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AGENDA – de bijhorende stukken werden samen met de uitnodiging voor de     

vergadering o.v.v. bijlagen aan de leden overgemaakt  
 

1. Resultatenrekening, balans en sociale balans 2021 – advies  
 

De raad van bestuur geeft positief advies aan de algemene vergadering voor de       
resultatenrekening, de balans en de sociale balans. 

 

2. Verslag zitting raad van bestuur van 1 december 2021 - goedkeuring  
 

Het verslag wordt eenparig goedgekeurd. 
 
3. Kennisname van de verslagen van de zittingen van het dagelijks bestuur en     

bekrachtiging van de beslissingen aangaande personeelsaangelegenheden             
  

De vergadering neemt kennis van de verslagen. 
 

De beslissingen aangaande personeelszaken worden eenparig door de RvB bekrachtigd. 
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4. Evolutie personeelsaantallen - kennisname  
 

De vergadering neemt kennis van het overgemaakte overzicht van de evolutie van het 
statutair personeelsbestand. 
Per 1 juni 2022 zijn er 90 personeelsleden in dienst en worden er 67,90 voltijdse 

equivalenten betaald. 

5. Voorstel tot aanvulling van de rechtspositieregeling van het personeel AZW met 
de IFIC-functieclassificatie en IFIC-loonbarema’s voor de openbare ziekenhuizen – 
goedkeuring 

 

    De raad van bestuur keurt het voorstel eenparig goed. 

 
6. Vaststelling van de individuele wedden van de personeelsleden die instappen in 

het IFIC-barema  
 

De raad van bestuur delegeert met het oog op de privacy van het personeelslid, aan het 
dagelijks bestuur de bevoegdheid om het individuele IFIC-barema (zoals voorgesteld 
door de begeleidingscommissie) van een personeelslid vast te stellen. 

 
7. Varia 

 
    Datum volgende raad van bestuur: dinsdag 29 november 2022, om 19u. 
 

         
  

De voorzitter sluit de vergadering om 19u29. 
  

Namens de raad van bestuur, 

 
 

 
 
 

Saskia Feyaerts                                              Maxime Callaert 
secretaris        voorzitter  


