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Raad van Bestuur
Beknopt verslag Zitting van 22 juli 2020

Samenstelling

Aanwezig:
de heer Luc Wouters, Voorzitter; de heer Alex Dubois, Ondervoorzitter; mevrouw Ingrid Erlingen; de 
heer Jo Feytons, Ondervoorzitter; de heer Marco Goossens; de heer Bart Heleven; mevrouw Dymfna 
Meynen; de heer Bob Nijs; de heer Carl Nijssens; mevrouw Heidi Pirlotte; mevrouw Isabelle 
Thielemans; mevrouw Liesbeth Werelds; de heer Gunter Haeldermans, Adviserend lid; de heer Kris 
Somers, Directeur; de heer Muhammet Oktay; mevrouw Mieke Ramaekers; mevrouw Bien Jacobs, 
Directeur / Secretaris

Afwezig:
de heer Tom Thijsen

Verontschuldigd:
mevrouw Anita Bullens, Adviserend lid; de heer Tom Cox, Adviserend lid

Organisatie vergadering
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
1.1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur van 08/07/2020

GOEDGEKEURD

2. Bestuurlijk & organisatie
2.1. Invoering Optimo-inzameling en beslissing tot gedeeltelijke uitvoering in eigen 

beheer
GOEDGEKEURD

Besluit
Gezien de beslissing van de algemene vergadering dd. 19/12/1019 waarbij alle gemeenten, met 
uitzondering van de 8 diftargemeenten, via een gemeenteraadsbeslissing te kennen gaven om in te 
stappen in het Optimo-systeem;

Gezien de uitgebreide ervaringen met de Optimo-inzameling in de proefgemeenten, de studies en de 
voordelen (zie nota 'OVAM');

Gezien de keuze van de 8 diftargemeenten om de inzameling via diftarcontainers verder te zetten, 
waarbij de raad van bestuur kennisneemt van onderstaand standpunt van de betrokken gemeente: 

 Het voordeel dat de Optimo-gemeenten zouden genieten ingevolge een uitgebreidere in 
house inzameling van de Optimo inzameling moet op dezelfde manier ten goede komen aan 
de diftargemeenten.

 De minprijs op de prijs van de Optimo-inzameling met private partijen voor de Optimo-
gemeenten als gevolg van de niet deelname door de 8 diftargemeenten, zou minstens op het 
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moment van een eventuele toekomstige deelname na 2028 aan het Optimo-syteem moeten 
verrekend worden op de som die op dat moment verschuldigd is voor de intrede in de 
Biosortinstallatie, en dit om een intrede op dat moment te vergemakkelijken;

Gezien de prijsberekeningen en de SWOT-analyse m.b.t. de uitbreiding van de uitvoering in eigen 
beheer van de Optimo-inzameling;

Gezien het standpunt van de OVAM dat de Optimo-inzameling mag ingevoerd worden met 
uitzondering van het organisch afval en het standpunt zoals meegedeeld tijdens het overleg d.d. 13/7 
dat gestart mag worden met de volledige Optimo-inzameling in de gemeenten van West;

Gezien de noodzaak - met het oog op continuïteit van inzameling om – beslissingen te nemen m.b.t. 
de organisatie van de afvalinzameling en over te gaan tot toewijzing van de lopende 
inzamelopdrachten (zie verder onder ‘inzameling’);

Gezien de invloed op de prijs van de dienstverlening die hiermee gepaard gaat;

 

BESLIST de raad van bestuur om: 

1) Van zodra de sorteerinstallatie operationeel is (1/1/2022), de Optimo-inzameling in te voeren in de 
gemeenten van West (zoals opgenomen in de percelen 3 en 4 van de opdracht 
'AK02e_200205_inzameling optimo' (zie verder onder punt 'Optimo)';

2) De inzameling in eigen beheer uit te voeren in de gemeenten Zuid, Bree en Maaseik (zoals 
opgenomen in de percelen 1 en 2 van de opdracht 'AK02e_200205_inzameling optimo' en de percelen 
3 en 4 toe te wijzen aan private partners (zie verder onder punt inzameling);

3) Op basis van de bekomen data van het proefproject Lommel, uitgebreid met de data van de 
Optimo-inzameling in West en bij voorkeur 2 proefgemeenten in Zuid, zal bij gunstige evaluatie 
aangaande de organisch biologische fractie in 2025 de volledige uitrol van het Optimo-systeem ook in 
de gemeenten van Zuid ingevoerd worden; 

4) Voorlopig niet over te gaan tot invoering van de facultatieve tuinbak in de gemeenten van West; 

5) De keuze van het definitieve systeem van afvalinzameling zal gebeuren in 2026-2027, zodat dit kan 
worden ingevoerd op 1/1/2029 (=na afloop van de huidige inzamelcontracten). 

6) De geraamde prijzen voor de verschillende inzamelsystemen, rekening houdend met het gegeven 
dat er momenteel nog geen Optimo-inzameling kan opgestart worden in Zuid en de keuze van de 
diftargemeenten om hun inzamelsysteem verder te zetten: 

 Voor de gemeenten van West (Optimo-inzameling): € 101,2/gezin/jaar
 Voor de gemeenten van Zuid (verderzetting huidige werkwijze tot verdere evaluatie): € 

116,7/gezin/jaar
 Voor Bree en Maaseik: voorstel tot omschakeling naar systeem Zuid, hierover wordt zo snel 

mogelijk in gesprek gegaan met Bree en Maaseik
 Voor de 8 diftargemeenten: € 131,8/gezin/jaar 

7) De begrote tussenkomst uit de reserves tot en met 2025 zal voor alle gemeenten op identieke wijze 
doorgevoerd worden. Indien het principe van de beslissing van de algemene vergadering dd. 19 
december 2019, om het werkelijke prijsverschil van de huidige prijs van het goedkoopste 
inzamelsysteem t.a.v. de prijs voor de Optimo-inzameling bij te passen vanuit de reserves - wordt 
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doorgevoerd voor alle gemeenten, dus ook de gemeenten die niet deelnemen aan de Optimo-
inzameling, zal hiervoor een gebudgetteerd jaarlijks bedrag van € 3.179.173  (= € 8,4/gezin 
* 378.473 gezinnen) uit de reserves nodig zijn.

5. Inzameling
5.1.  Inzamelopdrachten - toewijzing inzameling huisvuil en gft via diftarcontainers

GOEDGEKEURD

Besluit
1)  Goedkeuring van het verslag van toewijzing betreffende de inzameling van huisvuil en GFT-afval 
met diftarcontainers in een deel van het bedieningsgebied van Limburg.net, referentie 
AK01e_200205_inzameling diftar;

2) De opdracht wordt toegewezen aan de firma Remondis Belgien SPRL, Route de l’Eau Rouge 3, 
4970 Stavelot en dit voor de variant waarbij een uniform opnamesysteem (kambelading) voor alle 
betrokken gemeenten zal worden toegepast;

3) De jaarlijkse kostprijs bedraagt € 3.708.531,40, excl. btw;

4) Er wordt met de firma Remondis een raamovereenkomst afgesloten met de contractuele 
bepalingen betreffende de uitvoering van de opdracht. In deze overeenkomst zullen ook de 
vastgelegde Service Level Agreements (SLA’s) worden opgenomen.

5.2. Inzamelopdrachten - toewijzing van percelen 3 en 4 van de Optimo-inzameling
GOEDGEKEURD

Besluit
1) De opdracht voor de Optimo-inzameling van perceel 1, 2, 5 en 5bis wordt niet toegewezen; 

2) De opdracht voor de Optimo-inzameling van perceel 3 en 4 wordt toegewezen aan de 
firma RENEWI nv, Berkebossenlaan 7 – 2400 Mol, voor een jaarlijkse kostprijs van € 3.058.265,53, 
incl. korting van 2% en excl. btw voor perceel 3 en voor een bedrag van € 2.854.578,89, incl. korting 
van 2% en excl. btw voor perceel 4;

3) Met de firma Renewi wordt een raamovereenkomst gesloten, waarin de contractuele bepalingen 
betreffende de uitvoering van deze opdracht vervat zitten. In deze overeenkomst zijn ook de 
vastgelegde Service Level Agreements (SLA’s) opgenomen.

De secretaris
Bien Jacobs

De voorzitter
Luc Wouters


