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xx
Raad van Bestuur
Beknopt verslag Zitting van 23 februari 2022

Samenstelling

Aanwezig:
de heer Luc Wouters, Voorzitter; de heer Alex Dubois, Ondervoorzitter; 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; de heer Tom Thijsen; mevrouw Liesbeth 
Werelds; mevrouw Anita Bullens, Adviserend lid; de heer Gunter Haeldermans, Adviserend lid; de heer 
Kris Somers, Directeur; de heer Muhammet Oktay; mevrouw Mieke Ramaekers; de heer Koen 
Sleypen; de heer Jan Vangenechten; de heer Gunter Haeldermans; mevrouw Bien Jacobs, Directeur / 
Secretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Isabelle Thielemans

Overzicht toelichtingen
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. Bestuurlijk & organisatie

2.1. Plannen sluiting recyclagepark Bree - Katrien Bogaerts
3. Preventie & sensibilisering, communicatie - Nihil
4. Recyclageparken 

4.1. Correctie afrekening RP Hasselt - Katrien Bogaerts
4.2. Opstart marktbevraging > € 139.000 - 2 fases - goedkeuring selectieleidraad en bestek 
aanduiding studiebureau RP - Michel Duijsters
4.3. Toewijzing opdracht > € 139.000 - inzamelen pmd - Michel Duijsters

5. Inzameling - Nihil
6. Financiën & ICT - Nihil
7. Personeel - Michel Duijsters 

7.1. Vergoeding woon-werk en dienstverplaatsingen
7.2. Alcohol-, drugs- en medicatie -dringende reden
7.3. Arbeidsongevallen - verklaring van genezing

7.4. Aanvraag loopbaanverminderingen
 
 
Welkom en introductie 
De voorzitter heet alle deelnemers welkom en kondigt aan dat de vergadering van 9 maart zal 
doorgaan bij Bionerga, gekoppeld met een bezoek aan de Optimo sorteerinstallatie. Gezien er zo lang 
online vergaderd is, zal er ook een klein diner voorzien worden in een restaurant in de buurt. 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 9 februari 2022.
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2. Bestuurlijk & organisatie
2.1. Plannen sluiting RP Bree
KENNIS GENOMEN

Besluit
-

1. Sluiting heeft geen significante invloed op de omliggende parken.

3. Preventie & sensibilisering, communicatie
Nihil

 
4. Recyclageparken

4.1. Correctie afrekening RP Hasselt
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Foutieve afrekening uit het verleden wordt rechtgezet en leidt tot een correctie van € 
190.584,72;

2. Dat bedrag zal opgenomen worden in de afrekening van het werkingsjaar 2021. 

4.2. Opstart marktbevraging  >  € 139.000 – 2 fases – goedkeuring 
selectieleidraad en bestek aanduiding studiebureau RP
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Goedkeuren van de organisatie van een marktverkenning voor het afsluiten van een 
raamovereenkomst met een ondernemer voor het aanstellen van een studiebureau voor 
ontwerp, de opvolging en de leiding van de werken voor het bouwen van nieuwe 
recyclageparken en/of het aanpassen van bestaande parken;

2. Goedkeuren selectieleidraad met referentie AK03_220223_studiebureau RP;
3. Goedkeuren bestek met referentie AK03_220223_studiebureau RP.

4.3. Toewijzing opdracht  >  € 139.000 - inzamelen pmd
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Goedkeuren van het gunningsverslag AK01_220112_inzamelen pmd RP;
2. De opdracht het inzamelen van pmd op recyclageparken, de verhuur en het transport van 

containers voor perceel 1 wordt toegewezen aan de firma Baldewijns, Veldstraat 170, 3500 
Hasselt voor een jaarbedrag van € 85.314,08 (incl. btw);

3. De opdracht het inzamelen van pmd op recyclageparken, de verhuur en het transport van 
containers voor perceel 2 wordt toegewezen aan de firma Renewi Belgium-Lommel, Gerard 
Mercatorstraat 8 – 3920 Lommel voor een jaarbedrag van € 33.524,26 (incl. btw);

4. De opdracht het inzamelen van pmd op recyclageparken, de verhuur en het transport van 
containers voor perceel 3 wordt toegewezen aan de firma Renewi Belgium – Lommel, Gerard 
Mercatorstraat 8- 3920 Lommel voor een jaarbedrag van € 115.455,78 (incl. btw);

5. De opdracht loopt van 1 april 2022 tot en met 31 december 2028 en is niet verlengbaar.
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5. Inzameling
Nihil

 
6. Financiën & ICT
Nihil

 
7. Personeel

7.1. Vergoeding woon-werk en dienstverplaatsingen 
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Kennisname verhoging vergoeding woon-werk fiets vanaf 1 januari 2022 naar 0,25€/km;
2. Goedkeuren aanpassen vergoeding woon-werk auto naar de helft van de vergoeding woon-

werk fiets en dit vanaf 1 juli 2022;
3. Goedkeuren aanpassing vergoeding dienstverplaatsing fiets naar hetzelfde tarief als woon-

werk fiets vanaf 1 juli 2022. Ze worden alleen uitbetaald wanneer de fiets eigendom is van de 
werknemer. Dienstverplaatsingen per fiets tijdens de werkuren worden maar toegelaten 
wanneer de reistijd vergelijkbaar is met de reistijd van de auto.

7.2. Alcohol-, drugs- en medicatie - dringende reden
GOEDGEKEURD

Besluit
-

1. Aanpassing van het arbeidsreglement wat betreft ontslag om dringende reden, zoals 
hierboven omschreven. 

7.3. Arbeidsongevallen - verklaring van genezing
KENNIS GENOMEN

Besluit
-

1. Kennisname genezingsverklaring arbeidsongeval J.L. op 18 januari 2022;
2. Kennisname genezingsverklaring arbeidsongeval S.V. op 18 oktober 2021.

7.4. Aanvraag loopbaanverminderingen
KENNIS GENOMEN

Besluit
-

1. Kennisname 1/2e medische bijstand voor D.V. voor de periode 14 februari 2022 t.e.m. 14 mei 
2022.



Limburg.net - Raad van Bestuur van 23 februari 2022 : Beknopt verslag
4/4

De secretaris
Bien Jacobs

De voorzitter
Luc Wouters


