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Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Raad van Bestuur, vergadering van 12 december 2013, verkort verslag

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 21 oktober 2013:
goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 21 oktober 2013 van de Raad van Bestuur wordt gelezen
en goedgekeurd.

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 14 november 2013:
goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 14 november 2013 van de Raad van Bestuur wordt
gelezen en goedgekeurd.

3. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, blijvende invaliditeit:
goedkeuring

Rekening houdend met het besluit van MEDEX wordt een arbeidsongeval geconsolideerd
met een blijvende invaliditeit van 2,00 %.

4. Ter Heide, infrastructuur, campus Genk en campus Zonhoven, deelneming aan de
open oproep van de Vlaams Bouwmeester: goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt de studieopdracht houdende het masterplan van Ter Heide,
campus Genk en campus Zonhoven goed en mandateert de Vlaams Bouwmeester om de
opdracht voor de volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor Ter
Heide, campus Genk en campus Zonhoven en het ontwerpen en bouwen van maximum 5
woningen voor campus Genk op te nemen in de procedure van de “Open Oproep” die zal
worden uitgeschreven door de Vlaams Bouwmeester.

5. IGL Gemeenschappelijke diensten, herziening van leningen Belfius: goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt de herziening van de leningen 21, 24 en 25 bij Belfius Bank NV
goed.

6. IGL Gemeenschappelijke diensten, personeelsaangelegenheden, VIA 3- en VIA 4-
middelen, voorstel van aanwending: goedkeuring

De Raad van Bestuur verbindt er zich toe om de middelen koopkracht uit het VIA 3 en het
VIA 4 in te zetten voor de personeelsleden van de VIA-diensten van IGL, zijnde Ter Heide en
AZERTiE.
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Aan de contractuele personeelsleden van AZERTiE en Ter Heide wordt vanaf 1 januari 2014
een tweede pensioenpijler toegekend op basis van een patronale bijdragevoet van 1%.

Al de personeelsleden van AZERTiE en Ter Heide zullen vanaf 1 januari 2014
maaltijdcheques ontvangen op basis van een werkgeversbijdrage van 1,41 EUR en een
werknemersbijdrage van 1,09 EUR per cheque.

De VIA 4-middelen voor 2013 worden deels toegevoegd als een inhaaltoelage aan de tweede
pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden, deels voor de financiering van de
patronale bijdrage van 8,86% bij betaling van pensioen en deels voor de financiering van de
kosten voor het toekennen van de maaltijdcheques.

7. IGL Gemeenschappelijke diensten, personeelsaangelegenheden, statutaire
pensioenen vanaf 1 januari 2014: goedkeuring

De Raad van Bestuur beslist om vanaf 1 januari 2014 niet aan te sluiten bij het pensioenfonds
RSZPPO, maar de pensioenen van de niet-actieve statutaire personeelsleden van IGL te
betalen vanuit de pensioenbijdragen op de loonmassa van de actieve statutaire personeels-
leden en de toegekende reserves vanuit de PKPLAL.


