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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN HET  
DIRECTIECOMITÉ OP 5 DECEMBER 2017 

 
3 Personeel – Johan Levecque – vervroegde uitdiensttreding – 

goedkeuring 
 

Het Directiecomité keurt de vraag tot vervroegd uitdiensttreden van Johan Levecque vanaf 1 
oktober 2018 goed. 

 
 

4 Personeel – Koen Laureins – opzeg arbeidsovereenkomst – goedkeuring  
 

Het Directiecomité besluit akkoord te gaan met een verkorte opzeggingstermijn en de beëindiging 
van de overeenkomst op 17 februari 2018. 
 

 

7 Afzet van inert afval voor de periode 2018 - 2019 (verlengbaar voor de 
periode 2020 - 2021) – openbare procedure - gunning 

 
Het Directiecomité besluit aan artikel 13 van bestek i.v.m. de uitvoeringstermijn het volgende toe te 
voegen:  
“Gelet op de erkenning van Tracimat kan de overeenkomst in de eerste 2 jaar opgezegd worden 
mits inachtname van een opzegtermijn van 4 maanden.” 
 
Het Directiecomité besluit om de opdracht m.b.t. het ophalen en verwerken van inert recycleerbaar 
afval, perceel 1, te gunnen aan de firma Remondis Depoorter voor de periode van 4 jaar. 

 
 
8 Ophalen en verwerken van klein gevaarlijk afval ingezameld op de 

containerparken, voor de periode 2018 - 2019 (verlengbaar voor de 
periode 2020 - 2021) – gunningsbesluit 

 
     

Het Directiecomité besluit om de opdracht voor het ophalen en verwerken van het klein gevaarlijk 
afval ingezameld op de containerparken te gunnen aan de firma Veolia ES MRC voor 4 jaar. 

 

 
9 Onderhouds- en permanentiecontract voor de continu analyseapparatuur 

voor 2018 – gunning  
 

Het Directiecomité besluit het onderhouds- en permanentiecontract voor de 3 FTIR toestellen 
voor 2018 te gunnen aan de firma ABB. 
 

 

10 Levering roosterelementen – gunning  
 
De opdracht voor het leveren van roosterelementen wordt gegund aan firma  Wegusta Holland bv 
Nieuwland Parc 329 2952 DD Alblasserdam, Nederland voor de variante met gelaste koelboxen. 

 
 



12 Personeel – consolidatie arbeidongevallen 

 
Het Directiecomité besluit  11 arbeidsongevallen te consolideren tussen de periode van oktober 2014 
tot juni 2017. 
 
 
Vicky Handsaeme       
 
 
Stafmedewerker administratie  
 


