
   

 
 

OCMW-raad van 28.11.2019  

Notulen 

 

Aanwezig 

Lieven Rummens 

Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 

  

Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, 

Hilde Baetslé, Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Dominique Buysse, 

Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, 

Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, 

Axl Van Boven 

Raadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur 

Verontschuldigd 

Nic Van Zele 

Raadslid 

 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 

31.10.2019. 

Stemmen 

Stemresultaat 20 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Dominique Buysse, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, 
Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, 
Pieter Dobbelaere) 
2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De redactie van de OCMW-raad van 31.10.2019 wordt goedgekeurd. 

2. Goedkeuren van de verhoging van de 2de pensioenpijler contractuele personeelsleden.  

Bevoegdheid 

 Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 77 en 78. 



Wetten en Reglementen 

 Wet van 28.04.2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van de 

pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.  

 Kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat werd opgesteld in uitvoering van het 

Vlaams Sectoraal Akkoord 2008-2013, afgesloten in het Vlaamse Onderhandelingscomité C1 op 

19.11.2008 tot invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractanten van de lokale 

besturen.  

 Wet van 30.03.2018 houdende de overheidspensioenen houdende mogelijke vermindering van 

de responsabiliseringsbijdrage 

 Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 OCMW- raadsbeslissing van 24.03.2010 houdende een intentieverklaring om een aanvullend 

pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden in te voeren en om de RSZ-PPO aan te 

stellen als opdrachtencentrale volgens de wetgeving op de overheidsopdrachten.  

 OCMW-raadsbeslissing van 21.04.2010 houdende invoering van een aanvullend pensioenstelsel 

voor de contractuele personeelsleden.  

 OCMW-raadsbeslissing van 14.04.2014 houdende goedkeuren addendum tweede pensioenpijler: 

verhoging bijdragen voor contractuele medewerkers tewerkgesteld in VIA-diensten.  

 Verslag Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité van 22.11.2019. 

Verantwoording 

 In zitting van de OCMW-raad van 21.04.2010 werd beslist een aanvullend pensioenstelsel in te 

voeren voor de contractuele personeelsleden met ingang van 01.01.2010 waarbij de 

pensioentoelage werd vastgesteld op 1 % van het pensioengevende jaarloon.  

 In zitting van de OCMW-raad van 14.04.2014 werd beslist om de pensioentoelage voor de 

contractuele medewerkers tewerkgesteld in de VIA-diensten te verhogen met 2 %. (verhoging 

gefinancierd middels subsidies afkomstig van VIA-4 akkoord)  

 Volgens de wet van 30 maart 2018 kunnen de lokale besturen een korting op hun 

responsabiliseringsbijdrage krijgen wanneer ze een tweede pensioenpijler aan hun contractueel 

personeel toekennen die aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Om een korting voor het jaar 

2019 te krijgen moet een bestuur in 2019 een aanvullend pensioen toekennen aan alle 

contractanten. De korting bedraagt ten hoogste de helft van de pensioenbijdrage van de tweede 

pensioenpijler voor 2019.  

 Vanaf 2020 moet het bestuur een minimumpercentage toekennen van 2 % en vanaf 2021 een 

minimum pensioentoelage van 3 %.  

 Naast de mogelijke korting op de responsabiliseringstoelage wil het bestuur hiermee 

inspanningen leveren om enerzijds de kloof tussen het pensioen van contractuele en statutaire 

medewerkers te verkleinen en anderzijds het verschil van de pensioentoelage tussen de 

contractuele medewerkers tewerkgesteld in de VIA-diensten en de andere contractanten weg te 

werken.   

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 



BESLUIT 

Artikel 1 

Met ingang van 01.01.2020 wordt de pensioentoelage vastgesteld op 2 %  voor alle contractuele 

medewerkers, met uitzondering van de contractuele personeelsleden die tewerkgesteld zijn in de 

VIA-diensten.  De contractuele personeelsleden tewerkgesteld in de VIA-diensten behouden hun 

pensioentoelage zoals vastgesteld in de OCMW-raadszitting van 14.04.2014, namelijk 3 %.  

Art. 2 
Met ingang van 01.01.2021 wordt de pensioentoelage vastgesteld op 3 % voor alle contractuele 
medewerkers.    
 
Art. 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan :  

1) RSZ – Jozef II-straat 47 – 1000 Brussel  
2) Belfius Insurance – Galileelaan  5 – 1210 Brussel  
3) Ethias Verzekeringen – Prins-Bisschopssingel 73 – 3500 Hasselt 

3. Goedkeuren van de jaarplanning 2020 van het lokaal dienstencentrum. 

Bevoegdheid 

 Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 artikels 77 en 78. 

Verwijzingsdocumenten 

 Jaarplanning activiteiten 2020 lokaal dienstencentrum. 

 Jaarplanning budget 2020 lokaal dienstencentrum. 

Verantwoording 

 Jaarlijks wordt een planning opgemaakt voor wat betreft de werking van het lokaal 

dienstencentrum voor het volgend jaar. 

 Deze planning is gedurende het werkjaar aan kleine wijzigingen onderhevig aangezien we willen 

inspelen op opportuniteiten en actuele tendensen. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De jaarplanning 2020 van het lokaal dienstencentrum wordt goedgekeurd. 

4. Vaststellen van het aangepast retributiereglement voor de voor- en naschoolse opvang vanaf 

01.02.2020. 

Bevoegdheid 

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 artikels 77 en 78. 

Wetten en Reglementen 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23.02.2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en 

subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang en de wijzigingsbesluiten. 



 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 16.05.2014 houdende de voorwaarden tot erkenning en 

attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor de buitenschoolse gezinsopvang en 

groepsopvang. 

 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 16.05.2014 houdende de subsidievoorwaarden voor 

buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang. 

Verwijzingsdocumenten 

Grensbedragen vastgelegd door Kind en Gezin. 

 Oud retributiereglement IBO 01.03.2019. 

 Nieuw retributiereglement IBO 01.02.2020.  

Verantwoording 

 Vanaf 1 februari 2020 wordt een indexering van de prijzen van het IBO gepland. 

Momenteel hanteren we volgende prijzen: 

Voor- en naschoolse opvang:  0,96 euro per begonnen half uur. 

Vakantieopvang en schoolvrije dagen:  < 3 uren :   4,84 euro 

     > 3 uren en < 6 uren: 7,28 euro 

     > 6 uren:   14,37 euro 

 We zijn gebonden aan de grensbedragen opgelegd door Kind en Gezin. Door de recente 

indexering van deze prijzen, is het mogelijk ook onze prijzen opnieuw te indexeren (1,45%). 

De prijzen worden dan volgende: 

Voor- en naschoolse opvang:  0,97 euro per begonnen half uur. 

Vakantieopvang en schoolvrije dagen:  < 3 uren :   4,91 euro 

     > 3 uren en < 6 uren: 7,39 euro 

     > 6 uren:   14,58 euro 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

 

Artikel 1   

Het aangepast retributiereglement met indexering van de prijs voor de voor- en naschoolse opvang, 

als bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt vastgesteld. Ingangsdatum: 1 februari 2020. 

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten. 

 

 

 

Namens de OCMW-raad 

 

Get. Frederik Willems Get. Lieven Rummens 

Algemeen directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 


