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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 19 november 2020 (digitaal), 

beknopt verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 15 oktober 2020: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 15 oktober 2020 van de Raad van Bestuur wordt gelezen 

en goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 29 oktober 2020 

(schriftelijke procedure): goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 29 oktober 2020 van de Raad van Bestuur wordt gelezen 

en goedgekeurd. 

 

3. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

Er werden vooraf geen vragen ingediend. 

 

4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming  

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten. 

 

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

keuring 

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

arbeidsongeval beslist. 

 

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

keuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd. 
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8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, K. S., definitieve beslissing: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur neemt een definitieve beslissing over de aanvraag om 

schadeloosstelling wegens beroepsziekte. 

 

9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, G. P., definitieve beslissing: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur neemt een definitieve beslissing over de aanvraag om 

schadeloosstelling wegens beroepsziekte. 

 

10. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, P. P., definitieve beslissing: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur neemt een definitieve beslissing over de aanvraag om 

schadeloosstelling wegens beroepsziekte. 

 

11. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, C. N., ontwerpbeslissing: 

goedkeuring 

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

wegens beroepsziekte. 

 

12. IGL Secretariaat, IGL 2.0, personeelsaangelegenheden, directeur organisatie-

ondersteunende diensten, uitdiensttreding: bekrachtiging 

De Raad van Bestuur bekrachtigt de uitdiensttreding d.d. 11 november 2020. 

 

13. IGL Secretariaat, IGL 2.0, personeelsaangelegenheden, directeur organisatie-

ondersteunende diensten, wijziging functieprofiel en vacantverklaring: 

goedkeuring  

Wordt uitgesteld. 

 

14. IGL Secretariaat, IGL 2.0, personeelsaangelegenheden, stafmedewerker jurist, 

functieprofiel: goedkeuring  

Wordt uitgesteld. 

 

15. IGL Secretariaat, IGL 2.0, stand van zaken: goedkeuring 

De Raad van Bestuur neemt akte van de stand van zaken en neemt ter zake een aantal 

beslissingen. 
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16. IGL Secretariaat, algemeen beleid, vergaderkalender 2021: goedkeuring 

De Raad van Bestuur keurt de vergaderkalender 2020 goed. 

 

17. IGL Secretariaat, CIPAL DV, Algemene Vergadering, gewone vergadering d.d. 10 

december 2020, aanduiding en mandatering van een vertegenwoordiger: 

goedkeuring 

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

de Algemene Vergadering van Cipal van 10 december 2020 goedgekeurd. 

 

Als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Cipal van 10 december 2020 wordt 

de heer Yvan Vesters, bestuurder, aangeduid en gemandateerd.  

 

18. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, gewone vergadering d.d. 10 december 

2020, digitaal met livestreaming: goedkeuring  

De Raad van Bestuur beslist om de vergadering d.d. 10 december 2020 van de Algemene 

Vergadering definitief digitaal te laten plaatsvinden. 

 

19. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, toegekend contract: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

20. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goed-

keuring 

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

arbeidsongeval beslist. 

 


