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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in Openbare zitting
Personeel / Onderwijs - Verhoging van de tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden
in het kader van het sectoraal akkoord 2020.
Bevoegdheid


Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 40 en 41.

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 20058-2013, afgesloten in het Vlaamse Onderhandelingscomité C1 op
19.11.2008 tot invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractanten van de lokale
besturen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 10.04.2020 ivm het sectoraal akkoord 2020 voor de lokale
en provinciale besturen.
Ministeriële Omzendbrief KB/ABB 2020/2 van 28.05.2020 betreffende het sectoraal akkoord
2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen.

Verwijzingsdocumenten







Gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2010 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.
Gemeenteraadsbeslissing van 25.02.2010 houdende invoering van een aanvullend
pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden.
Gemeenteraadsbeslissing van 24.04.2014 houdende goedkeuren addendum tweede
pensioenpijler : verhoging bijdragen voor contractuele medewerkers tewerkgesteld in VIAdiensten.
Gemeenteraadsbeslissing van 28.11.2019 houdende goedkeuren van de verhoging van de
tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden.

Verantwoording















In zitting van de gemeenteraad van 25.02.2010 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 gemeenteraad van 24.04.2014 werd beslist om de pensioentoelage voor de
contractuele medewerkers tewerkgesteld in de VIA-diensten te verhogen van 1 % naar 3 %.
(verhoging gefinancierd middels subsidies afkomstig van het VIA-4-akkoord).
In zitting van de gemeenteraad van 28.11.2019 werd beslist om de pensioentoelage met ingang
van 01.01.2020 vast te stellen op 2 % voor alle contractuele medewerkers (muv contractuele
medewerkers tewerkgesteld in de VIA-diensten die 3 % behouden) en met ingang van
01.01.2021 vast te stellen op 3 %.
Deze beslissing werd genomen in het kader van het creëren van een financiële bonus door de
federale overheid met een korting op de responsabiliseringsbijdrage voor de besturen met een
voldoende hoge tweede pensioenpijler.
Op 10 april 2020 werd het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen afgesloten in
het Vlaams onderhandelingscomité. De kern van dit akkoord is een koopkrachtverhoging van
globaal 1,1 % vanaf 01.01.2020 voor alle personeelsleden.
Het akkoord bevat 3 maatregelen :
1. Verhoging van de maaltijdcheques met 100 euro per jaar per VTE
2. Recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro per jaar per VTE
3. Verhoging van de tweede pensioenpijler tot minimum 2,5 % met ingang van
01.01.2020.
De eerste 2 maatregelen zijn bij delegatie beslist door het college van burgemeester en
schepenen in zitting van 24.11.2020.
Om aan de 3de maatregel van het sectoraal akkoord te voldoen dringt een nieuwe verhoging van
de tweede pensioenpijler zich sneller op en wordt de tweede pensioenpijler van het contractueel
personeel vanaf 01.01.2020 vastgesteld op 2,5 %. De verhoging dient met terugwerkende kracht
te gebeuren door middel van een inhaaltoelage.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Ter uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 wordt de bijdragevoet van de tweede pensioenpijler
voor de contractuele medewerkers – die niet tewerkgesteld zijn in de VIA-diensten – vastgesteld op
2,5 % vanaf 01.01.2020.
Art. 2
De verhoging met 0,5 % vanaf 01.01.2020 (van 2 % naar 2,5 %) zal worden uitgevoerd door middel
van een inhaaltoelage.
Art. 3
De verhoging naar 3 % vanaf 01.01.2021 – zoals voorzien in de gemeenteraadsbeslissing van
28.11.20219 – blijft behouden.
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