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Notulen OCMW-raad

Zitting van maandag 6 december 2021 om 19u50

AANWEZIG: Jordy Kunnen, Voorzitter

Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester

Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, 
Katja Verheyen, Schepenen

Martijn Geerits, Stefan Daniels, Lien Ceyssens, Jeff Ceyssens, Jos 
Drykoningen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, 
Dries Tyskens, Edith Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert 
Neyens, Luc Bloemen, Free Bamps, Jo Leenders, OCMW raadsleden

Stefan Goclon, Algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD: Rik Hertogs, OCMW raadslid

AFWEZIG: /

De voorzitter opent de digitale vergadering om 19.50u.

Mededeling van de voorzitter. Raadslid Rik Hertogs heeft vandaag per e-mail aan de voorzitter 
laten weten dat hij niet kan deelnemen via internet omwille van werken aan de  elektrische 
installatie bij hem thuis. Hij heeft zijn stemgedrag voor de agendapunten van de OCMW-raad 
en gemeenteraad via e-mail kenbaar gemaakt.

De voorzitter vraagt aan de fractievoorzitters of zij akkoord zijn met deze werkwijze.
Al de fractievoorzitters gaan niet akkoord. Men vindt dat een raadslid moet deelnemen aan 
de vergadering om zijn/haar stemgedrag kenbaar te maken en om recht te hebben op een 
zitpenning.

Het raadslid dient als verontschuldigd te worden beschouwd voor deze OCMW-raad en 
gemeenteraad.
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OPENBAAR

NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN

1. Notulen OCMW-raad van 4 oktober 2021 - goedkeuring

SAMENVATTING:

De notulen van de OCMW-raad van 4 oktober 2021, opgesteld volgens de richtlijnen van het 
DLB, worden goedgekeurd.

De OCMW-raad:
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op artikelen 32, 74, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal Bestuur met 
betrekking tot de verslaggeving en notulen van de gemeenteraad en OCMW-raad;
Overwegende dat de notulen in chronologische volgorde alle onderwerpen vermelden die de 
raad besprak, met de beslissingen en het resultaat van de stemming. De goedkeuring door 
de raad en de ondertekening door de voorzitter en de algemeen directeur verleent het stuk 
authenticiteit;
 
Overwegende dat de algemeen directeur verantwoordelijk is voor de opmaak en het bewaren 
van de notulen en van het zittingsverslag, dat laatste mag via audio-en/of visuele drager 
gebeuren;

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: De notulen van de OCMW-raad van 4 oktober 2021, opgesteld volgens de richtlijnen 
van het DLB, worden goedgekeurd.
 
Art. 2: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 
bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

2. Zittingsverslag OCMW-raad van 4 oktober 2021 - goedkeuring.

SAMENVATTING:

Het zittingsverslag, opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, wordt goedgekeurd.

De OCMW-raad:
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
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Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op artikelen 32, 74, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal Bestuur met 
betrekking tot de verslaggeving en notulen van de gemeenteraad en OCMW-raad;
Gelet op artikelen 32, 74, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal Bestuur met 
betrekking tot de verslaggeving en notulen van de gemeenteraad en OCMW-raad;
 
Overwegende dat volgens de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen 
het schriftelijk zittingsverslag een selectie bevat van wat er is gebeurd tijdens de openbare 
vergadering. Het vermeldt alle besproken onderwerpen en de essentie van de tussenkomsten 
en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen. De goedkeuring door de raad en de 
ondertekening door de voorzitter en de algemeen directeur verleent het stuk authenticiteit;
 
Overwegende dat de algemeen directeur verantwoordelijk is voor de opmaak en het bewaren 
van de notulen en van het zittingsverslag, dat laatste mag via audio-en/of visuele drager 
gebeuren;

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: Het zittingsverslag van de OCMW-raad van 4 oktober 2021, opgesteld volgens de 
richtlijnen van het DLB, wordt goedgekeurd.
 
Art. 2: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 
bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

AGENDA

3. Schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 26/10/2021, inzake de goedkeuring 
van de jaarrekeningen Stad Bree en OCMW Bree - Ter kennisgeving

VERPLICHT BIJLAGE
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4. Aanpassing van het MJP 2020-2025 - gedeelte van het OCMW - vaststelling

SAMENVATTING:

De aanpassing van het strategisch meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, wordt goedgekeurd 
en dit besluit wordt overgemaakt aan de gemeenteraad en wordt digitaal gerapporteerd aan 
de Vlaamse regering.

De OCMW-raad;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
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Gelet op de richtlijnen van de Vlaamse regering betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en 
beheerscyclus;
 
Gelet op het overleg in het managementteam d.d. 18/11/2021 met betrekking tot het 
voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025;
 
Gelet op de bespreking ervan in het college van burgemeester en schepenen op 15/11/2021, 
tevens in het vast bureau op die datum;
Overwegende dat het strategisch meerjarenplan de beleidsdoelstellingen en beleidsopties, in de 
exploitatie en in de investeringen, weergeeft van het te voeren beleid, de financiële vertaling 
hiervan en de weergave van de manier waarop het financieel evenwicht gehandhaafd wordt;
 
Overwegende dat het aangepaste meerjarenplan van de gemeente en van het OCMW één 
geïntegreerd geheel vormt, de gemeenteraad dient het OCMW-luik ook goed te keuren nadat 
de OCMW-raad zijn deel van het strategisch meerjarenplan vastgesteld heeft;
 
Gelet op het voorliggende ontwerp van het aangepaste strategisch meerjarenplan 2020-2025 
en de bijhorende documentatie en informatie voor stad en OCMW Bree;

Met 15 stemmen voor (Jordy Kunnen, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 
Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, 
Jeff Ceyssens, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders), 9 
stemmen tegen (Lien Ceyssens, Jos Drykoningen, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, 
Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen)

BESLUIT: 

Art. 1: De aanpassing van het strategisch meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, wordt 
goedgekeurd en dit besluit wordt overgemaakt aan de gemeenteraad en wordt digitaal 
gerapporteerd aan de Vlaamse regering.
 
Art. 2: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 
bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

VERPLICHT BIJLAGE



OCMW Notulen - 9



OCMW Notulen - 10



OCMW Notulen - 11



OCMW Notulen - 12

5. Uitnodiging Algemene Vergadering Welzijnsregio 14 december 2021 om 19.30 uur

SAMENVATTING:

De raad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering d.d. 14/12/2021 van 
Welzijnsregio Noord-Limburg

De OCMW-raad;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende 
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende 
het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn;

Overwegende dat de volgende agendapunten zullen behandeld worden tijdens de algemene 
vergadering:  
 

• Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 28 september 2021
• Kennisname beslissing gouverneur tot goedkeuring jaarrekening 2020
• BBC: aanpassing meerjarenplan 2022
• Varia

 
Overwegende dat de voorbereidende documenten voor de opvolgingsrapportering voor dit 
boekjaar nog aan de raadsleden worden bezorgd,

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: De raad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering d.d. 14/12/2021 
van Welzijnsegio Noord-Limburg. 
 
Art. 2: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 
bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.
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6. Algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 16 december 2021 – 
besluit over het mandaat van de OCMW-raad

SAMENVATTING:

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 
van de algemene vergadering van Cipal van 16 december 2021 goedgekeurd. De 
vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van 
Cipal van 16 december 2021 te handelen en te beslissen conform dit besluit.
De OCMW-raad;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende 
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende 
het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder
op art. 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en inzake de 
intergemeentelijke samenwerking;
 
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal 
(hierna kortweg “Cipal”);
 
Gelet op de statuten van Cipal;
 
Gelet op het raadsbesluit van 4 februari 2019 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergaderingen van Cipal;
 
Gelet op de oproeping tot de algemene vergadering van Cipal van 16 december 2021 met 
de volgende agendapunten:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2022
3. Toekenning dubbel presentiegeld aan voorzitter raad van bestuur
4. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze algemene 
vergadering;
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Gelet op de voorstellen van de raad van bestuur van Cipal;
 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te 
weigeren;
                                         
Na beraadslaging en stemming;
 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de 
agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 16 december 2021 goedgekeurd.
 
Art. 2: De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene 
vergadering van Cipal van 16 december 2021 te handelen en te beslissen conform dit 
besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien 
deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de 
vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende 
vergadering met dezelfde agenda.
 
Art. 3: Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
 
Art. 4: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 
bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing
 

7. AV MCNOL in vereffening: Pensioenlastconventies (2): goedkeuring

SAMENVATTING:

Goedkeuring te verlenen aan:
• Het ontwerp van pensioenlastconventie (GPF- gesolidariseerd pensioenfonds), en 

bijlagen, met betrekking tot ziekenhuispersoneel – Overeenkomst tussen AV Medisch 
Centrum Noord Oost Limburg i.v., stad Bree, OCMW Bree, stad Maaseik, OCMW 
Maaseik;

• Het ontwerp van pensioenlastconventie (Ethias), en bijlagen, met betrekking tot 
ziekenhuispersoneel - Overeenkomst tussen AV Medisch Centrum Noord Oost Limburg 
i.v., stad Bree, OCMW Bree, stad Maaseik, OCMW Maaseik

De OCMW-raad;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende 
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
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Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende 
het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn;
Overwegende de historiek van het ziekenhuis van Bree en Maaseik:

• In 1992 smelten de OCMW-ziekenhuizen van Maaseik en Bree samen tot het Medisch 
Centrum Noord-Oost Limburg, een autonome verzorginstelling (AV MCNOL), opgericht 
onder de vorm van een autonome vereniging conform de op dat ogenblik van 
toepassing zijnde ziekenhuiswetgeving.

• De vereniging wordt opgericht door vier deelgenoten: de OCMW's van Bree en 
Maaseik, alsook de steden Bree en Maaseik.

• Conform de statuten van de AV MCNOL werden de lopende ziekenhuisverbintenissen 
en verplichtingen van de OCMW's overgedragen aan de AV MCNOL. Conform ook de 
statuten zouden eventuele tekorten in de ziekenhuisexploitatie gedragen worden door 
de deelgenoten, in verhouding tot enerzijds het aantal bedden dat zij inbrachten, en 
anderzijds het aantal inwoners van elke deelnemende stad (afgerond was dat toen 
59% aandeel voor Maaseik en 41% aandeel voor Bree).

• Het ziekenhuis MCNOL bleek te kleinschalig te zijn om nog rendabel te exploiteren.

Er werd naar schaalvergroting gezocht. Op 12 juli 2000 wordt de oprichtingsakte opgesteld 
wat uiteindelijk zal leiden tot de oprichting van de vzw Ziekenhuis Maas en Kempen (VZW 
ZMK), zoals het ziekenhuis nu bestaat, zij het binnen de structuur van Ziekenhuis Oost 
Limburg;

• De VZW ZMK heeft op dat ogenblik (2000) als deelgenoten het ziekenhuis ZOL/Genk, 
het Maria Ziekenhuis Overpelt en de steden en OCMW’s Maaseik en Bree.

• Op 19 december 2000 beslist de algemene vergadering van de AV MCNOL in 
vereffening te treden In uitvoering van een "overeenkomst strekkende tot realisatie 
van een basisziekenhuis in Noord-Oost Limburg" gesloten op 15 januari 2001 wordt 
de volgende regeling getroffen:

       >      de AV MCNOL draagt haar gehele vermogen met alle activa en passiva over 
aan de VZW ZMK;
       >      de AV MCNOL zal de statutair benoemde personeelsleden tewerkgesteld in het 
ziekenhuis ter beschikking stellen aan de VZW ZMK;
       >      er wordt voorzien dat de steden Maaseik en Bree blijven tussenkomen in 
eventuele verliezen van de VZW ZMK conform de hogervermelde verdeelsleutel, in die mate 
dat de loonkost van het statutair personeel in de ligdagdiensten niet voldoende gefinancierd 
zou worden door de vergoeding voorzien voor contractueel personeel. 
Er werd afgesproken dat de (eventuele) meerkost van het gedetacheerd statutair personeel, 
gezien in de verhouding tot de loonkost van ‘vergelijkbaar’ contractueel personeel, ten laste 
zou blijven van de steden Bree en Maaseik en dus niet ten laste is van VZW ZMK. In die 
tijdsperiode was er nog geen kennis van de toekomstige en significante problematiek van de 
pensioenen van statutair ziekenhuispersoneel.

• De VZW ZMK voert, volgens de overeenkomst,  de boekhouding van de AV MCNOL in 
vereffening, hetgeen voornamelijk neerkomt op de weddebetalingen van het statutair, 
aan ZMK gedetacheerde, MCNOL personeel.

• Op 31 januari 2003 keurt de algemene vergadering van de AV MCNOL de effectieve 
overdracht naar de VZW ZMK goed, hetgeen een einde stelt aan de 
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ziekenhuisexploitatie door de A.V. MCNOL., die in vereffening blijft omdat MCNOL AV 
de juridische werkgever blijft van het statutair ziekenhuispersoneel.

 
Overwegende dat op 15 mei 2013 de Provincie Limburg beslist om de Provinciale 
Pensioenkas (PKPLAL) in vereffening te stellen. Het statutair personeel van het OCMW 
Maaseik was aangesloten bij deze Pensioenkas. (het statutair ziekenhuispersoneel van OCMW-
Bree was altijd al aangesloten bij de Federale Pensioenkas RSZ(PPO).  
 
Overwegende dat in het kader van die pensioenkasvereffening de AV MCNOL een 
proportioneel gedeelte van de individuele pensioenreserves van de Provinciale Pensioenkas 
(ongeveer 8mio €) ontving. De AV MCNOL gaf deze reserves in beheer aan 
verzekeringsmaatschappij Ethias, ter financiering van een pensioenverzekering.
 

• Ingevolge de vereffening van de PKPLAL wordt beslist om de pensioenen van de 
statutairen over te dragen naar het Gesolidariseerd Pensioenfonds (Federale 
Pensioendienst, toenmalig DIBISS, nu terug RSZ). Deze aansluiting wordt echter 
geweigerd voor 64 (Maaseiker) statutaire personeelsleden, die aldus ten laste bleven 
van de AV MCNOL in vereffening.

• De wet van 24 oktober 2011 legt de AV MCNOL vanaf 2012 een 
responsabiliseringsbijdrage op die een aanvulling vormt op de werkgeversbijdragen 
inzake pensioenen. 

o Door de specifieke situatie van de AV MCNOL in vereffening valt de 
responsabiliseringsbijdrage bijzonder hoog uit en zal zij naar de toekomst 
enkel stijgen, omdat MCNOL sinds de vereffening geen (erkend) ziekenhuis 
meer exploiteert en geen (statutair) personeelsbeleid kan voeren: telkens als 
er een statutair personeelslid met pensioen gaat, stijgen de 
responsabiliseringsbijdragen.

 
Overwegende dat de Stad Maaseik, de stad Bree en de VZW ZMK 7 oktober 2014 een 
interpretatieve nota ondertekenen waarin zij preciseren dat de responsabiliseringsbijdrage een 
extra personeelskost is ten laste van de AV MCNOL in vereffening en niet de VZW ZMK. Ook 
op 7 oktober 2014 ondertekenen de Stad Maaseik, de stad Bree en de AV MCNOL in 
vereffening een tweede interpretatieve nota waarin zij vastleggen dat de steden niet 
tussenkomen in de responsabiliseringsbijdragen die de AV MCNOL in vereffening verschuldigd 
is met betrekking tot haar statutair personeel, gezien de specifieke situatie van deze 
vereffening. Dit punt wordt vervolgens bevestigd door de algemene vergadering van de AV 
MCNOL in vereffening van 17 november 2014. De AV MCNOL geeft aan om de invordering 
van de responsabiliseringsbijdrage door DIBISS (RSZ) juridisch te zullen aanvechten.
 
Overwegende dat de Provincie op 17 november 2016 meedeelt dat er geen middelen meer 
voorhanden zijn om de pensioenverplichtingen van de lokale overheden, aangesloten bij de 
Pensioenkas, aan te vullen.
 
Overwegende dat op 28 december 2017 Ethias laat weten dat zowel de bijdrage als de 
pensioenverzekering opgezegd of gereduceerd worden en dat de pensioenreserves opgebruikt 
zullen zijn op korte termijn.
 
Dat hierdoor de pensioenbetalingen van voormalig ziekenhuispersoneel uit Maaseik in het 
gedrang konden komen;
 
Overwegende dat:
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• Op 5 oktober 2018 de rechter uitspraak doet in kortgeding. Deze beschikking 
betekent dat de deelgenoten van AV MCNOL, zijnde de steden en OCMW’s van Bree 
en Maaseik, veroordeeld worden tot provisionele betaling van de (dan nog) 60 
gepensioneerden die niet aangesloten zijn bij RSZ/Federale Pensioendienst..

• Op 3 april 2020 de rechter ten gronde een vonnis velt. De rechter neemt de 
uitspraak in kortgeding over en beslist dat Bree en Maaseik de 
(ziekenhuis)pensioenlast van de (dan nog) 59 gepensioneerden op zich moeten nemen 
omdat zij deelgenoten zijn in het AV MCNOL. De rechter legt in het vonnis ook de 
verdeelsleutel vast. Zo moeten het OCMW en het stadsbestuur van Maaseik de 
komende jaren elk 29,53 procent van de pensioenlast voor hun rekening nemen. De 
overige 40,94 procent moet worden verdeeld onder het stadsbestuur en het OCMW 
van Bree.

 
Overwegende dat er nadien vele besprekingen, over de ziekenhuispensioenproblematiek, 
tussen het stadsbestuur van Bree en Maaseik en de vereffenaar van MCNOL volgden, en het 
volgende principieel overeengekomen werd:

• De procedure van de vereffening van A.V. MCNOL moet zo spoedig mogelijk definitief 
afgerond worden;

• Er is een mogelijkheid om via een pensioenlastconventie toekomstig bijkomende 
responsabiliseringsbijdragen voor MCNOL te vermijden, die kans moeten worden benut.

• Naar het verleden en naar de toekomst toe willen Maaseik en Bree elk financieel 
verantwoordelijk zijn voor de pensioenbetalingen van hun eigen ziekenhuispersoneel;

• Hiervoor is een berekening noodzakelijk, vanaf 2014, om al de financiële 
verrekeningen van het verleden op te lijsten en alle pensioengerelateerde 
kosten/opbrengsten te baseren op effectieve kosten/opbrengsten gelinkt aan de 
betreffende personeelsleden van hun bestuur van oorsprong, Bree of Maaseik.

 
Gelet op de nota d.d. 18/11/2021van de financieel directeurs van Bree en Maaseik die deze 
afrekening tussen de steden/OCMW’s van Bree en Maaseik zo waarheidsmogelijk in kaart 
brengen via de tabel d.d. 19/11/2021 Verrekening Bree Maaseik;
 
Gelet op het ontwerp van pensioenlastconventie (GPF-gesolidariseerd pensioenfonds), en 
bijlagen, met betrekking tot ziekenhuispersoneel – Overeenkomst tussen AV Medisch Centrum 
Noord Oost Limburg i.v., stad Bree, OCMW Bree, stad Maaseik, OCMW Maaseik;
 
Gelet op het ontwerp van pensioenlastconventie (Ethias), en bijlagen, met betrekking tot 
ziekenhuispersoneel - Overeenkomst tussen AV Medisch Centrum Noord Oost Limburg i.v., 
stad Bree, OCMW Bree, stad Maaseik, OCMW Maaseik;

Overwegende dat de algemene vergadering van a.v. MCNOL in vereffening de beide 
pensioenlastconventies heeft goedgekeurd op 29/11/2021.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1:Goedkeuring te verlenen aan:
• Het ontwerp van pensioenlastconventie (GPF- gesolidariseerd pensioenfonds), en 

bijlagen, met betrekking tot ziekenhuispersoneel – Overeenkomst tussen AV Medisch 
Centrum Noord Oost Limburg i.v., stad Bree, OCMW Bree, stad Maaseik, OCMW 
Maaseik;
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• Het ontwerp van pensioenlastconventie (Ethias), en bijlagen, met betrekking tot 
ziekenhuispersoneel - Overeenkomst tussen AV Medisch Centrum Noord Oost Limburg 
i.v., stad Bree, OCMW Bree, stad Maaseik, OCMW Maaseik;

 
Art. 2: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald 
deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing

VERPLICHT BIJLAGE
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8. MCNOL a.v. in vereffening- pensioenlasten: overeenkomst met stad Maaseik - goedkeuring

SAMENVATTING:

De overeenkomst tussen de besturen van Maaseik en Bree, met betrekking tot de 
afrekeningen, zowel voor het verleden als voor de toekomst, met betrekking tot de inkomsten 
en uitgaven inzake de pensioenlasten van voormalig ziekenhuispersoneel wordt goedgekeurd.

De OCMW-raad;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
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Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende 
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende 
het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn;

Gelet op de pensioenproblematiek met betrekking tot het voormalig ziekenhuispersoneel van 
Maaseik en Bree, zowel de groep aangesloten bij het gesolidariseerde (federale) pensioenfonds 
als de groep die daar niet bij aangesloten kon worden;
 
Overwegende dat en op voorstel van beide burgemeesters, de volgende principes worden 
toegepast met betrekking tot A.V. M.C.N.O.L. in vereffening en meer specifiek de pensioenlasten 
van het voormalig ziekenhuis personeel:

• De procedure van de vereffening van A.V. MCNOL moet zo spoedig mogelijk definitief 
afgerond worden;

• Er is een mogelijkheid om via een pensioenlastconventie toekomstig bijkomende 
responsabiliseringsbijdragen voor MCNOL te vermijden, die kans moeten worden benut.

• Zowel naar het verleden als naar de toekomst toe willen Maaseik en Bree elk financieel 
verantwoordelijk zijn voor de pensioenbetalingen van hun eigen ziekenhuispersoneel;

• Hiervoor is een berekening noodzakelijk, vanaf 2014, om al de financiële verrekeningen 
van het verleden op te lijsten en alle pensioengerelateerde kosten/opbrengsten te 
baseren op effectieve kosten/opbrengsten gelinkt aan de betreffende personeelsleden 
van hun bestuur van oorsprong, Bree of Maaseik.

 
Gelet op de nota d.d. 18/11/2021 van de financieel directeurs van Bree en Maaseik die deze 
afrekening tussen de steden/OCMW’s van Bree en Maaseik zo waarheidsmogelijk in kaart 
brengen via de tabel d.d. 19/11/2021 Verrekening Bree Maaseik;
 
Gelet op ons besluit van heden tot goedkeuring van de pensioenlastconventie (GPF-
gesolidariseerd pensioenfonds), en bijlagen, met betrekking tot ziekenhuispersoneel – 
Overeenkomst tussen AV Medisch Centrum Noord Oost Limburg i.v., stad Bree, OCMW Bree, 
stad Maaseik, OCMW Maaseik;
 
Gelet op ons besluit van heden tot goedkeuring van de pensioenlastconventie (Ethias), en 
bijlagen, met betrekking tot ziekenhuispersoneel - Overeenkomst tussen AV Medisch Centrum 
Noord Oost Limburg i.v., stad Bree, OCMW Bree, stad Maaseik, OCMW Maaseik;

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: De overeenkomst tussen de besturen van Maaseik en Bree, met betrekking tot de 
afrekeningen, zowel voor het verleden als voor de toekomst, met betrekking tot de inkomsten 
en uitgaven inzake de pensioenlasten van voormalig ziekenhuispersoneel wordt goedgekeurd.
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Art. 2: Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan:

• Stad Maaseik
• De vereffenaar van A.V. M.C.N.O.L.
• De financieel directeur.

 
Art. 3: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald 
deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

VERPLICHT BIJLAGE
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De voorzitter sluit de vergadering om 21u00.

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
#$ondertekening2$#                                 #$ondertekening1$#

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$stempel$#

Voorzitter
Jordy Kunnen
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