
 

   
 

RAAD VAN BESTUUR CIPAL DV VAN 16 JUNI 2017 

LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN 

 

1. Goedkeuring van de notulen van 18 april 2017 

 

De Raad van Bestuur beslist dit punt te verdagen naar de volgende vergadering.  

 

2. Kennisname van de notulen van het directiecomité van 14 februari 2017, 14 

maart 2017 en 18 april 2017 

 

Kennisneming. 

 

3. Statutaire en bestuursaangelegenheden 

 

a) Voorbereiding algemene vergadering van 16 juni 2017. 

 

De raad van bestuur neemt kennis van het aantal inschrijvingen en het scenario van de 

algemene vergadering. De raad van bestuur stelt de reservedatum vast op 11 augustus 

2017 (indien niet in aantal op 16 juni 2017). 

 

b) Feedback overleg syndicale commissie 

 

De raad van bestuur neemt kennis van het overleg syndicale commissie. 

 

c) Brieven Agentschap Binnenlands Bestuur 

 

De raad van bestuur neemt kennis van het aangetekend schrijven van het Agentschap 

Binnenlands Bestuur en van de antwoordbrief van CIPAL.  

 

d) Brief aan minister Schauvliege 

 

De raad van bestuur neemt kennis van een brief die op vraag van het adviescomité aan 

minister Schauvliege werd verstuurd en van de antwoordbrief van de minister. 

 

4. Stand van zaken toekomstdialoog Cipal dv 

 

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de toekomstdialoog 

van Cipal dv.  

 

5. Stand van zaken activiteiten dochterondernemingen. 

 

a) Jobpunt Vlaanderen 

 

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken en beslist de directeur-

generaal te machtigen om een brief te sturen aan Jobpunt Vlaanderen. 

 

b) Overname A&S Solutions. 

 

De raad van bestuur neemt kennis van de overname door Cipal Schaubroeck nv van alle 

HR-activiteiten van A&S Solutions.  

 

c) Brocade Library Services nv 

 

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het dossier dat 

Brocade Library Services nv heeft ingediend om mee te dingen naar het ééngemaakte 

bibliotheeksysteem in Vlaanderen.  

 

 

 



 

   
 

d) Rombit 

 

De raad van bestuur neemt kennis van de strategische samenwerking van Cipal 

Schaubroeck nv met Rombit. 

 

Varia 

 

Nihil 
 


