VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN 14 NOVEMBER 2019.
**************************
AANWEZIG:
Dhr. Mathieu De Cock (Oudenaarde, Voorzitter), Mevr. Brigitte Vanhoutte (Ronse, 1e
ondervoorzitter), Dhr. Marcel Saeytijdt (Brakel, 2e ondervoorzitter), Dhr. Jordy De Borre (Lierde), Dhr.
Marnic De Meulemeester (Oudenaarde), Mevr. Christine Vandriessche (Oudenaarde), Dhr. Jan
Foulon (Ronse), Mevr. Eugenie Carrez (Ronse), Dhr. Frederik Van Nieuwenhuyze (Maarkedal), Dhr.
Jurgen Haustraete (Kruisem), Mevr. Iris De Martelaere (Horebeke), Mevr. Delphine Bogaert (Brakel),
Dhr. Tom Aelbrecht (Zwalm)

AANWEZIGE BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM:
Dhr. Tom Deputter (Ronse), Steven Bettens (Oudenaarde),

VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT:
-

VERONTSCHULDIGD:
Dhr. Willy Dhondt (Wortegem-Petegem), Dhr. Guido De Temmerman (Zwalm)

SECRETARIS:
Kris Dobbelaere

Ook Danny De Brakeleer woont de vergadering bij.

Het verslag van de Raad van Bestuur van 12 september 2019 wordt met éénparigheid van stemmen
goedgekeurd.

P.1453 Bestek Recyclageparken
De opening van de offertes vond plaats op maandag 21 oktober om 14:00. Voor een aantal percelen
waren er heel wat inschrijvingen, voor andere percelen was de interesse minder. Alle ingediende
offertes werden als regelmatig bevonden. Vervolgens werden de inschrijvingen onderworpen aan een
prijsonderzoek en getoetst aan de gunningscritria: 70% op prijs, 20% op klantenservice en technische
bijstand en 10% op milieuvriendelijkheid van de inzameling en verwerking. Tot slot werd ook het
verbeteringsvoorstel dat ingediend werd door de firma Renewi afgezet ten opzichte van het resultaat
na evaluatie van de aparte inschrijvingen.

Beslissing:
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
14 november 2019 voor Perceel 1 (OPHALEN EN VERWERKEN VLAK GLAS), Perceel 2
(OPHALEN EN VERWERKEN LANDBOUWFOLIE), Perceel 3 (OPHALEN EN VERWERKEN
FRITUURVETTEN EN FRITUUROLIEN), Perceel 4 (OPHALEN EN VERWERKEN AFGEWERKTE
OLIEN), Perceel 5 (OPHALEN EN VERWERKEN HARDE PLASTICS), Perceel 6 (OPHALEN
LUIERAFVAL), Perceel 7 (OPHALEN GROF VUIL), Perceel 8 (OPHALEN EN VERWERKEN
METAAL), Perceel 9 (OPHALEN EN VERWERKEN STEENPUIN), Perceel 10 (OPHALEN EN
VERWERKEN ASBEST), Perceel 11 (OPHALEN EN VERWERKEN AARDE), Perceel 12 (OPHALEN
EN VERWERKEN VAN KALKHOUDEND BOUWAFVAL), Perceel 13 (OPHALEN EN VERWERKEN
GROEN AFVAL), Perceel 14 (OPHALEN EN VERWERKEN BOOMSTRONKEN), Perceel 15
(OPHALEN EN VERWERKEN HOUTAFVAL), Perceel 16 (OPHALEN EN VERWERKEN VAN
LOODSTARTBATTERIJEN ), Perceel 17 (OPHALEN EN VERWERKEN OVERIGE KGA)
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De opdracht “Inzameling en verwerking van de afvalstromen op de recyclageparken van het
samenwerkingsgebied IVLA” wordt gegund aan de economisch meest voordelige
regelmatige (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde:
* Perceel 1 (OPHALEN EN VERWERKEN VLAK GLAS): Containerdienst Vindevogel BVBA,
tegen het nagerekende offertebedrag € 8.566,80 incl. 21% btw;
* Perceel 2 (OPHALEN EN VERWERKEN LANDBOUWFOLIE): Containerdienst Vindevogel
BVBA, tegen het nagerekende offertebedrag van € 18.694,50 incl. 21% btw;

* Perceel 3 (OPHALEN EN VERWERKEN FRITUURVETTEN EN FRITUUROLIEN): RENEWI NV,
Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, tegen het nagerekende offertebedrag, op basis van het
ingediende verbeteringsvoorstel, van € -14.996,80 incl. btw (0% btw);
* Perceel 4 (OPHALEN EN VERWERKEN AFGEWERKTE OLIEN): RENEWI NV, Berkebossenlaan
7 te 2400 Mol, tegen het nagerekende offertebedrag , op basis van het ingediende
verbeteringsvoorstel, van € 3.638,47 incl. 21% btw;
* Perceel 5 (OPHALEN EN VERWERKEN HARDE PLASTICS): RENEWI NV, Berkebossenlaan 7
te 2400 Mol, tegen het nagerekende offertebedrag, op basis van het ingediende
verbeteringsvoorstel, van € 74.539,34 incl. 21% btw;
* Perceel 6 (OPHALEN LUIERAFVAL): RENEWI NV, Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, tegen het
nagerekende offertebedrag , op basis van het ingediende verbeteringsvoorstel, van
€ 41.161,66 incl. 21% btw;
* Perceel 7 (OPHALEN GROF VUIL): RENEWI NV, Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, tegen het
nagerekende offertebedrag , op basis van het ingediende verbeteringsvoorstel, van
€ 219.613,35 incl. 21% btw;
* Perceel 8 (OPHALEN EN VERWERKEN METAAL): BLC Group, Klein Frankrijk 39 te 9600
Ronse, tegen het nagerekende offertebedrag van € -35.423,30 incl. btw;
* Perceel 9 (OPHALEN EN VERWERKEN STEENPUIN): BLC Group, Klein Frankrijk 39 te 9600
Ronse, tegen het nagerekende offertebedrag van € 87.967,00 incl. 21% btw;
* Perceel 10 (OPHALEN EN VERWERKEN ASBEST): Catte Containers, Bedrijvenpark Coupure
14 te 9700 Oudenaarde, tegen het nagerekende offertebedrag van € 90.350,70 incl. 21%
btw;
* Perceel 11 (OPHALEN EN VERWERKEN AARDE): BLC Group, Klein Frankrijk 39 te 9600
Ronse, tegen het nagerekende offertebedrag van € 11.228,80 incl. 21% btw;
* Perceel 12 (OPHALEN EN VERWERKEN VAN KALKHOUDEND BOUWAFVAL):
Containerdienst Vindevogel BVBA, tegen het nagerekende offertebedrag van € 36.481,50
incl. 21% btw;
* Perceel 13 (OPHALEN EN VERWERKEN GROEN AFVAL): RENEWI NV, Berkebossenlaan 7 te
2400 Mol, tegen het nagerekende offertebedrag van , op basis van het ingediende
verbeteringsvoorstel, van € 379.696,64 incl. 21% btw;
* Perceel 14 (OPHALEN EN VERWERKEN BOOMSTRONKEN): RENEWI NV, Berkebossenlaan 7
te 2400 Mol, tegen het nagerekende offertebedrag, op basis van het ingediende
verbeteringsvoorstel, van € 17.915,36 incl. 21% btw;
* Perceel 15 (OPHALEN EN VERWERKEN HOUTAFVAL): Callens Recycling bvba, tegen het
nagerekende offertebedrag van € 180.568,30 incl. 21% btw;
* Perceel 16 (OPHALEN EN VERWERKEN VAN LOODSTARTBATTERIJEN ): VANHEEDE
ENVIRONMENTAL LOGISTICS nv, DULLAARDSTRAAT 11 te 8940 Wervik, tegen het
nagerekende offertebedrag van € -5.808,73 incl. btw;

* Perceel 17 (OPHALEN EN VERWERKEN OVERIGE KGA): VANHEEDE ENVIRONMENTAL
LOGISTICS nv, DULLAARDSTRAAT 11 te 8940 Wervik, tegen het nagerekende offertebedrag
van € 153.924,10 incl. 21% btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. BBCP20190912.

P.1454 Personeelszaken
a) Personeelsstatuut
Op 16 oktober 2019 vond het bijzonder onderhandelingscomité plaats met betrekking tot het
ontwerp personeelsstatuut van IVLA. Het verslag dienaangaande en de aangepaste statuten werden
voorafgaand aan alle bestuurders bezorgd.
Op basis van het overleg vragen de vakorganisaties om volgende maatregelen te overwegen:
•

in artikel 79 de periodes van onbezoldigde afwezigheid die in aanmerking komen voor de
toekenning van schaalanciënniteit uit te breiden met andere afwezigheden dan de nu voorziene
loopbaanonderbreking;
1° disponibiliteit;
2° onbetaald verlof als recht;
3° onbetaald verlof als gunstmaatregel;
4° de federale thematische verloven;
5° zorgkrediet.

•

het bedrag van de maaltijdcheques te verhogen van 7 euro naar 8 euro;
In zitting van 5 november en bij de bespreking van de begroting 2020 besliste de Raad van Bestuur
reeds om het bedrag per maaltijdcheque te verhogen van 7 naar 8 euro en dit met ingang van 1
januari 2020.

•

een tweede pensioenpijler te voorzien voor het contractueel personeel.
IVLA zal deze mogelijkheid verder bekijken na overleg met diverse verzekeringsmaatschappijen
en na een vergelijkende analyse binnen de sector.

Beslissing:
Art. 1. De Raad van Bestuur beslist éénparig om artikel 79 van het ontwerp
personeelsstatuut inzake de periode van onbezoldigde afwezigheid die in aanmerking
komen voor de schaalanciënniteit uit te breiden met volgende andere afwezigheden:
1° disponibiliteit;

2° onbetaald verlof als recht;
3° onbetaald verlof als gunstmaatregel;
4° de federale thematische verloven;
5° zorgkrediet.

Art. 2 De Raad van Bestuur beslist éénparig het verslag van het bijzonder
onderhandelingscomité de dato 16 oktober 2019 goed te keuren en samen met het
aangepaste personeelsstatuut over te maken aan de representatieve vakorganisaties.
Art. 3 Het protocol van akkoord/niet akkoord ter ondertekening voor te leggen aan de
representatieve vakorganisaties.

P.1455 Aankoop compostvaten + intergemeentelijke aanpak
Met ingang van 1 januari 2020 start onder andere het nieuwe contract voor de nazorg. IVLA zette sterk
in op zoveel mogelijk ontzorging van de gemeentelijke diensten. De verkoop en levering van
compostvaten maakt hiervan onderdeel uit. Vanaf volgend jaar kunnen de inwoners uit het IVLAgebied via de IVLA-infolijn een compostvat bestellen dat na betaling gratis aan huis zal geleverd
worden. Om praktische redenen is het natuurlijk aan te raden om een uniform tarief te gebruiken.
Dit werd besproken op de vergadering met milieuambtenaren.

Beslissing:
Artikel 1. De Raad van Bestuur beslist éénparig om binnen het werkingsgebied de prijs voor
1 compostvat vast te stellen op 20 euro. De prijs voor 1 beluchtingstok vast te stellen op 5
euro.
Artikel 2. De Raad van Bestuur beslist éénparig om de resterende voorraden bij de vennoten
over te nemen indien zij dit wensen en dit aan de prijs ze destijds verkocht werden
Artikel 3. Gelet op de zeer beperkte voorraad beslist de Raad van Bestuur éénparig 500
compostvaten aan te kopen bij IVAGO aan de prijs van 22,25 euro per stuk.

P.1456 Planning 2020 Raden van Bestuur
Voorafgaand aan deze vergadering werden een volgend voorstel overgemaakt met data waarop de
Raden van Bestuur in 2020 kunnen georganiseerd worden:

DINSDAG
28 JANUARI
10 MAART
21 APRIL
19 MEI OF
26 MEI
23 JUNI
RVB + AV
15 SEPTEMBER
20 OKTOBER

DONDERDAG
30 JANUARI
12 MAART
23 APRIL
HEMELVAART
28 MEI
25 JUNI
RVB + AV
17 SEPTEMBER
22 OKTOBER

17 NOVEMBER
15 DECEMBER
RVB + AV

19 NOVEMBER
17 DECEMBER
RVB + AV

OMSCHRIJVING

JAARVERSLAG

BEGROTING +
BELEIDSPLAN

Beslissing:
De Raad van Bestuur beslist éénparig het scenario van de vergadering op donderdag te
weerhouden.
Dit betekent dat onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden de raden van bestuur
in 2020 op volgende data worden georganiseerd:
- Donderdag 30 januari
- Donderdag 12 maart
- Donderdag 23 april
- Donderdag 28 mei
- Donderdag 25 juni
- Donderdag 17 september
- Donderdag 22 oktober
- Donderdag 19 november
- Donderdag 17 december
P.1457 Stand van zaken lopende dossiers
→ Nieuw contract nazorg:
In het kader van de verdere ontzorging van de gemeenten is een rechtstreekse toegang in het RRsysteem, voor onze partner wenselijk. Maar daarvoor moet een verwerkersovereenkomst afgesloten
worden tussen IVLA en de gemeenten. In het kader van de Algemene Verordening Databescherming
(ADV) of General Data Protection Regulation (GDPR) (vanaf 25 mei 2018 rechtstreeks van toepassing
is in België) hebben sommigen dienaangaande hun bezorgdheden geuit.

Omdat we beseffen dat we in het kader van het diftarsysteem over heel wat gegevens en data
beschikken die bovendien ter beschikking worden gesteld aan onderaannemers, wenst IVLA met
deze aangelegenheid omzichtig te werk te gaan en zeker geen stappen over te slaan.

Beslissing:
De Raad van Bestuur beslist éénparig om de uitbreiding op de bestaande opdracht die IVLA
heeft afgesloten met de firma Renewi in het kader van het bestek BB20181108C (perceel 8
– nazorg) goed te keuren, en aldus een gezamenlijk traject op te starten op vlak van
informatieveiligheid.

→ Zaak FRAUDE:
In deze zaak hebben de pleidooien plaats gevonden. De uitspraak is voor 22/11/2019.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.
→ Zaak Textiel:
Met een arrest van 22 oktober 2019 (nr. 245.852) heeft de Raad van State het vernietigingsberoep
als ongegrond verworpen. Hierbij werd de verzoekende partij verwezen in de kosten van het beroep
tot nietigverklaring begroot op 200,00 EUR en de rechtsplegingsvergoeding van 700,00 EUR die aan
IVLA verschuldigd zijn. Het arrest is als bijlage opgenomen.
Zoals u zal vaststellen, heeft de Raad integraal het namens I.VL.A ontwikkelde verweer gevolgd.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.

→ Herbruikbare bekers:
De herbruikbare bekers zijn ondertussen in productie. Omdat het ontwerp meerdere kleuren bevat
ligt de kostprijs hoger ten opzichte van de basisofferte, maar de totale aanbiedingssom blijft wel
binnen het voorziene budget. Ondertussen wordt met de kringwinkel de details van de
samenwerking verder gefinaliseerd ten einde dit in een overeenkomst vast te leggen.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.

→ overleg kruisem:
Op maandag 18 november vindt er in Kruisem een nieuw overleg plaats waarbij de contouren van de
samenwerking tussen IMOG en IVLA voor de dienstverlening op het grondgebied van Kruisem verder
besproken worden.
De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.

VARIA

-

Volgende Raad van Bestuur: woensdag 18 december om 18:00u.

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR

De Secretaris,

K. DOBBELAERE

De Voorzitter,

M. DE COCK

