
 
 

 
Opdrachthoudende Vereniging 
Directiecomité 2019-04 van 22 februari 2019 – 16u  
Vergaderplaats: Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt  
Aanwezig Limburg.net     
Walter Cremers voorzitter en Bien Jacobs   secretaris  
Raf Truyens ondervoorzitter      Kris Somers    directeur  
Eddy Franssen ondervoorzitter     
Hubert Brouns, Dirk De Vis, 
Freddy Pirens, Peter Verheyen, 
Luc Wouters 
Tijdelijke aanwezig  
Michel Duijsters (punt 8.1-8.2) 
Verontschuldigd 
Eddy Franssen 

Leden 
 
 
 
Manager personeel 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
BESLUIT: 

1) Goedkeuring notulen DC03_190206. 

2. Bionerga 
Nihil 

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie 
Nihil 

4. Recyclageparken 
 Inzamelen en verwerken van eps - toewijzing 4.1.

BESLUIT: 
1) Goedkeuring van de opdracht voor het inzamelen en verwerken van eps afkomstig     

van recyclageparken; 
2) Goedkeuring van het verslag van toewijzing betreffende het inzamelen en verwerken 

van eps afkomstig van recyclageparken, referentie AK17c_181221_eps_gunning; 
3) De opdracht wordt toegewezen aan de firma FIM P&R, Nijverheidsstraat 46 – 2260 

Oevel voor een positieve prijs van 95 euro per ton; 
4) De opdracht vangt aan op 1 april 2019 en loopt tot 31 december 2021. Ze is nadien 

verlengbaar met 1 x 1 jaar. 

5. Ophaal & recycling 
 Offerte Suez in verband met extra safetyroute in schoolstraten 5.1.

BESLUIT: 
1) Verder onderzoek en heragendering.   

 
 
 
 
 



 Semi-ondergrondse containers – vaststelling einddatum  5.2.
BESLUIT: 

1) Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling van het quotum ingeval gebruik 
gemaakt wordt van een semi-ondergrondse container, wordt de uiterlijke datum van 
plaatsing van een semi-ondergrondse containere vastgelegd op 1 april 2019. 

6. Administratie, financiën en ICT 
 Implementatie Power BI Rapporteringsomgeving     6.1.

BESLUIT: 
1) Akkoord met de implementatie van Power BI rapporteringsomgeving.   

 
 Nieuwe aanvraag btw-ruling      6.2.

BESLUIT: 
1) Akkoord met offerte vanwege Ernst & Young mbt ondersteuning aanvraag nieuwe btw-

ruling voor de offerte van € 37.500 tot € 45.000; 
2) Akkoord met offerte vanwege Ernst & Young mbt ondersteuning berekening simulaties 

voor de verschillende aftrekpercentages over meerdere jaren voor een 5 werkdagen 
aan € 1.080 per dag.  

7. Bestuurlijke & Juridische Zaken 
 Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval: ontwerp van 7.1.

aanpassing in openbaar onderzoek   
BESLUIT: 

1) Kennisneming van de nieuwe clusters van gemeenten op basis van de typologie 
opgesteld door Belfius en de op basis daarvan herrekende restafvaldoelstellingen. 
Limburg.net gaat echter niet akkoord met de stelling dat er reeds een ‘eerste evaluatie’ 
plaatsvond en vraagt een ernstige evaluatie van de gebruikte methodiek naar het einde 
van de planperiode; 

2) Ovam zal worden verzocht om bij de evaluatie einde planperiode ook te voorzien dat 
de berekening van de gehaalde afvalcijfers niet langer op gemeentelijk niveau moet 
gebeuren, maar dat dit voortaan ook mogelijk is op clusterniveau of over meerdere 
gemeenten met dezelfde doelstelling zodat grensoverschrijdende en/of multifractie-
ophaling ophaling mogelijk wordt; 

3) Extra verpakkingen uit kunststof inzamelen als overgangsmaatregel niet verplichtend 
maken;  

4) Dit standpunt te bezorgen aan Ovam en de gemeenten aangesloten van Limburg.net.  

8. Personeel 
 Terugkoppeling vakbondsoverleg 8.1.

BESLUIT: 
1) Kennisneming besproken punten HOC en BOC via PowerPoint. 

 
 Policy bedrijfswagen – aanpassing parkwachter-vlinders 8.2.

BESLUIT: 
1) Afschaffing ‘policy dienstwagens voor parkwachter-vlinder’. Het gebruik van deze 

bedrijfswagens valt voortaan onder policy bedrijfswagen. 
 
 
 
 
 



9. Varia 
- Bodemonderzoeken samentuinen 
- Formeel schrijven vanwege Reset inzake beleidsplannen Limburg.net – thema 

hergebruik / Kringwinkel  
 
 
 
 

Opgemaakt te Hasselt, de 22 februari 2019 
Namens het directiecomité 

In opdracht 
 
 

 
De secretaris, De voorzitter, 

 
 

 
Bien Jacobs         Walter Cremers 
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