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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN HET  

DIRECTIECOMITÉ OP 20 NOVEMBER 2018 
 
1 Goedkeuring verslagen van 23 oktober 2018 en 6 november 2018 
 

Het Directiecomité heeft geen opmerkingen op deze verslagen en keurt ze bijgevolg goed. 

 
 
2 Personeel – vraag tot nemen van gewone loopbaanvermindering in het 

eindeloopbaan stelstel met 1/5de – goedkeuring en aanpassing in 
personeelsstatuut en volgende BOC en Raad van Bestuur 

 
 
Het Directiecomité besluit aan de Raad van Bestuur voor te stellen om §5 in artikel 21 van het 
arbeidsreglement te schrappen. Dit wordt ook ter goedkeuring voorgelegd aan het volgende 
Bijzonder Onderhandelingscomité. 
 
De betrokken operator krijgt toestemming om loopbaanvermindering met 1/5de te nemen vanaf 1 
januari 2019 tot zijn pensionering in het eindeloopbaanstelsel. 
 
 

3 Personeel – vraag tot verlenging van deeltijdse prestaties ingevolge 
ziekte - toestemming 

 
Het Directiecomité geeft toestemming aan betrokkene om zijn dienst in halvedagprestaties uit te 
oefenen tijdens de periode vanaf 16 november tot en met 31 december 2018 onder toekenning 
van de halve wedde bij voltijdse prestaties en de aanvullende vergoeding bij toepassing van 
artikel II 24 §3 van het geldelijk statuut. 

  
4 Personeel – Patrick Demuynck – magazijnier - opzeg 

arbeidsovereenkomst – goedkeuring  
 

Het Directiecomité besluit akkoord te gaan met een verkorte opzeggingstermijn van Patrick 
Demuynck en de beëindigging van de overeenkomst op 1 januari 2019. 

 
 
5 Personeel – Dany Van Renterghem – vraag om de 

terbeschikkingstellingsovereenkomst met stad Oostende te beëindiging 
per 1 januari 2019 – goedkeuring – mededeling volgende Raad van 
Bestuur 

 
Het Directiecomité besluit aan stad Oostende te vragen om de ter 
beschikkingstellingsovereenkomst van Dany Van Renterghem te beëindigen per 1 januari 
2019. 

 
 
  



7 FOST Plus – afzet van fractie papier en karton – gunning - goedkeuring 

 
 

Het Directiecomité keurt de gunningsbeslissing van FOST Plus goed waarbij de opdracht voor de 
verwerking van de fractie papier en karton voor de periode 2019-2021 gegund wordt aan Suez. 
 

 
 

9 Uitkoppeling warmtenet – aanvaarding facturen ABDE 
 

Het Directiecomité aanvaardt de voorliggende facturen van ABDE voor de periode van november 
2017 tot en met maart 2018 en voor de periode van april 2018 tot en met augustus 2018. 
 
Het Directiecomité is akkoord met de termijnverlenging tot 31 december 2018.  

 
 
 

10 Oververhitters – gunning na onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking – goedkeuring 

 
Het Directiecomité besluit de levering van 2 oververhitters te gunnen aan de firma M2IT.  

 

 
11 Aanvaarding facturen groot onderhoud najaar 2016 

 
Het Directiecomité aanvaardt de bovenstaande factuur van de firma Engetil voor de herstelling 
van vuurvast. 

 
 
 

Vicky Handsaeme      
Stafmedewerker administratie    

 
 


