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NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 30 MAART 
2022 
 
AGENDA 
 
Goedkeuring 

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring 
Werken, leveringen en diensten 

2. (KB 3944) ZPW - raamovereenkomst voor de aankoop van regeneratiewagens - 
goedkeuren verslag van nazicht kandidaatstellingen en goedkeuring lastenboek 
3. (DW 3955) ZPW - Raamcontract voor de levering van koffie incl.  toestellen en 
toebehoren - goedkeuring verslag van nazicht van kandidaten en goedkeuring 
lastenboek 
4. (JVB 3932) ZPW - Raamovereenkomst voor wasserijdiensten - goedkeuring 
gunning 
Instellingen en algemeen beheer 

5. (NDP) Centrum voor kortverblijf (CVK) Huize Sint-Elisabeth - aanvraag 
infrastructuurforfait  - goedkeuring 
6. (NDP) Kortverblijf Huize Linde - aanvraag infrastructuurforfait centrum - 
goedkeuring 
7. (NDP) Visie palliatieve zorgen ZPW - kennisname 
8. (NDP) Project Belrai - overzicht stand van zaken - kennisname  
9. (NDP) Verlenging voorafgaande vergunning woonzorgcentrum Populierenhof 
voor 10 woongelegenheden - goedkeuring 
Personeel 

10. (TDW) Toetreding van Zorgpunt Waasland tot Prolocus, Organisme voor de 
Financiering van Pensioenen: akkoord 
11. (GVN) IFIC-functies fase 1 - toewijzing 
Varia 

12. Varia  
 
 
DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.01 UUR 
 
 
AANWEZIG:  Chris Vermeulen, Jeroen Verhulst, Dominique Tielens, 

Louis Verest , Els Eeckhaoudt, Filip Vercauteren, 
Denise Melis-De Lamper, Bert Verbraeken, raadsleden 
Tjeu Van Diessen, algemeen directeur 
Filip Thyssen, Directeur strategie en 
organisatieontwikkeling 
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VERONTSCHULDIGD: Maxime Callaert, voorzitter 
Dirk Van Esbroeck, Sofie Heyrman, Christel Geerts, 
raadsleden 
Dennis Van den Broeck , lid 

EXTRA 
AANWEZIGEN: 

 

 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
De voorzitter vraagt of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van 
de vorige zitting; 
Er worden geen opmerkingen gemaakt; 
 
 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Besluit:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
  
 
Art. 1 het verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 23 februari 

2022 goed te keuren. 
 
2. (KB 3944) ZPW - RAAMOVEREENKOMST VOOR DE AANKOOP VAN 
REGENERATIEWAGENS - GOEDKEUREN VERSLAG VAN NAZICHT 
KANDIDAATSTELLINGEN EN GOEDKEURING LASTENBOEK 
 
Historiek en uiteenzetting 
De regeneratiewagens die in gebruik zijn in de keukens van cluster west dienen de 
komende jaren vervangen te worden. Eind 2020 werd hiervoor een raamcontract 
opgestart, maar dit werd in de  RvB van 16/06/2021 stopgezet.  
De nieuw opgestarte procedure is een onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking. 
 
Motivatie 
De aankoopdienst stelde een lastenboek, gebaseerd op de technische info van de 
keuken.  
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Advies 
De 3 kandidaatstellingen voldoen aan de gevraagde minimumeisen van de 
selectieleidraad.  
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 
1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke 
omstandigheden), en meer bepaald artikel 2, 6° en 7°b (de aanbestedende overheid 
verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de plaatsing van 
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten die bestemd zijn voor aanbesteders) 
en artikel 43. 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.  

Zorgpunt Waasland treedt op als aankoopcentrale voor Zorgbedrijf Sakura bij de 
gunning van de opdracht. 

In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van 
regeneratiewagens” werd een bestek met nr. 2021-3944 opgesteld door de 
aankoopdienst. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 330.477,50 excl. btw of 
€ 399.877,78 incl. 21% btw over de volledige looptijd van de opdracht.  

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 

De Raad van Bestuur verleende in zitting van 26 januari 2022 goedkeuring aan de 
selectievereisten, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met 
name de mededingingsprocedure met onderhandeling. 
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De kandidaturen dienden het bestuur ten laatste op 1 maart 2022 om 10.30 uur te 
bereiken. 

De aankoopdienst stelde op 16 maart 2022 een verslag van nazicht van de 
kandidaturen op. 

Uit bijgaand proces-verbaal van de opening van kandidaatstellingen van 
1 maart 2022 blijkt dat volgende kandidaturen werden ontvangen: 
- ELECTRO CALORIQUE, De Keyserlei 58-60 te 2800 Antwerpen 
- G.B.M., Rue de la Chaudronnerie 9 te 4340 Awans 
- Sabemaf - Sechehaye nv, Avenuye Eiffel 8 te 1300 Waver 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2021-3944 opgesteld door 
de aankoopdienst. Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 
28 april 2022 om 13.30 uur voorgesteld. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de investeringsbudgetten. 

 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1. verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de 

kandidaturen van 16 maart 2022 voor deze opdracht opgesteld 
door de aankoopdienst. Dit maakt integraal deel uit van deze 
beslissing.  

Art. 2. Neemt kennis dat de geselecteerde kandidaten (ELECTRO 
CALORIQUE, G.B.M. en Sabemaf - Sechehaye nv) worden 
uitgenodigd om een offerte in te dienen. 

Art. 3. Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2021-3944 en de 
raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop 
van regeneratiewagens”, opgesteld door de aankoopdienst. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 
bedraagt € 330.477,50 excl. btw of € 399.877,78 incl. 21% btw. 

Art. 4. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 
28 april 2022 om 13.30 uur. 

Art. 5. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de 
investeringsbudgetten. 
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3. (DW 3955) ZPW - RAAMCONTRACT VOOR DE LEVERING VAN KOFFIE INCL.  
TOESTELLEN EN TOEBEHOREN - GOEDKEURING VERSLAG VAN NAZICHT VAN 
KANDIDATEN EN GOEDKEURING LASTENBOEK 
 
Historiek en uiteenzetting 
De Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland keurde op 22 december 2021 de 
selectievereisten goed  voor de opdracht ‘Raamcontract voor de levering van koffie 
incl. toestellen en gerelateerde producten’ opgesteld door de aankoopdienst. De 
aankondiging van de opdracht werd bekendgemaakt op nationaal en Europees 
niveau op 24 december 2021. De indicatieve raming van de opdracht bedraagt 
98.538,84 EUR incl. btw per jaar, of 689.771,88 EUR incl. btw over de looptijd van 
7 jaar, op basis van het huidige gekende verbruik van Sint-Niklaas, Kruibeke en 
Zwijndrecht.  
 
Motivatie 
Op 25 januari vond de opening van de kandidaturen plaats. 7 bedrijven dienden hun 
kandidatuur in bij het bestuur. De aankoopdienst startte hierna het verslag van 
nazicht van de kandidaturen.  Op 16 maart 2022 weerhield de werkgroep en de 
aankoopdienst na de kwalitatieve selectie 2 bedrijven. 5 ingediende kandidaturen 
werden uitgesloten of bevatten essentiële tekortkomingen en worden dus niet 
geselecteerd.   
 
Advies 
De geselecteerde kandidaten zullen na goedkeuring door de Raad het volledige 
bestek ontvangen en een uitnodiging tot het indienen van een offerte op basis van 
dit bestek.   
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.  
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 
1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke 
omstandigheden) en artikel 43.  



6 
 
 
 

 

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.  
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.  
De Raad van Bestuur verleende in zitting van 22 december 2021 goedkeuring aan 
de selectievereisten, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met 
name de mededingingsprocedure met onderhandeling.  
De kandidaturen dienden het bestuur ten laatste op 25 januari 2022 te bereiken.  
De aankoopdienst stelde op 16 maart 2022 een verslag van nazicht van de 
kandidaturen op.  
Uit bijgaand proces-verbaal van de opening van kandidaatstellingen van 25 januari 
2022 blijkt dat volgende kandidaturen werden ontvangen:  
- Beyers Koffie, Koning Leopoldlaan 3 te 2870 Puurs  
- JACOBS DOUWE EGBERTS PRO BE, Buro & Design Center - Esplanade 1, bus 
18 - P.O. Box 18 te 1020 Brussel  
- MIKO COFFEE SERVICE NV, Steenweg op Mol 177 te 2300 Turnhout  
- Oke koffie nv, Edingseweg 36 te 9500 Geraardsbergen  
- Rombouts B2B, Antwerpsesteenweg 136 te 2630 AARTSELAAR  
- Selecta Belgium, Brouwersvliet 29 te 2000 Antwerpen  
-  Sligro-ISPC Belgium NV, Wingepark 10 te 3110 Rotselaar  
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2021-3955 opgesteld door 
de aankoopdienst.  
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 3 mei 2022 voorgesteld.  
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de exploitatiebudgetten. 
 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1 verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de kandidaturen van 
16 maart 2022 voor deze opdracht opgesteld door de aankoopdienst. Dit maakt 
integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Art. 2   Neemt kennis dat de geselecteerde kandidaten Jacobs Douwe Egberts Pro 
BE en Sligro-ISPC Belgium worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.  
 
Art. 3  Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2021-3955 en de raming voor 
de opdracht “Raamovereenkomst voor de levering van koffie, koffieautomaten en 
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gerelateerde producten’”, opgesteld door de aankoopdienst. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 
raming bedraagt 92.259,65 euro excl. btw of 98.538,84 euro incl. btw op jaarbasis.  
 
Art. 4  De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 3 mei 2022 om 
11.30 uur.  
 
Art. 5 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de exploitatiebudgetten. 
 
4. (JVB 3932) ZPW - RAAMOVEREENKOMST VOOR WASSERIJDIENSTEN - 
GOEDKEURING GUNNING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Zorgpunt Waasland diende een aanbesteding te voeren voor het aanstellen van een 
dienstverlener voor het huren en/of wassen van werkkledij, residentenwas en plat 
linnen. Met het oog op een uniforme regeling voor het hele Zorgpunt werd eerder 
een transitieperiode overbrugd. Het nieuwe dossier zal starten in april 2022, na de 
gunning door de raad. 
 
De raad van bestuur verleende in haar zitting van 22 december 2021 goedkeuring 
aan het bestek en de selectie van kandidaten. Beide kandidaten konden na het 
indienen van een initiële offerte een toelichting ervan geven én een demo van hun 
klantenportaal tonen. In een volgende fase werden beide kandidaten uitgenodigd 
om – op basis van de evaluatie van de proefpakketten en de bevindingen tijdens de 
toelichting – een verbeterde offerte in te dienen. Tot slot kregen beide inschrijvers 
nog de mogelijkheid tot het indienen van een Best And Final Offer (BAFO). 
 
Motivatie 
De aankoopdienst stelde op 23 maart 2022 het definitieve verslag van nazicht van 
de offertes op. Dit verslag van nazicht (inclusief een samenvatting van de 
onderhandelingsfases) in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. De 
besluitvorming en beoordeling van de gunningscriteria gebeurde in samenwerking 
met de leden van de werkgroep. 
 
Advies 
De aankoopdienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze 
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de 
beste prijs- kwaliteitsverhouding), zijnde Wasserij Dumoulin, Zandvoordestraat 91 
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te 8902 Zillebeke, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de BAFO van deze 
inschrijver. 
 
Wetgeving 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en latere wijzigingen.  
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, §1, 
1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke 
omstandigheden) en artikel 43. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen.  
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.  
 
 
 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1  Goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes 

(inclusief een samenvatting van de onderhandelingsfases) van 23 
maart 2022, opgesteld door de aankoopdienst. 

Art. 2  De opdracht “Raamovereenkomst – Wasserijdiensten” te gunnen aan 
de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Wasserij Dumoulin, Zandvoordestraat 
91 te 8902 Zillebeke, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte 
(BAFO) van deze inschrijver. 

Art. 3  Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel 
uit van deze beslissing. 

Art. 4  De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 
vastgelegd in het bestek met nr. 2021-294 (ID: 3932). 
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5. (NDP) CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF (CVK) HUIZE SINT-ELISABETH - 
AANVRAAG INFRASTRUCTUURFORFAIT  - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
 
Juni 2021 werd de nieuwbouw huize Elisabeth in gebruik genomen. De nieuwbouw 
telt 36 woongelegenheden en 15 assistentieflats (GAW).  
Via de omzettingskalender werd in het najaar ’21, 2 woongelegenheden omgezet 
naar 2 bedden kortverblijf (CVK).  
Op 15 maart ’22 is er een 7 de oproep verschenen voor de aanvraag 
infrastructuurforfait.  
Aangezien de aanvraag voor het woonzorgcentrum al gedaan werd, moet er voor 
het centrum voor kortverblijf een aparte aanvraag ingediend worden.  
 
Motivatie 
 
Het infrastructuurforfait betreft een extra subsidie van 5,4 euro per dag per 
woongelegenheid.  
Deze subsidie wordt toegekend voor onbepaalde duur, zolang de voorziening blijft 
voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.  
Om het infrastructuurforfait aan te vragen, moet er een formele beslissing genomen 
worden.  
 
 
Advies 
 
 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
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Art. 1 beslist om voor het centrum voor kortverblijf van huize Elisabeth met 2 
woongelegenheden, het infrastructuurforfait aan te vragen.  
 
6. (NDP) KORTVERBLIJF HUIZE LINDE - AANVRAAG 
INFRASTRUCTUURFORFAIT CENTRUM - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
 
Juni ’21 werd de nieuwbouw huize Linde in gebruik genomen. De nieuwbouw telt 
36 woongelegenheden en 12 assistentieflats (GAW).  
Via de omzettingskalender werd in het najaar ’21, 2 woongelegenheden omgezet 
naar 2 bedden kortverblijf (CVK).  
Op 15 maart ’22 is er een 7 de oproep verschenen voor de aanvraag 
infrastructuurforfait.  
Aangezien de aanvraag voor het woonzorgcentrum al gedaan werd, moet er voor 
het centrum voor kortverblijf een apart aanvraag ingediend worden.  
 
 
Motivatie 
 
Het infrastructuurforfait betreft een extra subsidie van 5,4 euro per dag per 
woongelegenheid.  
Deze subsidie wordt toegekend voor onbepaalde duur, zolang de voorziening blijft 
voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.  
Om het infrastructuurforfait aan te vragen, moet er een formele beslissing genomen 
worden.  
 
 
Advies 
 
 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
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Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1  beslist om voor het centrum voor kortverblijf van huize Linde met 2 
woongelegenheden, het infrastructuurforfait aan te vragen.  
 
7. (NDP) VISIE PALLIATIEVE ZORGEN ZPW - KENNISNAME 
 
Historiek en uiteenzetting 
Uit een vroegere werking, waren er verschillende visieteksten m.b.t. palliatieve 
zorgen in de woonzorgcentra.  
De kwaliteitscoördinator heeft samen met de werkgroep palliatieve zorg een 
visietekst voor het geheel van het zorgpunt opgemaakt.  
Deze visietest werd ook voorgelegd aan de CRA,s (coördinerend en raadgevend 
arts).  
 
 
Motivatie 
Omdat de visietekst opgenomen wordt in het kwaliteitshandboek werd deze ter 
goedkeuring voorgelegd aan het directiecomité 
 
 
Advies 
Akkoord dircom 17 maart 2022 
 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
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Art. 1 neemt kennis van de visie vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg.  
 
8. (NDP) PROJECT BELRAI - OVERZICHT STAND VAN ZAKEN - KENNISNAME  
 
Historiek en uiteenzetting 
 
 
 
Motivatie 
In opvolging van de invoering van de belrai in de thuiszorg en de woonzorgcentra 
wordt er een overzicht gegeven met betrekking tot de huidige stand van zaken.  
 
 
Advies 
 
Advies dircom 24  maart ‘22 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1 neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de invoering van het project 
belrai zowel in de thuiszorg als in de woonzorgcentra.  
 
9. (NDP) VERLENGING VOORAFGAANDE VERGUNNING WOONZORGCENTRUM 
POPULIERENHOF VOOR 10 WOONGELEGENHEDEN - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Op 28 februari 2017 werd voor de realisatie van de nieuwbouw Populierenhof een 
voorafgaande vergunning verleend voor 135 woongelegenheden.  
78 woongelegenheden kwamen van de vervanging van het ‘vroegere’ 
Populierenhof en 57 woongelegenheden van het WZC De Gerda.  
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De nieuwbouw Populierenhof heeft een capaciteit van 125 woongelegenheden (78 
van het ‘vroegere’ Populierenhof en 47 woongelegenheden van het WZC De 
Gerda). Hiervoor werd ook een erkenning aangevraagd.  
Dit maakt dat er nog een voorafgaande vergunning is voor 10 woongelegenheden. 
Deze vervallen op 28 juni 2022.  
 
 
Motivatie 
Aangezien het Zorgpunt in 2022 gestart is met de opmaak van een nieuw 
zorgstrategisch plan en omdat er de mogelijkheid is om éénmalig een verlening aan 
te vragen voor maximaal 3 jaar, is het voorstel deze aanvraag tot verlenging in te 
dienen.  
 
 
Advies 
 
 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1 beslist om een aanvraag in te dienen voor de verlenging van de 
voorafgaande vergunning voor 10 woongelegenheden voor het woonzorgcentrum 
Populierenhof (ter vervanging van het WZC De Gerda) 
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10. (TDW) TOETREDING VAN ZORGPUNT WAASLAND TOT PROLOCUS, 
ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN: AKKOORD 
 
Historiek en uiteenzetting 
Overwegende dat het bestuur de pensioenkloof tussen haar statutair personeel en 
contractueel personeel wil verkleinen; dat het bijgevolg voorziet in een tweede 
pensioenpijler voor de totaliteit van haar contractueel personeel;  
Overwegende dat tot op heden het bestuur was aangesloten bij de 
groepsverzekering die na bemiddeling van de VVSG, aangeboden werd door Ethias 
en Belfius Insurance; dat deze verzekeraars in juni 2021 de lopende 
groepsverzekeringsovereenkomst per 1 januari 2022 hebben opgezegd; 
 
Motivatie 
Overwegende dat het bestuur voor het voorzien in een tweede pensioenpijler de 
keuze heeft tussen enerzijds een overheidsopdracht voor een groepsverzekering bij 
een verzekeraar en anderzijds het aansluiten bij een instelling voor 
bedrijfspensioen-voorziening (pensioenfonds);  
Overwegende dat, na onderhandelingen met de VVSG, OFP PROVANT werd 
omgevormd tot OFP PROLOCUS (een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening  
met ondernemingsnummer 0809.537 155), een pensioenfonds waarbij alle lokale 
besturen van het Vlaamse Gewest kunnen toetreden;  
Overwegende dat men door de toetreding bij een IBP meer betrokken is bij het 
beheer van zijn pensioenfinanciering; dat in tegenstelling tot een groepsverzekering 
het bestuur een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP 
PROLOCUS afvaardigt en naast controlebevoegdheid ook de mogelijkheid heeft om 
– indien nodig -  punten op de agenda van de algemene vergadering te zetten. 
Overwegende dat in tegenstelling tot een groepsverzekering een IBP geen winsten 
ten voordele van de organisatie zelf nastreeft; 
Overwegende dat een IBP ruime beleggingsmogelijkheden heeft, zodat een ruimer 
rendement mogelijk is dan in een tak 21 verzekering, zonder dat dit enige garantie 
inhoudt; 
Overwegende dat het bestuur kan toetreden tot OFP PROLOCUS zonder 
overheidsopdracht vermits aan de  voorwaarden van een in house opdracht voldaan 
zijn; dat het bestuur immers ten eerste via de algemene vergadering waar ze lid van 
wordt,  toezicht uitoefent op OFP PROLOCUS zoals op haar eigen diensten; dat ten 
tweede meer dan 80% van de activiteiten van de OFP PROLOCUS de uitvoering 
van taken behelst die hem zijn toegewezen door de controlerende  overheden, nl. 
het voorzien in aanvullende pensioenen voor lokale en provinciale besturen; dat er 
ten derde geen directe participatie van privékapitaal is in de OFP PROLOCUS en 
dat ten vierde OFP PROLOCUS zelf onderworpen is aan de wetgeving op de 
overheidsopdrachten. 
Overwegende dat OFP PROLOCUS, in het verlengde van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen, zwaar zal inzetten op het duurzaam karakter van zijn 
beleggingen; 
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Overwegende dat het aanbod van OFP PROLOCUS, net zoals de 
groepsverzekering die tot eind 2021 werd aangehouden bij Ethias en Belfius 
Insurance geen werknemersbijdragen vereist, voorziet in een overlijdensdekking en 
een kapitaalsuitkering; 
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat van een zogeheten “steprate” bijdrage; 
dat het dus mogelijk is om op het gedeelte van het loon dat boven het 
maximumplafond voor de berekening van het wettelijke pensioen uitkomt, een 
hogere toezegging te doen om zo het verschil tussen een statutair pensioen en een 
wettelijk pensioen verder te verkleinen. 
Overwegende dat er drie soorten pensioenplannen bestaan (defined benefit of 
vaste prestaties, cash balance en defined contribution of vaste bijdragen); dat de 
voorgestelde formule een vastebijdragenplan is; dat in dit plan de werkgever belooft 
een bepaalde bijdrage  (een bijdrage uitgedrukt als een percentage van het aan de 
RSZ onderworpen brutoloon) te betalen zonder vastgesteld rendement; dat de 
behaalde rendementen worden toegekend conform het kaderreglement. 
Overwegende dat het bestuur de vastgestelde bijdrage minimum moet betalen; dat 
wanneer het wettelijk minimumrendement niet behaald wordt, het bestuur 
bijkomende bijdragen zal moeten betalen; dat in elk geval voor de aangeslotenen 
het wettelijk minimum rendement (momenteel 1,75% voor actieve aangeslotenen1, 
0% voor passieve aangeslotenen2) moet behaald worden. 
Overwegende dat het bestuur als bijkomende veiligheid de eerste vijf jaar, bovenop 
de middelen nodig voor de pensioentoezegging, voorziet in een extra 
prefinanciering van 5 % om zo de kans op het betalen van bijkomende bijdragen te 
verkleinen; deze prefinanciering blijft ter beschikking van het bestuur ter 
financiering van latere bijdragen; 
Overwegende dat het bestuur met andere rechtspersonen waarmee ze nauwe 
banden heeft (AGB’s, OCMW) een MIPS-Groep kan vormen; dat binnen een MIPS-
groep interne mobiliteit is voor het personeel zonder dat dit gevolgen heeft voor de 
pensioentoezegging van het personeelslid; dat er binnen een MIPS-groep een 
onderlinge solidariteit speelt; 
Overwegende dat de kosten voor de werking van OFP PROLOCUS voor 2022 
forfaitair worden vastgelegd op 1000 euro per jaar per werkgever en 10 euro per 
jaar per aangeslotene en dat deze bedragen jaarlijks worden geïndexeerd tot en 
met 2024; overwegende dat nadien een meer stabiel systeem van 
kostenvergoeding zal worden uitgebouwd, gebaseerd op de werkelijke kosten 
enerzijds en het werkelijke aantal aangesloten besturen en medewerkers 
anderzijds; 
 
Advies 
Gelet op de statuten, de beheersovereenkomst, het financieringsplan (algemeen luik 
en specifiek luik VVSG), de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen (algemeen luik 

 

1 Een aangeslotene in dienst van het bestuur  
2 Een aangeslotene die het bestuur verlaten heeft en zijn pensioenreserves in OFP PROLOCUS heeft 
laten staan.  
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en specifiek luik VVSG), het Kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement, 
de toetredingsakte (zie alle bijlagen); 
Gelet op het protocol van het onderhandelingscomité C1; 
Overwegende dat in de nodige kredieten voorzien wordt in de meerjarenplanning; 
Overwegende  het voorstel van het dagelijks bestuur van 8 maart 2022  om met 
ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS en de eraan 
gekoppelde modaliteiten qua pensioentoezegging;  
Overwegende dat verder niet de intentie geuit werd om met volgende entiteiten 
een MIPS-groep te vormen om de interne mobiliteit van het personeel tussen 
beiden entiteiten te bevorderen ; 
Overwegende dat de op basis van het financieringsplan verschuldigde bijdragen en 
de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen ingehouden worden 
door de RSZ en daarna doorgestort worden aan OFP PROLOCUS; 
Overwegende dat voormelde intentieverklaring van het dagelijks bestuur en 
voormelde documenten in het bijzonder onderhandelingscomité van 15 maart 2022 
besproken werden; dat deze bespreking leidde tot volgend niet bindend advies:                                   
; 
Overwegende dat er een vertegenwoordiger moet aangeduid worden om het 
bestuur te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS; 
Overwegende dat na de beslissing tot toetreding, dit aan OFP PROLOCUS moet 
meegedeeld worden en dat de algemene vergadering van OFP PROLOCUS de 
kandidatuur moet goedkeuren;  
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1 kennis te nemen van en stemt in met (onder voorbehoud van verdere 
aanvulling voor de geel gemarkeerde zones) 

• de beheersovereenkomst en het financieringsplan ( algemeen luik en luik 
VVSG) via de toetredingsakte  van OFP PROLOCUS  ; 

• Het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement. 
 
Neemt kennis van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik 
en luik VVSG) en de statuten. 
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Art. 2 om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS 
(Afzonderlijk vermogen VVSG), en richt hiertoe onverwijld een verzoek tot 
aanvaarding als lid van de Algemene Vergadering tot OFP PROCOLUS. 
 
Art.3 akkoord te gaan met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde 
bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden 
geïnd door de RSZ in naam en voor rekening van OFP PROLOCUS. 
 
Art. 4 De pensioentoezegging bedraagt  

- Voor alle contractuele werknemers die niet onder het federaal 
gezondheidsakkoord vallen 4% van het pensioengevend loon; 

- Voor alle contractuele werknemers die wel onder het federaal 
gezondheidsakkoord vallen (vanaf 1 januari 2020) 3% van het 
pensioengevend loon. 

 
Art. 5 Er wordt hierbij niet voorzien in een step-rate-formule, noch in een 
aanvullende of inhaaltoezegging. 
 
Art. 6 Het bestuur ondertekent geen overeenkomst met een andere werkgever en 
voert een UNI-pensioenplan in.  
 
Art. 7 De heer Maxime Callaert  wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van OFP Prolocus. De heer Chris Vermeulen wordt 
aangeduid als vervanger van voorgaande indien hij niet aanwezig kan zijn. 
 
Art. 8 De voorzitter van de Raad en de algemene directeur worden gemachtigd om 
de noodzakelijke vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde 
beslissingen. 
 
 
11. (GVN) IFIC-FUNCTIES FASE 1 - TOEWIJZING 
 
Situatieschets 

Het VIA6-akkoord voorziet voor de ouderenzorg van de publieke sector een nieuw 
loonhuis op basis van de IFIC-functieclassificatie. Met de invoering van IFIC wil men 
het salaris koppelen aan competenties, verantwoordelijkheden, functie-inhoud en 
niet meer aan diploma zoals bij de krachtlijnen Kelchtermans. Tevens streeft men 
naar uniformisering met de private zorgsector. 

Fasering invoering IFIC 
A. fase 1 (deadline 7 april 2022): invoering in de ouderenzorg: woonzorgcentra, 
dagcentra en kortverblijf.  
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De toewijzingen van de IFIC-categorieën worden bepaald in de 
begeleidingscommissie, welke paritair is samengesteld. Conform de richtlijnen van 
vzw IFIC en VVSG werden in de begeleidingscommissie d.d. 22/12/2021 de 
functies van fase 1 vastgelegd.  

Volgende functies werden opgenomen: 
hoofdverpleegkundige/teamverantwoordelijke, verpleegkundige DVC/WZC, 
referentieverpleegkundige, zorgkundige WZC/DVC/thuiszorg, verzorgende 
thuiszorg, begeleider wonen en leven, teamverantwoordelijke wonen en leven, 
diëtist, ergotherapeut WZC/DVC, kinesitherapeut, logopedist, opvoeder-begeleider 
WZC, psychologisch assistent, psycholoog, teamverantwoordelijke DVC, chauffeur 
DVC, hoofdkok, keukenmedewerker (chauffeur), logistiek medewerker, medewerker 
hoteldienst WZC/DVC, ploegverantwoordelijke hoteldienst, poetshulp thuiszorg. 

De functies kok, hulpkok, referentieverpleegkundige en teamverantwoordelijke DVC 
werden nog niet geactiveerd door vzw IFIC. Zij zijn bijgevolg nog niet toegewezen.  

De functie van dagelijks verantwoordelijke WZC is momenteel niet opgenomen in 
de functiewijzer. Deze functie wordt meegenomen en bekeken in de jaarlijkse 
onderhoudsfase door vzw IFIC. Niettemin geeft het uitstel van toewijzing een 
enorme druk binnen de organisatie. Sommige organisaties voorzien voor de 
dagelijks verantwoordelijke categorie 18 (functie hoofdverpleegkundige-
coördinator).  

B. voorafname thuiszorg  voor de functies logistiek en verzorgende. Concreet gaat 
het om de E en D functies (poetshulpen) die naar categorie 4 kunnen gaan en de 
zorgkundigen (C1-C2) die naar categorie 11 kunnen gaan.  

C. fase 2 (vermoedelijk 2023): overige functies in de thuiszorg, de administratieve 
en ondersteunende functies. 

Keuzemogelijkheden:  
Medewerkers hebben in principe de keuze om in te stappen in IFIC of te kiezen voor 
het oude barema. Deze keuze wordt uitsluitend door de medewerker genomen.  
Om een keuze te kunnen maken wordt voor elke medewerker een individuele 
simulatie gemaakt. Hierdoor kan de medewerker een vergelijking maken tussen het 
huidige loon en het IFIC-loon. 

Medewerkers die in dienst waren op 31 december 2021 (én nog in dienst op 7 april 
2022) kunnen éénmalig een vrije keuze maken. Voor deze medewerkers wordt een 
invoering met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021 voorzien. Medewerkers die na 1 
januari 2022 in dienst komen kunnen geen keuze maken. Zij worden automatisch 
ingeschaald in een IFIC-categorie. 
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IFIC- toewijzingen fase 1: 

In de begeleidingscommissie werden de huidige taken/functies vergeleken met de 
vastgelegde taken die werden opgenomen in de IFIC-functiewijzer. Als 
voorbereiding op deze oefening gaven de leidinggevenden eveneens input over de 
huidige taakinhoud van elke medewerker. Op basis van deze vergelijkingen werd 
voor elke functie (fase 1) bepaald aan welke IFIC-categorie deze wordt gekoppeld. 

Functie IFIC 

begeleider wonen en leven 12 

diëtist 14 

ergotherapeut 14 

hoofdkok 14 

hoofdverpleegkundige/teamverantwoordelijke 17 

keukenmedewerker 4 

keukenmedewerker (incl. vervoer) 4/7 (hybride functie) 

kinesitherapeut 15 

logistiek medewerker/woongroepbegeleider 8 

logopedist 14 

magazijnier keuken 10 

medewerker hoteldienst 4 

medewerker hoteldienst (incl. keuken) 4 

medewerker hoteldienst (incl. keuken/ logistiek) 4 

medewerker hoteldienst (incl. keuken/ wasserij) 4 

medewerker hoteldienst (incl. wasserij) 4 

medewerker hoteldienst DVC (incl. chauffeur) 9 

opvoeder-begeleider WZC 14 

ploegverantwoordelijke hoteldienst 13 
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psychologisch assistent 14 

psycholoog 16 

referentieverpleegkundige 14* 

teamverantwoordelijke DVC 14* 

teamverantwoordelijke wonen en leven 14 

verpleegkundige WZC/DVC 14/14b 

wasserijmedewerker 4 

zorgkundige TZ/WZC/DVC 11 

* deze functie is nog niet geactiveerd. In tussentijd wordt een IFIC-categorie 14 
toegekend (gelijkstelling met de functie verpleegkundige en paramedische functies).  

 

Motivatie ZPW voor combinatiejobs 

A. Binnen de afdeling zorg doen een aantal zorgkundigen ook taken als logistiek, 
keuken, … Dat zien we vandaag vooral in de voorzieningen die het kleinschalig 
wonen nastreven. De werknemersbank stelde voor om aan deze medewerkers 
categorie 12 (begeleider genormaliseerd wonen) toe te kennen. Idem voor de 
zorgkundigen in de dagverzorgingscentra (DVC). De werkgeversbank besliste om 
categorie 11 aan te houden voor alle zorgkundigen. Diverse invullingen van 
zorgkundigen verschillen ook per locatie. Wat maakt dat het onderscheid heel 
relatief en discutabel wordt. Mutatiemogelijkheden worden daardoor ook beperkt. 
Ook in de naburige organisaties en welzijnsverenigingen worden zorgkundigen 
gekoppeld aan categorie 11. Wat initieel ook past binnen de functiewijzer van IFIC.  

Bovendien worden de subsidies voor zorgkundigen toegekend tot categorie 11. De 
meerkost ten gevolge van een inschaling in categorie 12 dient gedragen te worden 
door de werkgever. Financieel is dat niet haalbaar. Tot slot zou er eveneens 
concurrentie ontstaan tussen de verschillende besturen/instellingen terwijl het 
uitgangspunt van IFIC net de uniformiteit van de verloningen was. 

B. Bij de functie van medewerker hoteldienst zijn er vandaag een aantal 
combinaties van taken (bv. samen met keukenmedewerker, wasserijmedewerker, ..). 
Algemeen genomen wordt aan deze functies categorie 4 gekoppeld.  

In principe is het zo dat voor wasserijmedewerker categorie 5 in de functiewijzer 
voorzien is. Op basis van de vastgelegde functie-inhoud merken we dat onze 
medewerkers de helft van deze taken niet opnemen. Bovendien worden deze 
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functies vooral ‘gereserveerd’ voor sociale tewerkstellingen. Als het zou betekenen 
dat zij meer gaan verdienen dan onze hoteldiensten komt hier veel druk op te staan. 
Anderzijds stellen we ons ook de vraag of het dan niet beter is om dit volledig uit te 
besteden. Het voorstel is om voor deze functiegroep een ontbrekende functie 
categorie 4 te vragen. 

C. Binnen sommige voorzieningen nemen medewerkers hoteldiensten en 
zorgkundigen een deel logistieke taken op zich. Momenteel loopt er een oefening 
om in de formatie een aantal functies van logistiek medewerker op te nemen 
waardoor deze taken niet meer (uitsluitend) bij de zorgkundigen en medewerkers 
hoteldiensten liggen.  

Wetgeving 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  

De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 

 

Beslissing:  

De raad van bestuur van Zorgpunt Waasland 

BESLUIT:  eenparig 

 
 

Art. 1 Akkoord te gaan met de voorgestelde IFIC-categorieën voor de functies die 
werden opgenomen in fase 1. 
 

Art. 2 Akkoord te gaan om de functie van wasserijmedewerker aan te geven als 
een ontbrekende functie – categorie 4. 
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12. VARIA  
 
Varia 1: Vragen vanuit Raad van Bestuur ivm onkostenvergoeding 
De RVB stelt vragen over de onkosten- (kilometer) vergoeding voor de 
medewerkers van de thuiszorg, of dit niet sneller kan uitbetaald worden. 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname 
 
De administratie zal dit verder onderzoeken en tegen de volgende RVB zal een 
voorstel worden voorgelegd.  
 
 
Varia 2: Stand van zaken dienstencentrum Kruibeke 
De stand van zaken wordt toegelicht door Filip Thyssen. 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname 
 
 
Varia 3: Locatieverandering Raad van Bestuur 27 april 2022 
De volgende Raad van Bestuur van 27 april zal doorgaan in het Populierenhof. 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname 
 
 
 
 
DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 21.18 UUR. 
 

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR 
 

 
 
 
Tjeu Van Diessen       Chris Vermeulen 
algemeen directeur      ondervoorzitter 
 


