NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
WELZIJNSBAND MEETJESLAND
donderdag 25 februari 2010
3° oproep

AANWEZIG :Van den Bussche Marleen, voorzitter, Baetslé Hans, De Muynck Johan,
Van den Kerchove Johan, Van de Velde Etienne, en Van Keer Jeroen, leden, Van
Vynckt Luc, secretaris.

AFWEZIG : (veronschuldigd) De Meyer Jacques, Deneve Bieke, Fredrick Caroline,
Hautekeete Gilbert, Smessaert Danny, Cools Martine, Bruggeman Frank en Roegis
Erik.

PERSONEEL
1.

Goedkeuring van de notulen van de Raad van Bestuur van 9 december 2009.
(233779)

De notulen van de raad van Bestuur van 9 december 2009 worden goedgekeurd.
2.

Goedkeuring van de intentie om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren voor de
contractuele personeelsleden van de Welzijnsband Meetjesland; opdracht aan het
RSZPPO om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de aanduiding van een
verzekeringsmaatschappij belast met de uitvoering van een tweede pensioenpeiler.
(233780)

Gelet op het OCMW-decreet, inzonderheid op de artikelen 51 en 52;
Gelet op de statuten van de Welzijnsband Meetjesland;
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 protocol 148/2 van 18 juli 2005 houdende het sectoraal akkoord voor de federaal
gefinancierde gezondheidssectoren – publieke sector, meer bepaald punt 9, waar voor de

personeelsleden van de federaal gefinancierde gezondheidsinstellingen in specifieke plannen
voor een tweede pensioenpijler voor contractanten werden voorzien;
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 dat met de representatieve
vakorganisaties onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december
2009;
Gelet op het akkoord bereikt in het comité C1;
Gelet op de complexiteit van de opdracht die zal moeten worden uitgevoerd;
Gelet op het feit dat het nuttig is dat de gemeenten, OCMW’s, … zich verenigen om betere
voorwaarden te verkrijgen;
Gelet op de ervaring van de RSZPPO bij het uitschrijven van een gemeenschappelijke
opdracht;
Gelet op artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Overwegende dat het ongerechtvaardigd en onbillijk is dat de contractuele personeelsleden een
opmerkelijk lager pensioen hebben dan de statutaire personeelsleden voor hetzelfde werk;
Na hierover beraadslaagd te hebben.
BESLUIT : met unanimiteit
Artikel 1: §1. De Welzijnsband Meetjesland (oorspronkelijk Vereniging hoofdstuk XII van de
Organieke OCMW-wet en ondertussen Titel VIII, hoofdstuk I van het OCMWdecreet) heeft de intentie om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren voor zijn
contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010.
§2. Het contractueel aangestelde personeel van de federaal gefinancierde
gezondheidsinstellingen wordt voorlopig uitgesloten van dit aanvullend
pensioenstelsel. Er moet eerst duidelijkheid komen over de uitvoering van het
akkoord van 18 juli 2005 betreffende de federale gezondheidssectoren – publieke
sector, om te vermijden dat er voor deze sector twee parallelle initiatieven naast
elkaar ontstaan.
Artikel 2: De Raad van Bestuur van de Vereniging heeft het voornemen om akkoord te gaan
met het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat op 9 december 2009
op het Vlaamse Comité C1 onderhandeld werd, dat in bijlage wordt toegevoegd.
Artikel 3: De Raad van Bestuur van de Vereniging zal de inrichter zijn van het
pensioenstelsel voor zijn contractuele personeelsleden.
Artikel 4: De Raad van Bestuur van de Vereniging heeft het voornemen om de
pensioentoelage vast te stellen op 1% van het pensioengevend jaarloon.
Artikel 5: De Raad van Bestuur van de Vereniging zal het pensioenreglement, met name dit
besluit en het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten (bijlage), ter
beschikking stellen van zijn contractuele personeelsleden.
Artikel 6: De Raad van Bestuur van de Vereniging gaat ermee akkoord dat de RSZPPO zal
optreden als opdrachtencentrale in de zin van artikel 2,4° van de wet van 15 juni
2006 om een overheidsopdracht uit te schrijven en te beslissen over de aanduiding
aan een verzekeringsinstelling die belast zal worden met de uitvoering van de
pensioentoezegging voor de contractanten (tweede pensioenpijler).

3.

Varia (233781)

De vraag wordt gesteld of er al OCMW’s zijn die prijs hebben gevraagd voor de aanduiding
van auditbureaus voor de evaluatie van de decretale graden.
Maldegem heeft de bedoeling om daarmee te starten.
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