
Raad voor maatschappelijk welzijn 23 augustus 2017 1/27

Raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen Zitting van 23 augustus 2017

Aanwezig:
mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter; de heer Alois Van Grieken, Raadslid; de heer 
Armand Busselen, Raadslid; mevrouw Martine Bries, Raadslid; de heer Kristof Mols; 
mevrouw Marie-Claire Serwy; mevrouw Nadine Dethier, OCMW-secretaris

Verontschuldigd:
de heer Willy Bijnens, Raadslid; mevrouw An Pools, Raadslid; mevrouw Els Lijnen, Raadslid

OPENBARE VERGADERING

Secretariaat

1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 28 juni 2017 

GOEDGEKEURD

De Raad keurt de notulen van de openbare vergadering van 28 juni goed.

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Kristof Mols; Marie-
Claire Serwy; Alois Van Grieken

2 Mandatenlijst

GOEDGEKEURD

De mandatenlijst van het dienstjaar 2017 van 2337  tot 2965 wordt éénparig goedgekeurd.

Stemming
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Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Kristof Mols; Marie-
Claire Serwy; Alois Van Grieken

Bijlagen
1. Verantwoordingen lijst 2017 (7).pdf

3 Meldpunt sociale fraude - deelname

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Kristof Mols; Marie-
Claire Serwy; Alois Van Grieken

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 OCMW-decreet van 19 december 2008

Feitelijke motivering
Sedert kort kunnen OCMW's hun vermoedens van sociale fraude melden via een online platform van 
de federale overheid  'meldpuntsocialefraude'. Mandatarissen of individuele personeelsleden 
kunnen geen meldingen aangeven via dit platform.

De OCMW-raad moet eerst een goedkeuring geven om fraude te melden en moet hierbij een 
contactpersoon aanduiden. Het is enkel deze contactpersoon die meldingen van sociale fraude zal 
kunnen doen.

In bijlage vinden jullie de brief van de federale overheid in verband met deze vraag.

Het gebruik van dit meldpunt werd op het MAT besproken en er werd voorgesteld om de secretaris 
aan te duiden als contactpersoon om meldingen te doen bij dit meldpunt.

Besluit

Artikel 1
De OCMW-raad gaat akkoord met het melden van sociale fraude via het federaal meldpunt.

Artikel 2
De OCMW-secretaris wordt hierbij gemachtigd om deze meldingen te doen in naam van het OCMW.

4 Vraag van Natuurpunt tot aankoop van gronden gelegen in het Schulens-
en Lummensbroek

GOEDGEKEURD
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Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Kristof Mols; Marie-
Claire Serwy; Alois Van Grieken

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 OCMW-decreet van 19 december 2008, inzonderheid artikel 193

Feitelijke motivering
VZW Natuurpunt De vrienden van het Schulensbroek vraagt aan het OCMW om twee percelen grond 
gelegen in het Schulensbroek te mogen aankopen. Het gaat om twee percelen gelegen in Herk-de-
Stad, naast de spoorweg in Schulen: perceel 3A 471C Aen den molenweg 1ha 9a 20ca en perceel 3A 
413d Aen het snijken 76a 60 ca.

Deze percelen bevinden zich in natuurgebied Het Schulensbroek. Percelen in de onmiddellijke 
omgeving van onze twee percelen zijn reeds erkend als natuurreservaat waarvoor ook al een 
goedgekeurd natuurbeheersplan  werd opgemaakt, dat ook toepasselijk is voor onze percelen. 
Natuurpunt beschikt over de juiste know-how, materiaal en personeel om deze percelen te beheren 
zoals opgelegd binnen dit beheersplan.

De percelen bevinden zich bovendien in het projectgebied van LIFE-Delta. Binnen dit project heeft de 
gemeente Lummen zich geëngageerd om een maximale natuurwaarde te bereiken voor dit gebied. 
Door de verkoop van de percelen aan de natuurvereniging kunnen alle maatregelen genomen worden 
die nodig zijn om de natuurwaarde van het gebied te verhogen en dit open te stellen voor het brede 
publiek.

De gemeentelijke milieudienst heeft gunstig advies gegeven voor deze verkoop.

Een openbare verkoop is in casu niet aangewezen omwille van de hierboven vermelde aard van beide 
percelen waardoor er via een openbare verkoop geen hogere prijs zal kunnen bedongen worden, 
maar enkel de kostprijs zal verhogen voor het bestuur.

Besluit

Artikel 1
Het OCMW is principieel akkoord om volgende percelen grond gelegen te Herk-de-Stad te verkopen 
aan VZW Natuurpunt Vrienden van het Schulensbroek:

- 3A 471C Aen den molenweg 1ha 9a 20 ca

- 3A 413d aen het snijken 76a 60 ca

Artikel 2
De goedkeuring van de effectieve verkoop zal aan de raad voorgelegd worden als de officiële 
schattingsprijs gekend is.

Bijlagen
1. verkoop natuurpunt.pdf

5 Samenaankoop voor levering van aardgas - samenwerking Proclim en 
Infrax - gunning
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GOEDGEKEURD

GEEN VISUM ONTVANGEN

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Kristof Mols; Marie-
Claire Serwy; Alois Van Grieken

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 OCMW-decreet van 19 december 2008
 Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende  

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 
2003/55/EG;

 Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 
middel van leidingen en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd;

 Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de 
Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten 
van het energiebeleid betreft;

 Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het “Energiedecreet”) 
van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd;

 Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (het 
“Energiebesluit”) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd;

 Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 38;

 Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

 KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op heden 
gewijzigd;

 KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden 
gewijzigd;

Feitelijke motivering
De huidige opdracht voor de levering van aardgas loop af op 31/12/2018. Het is aangewezen om 
opnieuw mee te doen met een samenaankoop vermits dit een gunstig neerwaarts effect heeft op de 
prijszetting. De overheidsopdracht uitgeschreven door Infrax beantwoordt aan deze keuze. 

Infrax cvba heeft een gunningsprocedure georganiseerd inzake aankoop van aardgas voor de 
gebouwen en installaties van het bestuur waarbij Infrax cvba zal optreden als opdrachtencentrale voor 
de gemeente, OCMW, politiezone, AGB, kerkfabriek en aanverwante instellingen. Infrax cvba zal een 
raamovereenkomst afsluiten met één aardgasleverancier. 

Uiterlijk vanaf 30 september 2017 moet Infrax met de prijsvorming starten om de prijzen voor de 
volgende jaren te kunnen vastklikken. De opdracht moet gegund worden voor deze datum.

De Raad van Bestuur van Infrax cvba heeft op 06.07.2017 het voorstel van gunnen aan de firma 
Lampiris NV te Luik als laagste regelmatige inschrijver goedgekeurd.

Besluit

Artikel 1
Het bestuur gaat akkoord met de beslissing van de Raad van Bestuur van Infrax cvba dd. 06.07.2017 
houdende de goedkeuring van het voorstel van gunnen aan de firma Lampiris NV te Luik inzake de 
overheidsopdracht “Aankoop aardgas gemeenten 2018-2020 (2021)”.
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Artikel 2
Het bestuur neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich m.b.t. de in artikel 1

Bedoelde Overheidsopdracht, meer bepaald het bestuur zal binnen de afgesloten raamovereenkomst 
vóór 30 september 2017 een opdracht plaatsen bij de firma Lampiris NV te luik. 

Artikel 3
Het bestuur zal de gekozen leverancier volmacht geven voor het bekendmaken van de keuze van 

de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder.

Artikel 4
Het bestuur is zelf  verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de 
leveringen op hun eigen afnamepunten in onderhavige overheidsopdracht.

Artikel 5
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige overheidsopdracht, anders dan 

bepaald in artikel 4, is het bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot 

haar aandeel in de opdracht. 

Bijlagen
1. 4900001738 Gunningsverslag RvB.pdf
2. 4900001738 Bestek aankoop gas gemeenten 2018 2020.pdf

Sociale dienst

6 Samenwerkingsovereenkomst OCMW Halen

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Kristof Mols; Marie-
Claire Serwy; Alois Van Grieken

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 OCMW-decreet van 19 december 2008
 Provinciaal subsidiereglement voor de bevordering van de socio-culturele participatie van 

maatschappelijk kwetsbare jongeren van 16 september 2015

Feitelijke motivering

 Om een beroep te kunnen doen op een extra provinciale subsidiëring dient het OCMW een 
samenwerkingsovereenkomst met een ander OCMW aan te kunnen gaan.

Besluit

Artikel 1
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De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van 
Halen goed

Financiën

7 volmacht groeperingsrekening verblijfswaarborgen

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Kristof Mols; Marie-
Claire Serwy; Alois Van Grieken

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 OCMW-decreet van 19 december 2008

Feitelijke motivering
Belfius heeft een nieuwe werkwijze waarbij de huurwaarborgrekeningen via hun digitaal bankplatform 
Belfiusweb moeten worden geopend. Om deze openingen zo efficient mogelijk te laten verlopen is het 
aangewezen dat de verantwoordelijke voor de verhuur van de  woningen deze huurwaarborgrekening 
kan openen.

Besluit

Artikel 1
Volmacht verlenen aan Elke Somers en Marc Gijbels voor het beheer van de rekeningen gekoppeld 
aan de centralisatierekening:

BE32 0688 9284 3702: verblijfswaarborg Serviceflats

BE05 0688 9343 3075: huurwaarborg sociale huurwoningen.

Toegang verlenen aan Elke Somers tot Belfiusweb.

8 2e kwartaalrapport 2017

KENNIS GENOMEN

Woonzorgcentrum
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9 Lastenboek onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking onderhoud 
liften

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Kristof Mols; Marie-
Claire Serwy; Alois Van Grieken

Juridische motivering

 het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de 
raad voor maatschappelijk welzijn; 

 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet 
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt); 

 de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessie, en latere wijzigingen; 

 het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;

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

Feitelijke motivering
In het kader van de opdracht “Onderhoud liften” werd een bestek met nr. 2017-022 opgesteld door 
Woonzorgcentrum Het Meerlehof; 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 3.500 incl. btw (6 en 12 % btw) per jaar of  € 
14.000 voor vier jaar;

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking;

27 september 2017 om 11.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de 
offertes;

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2018.

Besluit

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-022 en de raming voor de opdracht 
“Onderhoud liften”, opgesteld door Woonzorgcentrum Het Meerlehof. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 3.500,00 incl. btw (6 en 12 % btw) per jaar of € 14.000 
voor vier jaar.

Artikel 2
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Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.

Artikel 3
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- COOPMAN LIFTEN NV, Mannebeekstraat 3 te 8790 Waregem
- THYSSENKRUPP LIFTEN ASCENSEURS SA, Schaarbeekstraat 40a, 9120 Melsele
- L.T.B. DIENST NA VERKOOP BVBA, Basseliersstraat 24 te 2100 Deurne
- LEYSMANS BVBA, Breeersteenweg 223 te 3640 Kinrooi
- RENU-LIFTEN NV, Drukpersstraat 4 te 1000 Brussel.

Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 27 september 2017 om 11.00 uur.

Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2018 en volgende jaren.

10 Lastenboek vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking geneesmiddelen en farmaceutische 
specialiteiten voor woonzorgcentrum

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Kristof Mols; Marie-
Claire Serwy; Alois Van Grieken

Juridische motivering

 het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de 
raad voor maatschappelijk welzijn; 

 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet 
van € 209.000,00 excl. btw niet bereikt); 

 de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessie, en latere wijzigingen; 

 het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen;

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

Feitelijke motivering
In het kader van de opdracht “Geneesmiddelen en farmaceutische specialiteiten voor 
woonzorgcentrum” werd een bestek met nr. 2017-023 opgesteld door Woonzorgcentrum Het 
Meerlehof; 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 55.000 incl. btw per jaar of  € 220.000 voor vier 
jaar;
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Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau;

5 oktober 2017 om 11.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de offertes;

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2018.

Besluit

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-023 en de raming voor de opdracht 
“Geneesmiddelen en farmaceutische specialiteiten voor woonzorgcentrum”, opgesteld door 
Woonzorgcentrum Het Meerlehof. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 
bedraagt € 55.000,00 per jaar of € 220.000 voor vier jaar.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau;

Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2018 en volgende jaren.

Bijlagen
1. 2017_08_11_Bestek - Model 3P.doc
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BIJZONDER BESTEK
VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR

LEVERINGEN
MET ALS VOORWERP

“GENEESMIDDELEN EN FARMACEUTISCHE 
SPECIALITEITEN VOOR 
WOONZORGCENTRUM”

VEREENVOUDIGDE 
ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET 

VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

Opdrachtgevend bestuur

OCMW-Lummen

Ontwerper
Woonzorgcentrum Het Meerlehof, Marc Gijbels

Wijngaardstraat 15 te 3560 Lummen
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Ontwerper
Naam: Woonzorgcentrum Het Meerlehof
Adres: Wijngaardstraat 15 te 3560 Lummen
Contactpersoon: De heer Marc Gijbels
Telefoon: 013-52 13 54
Fax: 013-35 16 18
E-mail: marc.gijbels@lummen.be

Toepasselijke reglementering

1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het 
welzijn op het werk.
6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen.

Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen

Artikel 58 van de wet van 17 juni 2016
De opdracht is niet opgedeeld in percelen, nochtans moet de verdeling in percelen overwogen 
worden. 
Voornaamste redenen:  Omdat de levering afhangt van hetgeen de artsen voorschrijven is op 
voorhand niet te bepalen welke medicatie in welke hoeveelheden aangekocht zal moeten worden..

Administratieve bepalingen

Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de 
opdrachtnemer is aangesteld.
De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en het 
koninklijk besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen.
Beschrijving van de opdracht

Voorwerp van deze leveringen: Geneesmiddelen en farmaceutische specialiteiten voor 
woonzorgcentrum.

Leveringsplaats: Woonzorgcentrum Het Meerlehof, Wijngaardstraat 15 te 3560 Lummen

Identiteit van de aanbesteder

OCMW-Lummen
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
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Wijze van gunnen

Overeenkomstig artikel 41, §1, 1° (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet bereikt) van de wet van 17 
juni 2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de 
initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren.

Prijsvaststelling

De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs.

De opdracht tegen een globale prijs is een opdracht waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de 
prestaties van de opdracht of van elke post dekt.

Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie

Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken:

Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden)
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting 
te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende 
overheidsopdrachten.

Vorm en inhoud van de offerte

De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het 
bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene 
formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de 
door hem aangewende documenten met het formulier. 

Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd 
en door hem ondertekend.
Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of 
volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn 
bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht.

Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die 
de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen 
beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden.
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Indienen van de offerte

De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende 
wordt vermeld: het besteknummer (2017-023) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst 
verzonden of door een drager afgegeven.

De offerte wordt geadresseerd aan:

OCMW-Lummen
Mevrouw Voorzitter OCMW
Gemeenteplein 13
3560 Lummen

De drager overhandigt de offerte aan mevrouw Voorzitter OCMW of deponeert ze in de daartoe 
bestemde offertebus.

De offerte moet de aanbestedende overheid bereiken ten laatste op 5 oktober 2017 om 11.00 uur, 
hetzij bij gewone of aangetekende zending, hetzij door afgifte op bovenvermeld adres.

Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het 
bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze 
in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn.

Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende 
post binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de 
aanbestedende overheid met omschrijving van de reden.

Opening van de offertes

Er is geen publieke opening van de offertes.

Verbintenistermijn

De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 90 
kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst.

Gunningscriteria

Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:

Nr. Beschrijving Gewicht
1 Korting bij klassieke levering 10
2 Korting bij dagelijkse levering per bewoner per toedieningsmoment 40
3 Gratis noodvoorraad 10
4 Gratis service zuurstof 25
5 Extra's 5
6 Rechtstreekse facturatie aan bewoners 10

Totaal gewicht gunningscriteria: 100

Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening 
houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de 
inschrijver die de economisch voordeligste offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende 
overheid, heeft ingediend.
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Varianten

Vrije varianten worden niet toegelaten.
Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien.
Opties

Er zijn geen toegestane of vereiste opties voorzien.
Vrije opties worden niet toegelaten.

Keuze van offerte

De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld rekening 
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt 
hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de 
aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd 
waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden 
van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel 
onregelmatig af te wijzen.

 

Contractuele bepalingen

Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht.
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere 
wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 
toepassing.
Leidend ambtenaar

De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar:

Naam: De heer Marc Gijbels
Adres: Woonzorgcentrum Het Meerlehof, Wijngaardstraat 15 te 3560 Lummen
Telefoon: 013-52 13 54
Fax: 013-35 16 18
E-mail: marc.gijbels@lummen.be

Het toezicht op de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door:

Naam: de heer Gert Lenaerts
Adres: Woonzorgcentrum Het Meerlehof, Wijngaardstraat 15 te 3560 Lummen
Telefoon: 013-52 13 54
Fax: 013-35 16 18
E-mail: gert.lenaerts@lummen.be
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Verzekeringen

De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, 
alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht.

Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat 
hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de 
opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt.

Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest voor, binnen 
een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid.

Borgtocht

Overeenkomstig artikel 25 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 wordt geen borgtocht 
gevraagd.

Prijsherzieningen

Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing.
Leveringstermijn

Termijn in dagen: 1 werkdagen
Voorziene begindatum van de leveringen: 2 januari 2018
Voorziene einddatum van de leveringen: 31 december 2018
De duur van de opdracht kan door het bestuur stilzwijgend verlengd worden voor de periode van 
01.01.2019 tot en met 31.12.2019; van 01.01.2020 tot en met 31.12.2020 en van 01.01.2021 tot en 
met 31.12.2021.
Zowel de aangestelde leverancier als het bestuur kunnen de bovenvermelde clausule opzeggen mits 
een aangetekende betekening drie maanden voor het verstrijken van iedere periode, te weten voor 
01.10.2018, 01.10.2019 of voor 01.10.2020.
Deze opdracht zal alleszins definitief een einde nemen op 31.12.2021 en dit zonder voorafgaandelijke 
opzegging door één der partijen.

Betalingstermijn

De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de 
datum van de levering om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen. Deze termijn gaat 
in de dag volgend op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover de 
aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld.

De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn 
van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de 
aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de 
andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering.

Waarborgtermijn

De waarborgtermijn voor deze leveringen bedraagt 12 kalendermaanden

De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering op de leveringsplaats.

Voorlopige oplevering

Bij het verstrijken van de verificatietermijn, wordt naargelang het geval een proces-verbaal van 
voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgesteld.
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Definitieve oplevering

De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn. Ze gebeurt 
stilzwijgend wanneer de levering gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. 
Wanneer de levering tijdens de waarborgtermijn aanleiding heeft gegeven tot klachten, wordt binnen 
vijftien dagen voorafgaand aan het verstrijken van die termijn een proces-verbaal van definitieve 
oplevering of van weigering van definitieve oplevering opgesteld.

Illegaal verblijvende onderdanen

Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal 
Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of 
meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze 
onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog 
verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende 
instantie een bevel in andere zin zou geven.

Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt 
gesteld:
- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan 
wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking 
heeft op deze onderneming;
- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende 
onderdanen van een derde land in België tewerkstelt.

De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:

1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te 
betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 
49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een 
illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt;
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming 
in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de 
overeenkomst te verbreken;
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in 
de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.
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Loon verschuldigd aan werknemers

Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal 
Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld 
dat hij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers tijdig het loon te 
betalen waarop deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van 
uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, 
en wel tot hij het bewijs voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers 
integraal zijn uitbetaald.

Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt 
gesteld:
- ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de in 
artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die 
betrekking heeft op deze opdrachtnemer of onderaannemer;
- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers bedoelde aanplakking.

De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:
1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te 
betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 
49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op 
zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig 
uit te betalen;
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming 
in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de 
overeenkomst te verbreken;
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in 
de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.
    

Technische bepalingen

De opdracht is van toepassing op:
- Geneesmiddelen voor persoonlijk gebruik van de bewoners (op vraag van de individuele bewoner 

en op voorschrift van de behandelende geneesheer).
- Aankoop van geneesmiddelen (en materialen) voor algemeen gebruik in Het Meerlehof, met dien 

verstande dat het OCMW zich het recht voorbehoudt om deze materialen voor algemeen gebruik 
eveneens elders aan te kopen (zie ook verder).

- Levering van medische zuurstof voor persoonlijk gebruik van de bewoners (op voorschrift van de 
behandelende geneesheer)

- De af te sluiten overeenkomst geldt voor leveringen 365 dagen op 365. De inschrijver moet 
ervoor zorgen dat tijdens het jaarlijks verlof en eventuele verlofnamiddag een andere apotheker 
de opdracht overneemt tegen dezelfde voorwaarden. De facturatie van deze diensten dient door 
de inschrijver van deze opdracht te gebeuren, dus niet door de vervanger.

- De inschrijver moet op de inventaris, in procent uitgedrukt, de korting opgeven die gegeven zal 
worden (op 50 punten/100) bij klassieke leveringen (10 pt) en bij dagelijkse leveringen per 
bewoner per toedieningsmoment klaargemaakt door de apotheek (40 pt):
- voor alle geneesmiddelen zonder uitzondering: op het wettelijk vastgestelde remgeld. Indien 

hier beperkingen op zouden zijn moet de inschrijver dit uitdrukkelijk vermelden!
- voor alle andere producten: op de vastgestelde kostprijs

- De korting die gegeven wordt moet gelden voor al de producten die Het Meerlehof voor zijn 
bewoners en voor Het Meerlehof of het OCMW-Lummen zelf bij de apotheek bestelt.
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- Indien er toch uitzonderingen zijn voor bepaalde producten of groepen van producten waarop de 
korting niet kan gegeven worden, moet dit uitdrukkelijk op het inschrijvingsformulier vermeld 
worden.

- Indien door de apotheek geen uitzonderingen worden vermeld zullen er ook geen uitzonderingen 
aanvaard worden!!!

- In deze opdracht zijn normaal niet inbegrepen: alle producten die Het Meerlehof rechtstreeks bij 
de fabrikant of groothandel kan afnemen zoals o.a. incontinentiemateriaal, verbandmaterialen, 
steriele materialen, ontsmettingsmiddelen, …

- De apotheker beantwoordt aan de geldende wetgeving betreffende “tarifering per eenheid” van 
geneesmiddelen van bewoners van RVT of ROB.

1. Software
Het Meerlehof  werkt sinds 2009 met een softwarepakket van de firma Care Solutions. Dit 
softwarepakket maakt een samenwerking met een apotheek met een medicatierobot op een 
geïnformatiseerde manier mogelijk. Eventuele kosten van software-aanpassingen om de link 
tot stand te brengen met de apotheek, zijn ten laste van de apotheker.

2. De bestelling
Bestanden met de medicatiewijzigingen worden dagelijks voor 16 uur doorgestuurd. 
Wijzigingen na 16u kunnen telefonisch doorgegeven worden.

3. Dienstverlening
- Het Meerlehof wenst voor de toelevering van de medicatie gebruik te maken van een 

systeem waarbij alle vormen van medicatie (pillen, siropen, druppels, inspuitingen, 
ampullen, Fleet, Microlax, …voor elke bewoner dagelijks verdeeld per 
toedieningsmoment in het WZC worden  geleverd.

- De manier waarop de inschrijver dit praktisch organiseert moet door de inschrijver 
vermeld worden.

- Door de apotheek moet er dagelijks medicatie, die de volgende dag gebruikt zal 
worden, geleverd worden net als medicatie die de dag zelf nog dient opgestart te 
worden met uitzondering van zon-en feestdagen. 

- Het afleveren van de bestelde medicatie moet gebeuren in een medicatieverdeelbakje 
per bewoner met een onderverdeling per toedieningsmoment (min 3, max 6). De 
verdeelbakjes staan op een plateau die in de medicatiewagen (Medicart) kan 
geschoven worden met afmetingen 600 mm breed x 400 mm diep. Er moeten 5 
plateau’s per afdeling geleverd worden voor maximaal 30 bewoners en dit voor de 
drie afdelingen. Op dit moment hebben we maar één set plateaus, bakjes en 
onderverdelingen per medicatiekar/afdeling. De apotheek moet het tweede stel 
aankopen om de dagelijkse uitwisseling mogelijk te maken. Indien de apotheek aan 
dit onderdeel niet kan voldoen mag hij eigen karren voorzien die voor ons wel aan 
een minimum aantal eisen moeten voldoen (dus in overleg met ons om te zien of ze 
voor ons voldoen).

- Op de zakjes per toedieningsmoment dient duidelijk te worden vermeld: de naam van 
het WZC, naam bewoner, naam en beschrijving medicament, moment van toediening 
(datum+uur), te pletten medicatie of bij voorkeur geplette medicatie in capsules (bij 
inschrijving vermelden wat kan)

- Dringende medicatie moet, indien Het Meerlehof hierom vraagt, binnen de 2 uur 
geleverd kunnen worden.

- Bij klassieke levering moet de medicatie, per bewoner verpakt in een zakje, 
afgegeven worden aan een verpleegkundige van Het Meerlehof op de verpleegpost 
van het gelijkvloers. Deze leveringen moeten steeds vergezeld gaan van een 
leveringsnota die minstens volgende gegevens moet bevatten: datum, naam 
bewoner, afgeleverde medicatie en te betalen remgeld (zonder reeds rekening te 
houden met de korting). De levering gebeurt, zoals gezegd, dagelijks van maandag 
tot en met vrijdag tussen 18u en 20u en op zaterdag tussen 11u en 13u.

- De getekende voorschriften kunnen dan ook dagelijks meegenomen worden.
- Voor iedere bewoner bezorgt het woonzorgcentrum aan de apotheker een 

ondertekende machtiging zoals voorzien bij K.B. 09.01.1992 
- In samenspraak met Het Meerlehof en de coördinerend/raadgevend arts van Het 

Meerlehof zal een beperkte voorraad (nood)medicatie ter beschikking gesteld moeten 
worden om tijdens weekend- en feestdagen snel een behandeling te kunnen starten. 
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De kostprijs van deze dienstverlening moet voor Het Meerlehof tot een minimum 
beperkt blijven of mag zelfs liefst niets kosten.
Deze noodmedicatie moet door de apotheek om de 3 maand nagezien worden.  
Indien er dan medicatie uit de noodkoffer vervallen is komt dit altijd ten laste van de 
apotheek en mag hij dit zeker niet aanrekenen aan het woonzorgcentrum.

- Systematische controle op medicatie zoals interacties van onderlinge medicamenten, 
wijzen op fouten in de toedieningsvorm of op dubbel gebruik.

- Indien nodig kan het Meerlehof beroep doen op de apotheker voor interne 
opleidingen van verpleeg-en zorgkundigen inzake medicatie.

- Minimum jaarlijks overleg met de CRA, hoofdverpleegkundigen en 
afdelingsverantwoordelijken inclusief evaluatie van de algemene samenwerking op dat 
moment en grondige analyse van de medicatieschema’s.

- Waken over de correcte toepassing en voortdurende actualisatie van het formularium.
- Een extra aërosoltoestel in bruikleen voor het onmiddellijk kunnen toedienen van 

aërosol is een pluspunt.
- Stockopvolging gebeurt door de apotheker. De stock kan op elk moment opgevraagd 

worden.
- Medicatie van thuis: Indien deze medicatie niet in de robot kan (K.B. 24.9.2012), 

dient deze manueel te worden klaargezet door de apotheker.
- Voorschriften zuurstof: De apotheker zorgt zelf voor de afdruk van de benodigde 

voorschriften naargelang de stock van de bewoner en bezorgd deze ter ondertekening 
aan het WZC. 

- Attesten zuurstof : Opvolging van attesten gebeurt door de apotheker door tijdig te 
verwittigen als deze verlengd moeten worden of desnoods zelf contact op te nemen 
met de behandelende arts. 

- Zuurstof voorraad: In Het Meerlehof moeten steeds minimum drie kleine 
zuurstofflessen (+/- 0,4 m³ O2) en 1 grote concentrator ( 54x21x52 )  ter beschikking 
gesteld worden door de apotheker.
Voor het ter beschikking stellen van deze zuurstofflessen en concentrator worden 
door het WZC en/of de behandelende artsen geen extra voorschriften voor zuurstof 
aangemaakt. Wanneer één van deze zuurstofflessen leeg is dient deze vervangen te 
worden door een volle fles.

4. Facturatie
Voor de 7de van de maand moet de apotheker van de leveringen van de vorige maand een 
samenvattingsfactuur, in tweevoud geadresseerd aan het OCMW van Lummen, overmaken.
In uitvoering van het Koninklijk Besluit van 09.01.1992 bezorgt de apotheker verder na elke 
maand ook een individuele overzichtelijke kostennota per bewoner in tweevoud waarop de 
naam van de bewoner, de juiste afleveringsdatum, de naam van de afgeleverde medicatie, de 
publieksprijs en het door de bewoner verschuldigde bedrag vermeld zijn. Van dit bedrag moet 
per bewoner de korting afgetrokken worden en er moet op de individuele kostennota de 
korting en het door de bewoner te betalen bedrag vermeld worden. 

5. Extra punten: 
-Noodvoorraad: Indien de aanleg en het onderhoud van de noodvoorraad bij de inschrijvende 
apotheek gratis is dan krijgt deze hiervoor bij de beoordeling van de offerte bijkomend punten 
(10 punten/100).
-Zuurstof: Indien dit bij de inschrijvende apotheek gratis is dan krijgt deze hiervoor bij de 
beoordeling van de offerte bijkomend punten (25 punten/100).
- Rechtstreekse facturatie en afhandeling en opvolging van klachten met (de familie van) de 
bewoner zelf: dit levert extra punten op (10 punten/100)
-extra’s: Indien de inschrijver extra’s kan bieden moet dit expliciet vermeld worden op een 
formulier bij hun inschrijving vermits hiervoor bij de beoordeling van de offerte bijkomend 
punten (5 punten/100) toegekend kunnen worden.
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BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER

PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP
“GENEESMIDDELEN EN FARMACEUTISCHE SPECIALITEITEN VOOR WOONZORGCENTRUM”

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Het 
totale offertebedrag moet zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven.

Natuurlijke persoon
Ondergetekende (naam en voornaam):
Hoedanigheid of beroep:
Nationaliteit:
Woonplaats (volledig adres):

Telefoon:
GSM:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:

Ofwel (1)

Rechtspersoon
De vennootschap (benaming, rechtsvorm):
Nationaliteit:
met zetel te (volledig adres):

Telefoon:
GSM:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):
(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun 
bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot 
een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn 
bekendgemaakt.)

Ofwel (1)

Tijdelijke vereniging
De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam 
hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel):

VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE 
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE 
OVERHEIDSOPDRACHT:

tegen een korting van ______________% op de officiële prijzen bij klassieke levering en tegen een 
korting van ______________% op de officiële prijzen bij dagelijkse levering per bewoner 
klaargemaakt door de inschrijver per toedieningsmoment.

Algemene inlichtingen
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Inschrijvingsnr. bij de RSZ.:
Ondernemingsnummer (alleen in België):

Onderaannemers

Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)

Personeel

Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een 
andere lidstaat van de Europese Unie:

JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)

Het betreft volgende EU-lidstaat:

Betalingen

De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC) 
................................................ van de financiële instelling ................................. geopend op naam 
van ................................. .

Bij de offerte te voegen documenten

Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd:
 - de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen;
 - de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen.

Gedaan te .....................................................................................................................................

De ................................................................................................................................................

De inschrijver,

Handtekening: ...............................................................................................................................

Naam en voornaam: .......................................................................................................................

Functie: .........................................................................................................................................

Belangrijke nota

Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel  
82 van het koninklijk besluit van 18 april 2017).

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is
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11 Overeenkomst met de fima Akzent Sozialsponsoring voor de gratis 
terbeschikkingstelling van een busje voor de AML

AFGEKEURD

Armand Busselen wenst dit agendapunt niet goed te keuren en voert volgende argumenten aan:

- het OCMW moet zich niet als advertentiekanaal laten gebruiken

- de algemene voorwaarden voor de gebruiksovereenkomst zijn te vaag

- de firma heeft 1 jaar, te verlengen met 6 maanden, de tijd om sponsors te zoeken en een busje ter 
beschikking te stellen. Dit is een te lange periode

- dit is een bedenkelijk initiatief, en dan nog door een Duitse firma, waarom doet geen enkele 
Belgische firma dit? Bovendien zijn ingeval van conflict de Duitse rechtbanken bevoegd.

- dit is ethisch niet te verantwoorden ten aanzien van lokale firma's, bijvoorbeeld indien 1 bakker 
sponsort en de andere lokale bakkers niet

- quid naar de gebruikers toe: worden zij niet meegesleurd naar deze leveranciers, of ertoe aangezet 
om hier aankopen te gaan doen?

Een aantal raadsleden kunnen zich vinden in deze argumenten en vragen om andere oplossingen 
verder te onderzoeken zoals bijvoorbeeld de aankoop van een tweedehandsbusje. Alle raadsleden 
scharen zich achter deze argumenten en het voorstel wordt afgekeurd.

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) tegen: Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Kristof Mols; Marie-
Claire Serwy; Alois Van Grieken

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 OCMW-decreet van 19 december 2008
 Wet betreffende de overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 2, 17° dat bepaalt dat een 

overheidsopdracht een overeenkomst onder bezwarende titel is, in casu is er dus geen 
sprake  van een overheidsopdracht

 

Feitelijke motivering
Het aanbod van de firma ‘’ waarbij een gesponsord voertuig (busje) gratis ter beschikking kan gesteld 
worden; 

Het OCMW-Lummen kan op die manier gratis een busje krijgen voor het vervoer van 9 personen; 

Het bestuur mag hier een gehandicaptenlift in plaatsen die eigendom blijft van het bestuur; 

Op het busje mogen geen reclameboodschappen geplaatst worden die te maken hebben met alcohol, 
rookwaren, sex of reclameboodschappen die op enigerlei wijze strijdig zijn met de 
doelstellingen/achtergrond van het OCMW Lummen;  



Raad voor maatschappelijk welzijn 23 augustus 2017 24/27

Het vervoeren van senioren en mindervaliden met een gesponsord busje is niet in strijd met de 
waardigheid van een openbaar bestuur omdat dit vervoer geen wettelijke opdracht is van een lokaal 
bestuur, maar kadert in door een dienstencentrum of woonzorgcentrum georganiseerde activiteiten 
waarbij het bestuur in concurrentie treedt met andere private diensten;

Het OCMW-bestuur mag lokale of regionale reclamepartners of partners, waarmee het OCMW-
Lummen samenwerkt, aangeven;  

Bovenvernoemde firma ‘’ zorgt voor de verdere afhandeling, nl.:

 het bezoeken van de reclamepartners;

 het verkopen van plaats op het busje voor het plaatsen van hun reclame;

Het is voor het OCMW-Lummen een uitzonderlijke manier van werken, maar het resultaat dat hiermee 
bereikt kan worden is belangrijk en men kan spreken van een win-win situatie:

 de gemeenschap moet geen middelen voorzien om een voertuig aan te kopen;

 reclamepartners steunen een sociaal doel door middel van deze sponsoring;

 het OCMW-Lummen kan dit busje inschakelen om senioren/gehandicapten naar het LDC, WZC 
of elders te brengen;

 

Besluit

Artikel 1
De raad keurt de overeenkomst met de firma Akzent Sozialsponsoring, voor de gratis 
terbeschikkingstelling van een busje voor de AML, zoals in bijlage aan dit besluit, niet goed.

Personeel

12 Aanleg werfreserve kinesitherapeut woonzorgcentrum

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Kristof Mols; Marie-
Claire Serwy; Alois Van Grieken

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 Decreet van 19 december 2008
 Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van 24 februari 2016
 Besluit OCMW-raad van 22 februari 2017: vaststelling rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel categorie 3, titel II , hoofdstuk II en hoofdstuk III
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Feitelijke motivering
Voorstel : aanleg werfreserve

Functie : deeltijds/voltijds kinesitherapeut woonzorgcentrum (A1a-A2a/BV1-BV3).

Motivatie: De vorige werfreserve is uitgeput en er is plaats in het personeelskader.

Besluit

Artikel 1
Er wordt een werfreserve aangelegd voor de functie van kinesitherapeut woonzorgcentrum.

13 Aanleg werfreserve verpleegkundige woonzorgcentrum

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Kristof Mols; Marie-
Claire Serwy; Alois Van Grieken

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 Decreet van 19 december 2008
 Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van 24 februari 2016
 Besluit OCMW-raad van 22 februari 2017: vaststelling rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel categorie 3, titel II , hoofdstuk II en hoofdstuk III

Feitelijke motivering
Voorstel : aanleg werfreserve

Functie : deeltijds/voltijds verpleegkundige woonzorgcentrum (C3-C4).

Motivatie: De vorige werfreserve is uitgeput en er is plaats in het personeelskader.

Besluit

Artikel 1
Er wordt een werfreserve aangelegd voor de functie van verpleegkundige woonzorgcentrum.

14 Vacantverklaring voltijds/deeltijds contractueel kinesitherapeut 
woonzorgcentrum

GOEDGEKEURD



Raad voor maatschappelijk welzijn 23 augustus 2017 26/27

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Kristof Mols; Marie-
Claire Serwy; Alois Van Grieken

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 Decreet van 19 december 2008
 Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van 24 februari 2016
 Besluit OCMW-raad van 22 februari 2017: vaststelling rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel categorie 3, titel II , hoofdstuk I en hoofdstuk II
 Besluit OCMW-raad van 28 juni 2017: vastlegging overname privé anciënniteit en relevante 

beroepservaring

Feitelijke motivering
Voorstel : vacantverklaring

Functie : deeltijds/voltijds kinesitherapeut woonzorgcentrum

Motivatie: Er is 1,1 VTE vrij in het personeelskader

Besluit

Artikel 1
De functie van kinesitherapeut woonzorgcentrum wordt vacant verklaard.

Artikel 2
De vrije plaatsen in het kader worden via aanwerving ingevuld.

Artikel 3
Er worden maximaal 10 jaar beroepservaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend als 
relevante beroepservaring. Relevante beroepservaring is ervaring in een gelijkaardige functie als 
diegene die zal uitgeoefend worden binnen het bestuur.

Artikel 4
Laatstejaarsstudenten krijgen toegang tot de selectieprocedure.

15 Vacantverklaring voltijds/deeltijds contractueel verpleegkundige 
woonzorgcentrum

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Kristof Mols; Marie-
Claire Serwy; Alois Van Grieken

Juridische motivering
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 Organieke wet van 8 juli 1976
 Decreet van 19 december 2008
 Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van 24 februari 2016
 Besluit OCMW-raad van 22 februari 2017: vaststelling rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel categorie 3, titel II , hoofdstuk I en hoofdstuk II
 Besluit OCMW-raad van 28 juni 2017: vastlegging overname privé anciënniteit en relevante 

beroepservaring

Feitelijke motivering
Voorstel : vacantverklaring

Functie : deeltijds/voltijds verpleegkundige woonzorgcentrum

Motivatie: Er is 2,25 VTE vrij in het personeelskader

Besluit

Artikel 1
De functie van verpleegkundige woonzorgcentrum wordt vacant verklaard.

Artikel 2
De vrije plaatsen in het kader worden via aanwerving ingevuld.

Artikel 3
Er worden maximaal 10 jaar beroepservaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend als 
relevante beroepservaring.

Artikel 4
Laatstejaarsstudenten krijgen toegang tot de selectieprocedure.

Namens De Raad voor maatschappelijk welzijn

OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter
Nadine  Dethier Birgitt Carlier


