
 

 
Opdrachthoudende Vereniging 
Directiecomité 2018-12 van 11 juli 2018 – 18u  
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,                   
Maarten De Ceulaer,             
Dirk De Vis, Freddy Pirens,     
Luc Wouters 
Verontschuldigd 
E. Franssen, M. De Ceulaar, L. 
Wouters, K. Somers 

Leden 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

BESLUIT: 
1) Goedkeuring notulen DC11_180621. 

2. Bionerga 
Nihil  

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie 
3.1. Inbrengen extra activiteiten in Centrum Duurzaam Groen 

BESLUIT: 
1) Akkoord met uitwerken verdere stappen overhevelen van activiteiten ‘organisch 

afvalpreventie’ Limburg.net naar CDG. 

4. Recyclageparken 
4.1. Organisatie marktbevraging transporten algemeen - recylageparken  

BESLUIT: 
1) Goedkeuring van de organisatie van een openbare procedure voor het verhuur van 

containers en het transport van deze containers op recyclageparken; 
2) Goedkeuring lastenboek AK07e_180711_transport RP. 

 
4.2. Organisatie marktbevraging transporten asbest - recylageparken  

BESLUIT: 
1) Goedkeuring van de organisatie van een openbare procedure voor het verhuur van 

containers en het transport van cementgebonden asbesthoudende afvalstoffen op 
recyclageparken; 

2) Goedkeuring lastenboek AK08e_180711_transport asbest RP. 
 
4.3. Goedkeuring gewijzigd dossier voor de aanleg van het Recyclagepark Lommel: 
infrastructuurwerken 

BESLUIT: 
1) Goedkeuring van het gewijzigde dossier infrastructuur met projectnr. P.012032;  



 

2) Goedkeuring van de meetstaat infrastructuurwerken voor een bedrag van                  
€ 946.852,67 excl.btw; 

3) Goedkeuring aanvraag toelage bij OVAM. 

5. Ophaal & recycling 
5.1. Verschillende vragen met betrekking tot het plaatsen van  ondergrondse 
containers (OC).  

BESLUIT: 
Het directiecomité legt ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur:  

1) Limburg.net gaat niet op de vraag van gemeenten om niet-huishoudelijk afval in te 
zamelen; 

2) Limburg.net gaat niet in op de vraag van gemeenten om ondergrondse containers te 
installeren die toegankelijk zijn voor (alle) burgers die erom verzoeken. Aan deze 
burgers kan een oplossing geboden worden om hun afval naar het recyclagepark te 
brengen waar vanaf volgend jaar ook huisvuil zal ingezameld worden; 

3) Op specifieke locaties kan Limburg.net een ondergrondse container plaatsen waarvan 
– conform de regeling voor appartementen – de aangeduide burgers verplicht en 
exclusief gebruik moeten maken. Op deze locatie zal er geen huis aan huisinzameling 
meer georganiseerd worden van de fracties die via het ondergrondse systeem worden 
ingezameld; 

4) Er wordt onderzocht of het systeem van mini-recyclageparken een oplossing kan zijn 
in bepaalde gebieden. 

 
5.2. Marktbevraging verwerving/recyclage oud papier-karton – regio’s Oost en 
West   

BESLUIT: 
1) Akkoord met de marktbevraging voor de verwerving en recyclage van oud papier-

karton, ingezameld in de regio’s Oost en West; 
2) Goedkeuring lastenboek AK06e_180711_verwerving p&k O+W.  

 
5.3. Artikel 8 erkenning FOST Plus   

BESLUIT: 
1) Kennisneming. 

 
5.4. Stand van zaken ontwikkeling van een Optimo huisvuilwagen 

 Behoefte 

BESLUIT: 
1) Kennisneming. 

6. Administratie, financiën en ICT 
6.1. Vraag pensioenstudie   

BESLUIT: 
1) Akkoord tot aanstelling van E&Y voor een pensioenstudie met begeleiding tot 

uittekening van nieuw pensioenplan voor € 20.280.  

7. Bestuurlijke & Juridische Zaken 
7.1. Administratieve geldboete Ovam 

BESLUIT: 
1) Niet instellen van beroepsprocedure voor fiscale rechtbank.  



 

8. Personeel 
8.1. Aanwerving belader 

BESLUIT: 
1) Goedkeuring verslag externe aanwerving voor de openstaande vacature van belader; 
2) Aanwerving van D. V. uit Bilzen met een voltijds contract van onbepaalde duur in de 

functie van belader. De datum van indiensttreding wordt vastgesteld op 1 augustus 
2018. De betrokken medewerker wordt ingeschaald in niveau D1 – graad van 
technisch beambte. De nuttige geldelijke anciënniteit is vastgesteld door het 
directieteam; 

3) Worden in de werfreserve geplaatst: Brian Dubois, Rowan Pistoor, Diederik 
Steegmans en Iris Ceyssens; 

4) Dit besluit wordt meegedeeld aan de raad van bestuur. 
 

8.2. Ontslag parkwachter, vervanging en vacature 

BESLUIT: 
1) Aanvaarden ontslag G.P, parkwachter en goedkeuren beëindiging 

arbeidsovereenkomst in onderling overleg; 
2) Herziening aanwervingsbesluit van het DC van 15/06/18 waarbij de startdatum van 

J.H. woonachting in Tongeren vervroegd wordt naar 1/08/18. De overige bepalingen 
blijven ongewijzigd; 

3) Aanwerving van J.B., woonachtig te Riemst, met een voltijds contract van onbepaalde 
duur in de functie van parkwachter in de groep 
Alken/Bilzen/Diepenbeek/Nieuwerkerken. De datum van indiensttreding wordt 
vastgesteld op 1/09/18. De betrokken medewerker wordt ingeschaald in niveau D1 – 
graad van technisch beambte. De nuttige geldelijke anciënniteit is vastgesteld door 
het directieteam; 

4) Aanwerving van W.S., woonachtig te Diepenbeek, met een voltijds contract van 
onbepaalde duur in de functie van parkwachter in de groep 
Alken/Bilzen/Diepenbeek/Nieuwerkerken. De datum van indiensttreding wordt 
vastgesteld op 1/12/18. De betrokken medewerker wordt ingeschaald in niveau D1 – 
graad van technisch beambte. De nuttige geldelijke anciënniteit is vastgesteld door 
het directieteam; 

5) Dit besluit wordt meegedeeld aan de raad van bestuur.  
 
8.3. Genezenverklaring arbeidsongeval 

BESLUIT: 
1) Het arbeidsongeval van 7 november 2016 overkomen aan dhr. B.O. is afgesloten 

zonder blijvend letsel. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden; 
2) De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht 

wordt, is de startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. De termijn binnen 
dewelke betrokkene een verergeringsaanvraag kan indienen (per aangetekende 
brief). 

 
1. B.O. 

BESLUIT: 
1) Het arbeidsongeval van 29 maart 2017 overkomen aan dhr. B.O. is afgesloten zonder 

blijvend letsel. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden; 
2) De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht 

wordt, is de startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. De termijn binnen 
dewelke betrokkene een verergeringsaanvraag kan indienen (per aangetekende 
brief). 

 
 
 



 

2. M.M. 

BESLUIT: 
1) Het arbeidsongeval van 8 mei 2017 overkomen aan dhr. M.M. is afgesloten zonder 

blijvend letsel. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden; 
2) De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht 

wordt, is de startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. De termijn binnen 
dewelke betrokkene een verergeringsaanvraag kan indienen (per aangetekende 
brief). 

9. Varia 
 Het schoonste magazine – zomer 2018 
 20 jaar CO2-bossen  
 Opening samentuinen 
 Data raad van bestuur en directiecomité augustus  

 
Opgemaakt te Hasselt, de 11 juli 2018 

Namens het directiecomité 
In opdracht 

 
De secretaris De voorzitter, 

 
 
  

Bien Jacobs          Walter Cremers 
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