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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

OP 17 AUGUSTUS 2021 
 

1 Verslag van 3 augustus 2021 - goedkeuring 
 
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
2 Openstaande vacature directeur 
 
De Raad van Bestuur delegeert de bevoegdheid tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst in 
onderling akkoord van de heer Bart Verlinden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. 
 
De voorzitter neemt zo spoedig mogelijk contact op met de tweede kandidaat op de werfreserve van 
de directeur. 

 
De Raad van Bestuur stelt de heer Paul Dobbelaere aan als interimmanager. 
 
 

3 Afname van de geproduceerde elektriciteit en levering van 
stilstandsverbruik – voorstel tot verlenging van de overeenkomst met 
Luminus voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 
2022 - goedkeuring  

 
De Raad van Bestuur keurt de verlenging van de overeenkomst voor de afname van de 
geproduceerde elektriciteit en de levering van het stilstandsverbruik met EDF Luminus te Brussel voor 
de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 goed.  

 
4 Koppeling te produceren en te injecteren elektriciteit aan de Endex 

Power Forward Market Prices voor de maanden September en November 
2021 - goedkeuring  

 
De Raad van Bestuur beslist de elektriciteitsprijs vast te klikken voor de maand september 2021 aan 
de termijnindex ENDEX voor 80% van de begrote hoeveelheid. 

 
5 Personeel – Operator mecanicien – opzeg arbeidsovereenkomst - 

bespreking 
 

De Raad van Bestuur besluit dat de kennisgeving van betrokken operator mecancien niet als een 

rechtsgeldige wijze van stopzetting van de arbeidsovereenkomst kan beschouwd worden. 

Er zal een aangetekend schrijven gestuurd worden naar de betrokkene met vermelding van de 
nietigheid van zijn ontslagname en aangave van de correcte procedure. 

 

6 Prijsvraag verwerking papier en karton - verlenging overeenkomst met 
Fost Plus of beslissing nieuwe prijsvraag voor verwerving papier en 
karton - goedkeuring 

 
De Raad van Bestuur besluit om het huidige contract met Suez met één jaar te verlengen. 

 
Vicky Handsaeme        
Stafmedewerker administratie 


