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NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 25 
NOVEMBER 2020 
 
AGENDA 
 
Goedkeuring 

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring 
Werken, leveringen en diensten 

2. (RDW 773) ZPW - raamovereenkomst voor het onderhoud van groenzones op 
diverse locaties - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
3. (KB 772) ZPW - aangaan verzekeringen - goedkeuring gunning  
4. (JVB 793) ZPW - software facility - goedkeuring gunning 
Personeel 

5. (TDW) Statutaire benoemingen in het kader van de responsabiliseringsbijdrage - 
goedkeuring 
6. (GVN) Personeelsdirecteur (A5a-A5b) - bevordering 
Varia 

7. Varia  
 
 
DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR 
 
 
AANWEZIG:  Maxime Callaert, Voorzitter 

Jeroen Verhulst, Dominique Tielens, Louis Verest , 
Filip Vercauteren, Els Eeckhaoudt, Sofie Heyrman, 
Christel Geerts, Chris Vermeulen, Denise Melis-
De Lamper, Bert Verbraeken, raadsleden 
Luc Meyntjens, lid 
Tjeu Van Diessen, Algemeen directeur 
Filip Thyssen, Transitiemanager 

VERONTSCHULDIGD: Dirk Van Esbroeck, raadslid 
Dennis Van den Broeck , lid 

EXTRA 
AANWEZIGEN: 

 

 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
De voorzitter vraagt of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van 
de vorige zitting; 
Er worden geen opmerkingen gemaakt; 
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Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
BESLUIT: eenparig 

Besluit: de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland  
 
Art. 1 Het verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 28 oktober 

2020 wordt goedgekeurd. 
 
2. (RDW 773) ZPW - RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONDERHOUD VAN 
GROENZONES OP DIVERSE LOCATIES - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN 
EN GUNNINGSWIJZE 
 
Historiek en uiteenzetting 
Rond de gebouwen van Zorgpunt Waasland zijn groenzones aanwezig die 
regelmatig onderhouden dienen te worden.  De werkzaamheden bestaan uit het 
maaien van gras, wieden van onkruid, ruimen bladeren, scheren van hagen, etc.  In 
het kader van de opdracht “Raamovereenkomst voor het onderhoud van 
groenzones op diverse locaties” werd een bestek met nr. 2020-773 opgesteld door 
de Aankoopdienst.  Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: Perceel 1 
(Groenonderhoud Beveren, Haasdonk en Vrasene) en Perceel 2 (Groenonderhoud 
Kallo, Melsele, Kruibeke en Zwijndrecht).  De opdracht zal afgesloten worden voor 
de duur van 48 maanden.  De uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd 
om 240.000 EUR + 50.400 EUR (btw 21%) = 290.400 EUR voor de totale looptijd 
van 48 maanden. 
 
Motivatie 
Het onderhoud van de groenzones gebeurt op heden op een periodieke manier 
door enerzijds externe firma’s per grondgebied (Beveren, Zwijndrecht, Kruibeke) en 
anderzijds door de gemeente Zwijndrecht voor de site Houtmere en de stad sint-
Niklaas voor alle locaties op hun grondgebied.  Zowel de gemeente Zwijndrecht als 
de stad Sint-Niklaas blijven ook de komende jaren deze locaties onderhouden.  Voor 
de andere locaties lopen de huidige raamcontracten af op 31 december 2020. 
 
Advies 
Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare 
procedure op Europees niveau. 
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Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland. 
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018) 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en 
artikel 43. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 
 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1. Het dossier uit te stellen en te behandelen op een volgende zitting. 
 
 
3. (KB 772) ZPW - AANGAAN VERZEKERINGEN - GOEDKEURING GUNNING  
 
Historiek en uiteenzetting 
In het kader van de opdracht “aangaan van verzekeringen voor Zorgpunt 
Waasland” werd een lastenboek opgemaakt door de aankoopdienst, in 
samenwerking met de dienst verzekeringen van de Stad Sint-Niklaas.  
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op 500.000 EUR per jaar op basis 
van de huidige cijfers. Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese 
bekendmaking.  
 
De verzekeringscontracten dienen aan te vangen op 1 januari 2021 om voor een 
vaste looptijd van 4 jaar. Deze looptijd kan gevolgd worden door één stilzwijgende 
verlenging van 1 jaar, tot uiterlijk 31/12/2025. 
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Motivatie 
Momenteel zitten de verzekeringspolissen nog bij de verschillende verzekeraars, 
aangezien er nog geen verzekeringspolissen zijn voor heel Zorgpunt Waasland.  
Deze prijsvraag beoogt om vanaf 2021 per perceel een duidelijke verzekeringspolis 
te hebben voor heel Zorgpunt Waasland.  
 
Advies 
De aankoopdienst stelde op 18 november 2020 het verslag van nazicht op van de 
offertes op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het 
regelmatigheidsonderzoek van de offertes en de vergelijking van de offertes 
gemaakt in de voorgaande punten.  
Er wordt voorgesteld om te gunnen aan de economisch meest voordelige offerte 
per perceel: perceel 1, 3 en 4 aan Ethias, perceel 2 aan KBC.  
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
 
De Raad van Bestuur verleende in zitting van 25 maart 2020 goedkeuring aan de 
selectievereisten, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met 
name de mededingingsprocedure met onderhandeling. 
De aankondiging van opdracht 2020/S 067-159717 werd gepubliceerd op 1 april 
2020 in het Publicatieblad van de Europese Unie. 
De aankondiging van opdracht 2020-510936 werd gepubliceerd op 1 april 2020 
op nationaal niveau. 
De Raad van Bestuur verleende in zitting van 3 juni 2020 goedkeuring aan de 
selectie van volgende kandidaten: 
- AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel; 
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- AXA Belgium, Troonplein 1 te 1000 Brussel; 
- Belfius Insurance, Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel; 
- ETHIAS, Prins Bisschopssingel, 73 te 3500 Hasselt; 
- Federale Verzekering, Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen 
Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risicio's CV, 
Stoofstraat 12 te 1000 Brussel; 
- Federale Verzekering, Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen 
Arbeidsongevallen, Stoofstraat 12 te 1000 Brussel; 
- KBC Verzekeringen, P.R.Van Overstraetenplein 2 te 3000 Leuven; 
- PV Verzekeringen, Koningsstraat 151 te 1210 BRUSSEL. 
 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 9 september 2020 om 14.00 uur te 
bereiken. 
De verbintenistermijn van 180 kalenderdagen eindigt op 8 maart 2021. 
Volgende offertes werden ontvangen: 
* Perceel 1 (Personen): 2 offertes van: 
   - Belfius Insurance, Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel;    
- ETHIAS, Prins Bisschopssingel, 73 te 3500 Hasselt; 
* Perceel 2 (Patrimonium en materiële schade): 5 offertes van: 
   - AXA Belgium, Troonplein 1 te 1000 Brussel; 
   - Belfius Insurance, Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel; 
   - ETHIAS, Prins Bisschopssingel, 73 te 3500 Hasselt; 
   - KBC Verzekeringen, P.R.Van Overstraetenplein 2 te 3000 Leuven; 
   - PV Verzekeringen, Koningsstraat 151 te 1210 BRUSSEL ; 
* Perceel 3 (Aansprakelijkheid): 5 offertes van: 
   - AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel; 
   - AXA Belgium, Troonplein 1 te 1000 Brussel; 
   - Belfius Insurance, Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel; 
   - ETHIAS, Prins Bisschopssingel, 73 te 3500 Hasselt; 
   - PV Verzekeringen, Koningsstraat 151 te 1210 BRUSSEL ; 
* Perceel 4 (Auto/vloot): 2 offertes van: 
   - ETHIAS, Prins Bisschopssingel, 73 te 3500 Hasselt ; 
   - Belfius Insurance, Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel; 
De eventuele onderhandelingen en verbeteringen resulteerden in de eindoffertes 
opgenomen in het verslag van nazicht. 
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De Aankoopdienst stelde op 18 november 2020 het verslag van nazicht van de 
offertes op voor Perceel 1 (Personen), Perceel 2 (Patrimonium en materiële schade), 
Perceel 3 (Aansprakelijkheid) en Perceel 4 (Auto/vloot) in samenspraak met de 
dienst verzekeringen van de Stad Sint-Niklaas dat deel uitmaakt van deze 
beslissing. 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 Geeft goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 
november 2020 voor Perceel 1 (Personen), Perceel 2 (Patrimonium en materiële 
schade), Perceel 3 (Aansprakelijkheid), Perceel 4 (Auto/vloot), opgesteld door de 
Aankoopdienst in samenwerking met de dienst verzekeringen van de Stad Sint-
Niklaas. Dit verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 
 
Art. 2. De opdracht “Afsluiten van verzekeringen tbv. Zorgpunt Waasland ” te 
gunnen aan de economisch meest voordelige (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde: 

* Perceel 1 (Personen): ETHIAS, Prins Bisschopssingel, 73 te 3500 Hasselt, 
tegen de onderhandelde eenheidsprijzen van deze inschrijver; 
* Perceel 2 (Patrimonium en materiële schade): KBC Verzekeringen, P.R.Van 
Overstraetenplein 2 te 3000 Leuven, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de 
offerte van deze inschrijver. 
* Perceel 3 (Aansprakelijkheid): ETHIAS, Prins Bisschopssingel, 73 te 3500 
Hasselt, tegen de onderhandelde eenheidsprijzen van deze inschrijver; 
* Perceel 4 (Auto/vloot): ETHIAS, Prins Bisschopssingel, 73 te 3500 Hasselt, 
tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 

 
Art. 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 
vastgelegd in het bestek met nr. 2020-772. 
 
4. (JVB 793) ZPW - SOFTWARE FACILITY - GOEDKEURING GUNNING 
 
Historiek en uiteenzetting 

In het kader van de opdracht “Software voor facilitaire ondersteuning” werd een 
bestek met nr. 2020-279 opgesteld door Zorgpunt Waasland. 
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Het Zorgpunt Waasland verenigt de zorgdiensten van 4 OCMW-besturen, zijnde 
Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht. Elk van die besturen kende een 
eigen werking, kende een eigen ICT-infrastructuur.  
De bedoeling van de prijsvraag is de implementatie van een nieuwe software vnl. 
voor de technische diensten en om de uniformering naar één systeem door te 
voeren met  koppelingen naar andere bestaande toepassingen binnen onze 
organisatie.  
 
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 500.000,00 incl. btw. Deze 
raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. De uitgave voor 
deze opdracht is voorzien in het budget. Er werd voorgesteld en beslist de opdracht 
te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling. 
 
Motivatie 

Het aanschaffen en de implementatie van software zal de processen binnen facility 
moeten stroomlijnen. De dienst facility omvat de technische diensten, ICT en 
aankoop. De focus ligt in eerste instantie op de processen binnen de technische 
dienst, maar is optioneel (en op termijn) uitbreidbaar naar ICT en/of de 
aankoopdienst. 
 
Advies 

De aankoopdienst stelde op 9 november 2020 het verslag van nazicht van de 
offertes op. Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het 
regelmatigheidsonderzoek van de offertes en de vergelijking van de offertes 
gemaakt in de voorgaande punten, stelt de aankoopdienst voor om de opdracht te 
gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige (op basis van de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding) offerte, zijnde 3P, Verviersstraat 1 b5.1 te 2000 
Antwerpen, tegen het onderhandelde bedrag van € 376.152,00 excl. btw + 21% 
btw (= € 78.991,92), zijnde 455.143,92 incl. btw (inclusief opties), gespreid over de 
voorziene looptijd van 120 maanden (10 jaar). 
 
Wetgeving 
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de organisatie van de Openbare 
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 
en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet.  
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 
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De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 
1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke 
omstandigheden), en meer bepaald artikel 2, 6° en 7°a (de aanbestedende overheid 
verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de verwerving van leveringen of 
diensten die bestemd zijn voor aanbesteders) en artikel 43. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

Art. 1 Goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 9 
november 2020, opgesteld door de aankoopdienst. 

Art. 2 Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit 
van deze beslissing. 

Art. 3 De opdracht “Software voor facilitaire opvolging” te gunnen aan de 
economisch meest voordeliger bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde 3P, Verviersstraat 1 b5.1 te 2000 Antwerpen, 
tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte en voor een looptijd van 120 
maanden. 

Art. 4 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 
vastgelegd in het bestek met nr. 2020-279. 

 

 
5. (TDW) STATUTAIRE BENOEMINGEN IN HET KADER VAN DE 
RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
ZPW heeft op 1 januari 2019 alle - op de operationele zorgtaken van de OCMW’s 
van Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht betrokken - personeelsleden 
overgenomen, inclusief circa 550 statutaire personeelsleden. Alle 
pensioenverplichtingen voor deze groep, die op de moederbesturen rustten, gingen 
over naar ZPW. 
 
De voorafgaande oefening die gebeurde, toonde aan dat de overschotten op de 
balans tussen statutaire pensioenbijdragen minus statutaire pensioenkosten 

- Van het personeel van Beveren en Zwijndrecht tot en met 2024 de tekorten 
die ontstaan in Sint-Niklaas en Kruibeke, compenseren; 

- Van het personeel van Sint-Niklaas (door de overeenkomst met AZ 
Nikolaas) en Zwijndrecht de tekorten van Beveren en Kruibeke van 2025 tot 
2028 compenseren. 
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Begin 2020 werd tussen de vier OCMW’s en ZPW een 
pensioenlastenovereenkomst afgesloten, met het oog op het beter in evenwicht 
brengen van de pensioenbijdragen en de pensioenlasten. In dat kader werden 
beiden herberekend door de RSZ. Het akkoord van het ZPW met de OCMW’s van 
Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht van 21 januari 2020 werd 
voorgelegd aan de raad van bestuur van 24 februari 2020. 
 
Op 16 september 2020 ontvingen we bericht dat ZPW op voorgaande basis, een 
responsabiliseringsbijdrage van € 178.891,34 verschuldigd is aan de RSZ, ter 
financiering van het gesolidariseerde pensioenfonds voor de provinciale en 
plaatselijke besturen.  
 
Motivatie 
Stijging van de pensioenlasten voor de statutaire gepensioneerden, 
overeenkomstige daling van de pensioenbijdragen, resulteren in een nog 
verschuldigd bedrag van € 200.000 voor 2020, de korting ingevolge de tweede 
pensioenpijler inbegrepen. Deze tendens zal zich nadien verderzetten. Door 
‘statutarisering’ kunnen we de (hogere) toekomstige responsabiliseringsbijdragen 
vermijden. 
 
Wanneer ZPW via statutaire benoemingen, de pensioenbijdragen optrekt met zo’n 
€ 600.000, waardoor anderzijds ook wel de loonkosten stijgen met bruto ca. € 
200.000, worden de responsabiliseringbijdragen voor 2021 op nul gebracht. 
Volgens onze berekening kunnen we dit realiseren door in 2021 ongeveer 36 fte 
(hoofd-)verpleegkundige contractuele medewerkers statutair te benoemen. Er 
wordt gekozen voor verpleegkundigen aangezien dit een knelpuntberoep is. 
 
Advies 
Positief advies van het directiecomité van 12 november 2020. 
Positief advies van het BOC van 17 november 2020. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
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Art. 1 het dossier uit te stellen naar de volgende zitting. 
 
6. (GVN) PERSONEELSDIRECTEUR (A5A-A5B) - BEVORDERING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Tijdens de zitting van 23 september 2020 werd de functie van 
personeelsdirecteur(A5a-A5b) openverklaard. Tevens werd beslist om deze 
betrekking in te vullen bij wijze van bevordering. 
 
Op basis van een interne oproep heeft enkel mevrouw Tine De Wilde (huidig 
personeelsdirecteur A4a-A4b) zich kandidaat gesteld voor deze 
bevorderingsprocedure.  
Deze volledige selectieprocedure werd afgerond op 13 november. Mevrouw Tine 
De Wilde is geslaagd voor deze procedure. 
 
Advies 
Er wordt voorgesteld om betrokkene aan te stellen in de graad A5a-A5b met 
ingang van 1 december 2020. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 Mevrouw Tine De Wilde, geboren op 17 oktober 1966 en wondende te 
Waasmunster, Dorushoeksken 12, wordt met ingang van 1 december 2020 
aangesteld als personeelsdirecteur in de graad A5a-A5b. 
 
7. VARIA  
 
Varia 1: Toelichting Belrai 
Naar aanleiding van een vraag op de vorige RvB, is een informatieve Powerpoint 
van Christel Geerts toegevoegd over wat de Belrai is. 
Verder zijn er, binnen het Zorgpunt, drie projecten lopend om de Belrai te 
introduceren. Twee gaan over het opleiden van personeel voor de Belrai-screener 
zowel  in de thuiszorg en als in de WZC’s. Het derde is het (gesubsideerde) 
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proefproject om alle bewoners op de campus De Plataan (= De Plataan, De Spoele 
en De Gerda) te screenen. Die kennis zal worden gebruikt voor de andere 
campussen en locaties van het ZPW 
Bijlage: documentatie VUB/Christel Geerts en 3 projectfiches. 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
 
 
 
Varia 2: kwartaalrapport derde kwartaal (stuurkaarten personeel en financiële 
resultaten) 
 
 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
 
 
 
Varia 3: 
 
 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
 
 
 
 
 
 
DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 00.00 UUR. 
 

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR 
 

 
 
 
Tjeu Van Diessen        Maxime Callaert 
Algemeen directeur       Voorzitter 
 


