
 
Opdrachthoudende Vereniging 
Raad van bestuur 2018-09 van 24 oktober 2018 – 18u 
Vergaderplaats: kantoren Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt   

Aanwezig 
 voorzitter Walter Cremers  

ondervoorzitter Eddy Franssen  

ondervoorzitter Raf Truyens  

stemgerechtigde leden Marc Penxten, Rose-Marijke Thevissen, Freddy Pirens, Mia 
Croonen, Ludo Dedrij, Stefan Daniëls, Karen Alders, Geert 
Cluckers, Freddy Bohnen, Ali Caglar, Ingrid Scheepers, Paul 
Hoebrekx, Dirk De Vis, Jean Pellens, Derya Erdogan, Benny 
Schroyen, Jimmy Graulus, Serge Louwet, Garcia Sole, Rudi 
Coenegrachts, Muhammet Oktay, Hubert Brouns, Eugeen 
Gielen, Peter Verheyen, Eric Coenen, Luc Wouters, Mariette 
Janssen, Stefan Thorez, Koen Geusens, Liesbeth Fransen, 
Rohnny Schreurs, Christ Baeten, Katrijn Conjaerts, Roger 
Vanhove, Rachelle Onclin, Walter Leys, Katleen Brusseleers, 
Erwin Wagemans, Jean Duijsens, Chris Ramaekers, Kristien 
Smets, Raymond Thijs, Hassan Amaghlaou, Stefan Govaerts 

adviserende leden Mario Versavel, Carine Meelberghs, Servaas Dreesen 

personeel 

 
Tijdelijke aanwezig 
Verontschuldigd 

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

 

Wim Govaerts (punt  7.2 en 7.3) 

Amaghlaou Hassan, Croonen Mia, Leys Walter, 
Meelberghs Carine, Ali Caglar, Hubert Brouns  

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

BESLUIT: 
1) Goedkeuring notulen RvB08_180926. 

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  
      3.1. 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 voor aanplant CO2-bos voor een 
bedrag van € 600.000. 

4. Recyclageparken 
 Goedkeuring recht van opstal recyclagepark Hechtel-Eksel  4.1.

BESLUIT: 
1) Kennisneming en bekrachting van de akte recht van opstal betreffende de overname 

van het recyclagepark Hechtel-Eksel en opstart dossier. 
 

 Marktverkenningen transport recyclageparken en transport asbest – 4.2.
toewijzing  

BESLUIT: 
1) De raad van bestuur geeft volmacht aan het directiecomité teneinde goedkeuring te 

verlenen aan de gunningsverslagen en een toewijzingsbeslissing te nemen in de 
dossiers ’de verhuur van containers en het transport van deze containers op 
recyclageparken, referentie AK07e_18011_transport rp’ en ‘de verhuur van 
containers en het transport van cementgebonden asbesthoudende afvalstoffen op 
recyclageparken, referentie AK08e_180711_transport asbest rp’. 

5. Ophaal & recycling 
nihil 

6. Administratie, financiën en ICT 
nihil 

7. Bestuurlijke & Juridische Zaken 
 Waarden Limburg.net  7.1.

BESLUIT: 
1) Kennisneming.  

 
 Uitbreiding Optimoproef Lommel  7.2.

BESLUIT: 
1) Akkoord om de test van het Optimosyteem in Lommel als volgt uit te breiden: 

 De inzameling van de fractie keukenafval dat wordt ingezameld met 22 L 
zakken aan € 0,20/zak – in 2019 zal inzameling keukenafval starten na de 
bedeling van de quotumzakken (keukenafvalzakken worden meegegeven).  

 Uitbreiding inzameling snoeihoutbundel naar 12x per jaar ipv 7x per jaar (voor 
2019 is start voorzien in maart). 

 Optioneel kan een burger groenafval laten inzamelen met een 240L container. 
Deze tuinbak wordt tegelijk ingezameld met de snoeihoutronde.                    
De abonnementskost voor deze extra service wordt voor 2019 vastgesteld op 
€ 60 (inzameling vanaf maart);  

2) Vraag aan OVAM om Optimo Lommel voor onbepaalde tijd verder te zetten volgens 
omschreven voorwaarden.  

 
 
 
 
 



 Projectvoorstel bij OVAM voor een project asbestverwijdering 2019-2022  7.3.
BESLUIT: 

1) Akkoord met het indienen van een subsdieaanvraag en organiseren van extra 
maatregelen tot het inzamelen van asbestcement, volgens de OVAM tarieven:  

 bronophaling via platenzakken (€ 30 per zak, inclusief 2 
persoonsbeschermingssets (PBM’s), € 20 vanaf 2de zak, zonder PBM’s) 

 bronophaling via containers (€ 170 per container) 
 verstrekken van asbestzakken voor bronverpakking; 

2) De inzameling gaat in vanaf 1 mei 2019, na een uitgebreide informatiecampagne aan 
de bevolking. Gezien ook de Provincie een project heeft, wordt bij voorkeur samen 
gecommuniceerd en wordt onderzocht of Limburg.net ook kan instaan voor de 
inzameling van deze containers; 

3) Het project wordt voor 90% gefinancierd door de OVAM. Het niet gesubsidieerde 
gedeelte kan worden gefinancierd met de eenmalige financieringsenveloppe die OVAM 
voorziet voor asbestinzameling. Voor de gemeenten die deze financieringsenveloppe 
niet gedelegeerd hebben aan Limburg.net, zal het niet gesubsidieerd gedeelte apart 
worden aangerekend, teneinde de gelijkheid tussen de gemeenten te vrijwaren.   

 
 Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal 7.4.

BESLUIT: 
1) Goedkeuring agenda; 
2) Limburg.net laat zich verontschuldigen op de buitengewone algemene vergadering 

van Cipal.  

8. Personeel 
8.1. Vacature parkwachter 

BESLUIT: 
1) Vacant verklaring van 2 voltijdse functies van parkwachter in de  groep van 

Bocholt/Hechtel-Eksel/Peer; 
2) Inschalen van de functies volgens de bepalingen van het geldelijk en administratief 

reglement; 
3) Opstarten van de interne selectieprocedure. Aansluitend worden de niet ingevulde 

vacatures ingevuld door de externe procedure.   
 
8.2.  Betekening 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). 

BESLUIT: 
1) Het arbeidsongeval van 17 juli 2018 overkomen aan dhr. M.F. 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). 

9. Varia 
- Compostbakken  
 Stand van zaken Optimo Tongeren / Meeuwen-Gruitrode 

 
 

Opgemaakt te Hasselt, de 24 oktober 2018 
Namens de raad van bestuur 

In opdracht 
 
 
De secretaris,   De voorzitter, 
 
 
 
 
 
Bien Jacobs               Walter Cremers  
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