
 

 

 

 

  

Beknopt verslag van het Directiecomité  
dd. 25 juni 2018. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Aanwezig : dhr. M. Blommaert, Voorzitter; 

dhrn.  B. Blommaert, M. Casteur, T. De Knyf, B. De Roeck, mevrn. A. De Smet,  
A. De Winne, dhrn. L. Dekimpe, P. Deneyer, mevr. M. Duwyn, dhrn. L. Hoorens, 
D. Janssens, mevr. R. Triest, dhr. G. Verdoodt, leden;  
B. Rooms, Alg. Directeur, secretaris, I. Depessemier, adj. Directeur. 

 
Verontschuldigd : mevr. M. Buydens, dhrn. J. Martens en P. Venneman. 
 

-------------------- 
 
1. Notulen. 
1.1. Goedkeuring notulen Directiecomité 2018/04 dd. 19 april 2018. 
 
De notulen van de vergadering 2018/04 dd. 19 april 2018 worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 

 
2. ILvA als vereniging. 
2.1. Uittreding provincie - voorstel uittredingsovereenkomst. 
 
De goedkeuring van de uittredingsovereenkomst wordt geagendeerd op het Directiecomité 
van 13 september 2018, de Raad van Bestuur van 25 oktober 2018 en de Algemene 
Vergadering van 17 december 2018. 
 
2.2. Handhavingsweek - rol ILvA.  
 
De handhavingsweek vindt dit jaar plaats in de week van 17 september 2018. 
 
Voor de rol die ILvA hierin zou kunnen spelen, is aan alle vennoten gevraagd om in kaart te 
brengen wat er concreet mogelijk is om op te treden tegen een aantal welomschreven 
overtredingen op het vlak van afvalstoffen. 
 
2.3. Overgangsperiode besturen. 
 
Het Vlaams Parlement heeft op 23 mei 2018 een decreet aangenomen dat er voor zorgt dat 
de huidige Raad van Bestuur en het Directiecomité rechtsgeldig kunnen blijven zetelen tot 
aan de samenstelling van de nieuwe bestuursorganen en dit uiterlijk tot 31 maart 2019. 
 
2.4. Aanpassen organogram. 
 
Het nieuw uitgewerkte organogram werd goedgekeurd en de betrekking van 
Verantwoordelijke Operaties werd ingesteld en open verklaard. 
 
3. Afvalverwerking. 
3.1. Gunnen verwerven en verwerken motorolie. 
 
De opdracht tot de verwerving en verwerking van op de ILvA-recyclageparken ingezamelde 
motorolie in de periode van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 wordt gegund aan Vanheede 
Environmental Services bvba. 
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3.2. Gunnen verwerven en verwerken van glas. 
 
De opdracht tot verwerving en verwerking van glas in de periode van 1 juli 2018 tot en met 
30 juni 2021 ingezameld door ILvA wordt gegund aan High5 Recycling Group nv. 
 
3.3. Gunnen verwerven en verwerken plantaardige en dierlijke oliën en vetten. 
 
De opdracht tot verwerving en verwerking van plantaardige en dierlijke oliën en vetten in de 
periode van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019 ingezameld op de ILvA-
recyclageparken wordt gegund aan Bio Oil recycling 
 
3.4. Gunnen verwerven en verwerken piepschuim. 
 
De opdracht tot verwerving en verwerking van piepschuim in de periode van 1 juli 2018 tot 
en met 30 juni 2019 ingezameld op de ILvA-recyclageparken wordt gegund aan CVB 
Recycling nv. 
 
4. Personeel. 
 
 
 


