
 

 

 

 

 

 

PERSNOTA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN 25 MAART 2021 

 

 

 

1. MEDEDELINGEN 

• Er zijn geen mededelingen. 

 

 

2. GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIOVISUELE OPNAME VAN DE RAAD VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2021 

 

• De audiovisuele opname werd tijdens de zitting van 25 februari 2021 gelivestreamd 

en bleef sindsdien gepubliceerd op de gemeentelijke website onder 'Vergaderingen 

OCMW-raad': zie https://web-maldegem.streamovations.be. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en de audiovisuele livestreamopname van 

de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 goed. 

 

 

3. COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING - AANSLUITING BIJ HET RAAMCONTRACT 

VAN DE FEDERALE PENSIOENDIENST (FDP): VERLENGING 
 

• De raad voor maatschappelijk welzijn besliste in zitting van 26 september 2017 toe te 

treden tot de collectieve verzekering 'verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige 

ziekte' die de FPD van 1 januari 2018 tot 31 december 2021 met AG Insurance zal 

afsluiten. 

• Het tussen de FPD en AG Insurance afgesloten raamcontract loopt af op 31 december 

2021. 

• De FPD zal in de loop van het 1ste semester van 2021 een nieuwe overheidsopdracht 

uitvaardigen. 

• In het bestek moeten de besturen die bij de volgende raamovereenkomst zullen 

aansluiten vermeld worden. 

• Daarom moeten alle aangesloten besturen tegen 31 maart 2021 aan de FPD laten 

weten of zij voor de komende 4 jaar aangesloten wensen te blijven. 

• Als werkgever blijft het OCMW van Maldegem verplicht de werknemers een 

hospitalisatieverzekering aan te bieden. 

• Bij de vorige raamovereenkomst van de FPD waren meer dan 700 lokale besturen 

aangesloten. 

• Voor de komende 4 jaar kunnen wij apart nooit dezelfde of betere voorwaarden voor 

een dergelijke verzekering krijgen. 

 

De aansluiting bij het raamcontract voor de collectieve verzekering 'verzorgingskosten bij 

hospitalisatie of ernstige ziekte' van de Federale Pensioendienst van 1 januari 2022 tot 31 

december 2025 wordt verlengd. 

https://web-maldegem.streamovations.be/


PERSNOTA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2021 

 

 

 

 

4. VRAGEN VAN RAADSLEDEN 

• Er zijn geen vragen. 


