
 

 

IGL Bestuurscomité 22 oktober 2014 - 1 - 

 

Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg  
opdrachthoudende vereniging 

 

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk 

 

 Bestuurscomité, vergadering van 22 oktober 2014, verkort verslag  
 

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 8 oktober 2014: goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 8 oktober 2014 van het Bestuurscomité wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

2. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, aanvraag van verlof om persoonlijke 

redenen: goedkeuring 

Het Bestuurscomité kent een verlof om persoonlijke redenen toe voor de periode van 19 t.e.m. 

20 januari 2015. 

 

3. AZERTiE, financieel beleid, toekomstige herziening van BVR 15 februari 2008 

(erkenning en financiering): kennisneming 

en 

4. AZERTiE, FeGOB vzw, toekomst GOB’s  

Het Bestuurscomité neemt kennis van de mogelijke herziening van het Besluit van de Vlaamse 

Regering d.d. 15 februari 2008 betreffende regels inzake erkenning en financiering en bespreekt 

een standpuntbepaling ten aanzien van de Raad van Bestuur van FeGOB vzw. 

 

Het Bestuurscomité besluit een mandaat te geven aan onze vertegenwoordiging in de Raad van 

Bestuur van FeGOB vzw om te allen tijde de vrijwaring van de autonomie van AZERTiE te 

bepleiten zodat elke vorm van fusie met GTB of met een andere, eventueel toekomstige 

organisatie uitgesloten is, evenals een herverdeling van de eerder toegewezen RIZIV-middelen 

af te wijzen omdat het budget exact de verhouding van het aantal arbeidsgehandicapten in 

Limburg versus Vlaanderen weerspiegelt. 

 

5. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, Arbeidsreglement, feestdagen, vervangende 

feestdagen en collectieve verloven 2015: goedkeuring  

Aan de Raad van Bestuur zal, onder voorbehoud van het afsluiten van een protocol in het 

Bijzonder Onderhandelingscomité AZERTiE, een voorstel van besluit betreffende de 

vervangende feestdagen en de collectieve verloven in 2015 ter goedkeuring worden voorgelegd. 

 

6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring 

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 



 

 

IGL Bestuurscomité 22 oktober 2014 - 2 - 

 

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring 

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar worden een aantal arbeidsongevallen 

aanvaard of niet aanvaard.  

 

8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, Arbeidsreglement, feestdagen, vervangende 

feestdagen en collectieve verloven 2015: goedkeuring 

Aan de Raad van Bestuur zal, onder voorbehoud van het afsluiten van een protocol in het 

Bijzonder Onderhandelingscomité Ter Heide, een voorstel van besluit betreffende de 

vervangende feestdagen en de collectieve verloven in 2015 ter goedkeuring worden voorgelegd. 

 

9. IGL Gemeenschappelijke diensten, dossier toekomst IGL: goedkeuring 

De definitieve nota betreffende de toekomst van IGL wordt overlopen en zal samen met de 

bijlagen voor bespreking worden geagendeerd tijdens de vergadering d.d. 13 november 2014 

van de Raad van Bestuur. 

 

10. IGL Gemeenschappelijke diensten, dossier statutaire pensioenen, aansluiting bij 

Pensioenkas RSZPPO vanaf 1 januari 2015, standpuntbepaling: goedkeuring 

Het Bestuurscomité bespreekt op basis van een recente pensioenstudie van Ethias de 

financiering van de statutaire pensioenen en het al dan niet aansluiten bij het Pensioenfonds 

RSZPPO. 

 

Het Bestuurscomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen om voorlopig niet aan te sluiten 

bij het Pensioenfonds RSZPPO. 

 

Het Bestuurscomité neemt ook akte van de simulaties van de evolutie van de pensioenen vanaf 

1 januari 2015. 

 

11. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontslag (en benoeming) van bestuurder A 

namens Stad Bilzen: goedkeuring 

Het Bestuurscomité beslist om het ambtshalve ontslag als bestuurder van de heer Wouter 

Raskin, bestuurder A namens de Stad Bilzen, nog tijdens de vergadering d.d. 23 oktober 2014 

van de Raad van Bestuur te laten acteren. 

 

12. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 13 november 2014, agenda: 

goedkeuring 

Voor de vergadering d.d. 13 november 2014 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de 

agenda als volgt op: 

1. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, dossier S. H., tuchtprocedure, hoorzitting 

en beraadslaging tuchtstraf 

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

3. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, Arbeidsreglement, feestdagen, vervangende 

feestdagen en dagen collectief verlof in 2015: goedkeuring 
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4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, Arbeidsreglement, feestdagen, vervangende 

feestdagen en dagen collectief verlof in 2015: goedkeuring 

5. IGL Gemeenschappelijke diensten, dossier statutaire pensioenen, aansluiting bij 

Pensioenkas RSZPPO vanaf 1 januari 2015, standpuntbepaling: goedkeuring 

6. IGL Gemeenschappelijke diensten, dossier toekomst IGL: goedkeuring. 

 

13. BuSO De Wissel, aanvraag tot omvorming van de opleiding “Onderhoud en 

professionele schoonmaak in instellingen” naar de opleiding “Winkelhulp” binnen 

Opleidingsvorm 3, stand van zaken 

Het Bestuurscomité neemt akte van het besluit d.d. 16 oktober 2014 van de Diocesane Plannings- 

en Coördinatiecommissie Secundair Onderwijs houdende het niet-geven van een toelating tot 

omvorming van de opleiding “Onderhoud en professionele schoonmaak in instellingen” naar de 

opleiding “Winkelhulp” binnen Opleidingsvorm 3 van BuSO de Wissel. 

 

Het Bestuurscomité besluit tot het aantekenen van beroep tegen dit besluit met een verwijzing 

naar het besluit van het Directieoverleg binnen de Scholengemeenschap Sint-Maarten en het 

besluit van het Voorzittersoverleg binnen de Scholengemeenschap Sint-Maarten, stelt het verdere 

lidmaatschap van BuSO De Wissel in de Scholengemeenschap Sint-Maarten in vraag en 

formuleert serieuze bedenkingen bij de werking van de Diocesane Plannings- en Coördinatie-

commissie Secundair Onderwijs daar BuSO De Wissel niet mag participeren aan deze commissie, 

maar wel de besluiten ervan moet volgen. 

 


