BVBA,
883603484, Zultseweg 234 te 8790 Waregem, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 349.950,00 excl. Btw of € 423.439,50 incl. 21%
btw in het voordeel van de aanbestedende overheid I.VL.A.
1. De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontwerp uitvoeringsplan
voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.
2. De Raad van Bestuur gaat met éénparigheid van stemmen akkoord met
de bespreking van ht ontwerp uitvoeringsplan op de vergadering van
Milieuambetanten dd° 26/01/2016
3. De deelnemende gemeenten zal gevraagd worden hun opmerkingen
over te maken aan I.VL.A.
4. I.VL.A. zal de opmerkingen bundelen en overmaken aan OVAM.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis en beslist dat de
benoeming van Dhr. Yves Van Heddegem zal worden voorgelegd aan
de Algemene Vergadering die zal gehouden worden in de loop van het
tweede kwartaal 2016.
1. De nota wordt na uitvoerige bespreking met éénparigheid van stemmen
goedgekeurd.
2. Deze nota zal worden overgemaakt aan OVAM en aan de milieudiensten
van de deelnemende gemeenten.
3. De secretaris en de lr. Milieuconsulent worden gelast met de verdere
administratieve afhandeling en opvolging van het dossier.

1/03/2016

1280 Bestek Textielinzameling - gunning

1/03/2016

1281 Dossier Van Gansewinkel - herstellingswerken site Ronse

1/03/2016

1282 Vennootschapsbelasting - ruling - stand van zaken toelichting
1283 Aankoop compostvaten - OVAM - toekenning
subsidiebedrag

1/03/2016

3/05/2016

1284 Vennootschapsbelasting - ruling - stand van zaken toelichting

3/05/2016

1285 Jaarverslag en jaarrekening 2015

3/05/2016

1286 Controle werkzaamheden Bedrijfsrevisor - 2016-20172018 - Prijsvraag

1. voor deze opdracht zal IVLA de opdrachthouder VICT maandelijks
factureren.
2. De opbrengsten van de textielinzameling zullen, op voorstel van de
voorzitter, verrekend worden via de werkingsbijdrage
1. De Raad van Bestuur gaat met éénparigheid van stemmen akkoord
conform de eerdere genomen beslissingen dd° 05/02/2015 en
30/06/2015 aan Van Gansewinkel een tussenkomst te verlenen in de
uitgevoerde herstellings- en instandhoudingswerken voor een
totaalbedrag van € 49,312
2. De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen het
bedrag van € 49.312 te verrekenen met de huurprijs tot vereffening van
de rekening.
3. De betaling van de huur door Van Gansewinkel aan I.VL.A. wordt
dientengevolge opgeschort vanaf maart 2016 voor een periode van
14 maanden.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.
De Raad van Bestuur belist met éénparigheid van stemmen volgende
kostprijzen vast te leggen:
1. Compostvat: 22 EURO
2. Beluchtingsstok: 6 EURO
3. Compostbak: 45 EURO
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.
De statutenwijziging zal worden voorbereid en op de agenda worden
geplaatst van de volgende vergadering van de Raad van Bestuur.
1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2015 worden met éénparigheid
van stemmen goedgekeurd.
2. De beslissing ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene
Vergadering van 30/06/2016.
3. De secretaris wordt belast met de verdere voorbereiding en de
administratieve afhandeling van de Algemene Vergadering dd°
30/06/2015
De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen
prijsofferte te vragen bij die bedrijfsrevisoren nl.:
1. VRC Bedrijfsrevisoren - Kwadestraat 151 A bus 42 - 8800 Roeselare
2. Luc Callaert bv - Zwaluwstraat 132 - 1840 Londerzeel
3. Deloitte Bedrijfsrevisoren - Berkenlaar 8B - 1831 Diegem
De Raad van Bestuur gaat éénparig akkoord met de omschrijving van

3/05/2016
3/05/2016

3/05/2016
3/05/2016
3/05/2016
30/06/2016

1287 Invoering kilometerheffing - impact op lopende
contracten
1288 Dossier ondergrondse glasbollen

1289 Ivago - kostprijs verwerking 2015 - afrekening
1290 Dossier Belfius - fraude zaak
1291 Dossier Textielinzameling - aangetekend schrijven VHS
Europ NV
1292 Vennootschapsbelasting - ruling - beslissing DVB toelichting

30/06/2016

1293 Statutenwijziging - Art. 42

30/06/2016
30/06/2016

1294 Voorbereiding Algemene Vergadering
1295 Controle werkzaamheden Bedrijfsrevisor - 2016-20172018 - Prijsvraag

30/06/2016

1296 Dossier ondergrondse glasbollen - stand van zaken toelichting
1297 Dossier Belfius - fraude zaak - stand van zaken

30/06/2016

de opdracht.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.
De Raad van Bestuur gaat éénparig akkoord om de plaatsing van de
ondergrondse glasbolsites te realiseren via het contract dat
afgesloten werd voor MIWA.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.
1. De beslissing van Het College van de Dienst Voorafgaande
beslissingen in Fiscale Zaken (DVB) dd° 21/06/2016 houdende dat
I.VL.A. aan de rechtspersonenbelasting onderworpen kan blijven
overeenkomstig artikel 220, 3° WIB92 met ingang vanaf aanslagjaar 2016
2. Het feit dat ten gevolge van voormelde beslissing een statutenwijziging
dient uitgevoerd te worden.
De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen:
1. De voorgestelde statutenwijziging goed te keuren
2. De statutenwijziging te laten verlijden bij notariële akte
3. Notaris Sobrie, kantoorhoudende te Zwalm, aan te stellen als notaris
m.b.t. het verlijden van deze akte en de coördinatie van de statuten.
4. De statutenwijziging voor te leggen aan een Buitengewone Algemene
vergadering die zal plaatsvinden in de loop van de maand december 2016
5. De secretaris te gelasten met de verdere administratieve afhandeling
van de statutenwijziging.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.
Na onderzoek der offertes zal de Raad van Bestuur aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van 30 juni 2016 voorstellen om het mandaat
van commissaris-revisor toe te vertrouwen aan Deloitte Bedrijfsrevisoren,
Berkenlaan 8B te 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Dhr. Fabio
De Clercq, de benoeming gaat over de controle van de boekjaren 2016-20172018, en zijn ereloon vast te stellen op 6.150 EUR voor de controle over het
boekjaar 2016, dit ereloon is exclusief BTW en exclusief de bijdrage aan het
IBR en zal voor de boekjaren 2017 en 2018 geïndexeerd worden op basis van
de evolutie van de consumptieprijzen.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.

30/06/2016
30/06/2016

30/06/2016

8/09/2016

1298 Dossier Textielinzameling - aangetekend schrijven VHS
Europ NV
1299 Bestek "ophalen en verwerken van de afvalstromen op
de containerparken van het werkingsgebied IVLA"

1300 Bestek "ophalen en verwerken van het klein
gevaarlijk afval ingezamd op de verschillende
containerparken en tijdens de wijkinzamelingen"
1301 Statutenwijziging - Art. 42

De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.
De Raad van Bestuur belist met éénparigheid van stemmen het bijzonder
bestek voor de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp
"ophalen en verwerken van de afvalstromen op de containerparken van het
werkingsgebied I.VL.A." goed te keuren.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.

De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen:
1. De statutenwijziging voor te leggen aan de Buitengewone Algemen
Vergadering van 21/12/2016 om 19.00 u
2. De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering vast te leggen als
volgt:
1) De aanpassing van de statuten voor de opdrachthoudende vereniging
aan de Rulingbeslissing van 21 juni 2016, met name het aanpassen van
de statuten zodat I.VL.A. kan onderworpen blijven aan de
rechtspersonenbelasting, overeenkomstig artikel 220,3° WIB92 met
ingang van aanslagjaar 2016.
2) Aanpassing van artikel 42 van de statuten aan voormelde beslissing
als volgt:
ARTIKEL 42:
§ 1. Het saldo van de resultatenrekening in dewelke alle lasten, baten
en afschrijvingen zijn opgenomen, maakt eventueel de nettowinst uit.
dit batig saldo zal ons volgt worden verdeeld:
Vijf per honderd voor het wettelijke reservefonds, totdat een bedrag
van tien per honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt wordt.
De overblijvende winst zal overgedragen worden naar de beschikbare
reserve of zal geheel of gedeeltelijk naar het volgend boekjaar worden
overgeboekt; er zal geen mogelijkheid zijn tot winstuitkering.
§ 2. Ingeval een boekjaar sluit met verlies, zal dit worden aangezuiverd
door aanrekening op de beschikbare reserve. Zo deze laatste
ontoereikend is, wordt het overblijvend verlies op het volgende
boekjaar overgebracht.
§ 3. Wanneer ten gevolge van het geleden verlies, het netto-actief
van I.VL.A. is gedaald tot minder dan de helft van het vast gedeelte
van het kapitaal, moet de Algemene Vergadering bijeenkomen binnen
een termijn van ten hoogste zestig kalenderdagen nadat het verlies

8/09/2016
8/06/2016

8/06/2016
27/10/2016

1302 Dossier Belfius - fraude zaak - stand van zaken
1303 Dossier ondergrondse glasbollen - stand van zaken toelichting
1304 Dossier textielinzameling - RVS - verzoek tot
nietigverklaring
1305 Bestek "ophalen en verwerken van het klein
gevaarlijk afval ingezameld op de verschillende
containerparken en tijdens de wijkinzamelingen"
1306 Planning 4° kwartaal 2016
1307 Beleidsplan en Begroting 2017

27/10/2016

1308 Werkingsbijdrage 2017

8/06/2016
8/06/2016

is vastgesteld op te beraadslagen en te beslissen over een door de
Raad van Bestuur opgesteld saneringsplan. De Raad van Bestuur
verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat uiterlijk
drie weken vóór de Algemene Vergadering aan alle deelnemers
en aan de toezichthoudende overheid wordt voorgelegd, samen met de
oproepingsbrief en alle bijbehorende documenten waaruit de
noodzaak van het saneringsplan blijkt. De Algemene Vergadering
beslist onder de voorwaarden bepaald voor de statutenwijziging
zoals opgenomen in artikel 39 §1 van onderhavige statuten. Indien
het saneringsplan niet of in onvoldoende mate wordt aanvaard, kan
artikel 75octies van het decreet worden toegepast.
3) Machtiging aan de Raad van bestuur voor de coördinatie van de
statuten en voor de uitovering van de genomen beslissingen.
3. De secretaris te gelasten met de verdere administratieve afhandeling van
de Buitengewone Alemene Vergadering van 21/12/2016 om 19.00 u.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis en beslist dat de projecten voor de
aanleg van ondergrondse glasbolsites verder mogen uitgevoerd worden.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.
De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om het bestek
"ophalen en verwerken van het klein gevaarlijk afval ingezameld op de
verschillende containerparken en tijdens de wijkinzamelingen goed te keuren".
/
1. De Raad van Bestuur keurt éénparig het ontwerp van beleidsplan 2017
goed, het beleidsplan 2017 zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan
de Buitengewone Algemene Vergadering dd° 21/12/2016.
2. De secreatis wordt belast met de verdere administratieve afhandeling
van het dossier.
3. De Raad van Bestuur keeurt éénparig het ontwerp van begroting 2017
goed en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Buitengewone
Algemene Vergadering dd° 21/12/2016.
4. De secretaris wordt belast met de verdere administraitve afhandeling van
het dossier.
1. Na uitvoerige toelichting en bespreking beslist de Raad van Bestuur
met éénparigheid van stemmen de werkingsbijdrage 2017 vast te stellen
op € 2,03 per inwoner.
2. De inkomsten voor I.VL.A. uit de werkingsbijdrage zouden aldus: €2,03 x

27/10/2016

1309 Project glasinzameling - ondergrondse glasbollen

27/10/2016

1310 Dossier textielinzameling - RVS - verzoek tot
nietigverklaring
1311 Bestek "ophalen en verwerken van de afvalstromen op
containerparken van het werkingsgebied IVLA" gunningsverslag

27/10/2016

108.054 (inwoners) = €219.391,01 bedragen.
3. Het bedrag van €219.391,01 wordt dientengevolge ingeschreven in
de begroting.
4. Onderhavige beslissing zal worden medegedeeld aan de deelnemende
gemeenten.
5. De secretaris wordt belast met de verdere administratieve afhandeling
van het dossier.
1. De Raad van Bestuur beslist mo alle administratieve modaliteiten uit te
voeren en de bestelling van 5 ondergrondse systemen te plaatsen bij MIWA.
2. Ir. Kris Dobbelaere en de secretaris worden gelast met de verdere
administratieve afhandeling van het dossier.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.
De opdracht "ophalen en verwerken van de afvalstromen op de
containerparken van het werkingsgebied IVLA" wordt gegund aan de
economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieders, zijnde:
* Perceel 1 (OPHALEN EN VERWERKEN VLAK GLAS): VAN GANSEWINKEL nv,
BERKEBOSSENLAAN 7 te 2400 Mol, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€16.740,00 excl. btw of €20.255,40 incl. 21% BTW
* Perceel 2 (OPHALEN EN VERWERKEN LANDBOUWFOLIE): Vindevogel,
Bedrijvenpark Coupure 4 te 9700 Oudenaarde, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van €11.100,00 excl. btw of €13.431,00 incl. 21% btw
* Perceel 3 (OPHALEN EN VERWERKEN FRITUURVETTEN EN FRITUUROLIEN): VAN
GANSEWINKEL nv, BERKEBOSSENLAAN 7 te 2400 mol, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € -68.750,00 incl. btw (0% btw)
* Perceel 4 (OPHALEN EN VERWERKEN AFGEWERKTE OLIEN): VAN GANSEWINKEL
nv, BERKEBOSSENLAAN 7 te 2400 Mol, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag
van €8.775,00 ecl. btw of €10.617,75 incl. 21% btw
* Perceel 5 (OPHALEN EN VERWERKEN HARDE PLASTICS): ): VAN GANSEWINKEL nv,
BERKEBOSSENLAAN 7 te 2400 Mol, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€94.365,00 excl. btw of
€10.617,75 incl. 21% btw
* Perceel 6 (OPHALEN EN VERWERKEN ZACHTE PLASTICS): Vindevogel,
Bedrijvenpark Coupure 4 te 9700 Oudenaarde, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 41.080,00 excl. btw of € 49.706,80 incl. 21% btw
* Perceel 7 (OPHALEN EN VERWERKEN LUIERAFVAL): VAN GANSEWINKEL nv,
BERKEBOSSENLAAN 7 te 2400 Mol, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van €
220.941,00 excl. btw of € 267.338,61 incl. 21% btw
* Perceel 8 (OPHALEN GROF VUIL): VAN GANSEWINKEL nv, BERKEBOSSENLAAN 7 te

220.941,00 excl. btw of € 267.338,61 incl. 21% btw
* Perceel 8 (OPHALEN GROF VUIL): VAN GANSEWINKEL nv, BERKEBOSSENLAAN 7 te
2400 Mol, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 277.668,00 excl. btw of
€ 335.978,28 incl. 21% btw
* Perceel 9 (OPHALEN EN VERWERKEN METAAL): VAN GANSEWINKEL nv,
BERKEBOSSENLAAN 7 te 2400 Mol, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 33.273,35 € incl. btw
* Perceel 10 (OPHALEN EN VERWERKEN STEENPUIN): BLC Group, Klein Frankrijk 39
te 9600 Ronse, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 216.720,00 excl.
btw of € 262.231,20 incl. 21% btw
* Perceel 11 (OPHALEN EN VERWERKEN ASBEST): VANHEEDE ENVIRONMENTAL
LOGISTICS nv, DULLAARDSTRAAT 11 te 8940 Wervik, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 207.080,00 excl. btw of € 250.566,80 incl. 21% btw
* Perceel 12 (OPHALEN EN VERWERKEN AARDE): BLC Group, Klein Frankrijk 39 te
9600 Ronse, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 15.540,00 excl. btw of
€ 18.803,40 incl. 21% btw
* Perceel 13 (OPHALEN EN VERWERKEN VAN KALKHOUDEND BOUWAFVAL):
Vindevogel, Bedrijvenpark Coupure 4 te 9700 Oudenaarde, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 82.620,00 excl. btw of € 99.970,20 incl. 21% btw
* Perceel 14 (OPHALEN EN VERWERKEN GROEN AFVAL): VAN GANSEWINKEL nv,
BERKEBOSSENLAAN 7 te 2400 Mol, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van €
800.235,00 excl. btw of € 968.284,35 incl. 21% btw
* Perceel 15 (OPHALEN EN VERWERKEN BOOMSTRONKEN): VAN GANSEWINKEL nv,
BERKEBOSSENLAAN 7 te 2400 Mol, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van €
42.997,50 excl. btw of € 52.026,98 incl. 21% btw
* Perceel 16 (OPHALEN EN VERWERKEN HOUTAFVAL): Oud Papier Jozef Michel NV,
Brasschaatsteenweg 300 te 2920 Kalmthout, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 682.740,00 excl. btw of € 826.115,40 incl. 21% btw.
27/10/2016

1312 Beleggingsmogelijkheden I.VL.A.

27/10/2016

1313 Afsluiten verzekeringscontracten

27/10/2016
17/11/2016

1314 Communicatie - "Week van de ophaler"
1315 Gunningsverslag - Ophalen en verwerken KGA

De Raad van Bestuur wenst niet in te gaan op het voorstel om over te gaan
tot belegging van de beschikbare gelden op de Thesaurierekening.
De Raad van Bestuur gaat met éénparigheid van stemmen akkoord om over
te gaan tot een marktonderzoek voor het afsluiten van de diverse
verzekeringscontracten die I.VL.A. momenten onderschrijft. De secretaris wordt
gelast met de administratieve afhandeling van deze aangelegenheid en met de
opstart en onderzoek van de te volgen procedure.
/
De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen de opdracht te
gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige
(rekening houdend met de gunningscriteria) offerte, zijnde VANHEEDE
ENVIRONMENTAL SERVICES BVBA, Dullaardstraat 11 te 8940 Wervik, tegen

17/11/2016
17/11/2016

17/11/2016
21/12/2016

21/12/2016
21/12/2016
21/12/2016

1316 Dossier textielinzameling - Raad van State - stand van
zaken
1317 Bestek "ophalen en verwerken van de afvalstromen
op de containerparken van het werkingsgebied IVLA" gunningsverslag - stand van zaken
1318 Fraude dossier Belfius - stand van zaken
1319 Bestek aankoop PMD-zakken - toelichting - bespreking goedkeuring

1320 Textielafvalinzameling - stand van zaken
1321 Voorbereiding Buitengewone Algemene Vergadering Statutenwijziging - Artikel 42
1322 Voorbereiding Buitengewone Algemene Vergadering Beleidsplan en Begroting 2017

het nagerekende inschrijvingsbedrag van €241.018,57 excl. Btw of
€297.999,77 incl. btw (1,11% meer dan de raming). De secretaris en Ir.
Kris Dobbelare worden gelast met de verdere administraiteve afhandeling
van deze aangelegenheid
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.

De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.
1. Het bestek BBPMD20161221 wordt met éénparigheid van stemmen
goedgekeurd.
2. De secretaris wordt belast met de verdere administratieve afhandeling
van dit dossier.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.

