
Raad van Bestuur
Administratief  toezicht Zitting van 28 april 2022 

Samenstelling: 

Aanwezig: 

de heer Pascal MONETTE, voorzitter; de heer Roger CLERINX, lid; de heer Filip MOERS, lid; de heer 

Christophe ELEN, lid; mevrouw Mieke CLAES, lid; mevrouw Rosanna PASCARIELLO, Algemeen 

directeur 

Zijn eveneens aanwezig: 
de heer Ludo BREPOELS, externe deskundige; de heer Jan VANDERKERKEN, externe deskundige 

Verontschuldigd: 
de heer David ENGELBOS, externe deskundige 

AGENDAPUNTEN 

1 2022_RvB_00041 Toetreding tot OFP Prolocus - 

Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis en stemt in met 

• De beheersovereenkomst en het financieringsplan ( algemeen luik en luik VVSG) via de

toetredingsakte  van OFP PROLOCUS  ;

• Het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement

• De verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik VVSG) en de statuten.

Beslist wordt om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS (Afzonderlijk 

vermogen VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de Algemene 

Vergadering te richten tot OFP PROCOLUS. 

Ingestemd wordt met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten 

voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden geïnd door de RSZ in naam en voor rekening 

van OFP PROLOCUS. 

De pensioentoezegging bedraagt 2,5 % van het pensioengevend loon 

Het bestuur ondertekent geen overeenkomst met een andere werkgever en voert een 

UNIpensioenplan in.  

De heer Pascal Monette, voorzitter wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering van OFP Prolocus. Mevrouw Rosanna Pascariello, algemeen directeur wordt aangeduid als 

vervanger van voorgaande indien hij niet aanwezig kan zijn. 
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De voorzitter van de Raad en de algemene directeur worden gemachtigd om de noodzakelijke 

vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen. 

Onderhavige beslissing en bijhorende modaliteiten werden besproken op het vakbondsoverleg (BOC) 

5 Deelname Dag van de Zorg op 15 2022_RvB_00040 

mei 2022 - 

Goedgekeurd 

Samenvatting besluit 

De Raad van Bestuur verklaart zich akkoord met de deelname aan de Dag van Zorg op 15 mei 2022 

van 14u-17u. 

6 2022_RvB_00044 Levering van voedingswaren: aanvraag prijsstijging "levering 

vlees en vleeswaren" en "levering vers en diepgevroren gevogelte en wild" -  

Goedgekeurd 

Samenvatting besluit 

De Raad van Bestuur beslist unaniem akkoord te gaan met de prijsstijging van de eenheidsprijzen in 

de inventaris der leveringen voor het aanbestedingsdossier “vers en diepgevroren gevogelte en wild” 

zoals met de firma Meco nv onderhandeld in het laatste voorstel van 7 april 2022. 

De Raad van Bestuur beslist unaniem akkoord te gaan met de prijsstijging van eenheidsprijzen in de 

inventaris der leveringen voor het aanbestedingsdossier “vlees en vleeswaren” zoals met de firma 

Meco nv onderhandeld in het laatste voorstel van 7 april 2022. 

7 2022_RvB_00039 Agenda's dagelijks personeelsbeheer, directiecomité, MAT en 

BAD van maart 2022 - Kennis genomen 

Samenvatting besluit 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de agenda's van het directiecomité van 1,  15 en 17 maart, 

het dagelijks personeelsbeheer van 7, 14, 21 en 28 maart, het MAT van 17 maart en het BAD van 31 

maart 2022 die als bijlagen worden toegevoegd.  De notulen van deze vergaderingen liggen ter inzage 

tijdens deze vergadering. Er worden geen opmerkingen geformuleerd.  
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