
 

 

 
 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
Notulen Zitting van 2 oktober 2017 

 
 
 
 
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 

 
 
 

2 oktober 2017 20:02 -De voorzitter opent de openbare zitting 
 
OPENBARE ZITTING 

 

Organisatie 
Interne Strategie 

 
 

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

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
In uitvoering van art.44 van het OCMW decreet 

 
Wetgeving 

•  OCMW-decreet van 19 december 2008 (art.44) 
 

Regelgeving: bevoegdheid 
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 en 52 van het OCMW-decreet 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De raadsleden keuren de notulen van de openbare zitting van de OCMW-raad van 4 september 2017 
goed. 

 
 
 
Bijlagen 

• Notulen_open_20170904.pdf 



 

 

2 2017_RMW_00193 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - stemgerechtigde 

afgevaardigden voor het interlokaal sociaal 
verhuurkantoor Onderdak - aanstelling 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
Mevrouw Lydia Vercammen nam van rechtswege ontslag als OCMW-raadslid op 31 december 2015. 

 
Argumentatie 
Door het ontslag van mevrouw Lydia Vercammen als OCMW-raadslid dient er een nieuwe 
afgevaardigde te worden verkozen voor de algemene vergadering van vzw Onderdak. 

 
Bovendien werden de statuten gewijzigd en gepubliceerd in het staatsblad van 14 april 2017. Artikel 

11 van de nieuwe statuten bepaalt dat er ook een 3e afgevaardigde dient aangeduid te worden. 
 

Wetgeving 
•  OCMW-decreet van 19 december 2008, voornamelijk art. 60§3 
•  Statuten van vzw Onderdak vastgesteld op 21 december 2000 en latere wijzigingen 
•  Gemeenteraadsbesluit van 18 april 2000 (6) over de toetreding tot vzw Onderdak 
•  Gemeenteraadsbesluit van 19 januari 2016 (2) over het ontslag van Lydia Vercammen 

 
Regelgeving: bevoegdheid 
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 en 52 van het OCMW-decreet 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De volgende raadsleden blijven aangeduid als afgevaardigden van het OCMW in de Algemene 
Vergadering van de vzw Onderdak conform de beslissing van de RMW van april 2017: 

 
1. Guy Staes 
2. Marianne Dillen 
3. Eliane Vingerhoets 

 

 
 

Artikel 2 
Het mandaat van de bij dit besluit aangewezen vertegenwoordigende raadsleden eindigt van 
rechtswege op de eerste algemene vergadering die plaatsvindt na de installatie van de nieuwe raad 
voor maatschappelijk welzijn, overeenkomstig de laatste alinea van artikel 6 van de statuten van de 
vzw Onderdak. 

 
 
 
Bijlagen 

• SVK_Onderdak_toetreding.pdf 
• Besluit_20130121_afvaardiging.pdf 

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 

 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Door middel van een overeenkomst kunnen de werkgevers 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 hetzelfde multi-inrichterspensioenstelsel. 

 
Het OFP PROVANT moet als multi-inrichterspensioenfonds de wettelijke bepalingen toepassen. Het 
OFP PROVANT stelt na interne besluitvorming voor dat elke inrichter deze bepalingen toepast voor de 
besturen waarmee hij gelinkt is en die een gelijkaardig aansluiting hebben bij het OFP PROVANT. 

 
Bijgaande overeenkomst regelt deze materie, waardoor de negatieve gevolgen van de uittreding voor 
het personeelslid worden opgeheven. 

 
Deze overeenkomst regelt de interne mobiliteit wettelijk , zodat er op het vlak van het aanvullend 
pensioen geen nadeel meer is wanneer de aangeslotene zijn arbeidsovereenkomst beëindigt en 
overstapt naar een ander gelinkt bestuur. 

 
Het huidige pensioenreglement moet worden aangepast aan de nieuwe wetgeving. 

 
Wetgeving 
De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel en van 
sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (WAP), zoals gewijzigd door de wet van 15 
mei 2014 houdende diverse bepalingen; 

 
De circulaire 2016/13 van het FSMA van 5 augustus 2016 dat het begrip “uittreding” verduidelijkt 
zoals gewijzigd door de wet van 15 mei 2014; 

 
Regelgeving: bevoegdheid 
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 en 52 van het OCMW-decreet 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De OCMW-raad keurt de bijgaande overeenkomst betreffende de uittreding zoals voorzien in de wet 
van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel en van sommige 



 

aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (WAP), zoals gewijzigd door de wet van 15 mei 2014 
houdende diverse bepalingen goed. 

 

 
 

Artikel 2 
Beslist wordt deze overeenkomst af te sluiten met de volgende besturen die als inrichter aangesloten 
zijn bij het multi-inrichterspensioenfonds OFP PROVANT: 

 
•  Gemeente Berlaar 

 

 
 

Artikel 3 
De overeenkomst gaat in met ingang van 1 juli 2017. 

 

 
 

Artikel 4 
De OCMW-raad keurt het bijgaande pensioenreglement van het OFP PROVANT goed. Het vervangt het 
vorige pensioenreglement vanaf 1 juli 2017. 

 
 
 
Bijlagen 

• 20111115_GR_aansluiting_provant .pdf 
• MIPS Berlaar_PENSIOENPLAN_2017.pdf 


