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Samenstelling: 
 
 

Aanwezig: 
mevrouw Nadine Boekaerts, voorzitter; de heer Silvain Vertommen, raadslid; mevrouw Eliane 
Vingerhoets, raadslid; mevrouw Marianne Dillen, raadslid; de heer Guy Staes, raadslid; de heer Alfred 
Steyaert, raadslid; de heer Geert Fierens, raadslid; mevrouw Pegie Pauwels, raadslid; de heer Koen 
Vermeulen, raadslid; mevrouw Anja Neels, secretaris 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 
 
 

Organisatie 
 

Interne Strategie 
 

1 2017_RMW_00190 Organisatie van agenda en besluitvorming - Notulen 
openbare zitting vorige raadsvergadering - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
 

2 2017_RMW_00193 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - stemgerechtigde 

afgevaardigden voor het interlokaal sociaal 
verhuurkantoor Onderdak - aanstelling 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Mevrouw Lydia Vercammen werd in de OCMW-raad van 21 januari 2013 aangesteld als 
afgevaardigde voor de algemene vergadering van de vzw “Onderdak”. Zij nam van 
rechtswege ontslag als OCMW-raadslid op 31 december 2015. Hierdoor dient een nieuwe 
afgevaardigde gekozen te worden. 

 
Bovendien werd bij wijziging van de statuten beslist dat er in de toekomst 3 afgevaardigden 
dienen verkozen te worden. 

 
 
 
 

Personeel 
 

3 2017_RMW_00152 Organisatie van personeel en loopbaan - Beslissing tot 
 het afsluiten van een overeenkomst met één of 

meerdere besturen die aangesloten zijn bij het OFP 
PROVANT. De overeenkomst regelt dat wanneer een 
contractueel personeelslid zijn arbeidsovereenkomst 



  

wordt beëindigd, er op wederkerige basis geen sprake is 
van uittreding in de zin van de WAP (wet van 28 april 
2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 
belastingstelsel en van sommige aanvullende voordelen 
inzake sociale zekerheid zoals gewijzigd door de wet 
van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen). - 
goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Indien een contractueel personeelslid overgaat van een (gemeente)bestuur naar een EVA of 
AGB of OCMW gelinkt met dit bestuur (of omgekeerd), geeft dit aanleiding tot een 
pensioennadeel voor het betrokken personeelslid. De door het contractueel personeelslid bij 
zijn vorige werkgever opgebouwde erkende diensttijd wordt voor de berekening van het 
aanvullend pensioen namelijk niet aaneensluitend mee verrekend met deze opgebouwd bij de 
nieuwe werkgever. Strikt genomen gaat het hier namelijk om twee verschillende werkgevers, 
waarbij de verworven reserves opgebouwd bij de eerste werkgever bij uitdiensttreding dienen 
te worden ‘bevroren’, en de opbouw dus opnieuw vanaf nul start bij de tweede werkgever. 
Deze berekening is minder voordelig dan bij een volledig aaneengesloten opbouw. 

 
 
 
 
Om een dergelijk pensioennadeel te vermijden werd er in het gecoördineerd 
pensioenreglement van het OFP PROVANT een artikel 4bis ingevoegd waarin bepaald wordt 
dat de verworven reserves en erkende diensttijd opgebouwd bij het gemeente-, OCMW- of 
provinciebestuur bij een onderlinge mobiliteit (dus tussen dit bestuur, OCMW en/of haar 
EVA) worden overgedragen naar de nieuwe werkgever. Dit geeft in de praktijk aanleiding tot 
een continuïteit van de erkende diensttijd en een transfer van gelden. 

 
 
 
 
De wet van 15 mei 2014 heeft het begrip “uittreding” hervormd. Voortaan wordt de 
beëindiging van een arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of pensionering, die 
wordt gevolgd door het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een andere werkgever die 
deelneemt aan hetzelfde multi-inrichterspensioenstelsel als dat van de vorige werkgever, niet 
als uittreding beschouwd op voorwaarde dat er een overeenkomst bestaat tussen de 
werkgevers die de overname van de rechten en verplichtingen regelt. De circulaire 2016/13 
van 5 augustus 2016 van de FSMA heeft dit verduidelijkt waardoor het OFP PROVANT als 
multi-inrichterpensioenfonds dit kan toepassen. 

 
 
 
 
Door middel van deze overeenkomst wensen de werkgevers te vermijden dat er een 
pensioennadeel ontstaat wanneer een contractueel personeelslid een werkgever verlaat om bij 
een andere werkgever in dienst te treden die eveneens deelneemt aan het multi- 
inrichterspensioenstelsel. De overeenkomst regelt de overname van de rechten en 
verplichtingen van de werkgevers ten aanzien van de aangeslotenen alsook de modaliteiten 
van de overname. 



  

De betreffende overeenkomst bevindt zich in de bijlage. Zij wordt afgesloten met de andere 
werkgevers die gelinkt zijn met het lokaal bestuur. Het betreft de gemeente en het OCMW die 
aangesloten zijn bij het OFP PROVANT en die dezelfde kloofdichting voorzien in hun 
pensioenreglement. 

 

 
 
Elk bestuur dient als inrichter een dergelijk besluit te nemen en vervolgens dient elke 
werkgever, die in de praktijk immers zowel een nieuwe als een vorige werkgever kan zijn, dit 
te handtekenen. 

 
De  overeenkomst zal een bijlage zijn aan het pensioenreglement van het bestuur. 
Het gaat in op 1 juli 2017. 

 
De nieuwe wetgeving impliceert dat het huidige pensioenreglement moet worden 
geactualiseerd. Het nieuwe reglement moet eveneens worden goedgekeurd door het bestuur. 
Het gaat eveneens in op 1 juli 2017. 

 
 
 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 
 
 

2017_VVB_00003 - Voorstel tot beslissing van raadslid Koen Vermeulen: Vast Bureau 


