
 
 
  
 

 

 
 

Beknopt verslag van de Raad van Bestuur  
dd. 14 december 2021 

 
  

Bekendmaking door Voorzitter van de Raad van Bestuur, ingevolge art. 466 van het decreet lokaal bestuur.  
 
Gelet op de omstandigheden, en de bevolen maatregelen om de verdere verspreiding van het corona-virus te 
voorkomen, hebben we de  Raad van Bestuur van 14 december 2021 via Teams georganiseerd. 
 

---------------------------- 
 
1. Notulen. 
1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur 21/09 dd. 16 november 2021. 
 
Het verslag van de vergadering 21/09 dd. 16 november 2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
2. ILvA als vereniging. 
2.1. Asbest inzameling huis-aan-huis :  
 - goedkeuren ontwerp retributiereglement; 
 - goedkeuren opdrachtdocumenten broninzameling en verwerking van hechtgebonden asbest; 
 - goedkeuren opdrachtdocumenten leveren van zakken en asbestpreventiekits. 
 
- het ontwerp van een nieuw retributiereglement wordt goedgekeurd, en schriftelijk aan de 15 betrokken 

gemeentebesturen overgemaakt, met verzoek dit ongewijzigd te willen goedkeuren uiterlijk op 31 maart 
2022, en ILvA van de goedkeuring te willen berichten; 

 
- de aanbesteding voor broninzameling en verwerking van hechtgebonden asbest middels een 

overheidsopdracht, met bijhorende raming, zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd. 
 
- de aanbesteding van het leveren van zakken en/of asbestpreventiekits voor inzameling van hechtgebonden 

asbest middels een overheidsopdracht, met bijhorende raming, zoals opgesteld door de administratie, 
wordt goedgekeurd. 

 
2.2. Proefproject circulaire inzameling luiers : stand van zaken. 
 
Kennis te nemen van het standpunt van OVAM aangaande het proefproject. 
 
3. Afvalverwerking. 
3.1. Gunnen verwerven en verwerken houtafval. 
 
De opdracht voor het verwerven en verwerken van houtafval ingezameld op de ILvA-recyclageparken wordt 
gegund aan Callens Recycling. 
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3.2. Gunnen verwerven en verwerken KGA. 
 
De opdracht voor het verwerven en verwerken van KGA ingezameld op de ILvA-recyclageparken wordt 
gegund aan Vanheede Environmental Services BVBA. 
 
3.3. Gunnen verwerven en verwerken kunststofafval. 
 
- perceel 1 van de opdracht voor het verwerven en verwerken van kunststofafval wordt gegund aan Renewi 

Belgium NV; 
 
- perceel 2 van de opdracht voor het verwerven en verwerken van kunststofafval wordt gegund aan Van 

Werven België NV. 
 
4. Afvalinzameling. 
4.1. Gunnen perceel 1 voor het leveren van 8 ophaalwagens. 
 
Perceel 1 van de opdracht voor het leveren van ophaalwagens met onderhoudscontract, betreffende 8 
P+MD-wagens aangedreven met diesel, met bovenbouw, zonder belading en met verplicht aan te bieden 
onderhouds- en herstellingscontract, wordt gegund aan Terberg Matec Nederland bv. 
 
5. Personeel. 
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