
  
Opdrachthoudende Vereniging 
Raad van Bestuur 2019-17 van 6 november 2019 – 18 uur 
Vergaderplaats: Burelen Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt 

 

Aanwezig 
 Voorzitter  Luc Wouters  

Ondervoorzitters Alex Dubois, Jo Feytons 

Stemgerechtigde leden 

 
 
Adviserende leden  

Ingrid Erlingen, Marco Goossens, Bart Heleven, Dymfna Meynen, Bob 
Nijs, Carl Nijssens, Muhammet Oktay, Heidi Pirlotte, Mieke Ramaekers, 
Isabelle Thielemans, Tom Thijsen, Liesbeth Werelds 

Anita Bullens, Tom Cox, Gunter Haeldermans  

Personeel 

Verontschuldigd 
Bien Jacobs (directeur/secretaris), Kris Somers (directeur) 

B. Heleven   
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
BESLUIT: 

1) Goedkeuring notulen RvB16_191023. 

2. Bionerga 
/ 

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie 
/  

4. Recyclageparken  
/ 

5. Ophaal & recycling  
 Inzamelcijfers per 30/6/2019 5.1.

BESLUIT: 
1) Kennisneming. 

6. Administratie, financiën en ICT 
 Marktverkenningen < € 144.000  6.1.
 Stockage, reinigen, verhuren en leveren van herbruikbare bekers  

BESLUIT: 
1) Goedkeuring van de organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

stockage, reinigen, verhuren en leveren van herbruikbare bekers; 
2) Goedkeuring technische fiche AK22c_191106_reigingen bekers; 
3) Goedkeuring lijst van aan te schrijven dienstverleners. 

 
 Marktverkenningen >  € 144.000 6.2.

/ 
 Toewijzing opdrachten < € 30.000 6.3.
 Notuleringssoftware 

BESLUIT: 
1) Aankoop van de software ‘notulenbeheer’ bij de firma Greenvalley. 

 



 Toewijzing opdrachten < € 144.000 6.4.
 Leveren van huisvuilzakken uit polyethyleen 
BESLUIT: 

1) Kennisname gunningsverslag AK17e_190925_huisvuilzakken 02-2019; 
2) Toewijzen van de opdracht voor het leveren van huisvuilzakken uit polyethyleen aan de 

firma Sphere Belgium, Avenue Louise 222, 1050 Brussel. De zakken in een grijze kleur zijn 
vervaardigd uit polyethyleen voor minstens 80% op basis van gerecycleerde kunststoffen 
waarvan minstens 50% uit gerecycleerde postconsumer kunststoffen. De zakken zijn 
voorzien van een wave-topsluiting met positiedruk op de beide zijden van de zakken; 

3) De overeenkomst geldt voor 1 jaar voor een vermoedelijke hoeveelheid van 7.500.000 
zakken voor partij 1 (groot formaat) en 2.550.000 zakken voor partij 2 (klein formaat).      
De opdracht kan 2 maal worden verlengd, telkens voor de duur van 1 jaar. 

7. Bestuurlijke & Juridische Zaken  
 Invoering Optimo-systeem 7.1.

BESLUIT: 
1) Onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de algemene vergadering d.d. 

19/12/2019, stelt de raad van bestuur voor om vanaf 2021 het Optimo systeem als 
uniform inzamelsysteem binnen het werkingsgebied van Limburg.net uit te rollen.  
Gezien de financiële en milieuwinsten die dit nieuwe systeem met zich meebrengt (zie 
interactieve pdf van de gemeenten) zullen verdere stappen ondernomen worden om het 
systeem in te voeren in alle gemeenten van Limburg.net, met name:  
 
 Limburg.net start met de nieuwe marktbevragingen voor de inzameling volgens het 

Optimo systeem vanaf 2021 in heel Limburg en Diest, met uitzondering van de fractie 
huisvuil in de 8 gemeenten die momenteel deze fractie met een diftar container 
inzamelen. Voor deze gemeenten wordt voor de fractie huisvuil een aparte 
marktbevraging met diftarcontainers georganiseerd.  

 Bionerga start met de marktbevraging en voorbereidende werkzaamheden voor de 
Optimo-sorteerinstallatie; 

 
2) De definitieve invoering zal maar plaatsvinden onder volgende voorwaarden:   

1. De prijs van de basisdienstverlening van het volledige Optimo syteem voor de burger 
bedraagt € 92,09 voor de jaren 2021 tot en met 2025, waarbij onder de 
basisdienstverlening begrepen zit:  
 De 2-wekelijkse inzameling van 6 afvalsoorten in verschillende kleuren zakken met 

1 ophaalwagen op 1 dag, waarbij de afvalsoorten op kleur zak terug automatisch 
gescheiden worden in een optische sorteerinstallatie.  

 De afvalsoorten bij opstart zijn voor alle gemeenten: huisvuil (met uitzondering van 
de 8 gemeenten hieronder vermeld), pmd en zachte plastics (deze 2 soorten zullen 
in 2021 in principe in 1 zak worden opgehaald), keukenafval en tuinafval.  

 De 8 gemeenten die vandaag huisvuil met diftarcontainers ophalen, zijnde As, 
Bilzen, Bocholt, Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Lanaken, Maasmechelen en Oudsbergen 
beslissen uiterlijk in het voorjaar van 2020 -  na een marktbevraging voor 
inzameling van huisvuil met diftarcontainers - om al dan niet gebruik te blijven 
maken van de diftarcontainers met huisvuil, dan wel ook voor deze fractie in het 
Optimo systeem in te stappen. De gemeenten die verder gebruik maken van de 
diftarcontainers voor huisvuil, betalen de meerkost van dit syteem bovenop het 
bedrag van de basisdienstverlening. 

 Het gebruik van de recyclageparken, inclusief de huidige quota (600 kg/gezin voor 
asbest, 1.000 kg/gezin voor bouwpuin en 400 kg/ gezin groenafval).  

 
 
 
 



2. De prijzen van de (extra) dienstverlening (indien de burger dit wenst):  
 Huisvuilzak 44 L: € 1,25 
 Huisvuilzak 22 L: € 0,625 
 Pmd of zachte plastics (of op termijn p+md) 60 L: € 0,15 
 Textielzak 50 L: € 0,10 
 Groenafvalzak 50 L: € 0,25 
 Keukenafvalzak 22 L: € 0,20 
 Tuinbak (uitsluitend tuinafval) 240 L – jaarlijks abonnement van  € 60 / jaar – 12 

ledigingen  
 Snoeihout op afroep– max. 12/keer per jaar: € 15 / keer – max. 2m³  

 
 De prijs van de basisdienstverlening zoals vermeld is exclusief een quotum huisvuil in 

functie van de gezinssamenstelling. Tot een eventuele afwijkende beslissing door de 
raad van bestuur van Limburg.net blijven de huidige quota huisvuil behouden en 
doorgerekend via de afvalbelasting als 1 kohierbedrag. Mogelijke toekomstige 
aanpassingen aan het quotum worden 1 op 1 tot uiting gebracht via de afvalbelasting 
van de burger(enkel in de gemeenten waar dit van toepassing is).  
 

 Andere dienstverleningen zoals o.m. de inzameling van verschillende afvalsoorten op de 
recyclageparken, inzameling textiel, papier/karton, grofvuil, glas,… evenals de geldende 
tarieven en contantbelastingen worden niet gewijzigd door de invoering van Optimo en 
blijven in de toekomst onderworpen aan het reguliere besluitvormingsproces van de 
raad van bestuur van Limburg.net. 

 
 De uitrol van het Optimo systeem kan maar definitief plaatsvinden op voorwaarde dat 

na de marktbevragingen er geen structurele prijsafwijkingen zijn ten aanzien van de 
geraamde prijzen zoals vermeld in dit besluit en bevestiging van de OVAM dat de 
inzameling voldoet aan de bepaling van het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval 
en gelijkaardig bedrijfsafval;  

 
3) Het punt wordt geagendeerd op de algemene vergadering d.d. 19/12/2019. 

 
 Agenda algemene vergadering Limburg.net 19/12/2019 7.2.

BESLUIT: 
1) Goedkeuring agenda algemene vergadering Limburg.net d.d. 19/12/2019.  

8. Personeel 
- Nihil 

9. Varia 
- Stand van zaken inzameling papier en karton via verenigingen  

 
Opgemaakt te Hasselt, de 6 november 2019 

Namens de raad van bestuur 
In opdracht 

 
 
 
De secretaris,   De voorzitter  
 
 
 
Bien Jacobs                   Luc Wouters 
 
 
 



ADDENDUM:  

1. Stemgedrag  
Volgens het art. 30 van de statuten: stemgedrag der individuele leden 
Tenzij hierna anders is aangegeven, zijn de besluiten van RvB17_191106 unaniem genomen.  
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