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ISVAG O.V. 

BESLUITENLIJST 

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 
 

DONDERDAG 20 januari 2022 
 

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, Sofie De Leeuw, 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;  

 

AGENDA 

 

1.Goedkeuring digitale zitting - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist de digitale vorm van vergaderen goed te keuren voor de 

vergadering van 20 januari 2022. 

 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering - beslissing: 

De Raad van Bestuur beslist het verslag van de vergadering van 16 december 2021 

goed te keuren. 

 

3.Vaststelling agenda algemene vergadering ISVAG op 19 mei 2022 - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist de agenda van de algemene vergadering van 

19 mei 2022 goed te keuren. 

 

4.Vergunning nieuwe afvalenergiecentrale: cassatieberoep tegen beschikking Raad 

voor Vergunningsbetwistingen: verzoekschrift - kennisneming: 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verzoekschrift houdende het 

cassatieberoep, op 23 december 2021 bij de Raad van State. 

 

5.Hervergunning bestaande installatie: tussenarrest Raad voor Vergunnings-

betwistingen en indiening aanvullende nota over de toepassing van artikel 36 DBRC-

Decreet - kennisneming: 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de indiening van de aanvullende nota ter 

staving van de toepasselijkheid van artikel 36 DBRC-decreet bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen op 7 januari 2022. 

 

6.Opdracht Ramboll voor de technische begeleiding bij de bouw van de nieuwe 

afvalenergiecentrale van ISVAG - goedkeuring meerwerk FIDIC - kennisneming: 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de Beslissing Directeur van 10 januari 2022, 

houdende goedkeuring van het meerwerk FIDIC en de indexatie voor de opdracht 

“Opmaak van een voorstudie, voorontwerp en ontwerp van een 
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afvalenergiecentrale”. 

 

7.Opdracht Ramboll voor de technische begeleiding bij de gunningsprocedure van 

aannemers voor de bouw van de nieuwe afvalenergiecentrale van ISVAG: 

goedkeuring meerwerk gunningsprocedure - kennisneming: 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de Beslissing Directeur van 10 januari 2022, 

houdende goedkeuring van het meerwerk gunningsprocedure voor de opdracht 

'Technische begeleiding bij de selectie en gunning van de aannemers voor de bouw 

van de nieuwe afvalenergiecentrale van ISVAG'. 

 

8.Aanvoer tot en met december 2021 - kennisneming: 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het overzicht en van het totaal van de 

aangevoerde hoeveelheid afval op ISVAG tot en met de maand december 2021. 

 

9.Uitvoering CAO: principe houdende verlenging weddeschalen naar 30 

barematrappen vanaf 1 januari 2022 - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist om conform het akkoord met de vakorganisaties de 

barematrappen op te trekken naar 30 trappen, volgens 80% van het gemiddelde van 

de baremaverhogingen per barematrap voor de eerste nieuwe trap (trap 26), 70% 

voor de tweede trap (trap 27), 60% voor de derde trap (trap 28), 50% voor de vierde 

trap (trap 29) en 40% voor de vijfde trap (trap 30). 

 

10.Overzicht congressen 2022 in het kader van internationale kennisdeling - beslissing: 

 

De Raad van Bestuur beslist om in het kader van communicatie en netwerking de lijst 

met werkbezoeken en congressen 2022 waar desgevallend een ISVAG-delegatie zal 

afgevaardigd worden, goed te keuren.  

 

11.Persartikels Afvalsector/ISVAG - kennisneming: 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de persartikels over ISVAG die verschenen in 

de maand januari 2022. 


