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ISVAG O.V. 
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR 
 

DONDERDAG 20 mei 2021 
 

Aanwezig: 
Kristof Bossuyt, voorzitter; Maarten De Bock, 1ste ondervoorzitter; Dries Holvoet, 2de 
ondervoorzitter; Kristel Moulaert, directeur; Luc Bungeneers, Kathelijne Toen, Charlie 
Van Leuffel, Johan Peeters, Jeroen Baert, Charlotte Beyers, Erik Broeckx, Annick De 
Wever, Alex Goethals en Eddy Soetewey, raadsleden; Anita Ceulemans, Chris 
Ceuppens en Walter Duré, waarnemende raadsleden; Geert Van der Borght, 
secretaris;  
 
Verontschuldigd: 
Sofie De Leeuw, raadslid;  
 
AGENDA 
 
1. Goedkeuring digitale zitting - beslissing: 

Goedkeuring van de digitale vorm van vergaderen. 
 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering - beslissing: 
 
Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 22 april 2021. 
 
3. Aanmelding capaciteitsvergoedingsmechanisme - toekenning mandaat aan Engie 
Electrabel - beslissing: 
 
Goedkeuring toekenning  mandaat aan Engie Electrabel, Simon Bolivarlaan 34 te 1000 
Brussel voor de aanmelding om deel te nemen aan de prekwalificatie procedure voor 
het capaciteitsvergoedingsmechanisme, beperkt tot de 'Fast Track' procedure. 
 
4. Evaluatie van de kandidaturen in de selectieprocedure 'Bouw nieuwe 
afvalenergiecentrale ISVAG - Elektromechanische werken': selectiebeslissing 
perceel 1 en stopzetting percelen 2 en 3 - beslissing: 
 
Goedkeuring van het evaluatierapport van de kandidaturen voor deze opdracht. 
De geselecteerde kandidaten voor perceel 1 zullen worden uitgenodigd om een 
offerte in te dienen. 
De procedure voor percelen 2 en 3 wordt stopgezet en zal opnieuw aanbesteed 
worden met een aangepaste selectieleidraad. 
 
5. Bekrachtiging stopzetting selectieprocedure 'Bouw nieuwe afvalenergiecentrale 
ISVAG - Civiele werken' - beslissing: 
 
Beslissing om de selectieprocedure van de kandidaten voor de opdracht 'Bouw 
nieuwe afvalenergiecentrale ISVAG' - Civiele werken lot 4 stop te zetten en de 
procedure te herstarten met aangepaste selectiecriteria. 
 
6. Aanvoer tot en met april - kennisneming: 
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Kennisname van het overzicht en van het totaal van de aangevoerde hoeveelheid 
afval op ISVAG tot en met de maand april 2021. 
 
7. Goedkeuring lastvoorwaarden, raming, gunningswijze en uit te nodigen 
kandidaten voor de opdracht 'Aanstellen architect voor de plaatsing van tijdelijke 
containerunits en fietsenstalling' - beslissing: 
 
Goedkeuring van het bestek met nr. 2021/016 voor de opdracht “Aanstelling Architect 
voor de plaatsing van tijdelijke containerunits als kantoorinfrastructuur en de plaatsing 
van een tijdelijke fietsenstalling”. 
 
8. Persartikels ISVAG - kennisneming: 
 
Kennisname van de laatst verschenen persartikels over ISVAG in de maand april. 
 
9. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's voor de 
opdracht 'Productie nieuwe bedrijfsfilm' - beslissing: 
 
Goedkeuring van het bestek met nr. 2021/001 met lastvoorwaarden, raming en 
gunningsprocedure voor de opdracht “Productie nieuwe bedrijfsfilm”. 
 


