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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 25 februari 2021, beknopt verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 21 januari 2021: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 21 januari 2021 van de Raad van Bestuur wordt gelezen 

en goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, behandeling van vooraf ingediende vragen: kennisneming 

De heren Paul Geypen, algemeen directeur Ter Heide, en Yves Moriën, directeur 

LIVaanhetwerk, geven een stand van zaken betreffende de coronapandemie binnen hun 

activiteitencentrum. 

 

3. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: 

kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

  

4. LIVaanhetwerk, financieel beleid, VDAB, financiering vanaf 2022, stand van 

zaken en gerechtelijke procedure: goedkeuring 

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het directieteam om mee te stappen in de 

procedure bij de Raad van State opgestart door de federatie WerkPlekArchitecten. 

 

5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming  

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten. 

 

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

keuring 

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

arbeidsongeval beslist. 
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8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie: goed-

keuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd. 

 

9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, ontwerpbeslissing: 

goedkeuring  

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

wegens beroepsziekte. 

 

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

goedkeuring  

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

stelling wegens beroepsziekte. 

 

11. Ter Heide, financieel beleid, overzicht overheidsopdrachten, investeringen, 

informatieplicht: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de gegunde overheidsopdrachten m.b.t. investeringen 

met een te betalen bedrag tussen 9 000 EUR, excl. btw, en 25 000 EUR, excl. btw. 

 

12. Ter Heide, financieel beleid, overzicht overheidsopdrachten, werkingskosten, 

informatieplicht: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de gegunde overheidsopdrachten m.b.t. werkingskosten 

groter dan 25 000 EUR, excl. btw. 

 

13. IGL Secretariaat, Remuneratiecomité, advies d.d. 4 februari 2021 m.b.t. verloning 

van het directieteam IGL 2.0: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van het advies d.d. 4 februari 2021 van het 

Remuneratiecomité. 

 

14. IGL Secretariaat, personeelsaangelegenheden, verloning van het directieteam IGL 

2.0: goedkeuring 

De Raad van Bestuur beslist om de verloning van de leden van het directieteam van IGL 2.0 aan 

te passen.  


