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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 08 januari 2018 om 14u00 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Wim Beeldens 
Verontschuldigd: Irene Hoppe 
 
 
 

1. Goedkeuring verslag 08/01/2018  

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Gunningverslag breken B-hout en verhakselen groenafval 

Voor het breken van het B-hout en het verhakselen van het groenafval van de parken van Ibogem werd 
een bestek opgemaakt. De ingekomen offertes werden vergeleken en op basis van die offertes werd 
een gunningverslag opgemaakt (meegestuurd in bijlage). Uit dit verslag blijkt dat Van Raemdonck 
Recycling uit Haasdonk de meest voordelige conforme offerte heeft ingediend. De prijzen werden per 
ton opgegeven, verrekend met een vastgesteld gewicht per fractie. 
 
Beslissing: het DC is akkoord met de gunning aan Van Raemdonck Recycling uit Haasdonk voor het 
bedrag van € 71.750 exclusief BTW en dit wordt voorgelegd aan de RvB van 11/01/2018. 
 

3. Ontwerp gunningverslag raamcontract leveren en plaatsen van 100 ondergrondse 

containers 

De offertes voor het leveren en plaatsen van de ondergrondse containers werden nagekeken en de 
vergelijking in een gunningverslag (meegestuurd in bijlage) gegoten. Uit het gunningverslag blijkt dat 
de opdracht principieel kan gegund worden aan Eurobins. Dit verslag zal eerst nog overlopen worden 
met OVAM vooraleer dit officieel aan DC en RVB zal worden voorgelegd. Na goedkeuring door RVB 
moet het verslag dan officieel overgemaakt worden aan OVAM waarop normaal gezien het akkoord 
van OVAM volgt. Eerder kan er geen gunning gedaan worden. 
 

4. Opleiding DPO-GDPR 

In het kader van de nieuwe wetgeving GDPR moet er een DPO aangesteld worden binnen elk bedrijf 
(zie eerdere besprekingen op DC en RVB). De DPO mag intern worden aangesteld, doch de DPO moet 
dan een opleiding volgen over deze materie. Er zijn diverse bedrijven die deze opleidingen geven. Het 
beste aanbod (goedkoopste in verhouding tot kwaliteit) komt van Escala. De opleiding bestaat uit 5 
dagen en kost in totaal € 1.300. 
 

5. Opleiding mediatraining 

Interafval organiseert een opleiding mediatraining. De kostprijs bedraagt € 257,73 voor een ganse dag.  
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Beslissing: Maja Cools zal deze opleiding volgen. 
 
 

6. Varia 

 

 

 
 
Het volgend directiecomité is voorzien op maandag 22 januari om 13u30.  
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   


