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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 13 november 2014, verkort verslag 
 

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

hoorzitting en beraadslaging tuchtstraf 

De voorzitter geeft een korte toelichting over het verloop van de hoorzitting en schorst 

vervolgens om 18.15 uur de vergadering zodat de Raad van Bestuur als tuchtoverheid kan 

zetelen. 

 

Van de zitting als tuchtoverheid zal een afzonderlijk proces-verbaal in overeenstemming met 

het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en 

de tucht, alsmede het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd 

onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding worden opgesteld. 

 

De voorzitter heropent de vergadering om 18.48 uur zodat de Raad van Bestuur kan 

beraadslagen over het verzoek van de heer S. H. om de tuchtprocedure te schorsen tot de 

tuchtoverheid in kennis wordt gesteld door de gerechtelijke overheid dat er naar aanleiding 

van de strafklacht een onherroepelijke beslissing is uitgesproken of dat de strafrechtelijke 

procedure niet wordt voortgezet. 

 

Na de geheime stemming beslist de Raad van Bestuur met unanimiteit het verzoek van de 

heer S. H. tot schorsing van de tuchtprocedure te verwerpen en aldus de tuchtprocedure tegen 

de heer S. H. verder te zetten. 

 

De voorzitter schorst vervolgens om 19.15 uur de vergadering zodat de Raad van Bestuur als 

tuchtoverheid terug kan zetelen. 

 

De voorzitter heropent de vergadering om 19.55 uur. 

 

Omdat de heer S. H. gevraagd heeft om getuigen op te roepen werd de tuchtprocedure 

geschorst. 

 

De Raad van Bestuur plant na beraadslaging het vervolg van de tuchtprocedure op donderdag 

11 december 2014 om 18.00 uur voor het horen van de getuigen en op woensdag 7 januari 

2015 om 18.00 uur voor de afronding van de procedure. 

 

De voorzitter benadrukt dat de vandaag aanwezige stemgerechtigde bestuurders zeker op 

beide vergaderingen aanwezig moeten zijn, want anders wordt het aanwezigheidsquorum niet 

gehaald. 

 

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

Er werden vooraf geen vragen ingediend. 
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3. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, Arbeidsreglement, feestdagen, 

vervangende feestdagen en dagen collectief verlof in 2015: goedkeuring 

De Raad van Bestuur bepaalt voor de personeelsleden van AZERTiE voor het kalenderjaar 

2015 de vervangende feestdagen en de dagen van collectief verlof. 

 

4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, Arbeidsreglement, feestdagen, 

vervangende feestdagen en dagen collectief verlof in 2015: goedkeuring 

De Raad van Bestuur bepaalt voor de personeelsleden van Ter Heide voor het kalenderjaar 

2015 de vervangende feestdagen en de dagen van collectief verlof. 

 

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

Pensioenkas RSZPPO vanaf 1 januari 2015, standpuntbepaling: goedkeuring 

De Raad van Bestuur beslist om vanaf 1 januari 2015 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 

personeelsleden en de toegekende reserves vanuit de PKPLAL.  

 

De praktische uitvoering zoals het verzekeren van de continuïteit in de uitbetaling wordt 

gedelegeerd naar het Bestuurscomité met een jaarlijkse rapportering aan de Raad van Bestuur. 

 

6. IGL Gemeenschappelijke diensten, dossier toekomst IGL: goedkeuring 

De voorzitter stelt voor om het dossier over de toekomst van IGL tijdens een bijkomende 

vergadering van de Raad van Bestuur uitgebreid te bespreken, maar vraagt wel het akkoord van 

de Raad van Bestuur om het Bestuurscomité toe te laten dit dossier te toetsen bij de Limburgse 

politieke tenoren. 

 

De Raad van Bestuur geeft toelating aan het Bestuurscomité om dit dossier verder voor te 

bereiden en het te toetsen bij de Limburgse politieke tenoren. 

 

De Raad van Bestuur plant een bijkomende vergadering voor de bespreking van de toekomst 

van IGL op donderdag 4 december 2014 om 18.00 uur. 


