
OCMW-Raad van donderdag 25 maart 2021
Aanwezig: Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, Rik Tomsin, 

Marie-Noëlle Kurvers, Lizzy Buijsen-Baillien: Raadsleden
Hilde Broers: Voorzitter
Kimberly Peeters: Algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd: Anne-Sophie Roijen: Raadslid

Digitale Openbare zitting
1. Vragen van raadsleden
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de nog van toepassing zijnde artikelen van de OCMW-wet van 8 juli 1976
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op ons besluit van 24 januari 2019 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement 
van de raad voor maatschappelijk welzijn
B E S L U  I T :
Artikel 1 Er werden geen vragen gesteld.
2. Hospitalisatieverzekering voor personeelsleden 2022
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de nog van toepassing zijnde artikelen van de OCMW-wet van 8 juli 1976
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke Sociale 
Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de federale 
pensioendienst (FPD)
Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22.12.2000 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een hospitalisatieverzekering aan het  
personeel van de lokale besturen
Gelet op het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van de 
Vlaamse Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27.04.2001
Gelet op het feit dat de FPD (Federale Pensioendienst), in naam van de provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten, een offerteaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten organiseerde in 
2017, voor de duur van 4 jaar
Overwegende dat AG Insurance toen als beste uit de aanbesteding was voortgekomen en aldus 
verzekeraar werd voor de hospitalisatieverzekering voor het OCMW-personeel, maar dat dit contract 
thans af zal lopen op 31/12/2021
Overwegende dat de FDP een nieuwe overheidsopdracht m.b.t. een kaderovereenkomst inzake 
collectieve hospitalisatie zal uitvaardigen voor de periode 2022 -2025, waarbij lokale besturen kunnen 
aansluiten
Overwegende dat het gemeentepersoneel thans aangesloten is voor collectieve hospitalisatie bij 
verzekeraar Ethias
Overwegende dat het wenselijk is dat gemeente- en OCMW-personeel dezelfde 
hospitalisatieverzekering genieten, gelet op de integratie van gemeente en OCMW
Overwegende dat ook de andere verzekeringen van de gemeente en het OCMW aan de 
overheidsopdrachtenwet onderworpen zijn en dat het wenselijk is voor de toekomst de volledige 
verzekeringsportefeuille van gemeente en OCMW te laten doorlichten met onderzoek van alle huidige 
en toekomstige risico’s en met het oog op efficiëntiewinsten door een consultant, om op basis van dit 
onderzoek een lastenboek op te stellen voor de volledige verzekeringsportefeuille
Overwegende dat er daarom voorgesteld wordt niet in te gaan op de overheidsopdracht van de FDP, 
daar de raamovereenkomst louter de hospitalisatieverzekering betreft
Overwegende dat aan het gemeente- en OCMW-bestuur het engagement gevraagd wordt om tegen 
01/01/2023 alle verzekeringen van gemeente en OCMW gegund te hebben volgens een nieuwe 
overheidsopdracht na doorlichting door een consultant zoals boven genoemd



Overwegende dat het OCMW-personeel voor het jaar 2022 aangesloten zal worden bij Ethias, zijnde 
de verzekeraar van het gemeentepersoneel inzake de collectieve hospitalisatieverzekering; zodat de 
periode tot 01/01/2023 overbrugd wordt, te weten tot aan de nieuwe overheidsopdracht
B E S L U  I T :
Stemmen voor: 8 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, 

Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen tegen: 0 
Onthoudingen: 0 
Artikel 1 Het OCMW zal niet deelnemen aan de kaderovereenkomst inzake collectieve 
hospitalisatie van de Federale Pensioendienst voor 4 jaren van 01/01/2022 tot 31/12/2025
Artikel 2 Het OCMW is akkoord dat het OCMW-personeel tijdelijk verzekerd zal worden in 
collectieve hospitalisatie door Ethias, aan dezelfde voorwaarden als het gemeentepersoneel, en dit 
totdat de volledige verzekeringsportefeuille van gemeente en OCMW doorgelicht is en het voorwerp 
heeft uitgemaakt van een nieuwe overheidsopdracht uiterlijk tegen 01/01/2023
Artikel 3 Een exemplaar van dit raadsbesluit  wordt aan de FPD overgemaakt.

Digitale Geheime zitting
3. Kennisgeving Vast Bureau 
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Vast Bureau van 25 februari en 9 maart 2021 betreffende:

 het betaalbaar stellen van mandaten 
 het behandelen van een reeks hulpaanvragen;
 het toestaan van een reeks verwarmingstoelagen;

KENNISNEMING:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de beslissingen die genomen werden door 
de Vaste Bureaus van 25 februari en 9 maart 2021.

Aldus gedaan en staande de digitale zitting goedgekeurd
NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:

Algemeen directeur De leden Voorzitter
Kimberly Peeters Hilde Broers
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