
 

 
Opdrachthoudende Vereniging 
Directiecomité 2018-07 van 8 mei 2018 – 17.30u. 
Vergaderplaats: Kantoren 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 

Leden 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

BESLUIT: 
1) Goedkeuring notulen DC06_180420. 

2. Bionerga 
Nihil 

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie 
Nihil 

4. Recyclageparken 
4.1. Vraag Houthalen-Helchteren in verband met gratis aanleveren buxus op het 

reyclagepark 

BESLUIT: 
1) Negatief advies betreffende de mogelijkheid om buxusplanten gratis toe te laten op 

de Limburg.net recyclageparken.  
 
4.2. Vraag Leopoldsburg in verband met huisvuil op het recyclagepark  

BESLUIT: 
1) Kennisneming van de aanvraag van Leopoldsburg; 
2) Opdracht om voor alle Limburg.net parken een afwijking aan te vragen op de 

bestaande regelgeving zodat inzameling van huisvuil als proefproject mogelijk is in 
alle Limburg.net parken.  

5. Ophaal & recycling 
Nihil 
 

6. Administratie, financiën en ICT 
6.1. Toegangscontrole recyclageparken 
 

1. Fysieke toegang tot de recyclageparken  
2. Toegang tot de CARDS databank  

 

 



 

BESLUIT: 
1) Akkoord met het plaatsen van de online toegangsbadges als meerwerk op de 

opdracht van de firma Coenjaerts, uitgevoerd door de onderaannemer Eniq;  
2) Ter beveiliging van het gebruik van softwareprogramma Cards zal voortaan het 

programma bij gebruik telkens moeten geblokkeerd / gedeblokkeerd worden.  

7. Bestuurlijke & Juridische Zaken 
7.1. Voorbereiding statutenwijziging en nieuwe bestuurlijke organisatie met 15 
bestuurders  

BESLUIT: 
1) Kennisneming van het draftvoorstel en gedachtenuitwisseling over het thema.  

 
7.2. Aanvraag Uitmuntend Limburg werkingsbijdragen 2019 

BESLUIT: 
Het directiecomité verleent positief advies aan de raad van bestuur, teneinde over te                            
gaan tot volgende beslissing:  

1) Akkoord met verlenging financiering 2019, bespreking meerjarenplan en te behalen 
doelstelling Uitmuntend Limburg in september;  

2) Opstart werkgroep met Provincie en Limburg.net.  

8. Personeel 
8.1. Loopbaanvermindering - onderbreking 

BESLUIT: 
1) Goedkeuring loopbaanonderbreking van S.C. 

 
8.2. Ontslag  

BESLUIT: 
1) Aanvaarden ontslag van T.K. 

 
8.3. Tijdelijk medewerker parkwachter 

BESLUIT: 
1) Aanwerving met een voltijds contract (36/36) van bepaalde duur van K.J. voor de 

periode van 14 mei 2018 tot en met 31 december 2018 in de functie van parkwachter 
Diest/Halen/HerkDeStad/Lummen. De betrokken medewerker wordt ingeschaald in 
niveau D1, graad van technisch beambte. De anciënniteit is door het directieteam 
vastgesteld op basis van de wettelijke bepalingen; 

2) Dit besluit wordt meegedeeld aan de raad van bestuur. 
 
8.4. Niet aanvaarding arbeidsongeval 
 
BESLUIT: 

1) Het arbeidsongeval van 7 maart 2018 overkomen aan Dhr. J.S. wordt op advies van 
de verzekeraar niet erkend als arbeidsongeval; 

2) De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht 
wordt, is de startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. 

 
8.5. Genezenverklaring arbeidsongeval 

BESLUIT: 
1) Het arbeidsongeval van 27 november 2017 overkomen aan P.F. is geconsolideerd op 

23 maart 2018 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. 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 
Nihil 

Opgemaakt te Hasselt, de 8 mei 2018 
Namens het directiecomité 

In opdracht 
 

De secretaris De voorzitter, 
 
 

Bien Jacobs  Walter Cremers 
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