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Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg  

opdrachthoudende vereniging 

 

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk 

 

Vergadering van de Raad van Bestuur van 18 juni 2020 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 28 mei 2020: goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 28 mei 2020 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

Er werden vooraf geen vragen ingediend. 

 

3. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming  

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten. 

 

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

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt over de erkenning als 

arbeidsongeval beslist. 

 

6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie: goed-

keuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd. 

 

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, wijziging van het barema 

B3 en A3: goedkeuring  

De Raad van Bestuur keurt ingaande vanaf 1 september 2019 de wijzigingen aan het 

arbeidsreglement van Ter Heide goed. 

 

8. IGL Secretariaat, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement Ter Heide en 

LIVaanhetwerk, wijzigingen naar aanleiding van de VIA-5-akkoorden (maaltijd-

cheques en 2de pensioenpijler): goedkeuring 

De Raad van Bestuur kent toe aan alle contractuele personeelsleden een verhoging van de 

patronale bijdrage in het aanvullend pensioen (2de pensioenpijler) van 1% naar 2,5% van het 

pensioengevend jaarloon. 
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De Raad van Bestuur kent aan alle contractuele en statutaire personeelsleden, vanaf 1 

september 2020 maaltijdcheques toe: 

• Vanaf 1 september 2020 t.e.m. 31 december 2020: 6,90 EUR 

• Vanaf 1 januari 2021: 3,86 EUR. 

 

9. IGL Secretariaat, financieel beleid, commissaris-revisor, verslag d.d. 26 mei 2020 

van niet-bevinding: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de brief d.d. 26 mei 2020 van de commissaris, de heer T. 

Quittelier, vaste vertegenwoordiger van Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CV, en in het 

bijzonder van zijn verslag van niet-bevinding. 

 

10. IGL Secretariaat, CIPAL DV, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 25 juni 

2020, agenda en vertegenwoordiging: goedkeuring 

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van 

de Algemene Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 goedgekeurd. 

 

Als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 wordt de heer 

Yvan Vesters, bestuurder, aangeduid en gemandateerd.  

 

11. IGL Secretariaat, algemeen beleid, IGL 2.0: goedkeuring 

De Raad van Bestuur keurt de besturingsstructuur IGL/LIV/Ter Heide goed. 

 

12. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: 

kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 


