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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN HET  
DIRECTIECOMITÉ OP 4 DECEMBER 2018 

 

 
1 Personeel – vacature operator-elektricien  
1.1 Personeel – Vaststelling wervingsreserve operator-elektricien – goedkeuring 

Het Directiecomité besluit de wervingsreserve voor operator-elektricien op te maken als volgt 
(in volgorde van belang): 

1. Wim Dumalin 
2. Thomas Warrot. 

 Deze wervingsreserve is geldig tot en met 3 december 2021. 

1.2 Personeel – vacantverklaring functie operator-elektricien 
 
Het Directiecomité verklaart twee functies van operator-elektricien vacant. 

 
1.3 Aanstelling operator-elektricien – goedkeuring  
 

Het Directiecomité stelt Wim Dumalin aan in de vacante betrekking van operator-elektricien. 
 

Het Directiecomité stelt Thomas Warrot aan in de vacante betrekking van operator-elektricien. 
 
 

2 Personeel – vacature stafmedewerker productie/elektriciteit 
2.1 Personeel – Vaststelling wervingsreserve stafmedewerker productie/elektriciteit 

– goedkeuring 

Het Directiecomité besluit de heer Sammy Neels op te nemen in de wervingsreserve voor 
stafmedewerker productie/elektriciteit. Deze wervingsreserve is geldig tot en met 3 december 2021. 

2.2 Personeel – vacantverklaring functie stafmedewerker productie/elektriciteit 
 
Het Directiecomité verklaart de functie van stafmedewerker productie/elektriciteit vacant. 

 
2.3 Aanstelling stafmedewerker productie/elektriciteit – goedkeuring  
 

Het Directiecomité stelt Sammy Neels aan in de vacante betrekking van stafmedewerker 
productie/elektriciteit. 

 
3 Personeel – vrijgekomen vacature van magazijnier wegens opzegging 

overeenkomst 
 
Het Directiecomité besluit om een interne vacature uit te schrijven voor de functie van magazijnier 
voor de operatoren die in aanmerking komen: “Houder zijn van het diploma van technisch secundair 
onderwijs met voldoende kennis van elektriciteit of van mechanica (of minimum 10 jaar ervaring bij 
IVOO als operator).” 
 
Het Directiecomité besluit beroep te doen op Ascento voor de selectie van een magazijnier. 



 
 

5 Financiën - Liquiditeit 
 

Het Directiecomité neemt hier kennis van en wenst geen wijzigingen door te voeren in de 
liquiditeit. 

 
 

6 Afname garanties van oorsprong (GVO, afkomstig van de 
huisvuilverbrandingsinstallatie IVOO, vanaf 1 april 2018 t.e.m. 31 
december 2020 

 
Het Directiecomité beslist de opdracht voor de afname van garanties van oorsprong voor de 
periode van 1 april 2018 t.e.m. 31 dec 2020 te gunnen aan de firma Lampiris NV, Rue Saint-
Lambert 54 te 4000 Luik.  

 

 
7 Interafval – inkanteling Recover-werking in Interafval – goedkeuring - 

volgende Raad van Bestuur   
 
Het Directiecomité keurt de verhoging van de werkingsbijdrage van Interafval met maximum 0,1 
EUR per inwoner per jaar goed voor de inkanteling van de Recover-werking in Interafval. 

 
 
8 Bouwen vervangend magazijn – vorderingsstaat 2 - aanvaarding 
 

 
Het Directiecomité aanvaardt de vorderingsstaat nr. 2 voor het bouwen van het vervangend 
magazijn van de firma ALTEZ NV te Tielt en stelt de desbetreffende factuur betaalbaar. 

 
 

   
Vicky Handsaeme      
Stafmedewerker administratie     

 


