
 
Opdrachthoudende Vereniging 
Directiecomité 2018-15 van 3 oktober 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, Dirk De Vis, 
Freddy Pirens, Peter Verheyen, 
Luc Wouters 
Tijdelijk aanwezig  
P. Jans, L. Kelchtermans 
W. Govaerts, Peter Claes 
Verontshuldigd  
P. Verheyen   

Leden 
 
 
 
 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
BESLUIT: 

1) Goedkeuring notulen DC14_180921. 

2. Bionerga 
      2.1. Wijziging aandeelhoudersstructuur Bionerga  

BESLUIT: 
1) Akkoord met wijziging in de groepsstructuur van Nuhma cvba, waarbij de nieuwe 

Asset Company (Nuhma AC nv) toetreedt tot de bestaande 
aandeelhoudersovereenkomst tussen Limburg.net/Bionerga en Nuhma en haar 
addenda.  

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie (KS) 
      3.1. Voorstel tot aankoop van 11 ha gronden voor aanplant CO2-bossen  

BESLUIT: 
1) Goedkeuring om de aankoopbelofte te ondertekenen waardoor overgegaan kan 

worden tot de aankoop van 11 hectare gronden. 

4. Recyclageparken 
nihil 

5. Ophaal & recycling 
nihil 

6. Administratie, financiën en ICT 
Nihil 
 
 



7. Bestuurlijke & Juridische Zaken 
 Voortzetting en uitbreiding Optimo 7.1.
 Inzamelproef Lommel 

BESLUIT: 
1) Principieel akkoord om proefproject op te starten en tegen volgende vergadering de 

laatste (prijs)afspraken vast te leggen. 
 

 Onderzoek mobiliteit ‘Optimo-bis’ 
BESLUIT: 

1) De bijkomende (mobiliteits)studie inzake Optimo wordt gegund aan RebelGroup/VIL, 
voor een bedrag van € 24.800 (btw excl).  

 
 Waarden Limburg.net 7.2.

BESLUIT: 
1) Kennisneming.  

8. Personeel 
8.1 Vaststellingen genezenverklaring arbeidsongeval 
BESLUIT: 

1) Het arbeidsongeval van 19 september 2017 overkomen aan dhr. G.P. 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). 

BESLUIT: 
1) Het arbeidsongeval van 7 februari 2018 overkomen aan dhr. N.V. 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). 

BESLUIT: 
1) Het arbeidsongeval van 30 mei 2018 overkomen aan dhr. E.H. 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). 

 
8.2. Agenda vakbondsoverleg 
Het volgende vakbondsoverleg is vastgelegd op vrijdag 19 oktober 2018. 
Het HOC start om 13u. 
Het BOC start aansluitend. 
 

9. Varia 
- Pers inzake inzamelresultaten versus recyclageresultaten van huishoudelijk 

verpakkingsafval  
Naar aanleiding van de studie van Recover waaruit blijkt dat van het ingezamelde 
verpakkingsafval maar een gedeelte van de PETflessen ook maar daadwerkelijk als 
PETflessen gerecycleerd worden, werd Kris Somers (in functie van afgevaardigde van 
Recover) gevraagd om hierover toelichting te geven, o.m. aan radio 1, vrt en vtm. Kris 
Somers geeft een toelichting.  



 
 

Opgemaakt te Hasselt, de 3 oktober 2018 
Namens het directiecomité 

In opdracht 
 
 
 
De secretaris, De voorzitter, 

 
 
  

Bien Jacobs          Walter Cremers 
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