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Verslag van de OCMW-raad van 9 april 2020

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

Afwezig:

Verontschuldigd:

Openbare zitting

1. Goedkeuren van het verslag van de OCMW-raad van 12 maart 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikelen 32 en 74.
Verwijzingsdocumenten » Verslag van de OCMW-raad van 12 maart 2020.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
Het verslag van de OCMW-raad van 12 maart 2020 goed te keuren.
Artikel 2
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de agenda depubliceren op de gemeentelijke website;
» dienst secretariaat: het verslag gedurende één jaar publiceren op de 

gemeentelijke website.

2. Toekennen van een inhaaltoelage op de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 77.
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.

» Sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale 
besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 
november 2008, en latere wijzigingen.

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

Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de OCMW-raad van 25 mei 2010 over het invoeren van een 
aanvullend pensioenreglement voor de contractuele personeelsleden en 
goedkeuren bestek opgemaakt door de RSZ-PPO.

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

» Beslissing van de gemeenteraad van heden, 9 april 2020, over het toekennen 
van een inhaaltoelage op de tweede pensioenpijler.

» Protocol van akkoord van het ACV - Openbare Diensten van 23 december 
2019, over de besteding van de middelen VIA4.

» Protocol van akkoord van het ACOD van 23 december 2019, over de 
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besteding van de middelen VIA4.
Feiten, context en 
argumentatie

» OCMW Ledegem heeft sinds 1 januari 2010 een aanvullend pensioenstelsel 
voor zijn contractuele personeelsleden. De pensioentoelage bedraagt sinds 
1 januari 2016 2 % van het pensioengevend jaarloon.

» Het gemeentebestuur krijgt reguliere middelen en restmiddelen VIA4 ter 
beschikking voor de verhoging van de 2de pensioenpijler voor het personeel 
in de VIA-diensten. 

» Omdat het gemeentebestuur geen ongelijkheid wil creëren tussen de 
personeelsleden onderling, werd in de gemeenteraad van vandaag beslist om 
de pensioenbijdrage voor de 2de pensioenpijler van alle contractuele 
personeelsleden te verhogen met 1,45 % en dit voor het volledige jaar 2019. 
De verhoging van de pensioenbijdrage voor de contractuele personeelsleden 
van het OCMW wordt bekostigd door het gemeentebestuur. 

» Deze verhoging zou gebeuren via een inhaaltoelage. Er moet hiervoor een 
factuur worden opgemaakt door de handelsvennootschap “Belfius 
Verzekeringen – Ethias lokale contractanten” aan het OCMW zelf. Het 
gemeentebestuur betaalt dan de factuur terug aan het OCMW. 

Advies » Gunstig advies van ACOD.
» Gunstig advies van ACV – Openbare Diensten.

Financiële gevolgen » Het totaalbedrag van deze tijdelijke verhoging voor het OCMW wordt 
geraamd op € 12.483,09.

» Het gemeentebestuur betaalt de factuur terug aan het OCMW, waardoor dit 
netto geen financiële weerslag heeft voor het OCMW. 

Stemmen Unanimiteit
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
Een inhaaltoelage op de tweede pensioenpijler voor de contractuele 
personeelsleden toe te kennen van 1,45 % van het pensioengevend jaarloon, en 
dit voor het volledige jaar 2019. Er wordt hiervoor een factuur opgevraagd aan de 
handelsvennootschap “Belfius Verzekeringen – Ethias lokale contractanten”.
Artikel 2
De andere artikelen uit de beslissing van de OCMW-raad van 25 mei 2010 over 
het invoeren van een aanvullend pensioenreglement voor de contractuele 
personeelsleden en goedkeuren van het bestek opgemaakt door de RSZ-PPO, 
blijven van toepassing.
Artikel 3
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek 
financiële gevolgen worden goedgekeurd.
Artikel 4
Deze beslissing wordt bezorgd aan:
» dienst financiën: 1;
» dienst personeel;
» Belfius Verzekeringen – Ethias lokale contractanten: 1;
» Cipal Schaubroeck: 1;
» RSZ: 1.

3. Kennisnemen van het rapport over het debiteurenbeheer, toestand op 31 december 2019

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 177.
Verwijzingsdocumenten » Rapport van de financieel directeur over het debiteurenbeheer, toestand op 

31 december 2019.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De OCMW-raad beslist:
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Artikel 1
Kennis te nemen van het rapport over het debiteurenbeheer, toestand op 
31 december 2019.

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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