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RAAD VAN BESTUUR 

 

dinsdag 31 augustus 2021 
 

Besluitenlijst 
 
 

1. Ontwerpnotulen raad van bestuur d.d. 14.07.2021 
 
De notulen d.d. 14.07.2021 worden goedgekeurd. 
 
2. Algemeen – Project structureel thuiswerk  
 
De raad van bestuur gaat akkoord met de bijgevoegde tekst betreffende het thuiswerk in IVAGO. 
De voormelde toelichting zal opgenomen worden in een begeleidende brief aan de betrokken 
personeelsleden. 
De datum van de start van het project thuiswerk is 6 september 2021. 
 
3. Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
4. Personeel Financiën – Openverklaring assistent financiën  
 
De raad van bestuur beslist de plaats van assistent financiën 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 jaar. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en toekomstige 
invulling van de plaats van assistent financiën (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 assistent financiën 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. 
 
5. Personeel Financiën – Ondersteuning afdeling financiën  
 
De raad van bestuur beslist om de afdeling Financiën verder te ondersteunen via een derde en vierde 
tijdelijke ondersteuning via interim management. 
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6. Personeel Klantenrelaties en communicatie – Openverklaring medewerker frontoffice en 
onthaal  

 
De raad van bestuur beslist de plaats van medewerker frontoffice en onthaal 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 jaar. Uit deze reserve kan worden geput voor huidige en 
toekomstige invulling van de plaats van medewerker frontoffice en onthaal (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 medewerker frontoffice en onthaal 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. 
 
7. Personeel Klantenrelaties en communicatie – Resultaten examen commercieel diensthoofd 

bedrijfsafval  
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde persoon wordt opgenomen in de reserve voor de functie 
van commercieel diensthoofd bedrijfsafval, 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 29 juli 2021. 
 
8. Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
9. Personeel Klantenrelaties en communicatie – Resultaten examen expert afvalpreventie- en 

sensibilisering  
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde personen worden opgenomen in de reserve voor de functie 
van expert afvalpreventie en sensibilisering 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 30 juli 2021. 
 
10. t.e.m. 33.  Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
34. Personeel Personeelszaken – Resultaten examen HR stafmedewerker  
 
De raad van bestuur beslist dat geslaagde personen worden opgenomen in de reserve voor de functie 
van HR-stafmedewerker, 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 10 augustus 2021. 
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35. t.e.m. 36.  Personeel - individuele personeelszaken 
 
Persoonsgebonden informatie (bescherming persoonlijke levenssfeer als uitzondering in het decreet 
openbaarheid van bestuur) 
 
37. Operaties – Gunning overheidsopdracht IVAGO/21.020 tot het leveren van 3 chassis 26 ton 

geschikt tot de opbouw van een bovenbouw huisvuilwagen en 1 chassis 19 ton geschikt tot 
de opbouw van een bovenbouw glaswagen lage instap op CNG  

 
De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag. 
 
De raad van bestuur beslist de opdracht met nr. IVAGO/21.020 voor het leveren van 3 chassis 26 ton 
geschikt tot de opbouw van een bovenbouw huisvuilwagen en 1 chassis 19 ton geschikt tot de 
opbouw van een bovenbouw glaswagen lage instap op CNG toe te wijzen aan Scania Belgium nv, 
Antoon Van Osslaan 1 bus 28, 1120 Neder-Over-Heembeek. 
 
Er wordt beslist om slechts 2 chassis 26T af te roepen. 
 
Het Full Omnium onderhouds- en herstellingscontract wordt afgesloten voor 2 chassis 26 ton voor de 
kostprijs van 752,30 euro (excl. BTW) per chassis per maand, wat resulteert in een totaalprijs van 
180.552,00 euro (excl. BTW) voor 2 chassis voor 10 jaar. 
 
Het Full Omnium onderhouds- en herstellingscontract wordt eveneens afgesloten voor 1 chassis 19 
ton voor de kostprijs van 714,84 euro (excl. BTW) per maand, wat resulteert in een totaalprijs van 
85.780,80 euro (excl. BTW) voor 10 jaar. 
 
De herstellingen en eventuele aanpassingen buiten het Full Omnium onderhouds- en 
herstellingscontract worden toegekend voor een eenheidsprijs van 84,00 euro per uur (excl. BTW), 
wat voor een vermoedelijke hoeveelheid van 200 uur per chassis resulteert in een totaalprijs van 
50.400 euro (excl. BTW) voor 3 chassis. 
 
De vereiste optie “meerprijs voor het voorzien van een buitenvuller NGV1 (slowfill) aan de linkerzijde 
van het voertuig, zowel voor het chassis 19T als 26T” wordt voor alle chassis gelicht zonder meerprijs. 
 
De vereiste optie “meerprijs voor een voertuig met een wielbasis van ongeveer 4.500 mm i.p.v. 
ongeveer 4.300 mm, voor het chassis 19T” kan eventueel nog worden gelicht zonder meerprijs, nadat 
de grootte van de wielbasis werd afgestemd met de constructeur van de bovenbouwen. 
 
De opdracht wordt toegewezen voor een totaalbedrag van 716.732,80 euro (excl. BTW). 
 
38. Operaties – Gunning overheidsopdracht IVAGO/21.022 tot het leveren en monteren van een 

bovenbouw glaswagen met automatische belading  
 
De raad van bestuur onderschrijft de motivering en het besluit opgenomen in het gunningsverslag. 
 
De raad van bestuur beslist de opdracht met nr. IVAGO/21.022 voor het leveren en monteren van een 
bovenbouw glaswagen met automatische belading te gunnen aan Mol Cy nv voor een aankoopbedrag 
van 76.300,00 euro (excl. BTW). 
 
Het Full Omnium onderhouds- en herstellingscontract voor de bovenbouw wordt afgesloten voor de 
kostprijs van 386,85 euro (excl. BTW) per maand, wat resulteert in een totaalprijs van 46.422,00 euro 
(excl. BTW) voor 10 jaar. 
 
Volgende toegestane optie wordt gelicht: 
Het volautomatisch op en neer gaan van de kleine bak, voor een meerprijs van 1.250,00 euro (excl. 
BTW) 
 
Op vraag van IVAGO zal de bovenbouw uitgerust worden met: 
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Een extra werklicht, voor een meerprijs van 155,00 euro (excl. BTW) 
 
De opdracht wordt toegewezen voor een totaalbedrag van € 124.127,00 (excl. BTW). 
 
39. Operaties – Tijdelijke prijsherziening i.h.k.v. uitvoering overheidsopdracht IVAGO 

IVAGO/20.001 inzake een raamcontract voor het leveren, plaatsen en daarna onderhouden, 
reinigen en herstellen van 350 ondergrondse afvalcontainers inclusief het software 
beheersysteem  

 
De raad van bestuur beslist tot een tijdelijke prijsherziening in het kader van de uitvoering van 
overheidsopdracht IVAGO/20.001 om reden van een onvoorziene, abnormale stijging van de prijs van 
de basisgrondstof staal, die ertoe leidt dat het contractueel evenwicht van de opdracht wordt ontwricht 
in het nadeel van de opdrachtnemer. 
De tijdelijke prijsherziening zal worden doorgevoerd in toepassing van artikel 38/9 KB Uitvoering, 
onder de vorm van een aangepaste prijsherzieningsformule zoals beschreven in de toelichting. 
 
40. SOS – Goedkeuring eindafrekening overheidsopdracht IVAGO/12.040 tot het leveren van 

1500 compostvaten voor thuiscompostering met het oog op subsidiëring door de OVAM  
 
De raad van bestuur keurt de eindafrekening van het Bijzonder Bestek nr. IVAGO/12.040 voor het 
leveren van 1500 compostvaten voor thuiscompostering goed. 
 
41. SOS – Mogelijkheid tot prijsindexering i.h.k.v. overheidsopdracht IVAGO/21.016 

Raamcontract afzetcontainers  
 
Als gevolg van de sterk fluctuerende staalprijzen wordt in het Bijzonder Bestek IVAGO/21.016 een 
wijziging gedaan aan de inventaris en 2 prijsindexeringsformules opgenomen. 
 
De verplichte leveringstermijn van een afroep wordt verhoogd van maximum 30 naar 90 
kalenderdagen.  
 
De raad van bestuur keurt deze aanpassing aan het bestek goed. 
 
 
 


