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Zitting van 26 maart 2020
Aanwezig:

Sylvie Thieren, voorzitter gemeenteraad
Gerard Liefooghe, burgemeester
Jacques Blanckaert, Kris Laleman, Johan Albrecht, schepenen
Karolien Avonture, voorzitter BCSD
Gerda Butaye, Philip Ameloot, Marnik Vandenbroucke, Jean-Pierre
Mouton, Ignace Decroos, Bart Coppein, Dries Decorte, Emma Breyne,
Bart Niville, Astrid Dewilde, Charlotte Vereecke, gemeenteraadsleden
Wouter Accou, algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

De zitting vindt plaats met gesloten deuren op basis van het burgemeesterbesluit van
20.03.2020. De raadsleden geven hun akkoord om de vergadering digitaal te laten
plaatsvinden. Minstens 2/3 van de raadsleden heeft zijn of haar akkoord gegeven.
De notulen van deze zitting beschouwen we als het zittingsverslag.
BESLOTEN
ORGANISATIE
GEMEENTERAAD
1. Besluit tot vergaderen in besloten zitting via iVoting
Voorwerp en motivering
Er moeten dringend maatregelen genomen worden om de verdere verspreiding van het
Covid-19 virus tegen te gaan in het kader van de bescherming van de openbare gezondheid.
De "social distancing"-maatregelen, opgelegd door de federale overheid, zijn van kracht tot
en met 3 april 2020.
De gemeenteraad kan, met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze,
beslissen tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde.
De online toepassing eNotulen laat toe om vanop afstand te stemmen over agendapunten
via iVoting.
Voorstel om in zitting van 26 maart 2020 enkel de dringende agendapunten te behandelen
via iVoting van thuis uit.
Regelgeving
Artikel 28 §1 2° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Ministerieel besluit van 13 maart 2020 over dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken.
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Met 16 stemmen voor (Sylvie Thieren, Gerard Liefooghe, Jacques Blanckaert, Kris Laleman,
Johan Albrecht, Karolien Avonture, Gerda Butaye, Marnik Vandenbroucke, Jean-Pierre
Mouton, Ignace Decroos, Bart Coppein, Dries Decorte, Emma Breyne, Bart Niville, Astrid
Dewilde, Charlotte Vereecke), 1 niet gestemd (Philip Ameloot)
Besluit
De gemeenteraad beslist om, in kader van de opgelegde "social distancing"-maatregelen en
het beschermen van de gezondheid van de burger, te vergaderen in besloten vergadering.
De vergadering te laten doorgaan via de online toepassing eNotulen en te stemmen via
iVoting.
PERSONEEL
2. Uitbreiding aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden
Voorwerp en motivering
De wet van 30 maart 2018 koppelt de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van
de statutaire personeelsleden aan de tweede pensioenpijler voor de contractuele
personeelsleden. Om een verhoging van de responsabiliseringsbijdrage te vermijden moet
het lokaal bestuur uiterlijk op 31 maart 2020 voldoen aan de voorwaarden voor de tweede
pijler voor de contractuele personeelsleden.
In het kader hiervan heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van
09.03.2020 de intentie geformuleerd om het aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele
personeelsleden te verhogen naar 2% vanaf 01.01.2020 en naar 3% vanaf 01.01.2021.
De verhoging van de tweede pijler en de uitbreiding naar de contractuele personeelsleden
van het woonzorgcentrum zijn behandeld in het BOC van 19 maart 2020 en het MAT van 26
maart 2020.
Aan de financieel directeur zal visum gevraagd worden voor de uitgave verbonden aan deze
beslissing.
Regelgeving
Het decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikelen 40 en 41.
De wet van 28 april 2003 over de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die
pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.
Het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen,
afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008.
Het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten en het model van raadsbesluit die
werden goedgekeurd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009
(zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019).
Het akkoord bereikt in het comité C1.
Wet van 30 maart 2018 met betrekking tot 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.
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Het besluit van de gemeenteraad van 25.02.2010 en 25.03.2010 over de invoering
aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en aanstelling Federale
Pensioendienst als opdrachtencentrale, goedkeuring bestek opgemaakt door de Federale
Pensioendienst/ DIBISS en goedkeuring gunning aan de tijdelijke handelsvennootschap
“Belfius Insurance – Ethias lokale contractanten”.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Binnen het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van 9 december 2009
beslist de gemeenteraad om voor het aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele
personeelsleden van de gemeente de pensioentoelage vast te stellen op 2% van het
pensioengevend jaarloon met ingang van 01.01.2020 en op 3% van het pensioengevend
jaarloon met ingang van 01.01.2021.
De gemeenteraad stelt het pensioenreglement, met name dit gemeenteraadsbesluit en het
kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten (bijlage), ter beschikking van zijn
contractuele personeelsleden.
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de pensioeninstelling Belfius Verzekeringen en
aan de weddecentrale.

Wouter Accou
algemeen directeur

Sylvie Thieren
voorzitter gemeenteraad
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