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Verslag van de OCMW-raad van 12 november 2020

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter
Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, schepenen
Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Piet Vandermersch, Carlos Casteleyn, 
Caroline Seynhaeve, Katelijn Vermaut-Van Isacker, Andy Vandoorne, Sien Jacques, 
Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme, Luc Vanhoutte, Jolien Goemaere, 
Bert Selschotter, raadsleden
Henny Vandenweghe, algemeen directeur wnd.

Afwezig:

Verontschuldigd: Marianne Eeckhout, raadslid

Openbare zitting

1. Goedkeuren van het verslag van de OCMW-raad van 8 oktober 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikelen 32 en 74.
Verwijzingsdocumenten » Verslag van de OCMW-raad van 8 oktober 2020.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
Het verslag van de OCMW-raad van 8 oktober 2020 goed te keuren.
Artikel 2
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de agenda en ontwerpbundel depubliceren op de 

gemeentelijke website;
» dienst secretariaat: het verslag gedurende één jaar publiceren op de 

gemeentelijke website.

2. Verhogen van de pensioentoelage voor de contractuele personeelsleden naar 3 % van het pensioengevend 
jaarloon

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 77 en 78.
Juridische grond » Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 

belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen 
inzake sociale zekerheid.

» Wet van 30 maart 2018 betreffende het niet in aanmerking nemen van 
diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen 
van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering 
van de provinciale en lokale overheden binnen het gesolidariseerde 
pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende 
pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het 
gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen 
en tot bijkomende financiering van het gesolidariseerde pensioenfonds van 
de provinciale en plaatselijke besturen.

» Kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten, goedgekeurd in het 
Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009, en latere 
wijzigingen.

» Omzendbrief KB/ABB 2020/2 van 28 mei 2020 over het sectoraal akkoord 
2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen.
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Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de OCMW-raad van 25 mei 2010 betreffende het invoeren van 
een aanvullend pensioenreglement voor de contractuele personeelsleden en 
goedkeuren bestek opgemaakt door de RSZPPO.

» Beslissing van de OCMW-raad van 26 januari 2016 betreffende verhogen van 
de pensioentoelage voor de contractuele personeelsleden.

» Beslissing van de OCMW-raad van 7 september 2020 betreffende goedkeuren 
van de uitwerking van het sectoraal akkoord 2020.

Feiten, context en 
argumentatie

» OCMW Ledegem heeft sedert 1 januari 2010 een aanvullend pensioenstelsel 
voor zijn contractuele personeelsleden.

» Dit percentage werd in 2016 verhoogd naar 2 % 
» In uitvoering van het sectoraal akkoord werd deze pensioentoelage vanaf 1 

juli 2020 opgetrokken naar 2,5 % van het pensioengevend jaarloon.
» Ook met dit aanvullend pensioenstelsel hebben contractuele 

personeelsleden een opmerkelijk lager pensioen dan de statutaire 
personeelsleden voor hetzelfde werk, wat onrechtvaardig en onbillijk is. 

» De wet van 30 maart 2018 bepaalt bovendien dat besturen een korting op 
hun responsabiliseringsbijdrage kunnen genieten, mits ze een tweede 
pensioenpijler toekennen voor al hun (contractueel) personeel. Vanaf 2021 
moet het minimumbijdragepercentage minstens 3 % van het aan het RSZ 
onderworpen loon zijn. De helft van de kosten van de tweede pensioenpijler 
kan dan in mindering worden gebracht van de responsabiliseringsbijdrage. De 
responsabiliseringsbijdrage voor 2021 wordt geraamd op € 50.199,00.

» Er wordt voorgesteld om de pensioentoelage te verhogen tot 3 % van het 
pensioengevend jaarloon.

Financiële gevolgen » Jaarlijkse verhoging van de kosten met € 4.754,91.
» De eventuele korting op de responsabiliseringsbijdrage bedraagt € 14.264,73.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
De pensioentoelage voor de contractuele personeelsleden wordt verhoogd tot 
3 % van het pensioengevend jaarloon, en dit vanaf 1 januari 2021.
Artikel 2
De andere artikelen uit de beslissing van de OCMW-raad van 25 mei 2010 
betreffende invoeren van een aanvullend pensioenreglement voor de 
contractuele personeelsleden en goedkeuren bestek opgemaakt door de RSZPPO 
blijven van toepassing.
Artikel 3
De financiële aspecten van deze beslissing worden goedgekeurd zoals beschreven 
in de rubriek financiële gevolgen.
Artikel 4
Deze beslissing wordt bezorgd aan:
» Ethias: 1;
» dienst financiën: 1.

Henny Vandenweghe
Algemeen directeur wnd.

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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