RAAD VAN BESTUUR
14 juli 2021
Besluitenlijst
1. Ontwerpnotulen raad van bestuur d.d. 23.06.2021
De notulen d.d. 23.06.2021 worden goedgekeurd.
2. Algemeen - Wijziging Tuchtregeling Principes
De principes worden goedgekeurd.
3. t.e.m. 5. Personeel - individuele personeelszaken
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet
openbaarheid van bestuur)
6. Personeel KMW - Openverklaring operationeel assistent KMW
De raad van bestuur beslist de plaats van operationeel assistent KMW 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 een 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 operationeel assistent KMW (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 operationeel assistent KMW 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
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 en dit mits tijdige voorlegging van
bewijsstukken.
7. t.e.m. 12. Personeel - individuele personeelszaken
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet
openbaarheid van bestuur)
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13. Personeel Operaties – Openverklaring chauffeur
De raad van bestuur beslist de plaats van chauffeur open te verklaren met het oog op het aanleggen
van een reserve door middel van vergelijkende geschiktheidsproeven met aanwerving als
selectiewijze. De raad van bestuur beslist om een 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 chauffeur (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 of deeltijdse basis. 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
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.
14. Operaties – Goedkeuring bestek BB 21 035 3 personenwagens lichte vracht
De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/21.035 voor het leveren van 3 elektrisch
aangedreven personenwagens, lichte vracht goed.
15. SOS – Gunning BB 21 004 2- en 4-wielcontainers
De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag.
De raad van bestuur beslist de opdracht met nr. IVAGO/21.004 voor de levering van 2- en 4wielcontainers te gunnen aan Kliko Belgium bv voor een totaalbedrag van 327.960,00 euro (excl.
BTW) (opdracht tegen prijslijst, op basis van vermoedelijke hoeveelheden).
16. SOS – Goedkeuring bestek BB 21 005 Draag en 2-wielcontainers
De raad van bestuur keurt het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/21.005 voor het leveren van draag- en 2wielcontainers goed.
17. SOS - Overeenkomst CNG tanken Farys
De Raad van Bestuur keurt de overeenkomst goed tussen Farys en IVAGO inzake het tanken door
Farys aan de CNG tankinstallatie van IVAGO.
18. AEC – Gunning BB 21 024 persluchtcompressoren
De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag.
De raad van bestuur beslist de opdracht met nr. IVAGO/21.024 voor het vervangen van diverse
persluchtcompressoren en persluchtdrogers in de installaties van IVAGO te gunnen aan Airservice
Hendrickx bvba voor een totaalbedrag van 299.110,00 euro (excl. BTW).
De kostprijs per draaiuur van de installatie (operationele kost voor de eerste 10 levensjaren van luik 1)
bedraagt 8,18 euro/uur (excl. BTW).
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