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* Kennisname verslagen adviesraden. 

Het verslag van de van de algemene vergadering adviesraad voor Groen en Bebloeming d.d. 8 september 

2017 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraadsleden. 

1.  Kennisname financiële rapportering financieel beheerder. 

In uitvoering van het gemeentedecreet brengt de financieel beheerder verslag uit  aan de gemeenteraad en 

aan het college van burgemeester en schepenen over het thesauriebeheer, de liquiditeitspositie, de 

beheerscontrole en de evolutie van de budgetten. 

Daarenboven rapporteert de financieel beheerder aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van 

voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen beslissingen. 

2.  Aktename budgetwijzigingen 2017 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal 

kerkbestuur van Zwevegem. 

De wijziging budget 2017 betreft, respectievelijk voor de kerkfabriek St.-Amandus Zwevegem, het voorzien 

van een hogere werkingstoelage ter financiering van hogere onderhoudsuitgaven en het opnieuw voorzien in 

2017 van de in 2016 niet opgenomen investeringstoelage inclusief verhoging ter financiering van herstel 

betonrot, en respectievelijk voor de kerkfabriek St.-Eligius Moen, het opnieuw voorzien in 2017 van de in 

2016 niet opgenomen investeringstoelage ter financiering van het nog uit te voeren herstel pleisterwerk kerk 

en vervangen cv-installatie kerk. 

Budgetjaar Kerkfabriek BI/AR  Budget 2017 Budget 2017 na BW 

2017 Sint-Amandus 

Zwevegem 

079000/649400 

079000/664300 

Exploitatietoelage 

Investeringstoelage 

89.451,00 

5.000,00 

94.816,18 

131.733,00 

2017 Sint-Eligius 

Moen 

079000/649400 

079000/664300 

Exploitatietoelage 

Investeringstoelage 

34.056,16 

21.000,00 

34.056,16 

67.526,09 

 

3.  Goedkeuring wijziging meerjarenplanning 2014-2019 van de kerkfabrieken ressorterend 

onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem. 

Kerkfabriek Totale 

exploitatietoelage 

van 2014 tem 2019 

079000/649400 

Totale 

investeringstoelage 

van 2014 tem 2019 

079000/664300 

Omschrijving totale voorziene 

investeringen 

Sint-Amandus  Zwevegem -47.505,10 

497.539,18 

+74.231,80 

208.533,90 

Herstel dak kerk (17.302,10) 

Betonrot  (133.531,80) 

Beveiliging kerk (5.000,00) 

Paneel+herstel dak (52.700,00) 

Maria-Bernarda Knokke -19.681,62 

127.524,03 

0,00 

46.127,96 

Altaar en spreekgestoelte (7.500,00) 

Publiek sanitair (14.127,96) 

Elek+verlicht toren en dak (12.500,00) 

Trappen portaal (7.000,00) 
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Beveiliging kerk (5.000,00) 

Sint-Jozef Arbeider 

Kappaert 

-24.169,48 

155.488,43 

0,00 

5.000,00 

Beveiliging kerk (5.000,00) 

O.L.Vrouw Hemelvaart 

Heestert 

-20.920,31 

192.291,45 

0,00 

5.000,00 

Beveiliging kerk (5.000,00) 

Sint-Eligius Moen -13.212,39 

187.594,96 

0,00 

71.000,00 

Pleisterwerk kerk (10.000,00) 

Nieuwe verwarming (40.000,00) 

Galmgaten toren (16.000,00) 

Beveiliging kerk (5.000,00) 

Sint-Amandus en Anna 

Otegem 

-16.410,28 

300.897,27 

-1.875,00 

48.125,00 

Torenuurwerk (18.125,00) 

Goten kerk (25.000,00) 

Beveiliging kerk (5.000,00) 

Sint-Dionysius en 

Genesius Sint-Denijs 

-3.063,92 

218.048,50 

0,00 

5.000,00 

Beveiliging kerk (5.000,00) 

 

WIJZIGINGEN 

TOTAAL 

-144.963,10 

1.679.383,82 

+72.356,80 

388.786,86 

 

 

4.  Aktename budgetten 2018 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal 

kerkbestuur van Zwevegem. 

Kerkfabriek Totale 

exploitatietoelage 

Budget 2018 

079000/649400 

Totale 

investeringstoelage 

Budget 2018 

079000/664300 

Omschrijving totale voorziene 

investeringen 

Sint-Amandus   

Zwevegem 

€ 73.242,74 € 52.700,00 Vervangen synoptisch paneel (8.200,00)  

en herstellingen dak boven doopvont 

(44.500,00) 

Sint-Maria-Bernarda 

Zwevegem-Knokke 

€ 17.105,38 € 0,00 - 

Sint-Jozef Arbeider 

Zwevegem-Kappaert 

€ 21.375,52 € 0,00 - 

OLV. Hemelvaart  

Heestert 

€ 29.424,69 € 0,00 - 

Sint-Eligius  

Moen 

€ 31.819,53 € 0,00 - 

Sint-Amand en St.-Anna  

Otegem 

€ 49.776,56 € 0,00 - 

Sint-Dionysius en St.-

Genesius Sint-Denijs 

€ 37.200,08 € 0,00 - 

TOTAAL € 259.944,50 € 52.700,00  

5.  Hulpverleningszone Fluvia - akkoord dotatie 2018 en financiële verdeelsleutel. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de dotatie 2018 ten behoeve van de 

hulpverleningszone brandweer: Fluvia.  

De dotatie voor de exploitatie bedraagt 624.465,19 euro. De dotatie voor de investeringen bedraagt 

112.518,00 euro.  
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De brandweerzone Fluvia (sedert 1 januari 2015) wordt onder meer door dotatie van de gemeenten van de 

zone gefinancierd.  

De dotatie van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd op basis van een akkoord tussen de 

verschillende betrokken gemeenteraden. 

De gemeenteraad van Zwevegem keurde op 27 oktober 2014 de financiële verdeelsleutel goed van 6,84 % 

dotatie voor de hulpverleningszone Fluvia. 

6.  Figga - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone 

algemene vergadering van 18 december 2017. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de 

gemeente in de buitengewone algemene vergadering van FIGGA.  

Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de buitengewone algemene vergadering van FIGGA  op 

maandag 18 december 2017 te Kortrijk afstemmen op het besluit van de gemeenteraad.  

7.  Goedkeuring herstructureringsoperatie, statutenwijziging en agenda buitengewone 

algemene vergadering op 18 december 2017 van de intercommunale Gaselwest. 

De gemeente Zwevegem is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas aangesloten bij de 

intercommunale Gaselwest. Op de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest, van 18 december 

2017 moeten een aantal beslissingen worden genomen, in het bijzonder een statutenwijziging in het kader 

van de herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van 

Figga in Gaselwest.  

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de agenda buitengewone algemene vergadering 

van Gaselwest op 18 december 2017. De gemeenteraad dient ook het mandaat van de vertegenwoordiger 

vast te stellen. 

8.  Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone 

algemene vergadering van de intercommunale Leiedal op 12 december 2017. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de 

gemeente in de buitengewone algemene vergadering van Leiedal.  

Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de algemene vergadering van Leiedal op dinsdag 12 

december 2017 afstemmen op het besluit van de gemeenteraad. 

9.  Goedkeuring agendapunt statutenwijziging in de buitengewone algemene vergadering 

van de intercommunale Leiedal op 12 december 2017. 

Op de buitengewone Algemene Vergadering van Leiedal, 12 december 2017, wordt een statutenwijziging 

voorgelegd van de intercommunale.  

De statutenwijziging moet het mogelijk maken dat Leiedal, ingevolge de nieuwe regeling van het Wetboek 

van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, kan optreden als kosten delende vereniging/zelfstandige 

groepering.  

Om dit statutair te verankeren is een aanpassing nodig van volgende artikels en bijlagen:  

artikel 4 (werkvormen); artikel 14§2 (financiering); bijlage 2 (lijst met wederzijdse exclusiviteiten) en her- 

nummering van de overige bijlagen. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de statutenwijziging van Leiedal.  
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10.  TMVW IC - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de 

buitengewone algemene vergadering van 22 december 2017. 

TMVW (Tijdelijke Maatschappij voor Watervoorziening) moet de aanvullende diensten afsplitsen van hun 

werking omwille van de wet op de intergemeentelijke samenwerking. Deze aanvullende diensten kunnen 

voortaan ondergebracht worden in TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij Vlaanderen voor 

Servicevoorziening). In eerste instantie is hiervoor een statutenwijziging nodig van TMVW. Deze werd 

voorgelegd en goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 mei 2017. 

Om de afsplitsing juridisch te kunnen doen moet een buitengewone algemene vergadering worden 

georganiseerd voor TMVW. Hierbij worden o.a. de A-aandelen overgedragen aan TMVS. De gemeente 

Zwevegem treedt hierdoor ook volledig uit TMVW en sluit zich aan bij TMVS. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de 

gemeente in de buitengewone algemene vergadering van IC-TMVW.  

Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de buitengewone algemene vergadering van IC-TMVW op 22 

december 2017 te Sint-Denijs Westrem af te stemmen op het besluit van de gemeenteraad.  

11.  Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS 

(Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services) conform artikel 27 van het decreet van 

6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.  

De gemeenteraad nam in het voorjaar een aantal beslissingen zodanig dat de gemeente Zwevegem kon 

participeren aan de oprichting van TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services). Naar aanleiding 

van de berichtgevingen in de pers met betrekking tot het aantal mandaten bij intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden werd beslist om de oprichtingsvergadering van de dienstverlenende vereniging 

TMVS uit te stellen naar einde 2017. Op die manier kon een nieuw voorstel van bestuurlijke organisatie 

uitgewerkt worden dat in de lijn ligt met de geëvolueerde inzichten ter zake. 

Op 13 en 20 september 2017 werd het overlegorgaan opnieuw samengeroepen met de bedoeling om een 

aangepast oprichtingsdossier voor TMVS op te maken. 

Het aangepast oprichtingsdossier is afgewerkt en wordt opnieuw ter beschikking gesteld. De gemeenteraad 

gaat akkoord met het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS volgens de 

modaliteiten vastgelegd in het oprichtingsdossier. 

 

12.  Principiële beslissing met het oog op de verkoop van een stuk grond, gelegen Achiel 

Quatannensstraat te Heestert, aan twee geïnteresseerde aanpalende eigenaars. 

De gemeente ontving een schrijven van een bewoner van de Achiel Quatannenstraat te Heestert met de 

vraag voor de aankoop van een stuk grond, palend aan hun eigendom.  

De grond is eigendom van de gemeente Zwevegem en heeft een oppervlakte van 116 m². 

Aan de vier aanpalende eigenaars werd navraag gedaan, om te zien wie eventueel geïnteresseerd is in 

aankoop van de grond. 

Hieruit bleek dat de twee aanpalende bewoners geïnteresseerd waren. 

Na overleg verklaarde het college van burgemeester en schepenen zich principieel akkoord tot de verkoop 

van het perceel grond. 

Aan de twee geïnteresseerde kandidaat-kopers werd gevraagd schriftelijk te bevestigen dat zij akkoord gaan 

voor aankoop van elk de helft van de oppervlakte van het stuk grond palend aan hun eigendom. 

De venale waarde van het perceel grond wordt bepaald op 500,00 euro. 
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De opmetingskosten en ook alle kosten van verkoop zijn ten laste van de kopers. 

Aan de gemeenteraad wordt principiële goedkeuring gevraagd voor de verkoop van het stuk grond. 

13.  Goedkeuring getekende eenzijdige belofte van ruil van onroerende goederen met 

betrekking tot de ruiling van grond in het Binnengebied Leopoldstraat te Zwevegem. 

In 2008 heeft de gemeenteraad de afsprakennota en de toewijzing van de opdracht “Projectregie in het 

kader van het Inbreidingsproject Leopoldstraat” aan de Intercommunale Leiedal goedgekeurd, conform de 

bepalingen in de afsprakennota. 

De gemeenteraad heeft een overeenkomst afgesloten inzake het voeren van Projectregie voor de 

ontwikkeling van het Inbreidingsproject “Leopoldstraat” te Zwevegem. 

Hiervoor werd een opdracht gegeven aan Leiedal om het Binnengebied Leopoldstraat te realiseren in 

samenwerking met de eigenaars van het gebied en de gemeente Zwevegem, en hiertoe alle noodzakelijke 

stappen te zetten voor de aankoop van de gronden en de panden binnen de marges van het destijds 

opgemaakt schattingsverslag. 

De gemeenteraad besloot in 2015 de overeenkomst inzake projectregie voor de ontwikkeling van het 

Inbreidingsgebied Leopoldstraat te verlengen tot 31 december 2017.  

Hiervoor werd thans door de Intercommunale Leiedal een belofte tot ruiling van gronden onderschreven 

door de heer Deconinck. Deze belofte is geldig tot 31 december 2017. 

Er wordt meer bepaald circa 364 m² grond ten titel van ruiling afgestaan door de heer Deconinck aan de 

gemeente. De ruiling gebeurt om een betere inrichting te bekomen van de eigendommen in het 

binnengebied. 

De gemeente zal circa 283 m² grond afstaan ten titel van ruiling aan de heer Deconinck. 

Indien de belofte tijdig gelicht wordt, zal de ruil tot stand komen onder de opgenomen voorwaarden en 

zonder opleg te betalen door de partijen (ruil om niet). Hiervoor dient de authentieke akte verleden te 

worden vóór 31 december 2017. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de ondertekende eenzijdige belofte tot ruiling van 

de grond door de heer Deconinck, in het kader van de projectregie voor het Inbreidingsproject Leopoldstraat 

te Zwevegem. 

14.  Goedkeuring aanvullende ontwerpakte inzake vestigen van een recht van erfpacht door de 

gemeente Zwevegem aan VZW De Brug voor de gemeentelijke schoolgebouwen, gelegen 

Theophiel Toyeplein 8 te Zwevegem, Zwevegemstraat 8 te Otegem en Moense Beekstraat 

17 te Moen. 

De gemeente Zwevegem is eigenaar van de volgende schoolgebouwen : 

 Theophiel Toyeplein 8 te ZWEVEGEM 

 Zwevegemstraat 8 te OTEGEM 

 Moense Beekstraat 17 te MOEN. 

Sedert de herstructurering van het plaatselijk onderwijs vanaf 1996 werden deze gebouwen gehuurd door 

VZW De Brug (geheel of gedeeltelijk) voor de inrichting van het vrij onderwijs. 

De gemeente en de vzw De Brug, Katholieke Basisscholen Zwevegem stelden vast dat aan deze gebouwen 

op korte termijn aanzienlijke investerings- en renovatiewerken moeten gebeuren, onder meer met 

betrekking tot verwarming, sanitair, speelplaatsrenovatie en algemene werken, die deels behoren tot de 

werken die volgens de wet en de plaatselijke gebruiken ten laste van de eigenaar-verhuurder komen. 

VZW De Brug is bereid deze werken uit te voeren voor eigen rekening, maar wenst de werken te kaderen in 

een ruimere visie op haar investeringen op lange termijn. 
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De vzw wenste voor de gebouwen een recht van erfpacht te bekomen, zodat zij voor de werken kan 

rekenen op subsidies van Agion. 

Hiervoor werd een akte inzake vestiging van een recht van erfpacht verleden op 15 november 2016. 

Het zakelijk recht moet beantwoorden aan een aantal voorwaarden gesteld bij artikel 19 § 1 van de wet van 

29 mei 1959 om subsidies van AGION te ontvangen. 

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs richtte een schrijven aan VZW De Brug, waarbij zij 

verzocht worden een aanvullende akte te bezorgen, met opname van de hiernavolgende clausules: 

 Dit zakelijk recht zal slechts vervreemd of met een zakelijk recht bezwaard mogen worden met de 

instemming van de Raad van Bestuur van AGION. 

 Bij het einde van de erfpacht zal de eigenaar een vergoeding verschuldigd zijn aan de erfpachter, 

gelijk aan de meerwaarde die op dat tijdstip zal ontstaan door de aan de gebouwen aangebrachte 

verbouwingen of nieuw opgerichte gebouwen met subsidiëring via AGION. 

Aan de gemeenteraad wordt nu goedkeuring gevraagd voor de aanvullende ontwerpakte tot vestiging van 

een recht van erfpacht door de gemeente aan VZW De Brug voor de gemeentelijke schoolgebouwen gelegen 

Theophiel Toyeplein 8 te Zwevegem, Zwevegemstraat 8 te Otegem en Moense Beekstraat 17 te Moen. 

15.  Goedkeuring opdracht met bepaling gunningswijze voor het bijplaatsen van 

verwarmingselementen in auditieruimte DKO/colorguard OC De Brug. 

In navolging van de uitgevoerde werken in de vroegere Apollo, OC De Brug, kunnen de colorguards van 

Calypso (kennismaking met muziek en dans voor kinderen vanaf 8 jaar) nu verhuizen naar hun nieuwe 

locatie. Dit wil zeggen dat de ruimte waar de colorguards zich nu bevinden vrij komt. Hier zal Deeltijds 

Kunstonderwijs een auditieruimte maken. Dit houdt in dat er bepaalde aanpassingswerken in deze ruimte 

moeten gebeuren. Eén ervan is de aanpassing van de verwarming. Momenteel is de ruimte verwarmd door 

een luchtverhitter van Calypso. Calypso zal deze verwijderen. De gemeente moet dus nieuwe 

verwarmingselementen plaatsen. 

De dienst gebouwen raamt de werken in totaal 10.000,00 euro excl. btw of 10.600,00 euro incl. 6 % btw 

verlegd. Er wordt voorgesteld deze opdracht te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure. 

16.  Goedkeuring opdracht met bepaling gunningswijze voor het vernieuwen van dakdichting 

in gemeenteschool Ter Winckele. 

In de gemeenteschool Ter Winckele is er ernstige schade aan plafonds door waterinsijpeling afkomstig van 

het lekkend dak. Het dak dient heel dringend en volledig vernieuwd te worden. 

De dienst gebouwen raamt de werken in totaal op 27.715,00 euro excl. btw of 29.377,90 euro incl. 6 % btw 

verlegd. Er wordt voorgesteld deze opdracht te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure 

17.  Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen van divers 

feestmateriaal 2017. 

Er is nood aan vervanging van oud of kapot feestmateriaal. 

De dienst feestelijkheden raamt de aankoop in totaal op 20.643,00 euro excl. btw of 24.978,03 euro incl. 

btw.  Het gaat om de aankoop van bakfrigo’s, klapstoelen, hoezen, audiovisuele middelen, een 

aanhangwagen voor herasafsluitingen en elektrisch materiaal.  

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedures. 

Voor de 5 delen werden 5 bestekken opgemaakt aangezien voor elk deel andere leveranciers zullen 

aangeschreven worden. De 5 delen worden ter administratieve vereenvoudiging in 1 besluit ter goedkeuring 

voorgelegd aan de gemeenteraad.  
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18.  Goedkeuring opdracht met bepaling gunningswijze voor de aanleg van een urnenveld fase 

1 op begraafplaats Kappaert in Zwevegem 2017. 

Momenteel zijn er nog 3 urnenvelden beschikbaar op de begraafplaats Kappaert. Om de continuïteit van het 

bijzetten in urnenveld niet in gevaar te brengen is een uitbreiding met een nieuw urnenveld nodig. Dit moet 

gebeuren volgens de meerjarenplanning begraafplaatsen 2014-2019. 

Voor deze opdracht werd door de dienst wegen en infrastructuur een bestek opgemaakt met een totale 

raming van 9.580,00 euro excl. btw of 11.591,80 euro incl. btw verlegd. Er voorgesteld wordt deze opdracht 

te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure.  

19.  Participatie wijkwerken regio Zuid-West-Vlaanderen. 

Op 1 januari 2018 treedt het decreet betreffende het wijk-werken in voege. 

Wijk-werken vervangt het vroegere systeem ‘Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap’ (PWA).  

Belangrijkste kenmerken zijn: lokale verankering, uitvoeren van maatschappelijk relevante taken en 

laagdrempelige opstap naar werk. De focus ligt op het activeren van langdurig werkzoekenden door het 

aanbieden van tijdelijke werkervaring op lokaal niveau.  

Lokale besturen hebben de expliciete opdracht om wijk-werken te organiseren door de oprichting van een 

“Organisator Wijk-werken”. Minimale schaalgrootte om als organisator te kunnen optreden is 60.000 

inwoners. 

We hebben de keuze: 

1. Vormen van een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid of een OCMW vereniging (bvb W13) 

(grondgebied met > 60.000 inwoners). 

2. Organisatie overlaten aan VDAB. 

De voorkeur gaat uit naar één regionale wijk-werkorganisator onder de noemer van W13.  

Binnen W13 heeft de conferentie van burgemeesters een consensusvoorstel uitgewerkt waarbij een 

regionale structuur voor de wijk-werkorganisatie verzoend wordt met de mogelijkheid tot lokale of 

subregionale teams. Er wordt voorgesteld hierbij aan te sluiten.  

20.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het project Watertoren 

Transfo Zwevegem 

De watertoren op Transfo wordt een uitkijktoren. In het kader van het programma “Horizon 2025” waarbij 

de provincie en Westtoer investeren in landschapsbeleving, diende de gemeente een subsidieaanvraag om in 

de bestaande constructie van de watertoren een installatie met trappen en platforms te integreren. Op die 

manier wordt de watertoren een uitkijktoren waarbij vanop 37,5 m het landschap zal kunnen worden 

overschouwd. 

De gemeente krijgt hiervoor 75% subsidie: 107.811 euro, op een raming van 143.748 euro BTW 

inbegrepen. 

De gemeente is bouwheer en Westtoer staat in voor de algemene coördinatie en kwaliteitsopvolging. 

Hieromtrent dienen een aantal afspraken te worden gemaakt die vervat zijn in een 

samenwerkingsovereenkomst. 

21.  Collectieve hospitalisatieverzekering vanaf 1 januari 2018. 

Gemeente en OCMW Zwevegem zijn reeds vele jaren aangesloten op de collectieve hospitalisatieverzekering. 

Zoals vele besturen hebben we de collectieve verzekering tussen RSZPPO en Ethias voor de periode 2011-

2013 overgenomen. Vanaf 1 april 2014 werd deze verzekering jaarlijks verlengd. In 2017 werd een nieuwe 
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aanbesteding uitgeschreven door de Federale Pensioendienst. Deze werd toegekend aan AG Insurance voor 

de duur van 4 jaar. De huidige raamovereenkomst met Ethias werd dan ook door de FPD opgezegd en zal 

stoppen op 31 december 2017. 

AG Insurance neemt de collectieve hospitalisatieverzekering over vanaf 1 januari 2018. Dit raamcontract 

staat opnieuw open voor alle lokale besturen. 

De polis voorziet exact dezelfde waarborgen als deze die tot en met 31 december 2017 gelden. Enkel de 

vrijstelling wijzigt: vanaf 2018 bedraagt deze 130 euro in de uitgebreide formule, maar er is geen vrijstelling 

in de basisformule. Zowel voor de uitgebreide als de basisformule dalen bovendien de premies. Deze 

premies zullen ook niet veranderen tijdens de eerste twee jaar van het contract.  

Voorstel: 

1. Toetreden tot de collectieve verzekering “Verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte” die 

de FPD heeft afgesloten met AG Insurance. De toetreding zal ingaan op 1 januari 2018. 

2. Het bestuur neemt de premie van deze verzekering volledig ten laste in de uitgebreide formule voor 

zijn statutaire en contractuele personeelsleden, volgens de modaliteiten in de rechtspositieregeling. 

3. De vrijwillige toetreding tot de voornoemde verzekering houdt voor het aangesloten bestuur de 

verbintenis in, de bijzondere en algemene bepalingen, van het lastenboek-FPD/S300/2017/03, in 

acht te nemen. 

22.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 25 september 2017 worden ter goedkeuring voorgelegd. 


