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OCMWR/2020/050 | Wijzigingen aan bijdragevoet werkgever tweede pensioenpijler ingevolge
sectoraal akkoord dd. 08/04/2020
Bevoegdheid orgaan
Gelet op artikel 186 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn de rechtspositieregeling van het personeel vaststelt.
Juridische grond
Gelet op de Rechtspositieregeling van het personeel van stad en OCMW Menen, goedgekeurd bij
beslissing OCMW-raad van 5 februari 2020;
Gelet op de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van
die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;
Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen,
afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008;
Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten en het model van raadsbesluit die
werden goedgekeurd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 29 november 2010 waarbij er met ingang van 1 januari
2010 een aanvullend pensioenstelsel ingevoerd werd voor de contractuele personeelsleden. Het
kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van 9 december 2009 werd goedgekeurd. De
pensioentoelage werd vastgelegd op 1% van het pensioengevend jaarloon.
Gelet op beslissing van de OCMW-raad van 4 maart 2020 waarbij de bijdragevoet van de werkgever in
de tweede pensioenpijler voor het contractuele personeel werd opgetrokken naar 2 % van het
pensioengevend jaarloon vanaf 1 januari 2020 en naar 3 % van het pensioengevend jaarloon vanaf 1
januari 2021.
Feiten, context en argumentatie
Na langdurige onderhandelingen sloten de sociale partners op 8 april 2020 in het comité C1 voor de
provinciale en lokale besturen, onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap, een
sectoraal akkoord af voor het jaar 2020. De kern van het sectoraal akkoord is een koopkrachtverhoging
van globaal 1,1% vanaf 1 januari 2020 voor de personeelsleden die onder het toepassingsgebied van
het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen vallen (VIA en niet-VIA). Daarnaast
engageren de sociale partners zich ertoe om verder vorm te geven aan een hedendaags

personeelsbeleid. Het sectoraal akkoord werd afgesloten voor het kalenderjaar 2020 en kreeg de
goedkeuring van de Vlaamse Regering op 10 april 2020. Alle lokale en provinciale besturen die onder
het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord vallen, moeten het globaal uitvoeren.
Het derde luik van het sectoraal akkoord is het optrekken van de sectoraal afgesproken minimale
bijdragevoet tweede pensioenpijler van het contractuele personeel met ingang 1 januari 2020 naar
2,5%. Voor de periode vanaf 1 januari 2020 tot de realisatie van een minimumbijdrage van 2,5%
betalen de lokale en provinciale besturen een inhaaltoelage.
Deze wijziging werd op 18 augustus 2020 officieel onderhandeld met de syndicale organisaties en dat
er een protocol van akkoord is. Op 30 juni 2020 ging reeds een werkvergadering met de vakbonden
door.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De bijdragevoet van de werkgever in de tweede pensioenpijler voor het contractuele
personeel van stad en OCMW Menen wordt met ingang van 1 januari 2020 verhoogd naar 2,5 % van
het pensioengevend jaarloon.
Artikel 2: De bijdragevoet van de werkgever in de tweede pensioenpijler voor het contractuele
personeel van stad en OCMW Menen wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd naar 3 % van het
pensioengevend jaarloon.
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