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Aanwezig:                                                                   
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Secretaris  :  Peirsman M.       
 
DE RAAD, 
 
1. Verslag vorige vergadering 
Het verslag van de raadszitting van 17 november  2014   wordt goedgekeurd . 
 
2. BBC :overzicht kosten   
Verleent goedkeuring aan de lijst van de kosten geboekt tussen 17/11/2014 en 15/12/2014 
 
3. BBC  vaststellen en goedkeuren interne kredietaanpassingen  2014  
 De Raad keurt de intern kredietaanpassingen 2014  goed 
     BBC  vaststelling budgetwijziging 2014 
 De Raad stelt de budgetwijziging 2014  vast 
      BBC  vaststelling aanpassing MJP 2014-2019 en Budget 2015 
 De Raad stelt het budget 2015  en de aanpassing van het MJP 2014-2019 vast  
 
4. Personeel:  wijziging contractueel personeelskader  
De Raad beslist om het bestaande contractueel personeelskader te wijzigen door een uitbreiding van 
het aantal arbeidsuren van de contractueel administratief medewerker C1-C3 van ½ naar 4/5  
 
5. Patrimonium:beslissing bestemming woning Schoolstraat 26 2590 Berlaar in kader van NAC 
De OCMW-raad verklaart zich akkoord met het voorstel tot opname van een deel van haar 
patrimonium m.n. de woning gelegen Schoolstraat 26 te 2590 Berlaar in het nieuwbouwproject NAC. 
De Raad stelt als voorwaarde tot dit akkoord dat deze afstand zal gebeuren  via de procedure van 
(eigendoms)ruil ,bij notariële akte,van deze woning met twee nieuwbouwappartementen nog te 
realiseren binnen dit project .Deze voorwaarde dient als randvoorwaarde opgenomen in de 
projectdefinitie van het NAC.          
 
6. Datum;volgende vergadering  
Beslist volgende vergadering te houden op maandag 19 januari 2015     
 
7. Bijkomend agendapunt:pensioenenmandatarissen en vastbenoemden :aanpassing pensioen-  
overeenkomst  
De Raad keurt de  voorgestelde wijzigingen m.b.t. de  pensioenverzekering bij ethias met ingang 
vanaf  1 januari 2014 goed: 
 -Op basis van de aanbevelingen van FSMA worden gestandaardiseerde overeenkomsten gemaakt: 
deze hebben geleid tot het opmaken van nieuwe overeenkomsten bevattende de nieuwe 
gecoördineerde teksten. Enerzijds is er de pensioenverzekering voor mandatarissen en anderzijds een 
polis die regelt de verzekering en de financiering van de basis- en responsabiliseringsbijdragen voor het 
vastbenoemd personeel van het OCMW; 
- een aantal saneringsmaatregelen opgelegd door de  Europese Commissie, als gevolg van de 
financiële inbreng van de Belgische Staat, het Waalse en Vlaamse gewest in het kapitaal van Ethias in 
2009.Eén van deze maatregelen heeft betrekking op de modaliteiten van de gewaarborgde technische 
intrestvoet van toepassing op de beheerde pensioenreserves in collectieve kapitalisatie. De Europese 
Commissie heeft Ethias verplicht deze aan te passen. 
 
 
 
 
 
  


