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RAAD VAN BESTUUR 

 

23 februari 2022 
 

Besluitenlijst 
 
 

1. Ontwerpnotulen raad van bestuur d.d. 26.01.2022 
 
De notulen d.d. 26.01.2022 worden goedgekeurd. 
 
2. Algemeen – Sociale dialoog  
 
De raad van bestuur neemt akte van het sociaal klimaat op de werkvloer van IVAGO en van wat leeft 
bij de werknemers en op vlak van personeelszaken in het algemeen. 
 
3. Algemeen – Verplichtingen t.a.v. het Rekenhof  
 
De bestuurders nemen akte van hun verplichtingen t.a.v. het Rekenhof. 
 
4. Algemeen – Boordtabel  
 
De raad van bestuur neemt akte van de boordtabellen. 
 
5. Financiën – Verwerkingstarieven afvalstromen 2022  
 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd om de voorgestelde tarieven 2022 goed te keuren en akte te 
nemen van de wijzigingen van een aantal tarieven per 01 maart 2022. 
 
6. Personeel AEC – Resultaten examen procesoperator  
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde persoon wordt opgenomen in de reserve voor de functie 
van procesoperator, tot zijn aanstelling of tot het verval van de reserve of tot zijn weigering van of niet 
ingaan op de aanstelling. 
 
De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand op 1 februari 2022. 
 
7. t.e.m. 8.  Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
9. Personeel Financiën – Resultaten examen diensthoofd aankoop  
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde persoon wordt opgenomen in de reserve voor de functie 
van diensthoofd aankoop, tot haar aanstelling of tot het verval van de reserve of tot haar weigering 
van of niet ingaan op de aanstelling. 
 
De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand op 14 januari 2022. 
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10. t.e.m. 14.  Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
15. Personeel Operaties – Openverklaring milieuwerker  
 
De raad van bestuur beslist 19 vacante plaatsen voor de functie van milieuwerker binnen de afdeling 
operaties open te verklaren en geeft de personeelsdienst de opdracht deze functie(s) in te vullen. 
De raad van bestuur keurt goed dat de functie van milieuwerker kan worden ingevuld in toepassing 
van artikel 5 van de rechtspositieregeling – deel B – contractuelen voor 18 functies. 
De raad van bestuur keurt goed dat één van de vacante plaatsen wordt ingevuld door herplaatsing. 
De raad van bestuur neemt akte van de ongewijzigde functiebeschrijving. 
 
16. t.e.m. 48.  Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
49. Personeel Operaties – Resultaten examen planner-opvolger in opleiding  
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde personen worden opgenomen in de reserve voor de functie 
van planner-opvolger in opleiding, tot hun aanstelling of tot het verval van de reserve of tot hun 
weigering van of niet ingaan op de aanstelling:  
 
De reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaand op 3 februari 2022. 
 

50. t.e.m. 55.  Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
56. Personeel SOS – Afdelingshoofd facilitair beheer – organiseren capaciteitstesten  

 
De Raad van Bestuur beslist om voor deze vacantverklaring van de functie van afdelingshoofd 
facilitair beheer de kandidaten die het vereiste diploma niet kunnen voorleggen capaciteitstesten 
(niveau A) te organiseren en hen, enkel indien zij daarin geslaagd zijn, toe te laten tot deze selectie 
zonder in het bezit hoeven te zijn van het vereiste diploma. De personeelsdienst neemt de organisatie 
op zich. 
 
57. Personeel SOS – Openverklaring afdelingshoofd facilitair beheer  
 
De raad van bestuur beslist de plaats van afdelingshoofd facilitair beheer opnieuw open te verklaren 
met het oog op het aanleggen van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven 
met aanwerving en bevordering als selectiewijze. De raad van bestuur beslist om reserve voor deze 
functie aan te leggen met een duurtijd van 2 jaren. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en 
toekomstige invulling van de plaats van afdelingshoofd facilitair beheer (of latere gewijzigde 
functiebenaming) op basis van de resultaten van de vergelijkende geschiktheidsproeven.  
De selectie wordt gevoerd voor contractuele (bepaalde of onbepaalde duur, of voor een bepaald 
project) aanstelling. De aanstelling zal gebeuren op voltijdse basis. Personeelsleden die statutair zijn 
en bevorderen naar de functie van afdelingshoofd facilitair beheer behouden hun huidig statuut 
(statutair). De eerste aanstelling is voorzien op voltijdse wijze. Binnen de duurtijd van de (eventueel 
verlengde) reserve van deze selectie kan aan een geslaagde kandidaat verschillende opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten aangeboden worden. 
 
De raad van bestuur bevestigt de opdracht aan de personeelsdienst om het examenprogramma vast 
te stellen en de deskundigen voor de examencommissie nominatief te bepalen en de 



 
 

Beknopte Beslissingen RvB 2022 02 23  3 

examenverrichtingen te organiseren. De personeelsdienst kan na overleg met het management ook 
beslissen om een externe organisatie geheel of gedeeltelijk de werving en/of selectie te laten voeren. 
 
De raad van bestuur beslist dat alle voor de functie relevante ervaring uit de private sector zal worden 
gehonoreerd bij de bepaling van de geldelijke anciënniteit, mits tijdige voorlegging van bewijsstukken 
en dit onder de voorwaarden vermeld in de rechtspositieregeling. 
 

58. SOS – Selectiebeslissing Overheidsopdracht IVAGO/21.008 Vernieuwing IT & 
toegangssystemen recyclageparken  

 
De raad van bestuur neemt akte van de selectie. 
 
59. SOS – Gunning overheidsopdracht  IVAGO/21.016 Raamcontract voor het leveren van 

afzetcontainers  
 
De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag. 
 
De raad van bestuur beslist de opdracht met nr. IVAGO/21.016 voor het afsluiten van een 
raamcontract voor het leveren van afzetcontainers toe te wijzen aan Technicas bvba, voor een 
aankoopbedrag van 507.002,00 euro (excl. BTW, opdracht tegen prijslijst en op basis van 
vermoedelijke hoeveelheden). 
 
De vereiste optie (meer- of minprijs voor het uitrusten van de afzetcontainers van hol glas en 
steenpuin met valdeuren i.p.v. klapdeuren) wordt zonder meer- of minprijs gelicht.  
 
De opdracht wordt toegewezen voor een totaalbedrag van 507.002,00 euro (excl. BTW). 
 

60. AEC – Project rookgaswassing status 2022  
 
De leden van de raad van bestuur nemen akte van de presentatie over het project rookgaswassing.  
 
61. SOS – IVAGO en afvaltransport via waterwegen  
 
De leden van de raad van bestuur nemen akte van de presentatie over IVAGO en afvaltransport via 
waterwegen.  
 
 
 


