Provincie VlaamsBrabant

OCMW-raad
Notulen van donderdag, 30 september
2021

Aanwezigen:

Kim Vandepoel:
Voorzitter;
Stefaan Devos:
Burgemeester;
Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu:
Schepenen;
Michel Vander Velpen: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
André Alles,
Paul Francen,
Betty Geysenbergs,
Patrick Vlayen,
Benny Hermans, Laura Schurmans, Veronique Hermans, Koen Veulemans,
Guy Vandebergh,
Anneleen Schoeters:
Raadsleden;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Patrick Vandijck, Josette Vanlaer, Glenn Blockx: Raadsleden
Afwezig:

OPENBARE ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 26 augustus 2021 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: 15 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden, Kristof Mollu, Michel Vander Velpen, André Alles, Paul Francen,
Betty Geysenbergs, Patrick Vlayen, Benny Hermans, Laura Schurmans, Veronique Hermans,
Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters), 1 stem onthouding (Koen Veulemans)

OPEN ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
2) Collectieve hospitalisatieverzekering - gunning
Betrokkenen

Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen:

Feitelijke context
Na een openbare aanbestedingsprocedure die in 2017 door de FPD (Federale
Pensioendienst) werd gevoerd, beheert AG-INSURANCE sinds 01/01/2018 onze collectieve
verzekeringsovereenkomst. Dit contract loopt af op 31.12.2021.
De FPD-GSD vaardigde daarom een nieuwe overheidsopdracht uit in april 2021. De uitvoering
van de nieuwe opdracht zal ingaan op 01.01.2022 en aflopen op 31.12.2025.
De gunningswijze was een aanbesteding op Europees niveau krachtens art. 36 van de Wet
van 17 juni 2016. Er werd een basispolis opgesteld waarvan niet mag worden afgeweken door
de inschrijvers; de prijs was bijgevolg het enige gunningscriterium.
In zitting van 25.03.2021 besliste de OCMW-raad om deel te nemen aan de overheidsopdracht
via GSD inzake de collectieve hospitalisatieverzekering.
De FDP informeert ons dat de collectieve hospitalisatieverzekering werd toegekend aan Ethias
voor een periode van 4 jaar, na de openbare aanbestedingsprocedure. De huidige
kaderovereenkomst met AG Insurance loopt dus af op 31 december 2021.
Ethias, in partnerschap met Medexel, staat in voor de collectieve hospitalisatieverzekering van
1 januari 2022 tot 31 december 2025.
De jaarlijkse premies voor de jaren 2022 en 2023, lasten en taksen inbegrepen, bedragen:
Hoofdverzekerde
of nevenverzekerde
0 tot 20 jaar
21 tot 49 jaar
50 tot 66 jaar
Vanaf 67 jaar

Basisformule
(gemeenschappelijke
kamer)
36,18 €
83,12 €
149,47 €
348,22 €

Uitgebreide formule
(eenpersoonskamer)
62,72 €
149,47 €
282,17 €
646,80 €

Welke zijn de voornaamste wijzigingen in
vergelijking met de huidige dekking?
Ziehier een overzicht van de voornaamste wijzigingen in vergelijking met de huidige dekking
bij AG Insurance:





De leeftijdscategorie '50 tot 64 jaar' werd uitgebreid naar 66 jaar zodat alle actieve
personeelsleden vanaf 2024 hieronder zouden vallen. De categorie '70 jaar en ouder'
werd dientengevolge vervangen door '67 jaar en ouder'.
De franchise voor de uitgebreide formule verhoogt; ze bedraagt voortaan 250 € in
plaats van de huidige 130 €. Er is geen franchise voor de basisformule;
De terugbetaling van kosten waarvoor geen wettelijke tegemoetkoming wordt
toegekend, bedraagt 3.000 € in plaats van de huidige 2.500€;



De tegemoetkoming in de verblijfskosten van een donor bedraagt maximum 2.000 € in plaats
van de huidige 1.500 €;



In geval van hospitalisatie naar aanleiding van een psychische, psychiatrische of
mentale aandoening, wordt de tegemoetkoming per verzekerde verworven
gedurende een al dan niet ononderbroken periode van 36 maanden, die begint op de




eerste dag die recht geeft op een wettelijke tegemoetkoming, in plaats van de huidige
24 maanden;
De tegemoetkoming voor kraamhulp wordt toegekend gedurende ten hoogste twaalf
dagen en tot 620 € in plaats van de huidige 500 €;
Een tegemoetkoming van 50 % in de kosten tot 1.250€ per persoon en per
kalenderjaar voor homeopathische behandelingen, acupunctuur, osteopathie en
chiropraxie uitgevoerd door een erkende specialist voor die behandelingen als er
geen wettelijke tegemoetkoming wordt voorzien voor deze prestaties (enkel van
toepassing voor ernstige ziekten);

Juridisch kader
Gezien 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;
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1.
De OCMW-Raad neemt kennis van de gunning van de collectieve
hospitalisatieverzekering voor het personeel aan Ethias en dit voor de periode 2022-2025 en
sluit aan bij deze polis ingevolge deelname aan de procedure via FPD-GSD.
Art. 2. Het bestuur behoudt de uitgebreide dekking.
kennisname
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.
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SECRETARIAAT
3) Vragen

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Kim Vandepoel

