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BIJLAGE 4:
SAMENSTELLING VAN DE OVERLEGGROEP
naar aanleiding van de overeenkomst van uitwisseling van gegevens (i.k.v. AWIS).
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DOCUMENTBESCHRIJVING
Inhoud
Samenstelling van de overleggroep naar aanleiding van de overeenkomst voor uitwisseling van
gegevens (i.k.v. AWIS)
Versie
v2.0
Vragen in verband met dit rapport
Vlaamse Milieumaatschappij
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
Tel: 053 72 65 43
awis@vmm.be
Extra info
Om de samenwerking tussen de VMM en de Gegevenspartners in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst te bevorderen wordt een Overleggroep in het leven geroepen met de volgende
opdrachten:
• het bewaken van de goede werking van AWIS en de correcte uitvoering van de
Overeenkomst;
•

het onderzoeken en voorstellen van de nodige maatregelen om eventuele problemen bij de
werking van AWIS op te lossen;

•

het onderzoeken en het maken van verdere afspraken over de toekomstige ontwikkeling van
AWIS;
het onderzoeken en het maken van verdere afspraken over de toekomstige ontwikkeling van
AWIS;

•
•

het onderzoeken en het maken van afspraken over eventuele nodige aanpassingen van AWIS
aan toepasselijke Belgische, Europese en internationale regelgeving;

•

het bemiddelen en oplossen van eventuele geschillen in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst;

•

het voorstellen, onderhandelen en goedkeuren van eventuele aanpassingen aan de
technische aspecten, vermeld in de Bijlagen bij deze Overeenkomst;

•

het voorstellen van en overeenkomen over geleidelijke aanpassingen aan de validatieregels
met het oog op een verbetering van de datakwaliteit;

•

het concretiseren van de afspraken met betrekking tot de bijwerking van de gegevens (via
werkafspraken).
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Bijlage 4: Samenstelling van de overleggroep

SAMENSTELLING
De samenstelling van de overleggroep bestaat uit vertegenwoordigers van volgende partijen of hun
koepelorganisaties:
• 3 vertegenwoordigers aangeduid door de gemeenten;
•

1 vertegenwoordiger aangeduid door de NV. Aquafin;

•

1 vertegenwoordiger voor elk van de volgende partijen: Farys/TMVW, Fluvius (Infrax), Pidpa,
IWVA, Aquafin

•

3 vertegenwoordigers aangeduid door de VMM.

tabel 1: Samenstelling van overleggroep

Partijen

Vertegenwoordiger

Organisatie

Rol

VMM

Ingeborg Barrez

Vlaamse Milieumaatschappij

Voorzitter

VMM

Koen De Witte

Vlaamse Milieumaatschappij

lid

VMM

Katia Beringhs

Vlaamse Milieumaatschappij

secretaris

Gemeenten

Anke Vanluyten of
Jan De Witte

Stad Leuven

lid

Gemeenten

lid

Gemeenten

lid

NV Aquafin

Pieter Lootens

AQUAFIN

lid

Fluvius (INFRAX)

Bart Neyrinck

FLUVIUS

lid

Pidpa

Bart De Maeyer

PIDPA

lid

TMVW

Ilse Pauwelyn

TMVW/ FARYS

lid

IWVA

Bart Haspeslagh

IWVA

lid
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