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Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg  

opdrachthoudende vereniging 

 

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk 

 

 

De Raad van Bestuur, vergadering van 17 september 2020, beknopt verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 26 augustus 2020: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 26 augustus 2020 van de Raad van Bestuur, schriftelijke 

procedure, 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: goed-

keuring 

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, beroepsziekte, K. S., ontwerpbeslissing: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur neemt een ontwerpbeslissing over de aanvraag om schadeloosstelling 

wegens beroepsziekte. 
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8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, G. P., ontwerpbeslissing: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur neemt een ontwerpbeslissing over de aanvraag om schadeloosstelling 

wegens beroepsziekte. 

 

9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, P. P., ontwerpbeslissing: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur neemt een ontwerpbeslissing over de aanvraag om schadeloosstelling 

wegens beroepsziekte. 

 

10. IGL Secretariaat, algemeen beleid, IGL 2.0, stand van zaken: kennisneming 

De voorzitter deelt de stand van zaken mee. 

 

11. IGL Secretariaat, personeelsaangelegenheden, 2de pensioenpijler van de 

contractuele personeelsleden, tijdelijke werkloosheid t.g.v. de coronapandemie: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur beslist omdat er binnen IGL vooralsnog geen toepassing van tijdelijke 

werkloosheid in het kader van de COVID-19-pandemie is, omdat ook zo aan Ethias mee te 

delen. 

 

12. IGL Secretariaat, algemeen beleid, IGL 2.0, uitvoering van statutaire 

aanstellingen: goedkeuring 

De Raad van Bestuur neemt akte van de beperkte uitvoering van het aanstellingsbesluit d.d. 2 

juni 2020 door de administratie.  

 


