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ZITTING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN DONDERDAG 27 AUGUSTUS 2020 

Dienstencentrum de Braambeier 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 27 augustus 2020 om 

21:07uur bijeengekomen in dienstencentrum de Braambeier. 

 

Aanwezig: Annick Vermeulen, burgemeester 

Dirk Verhaeghe, Arnold Naessens, Ann Devriendt, Peter Haesaert, Jurgen Dehaemers, 

Ellen Goes, schepenen 

Ann Pattyn, Bart Haesaert, Bart Vergote, Brigitte Himpens, Dominiek Sneppe, Eddy De 

Wispelaere, Günther Descheemaecker, Ilse Demeulemeester, Katrien Vanrobaeys, 

Katrien Walcarius-De Maré, Krista Vander Meulen, Martine De Meester, Pol Denys, 

Sofie Pollet, Frauke Breekelmans, Wouter Vlaemynck, raadsleden 

Charlotte Vermeulen, voorzitter 

Sabine Vermeire, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Geert Verhegge, Jean-Pierre De Groodt, Stijn Timmerman, raadsleden 

Voorzitter: Charlotte Vermeulen 
 

 

De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat over tot de agenda. 

 

 

OPENBAAR 

 

 

1. PERSONEEL - SECTORAAL AKKOORD 2020 - BESLISSING 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

Breekelmans, Frauke 

De Meester, Martine 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 
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De raad voor maatschappelijk welzijn beslist op basis van het volgende 

Wettelijk kader 

- het decreet lokaal bestuur dd 22 december 2017 en latere wijzigingen in het bijzonder op artikel 56§1 

- de rechtspositieregeling voor het personeel van het OCMW van Zedelgem zoals gewijzigd tot op 27 

februari 2020 

- de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die 

pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid; 

- het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat met de representatieve vakorganisaties 

onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009, zoals van toepassing 

vanaf 1 januari 2019; 

- beslissing van de OCMW-raad  dd 18 februari  2010 waarbij een aanvullend pensioenstelsel  werd ingericht 

voor de contractuele personeelsleden 

- Sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen zoals goedgekeurd door 

de  Vlaamse Regering op 10 april 2020 

- Omzendbrief 2020/2 betreffende het sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen 

Aanleiding 

- sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen   

ADVIEZEN 

INTERN 

- MAT dd 19 juni 2020: Maaltijdcheques  blijvend optrekken tot 8 euro en 100 euro zedelgembons  (of indien 

dit niet kan voor de RSZ)  of ecocheques  eenmalig in 2020 aan iedereen in dienst op 1 juli 2020 die 

minstens een arbeidsdag hadden in 2020 

- bespreking in college dd 28 juli 2020 met voorstel college  om  de pensioenbijdrage vanaf 1 januari 2020 

te verhogen naar 2,5%, de maaltijdcheques vanaf 1 juli 2020 te verhogen naar 8 EUR en aan de 

personeelsleden in dienst op 1 juli 2020 een Zedelgemse cadeaubon (of ecocheques indien de Zedelgemse 

cadeaubon niet vrijgesteld kan worden van RSZ en belastingen)  te geven ter waarde van 100 EUR  

EXTERN 

- BOC dd 18 uni 2020 en aanvullende mails van de vakorganisaties met hun goedkeuring  

Motivering 

- Bedrag huidige maaltijdcheque: 6 euro; huidig percentage tweede pensioenpijler: 2% 

- Het  sectoraal akkoord 2020 omvat volgende maatregelen:  

1. Verhoging maaltijdcheques vanaf 1 januari 2020  met 100 euro per VTE ( dit komt neer op een 

verhoging van 0,5 EUR per MC)   

2. Koopkrachtverhoging vanaf 1 januari 2020 

Met  200 euro via  verhoging bedrag MC (komt neer op een 1 euro verhoging MC), ecocheques, cultuur of 

sportcheques, lokale handelaar bon, cadeau of geschenkencheques of door combinatie 

 3. Verhogen pensioenpijler vanaf 1 januari 2020 naar 2,5%  

- Gezien het akkoord pas in april 2020 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering en de omzendbrief 

pas op 2 mei 2020 verscheen, kunnen we de maaltijdcheques ten vroegste met ingang van 1 juli 2020 

optrekken naar een hoger bedrag 

- om de koopkrachtverhoging voor 2020 te garanderen dient er voor 2020 eenmalig een zedelgembon of 

ecocheque te worden gegeven 

- in kader van personeelswaardering en de noodzaak om, in tijden van 'war of talent' gezien de groeiende 

krapte in de arbeidsmarkt, een aantrekkelijke werkgever te zijn is er het voorstel om het hoger bedrag 

van maaltijdcheque, 8 euro per cheque, te continueren vanaf 1 januari 2020 

- momenteel is er nog geen duidelijkheid of de Zedelgembon vrijgesteld zal zijn van RSZ en/of fiscale 

bijdragen  

Dossierstukken 

- verslag MAT dd 19 juni 2020 

- notulen BOC dd 18 juni 2020 en aanvullende mail van de vakorganisaties met hun goedkeuring  

Besluit 

Artikel 1.-   De gemeentelijke bijdrage voor de 2de pensioenpijler voor het contractueel personeel wordt vanaf 

1 september 2020 verhoogd van 2 naar 2,5% van het pensioengevend jaarloon van het contractueel 

personeel. 
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Artikel 2.-  Voor de periode 1 januari 2020 tot 31 augustus 2020 zal een inhaalbedrag betaald worden, zodat 

een pensioenbijdrage van 2,5 % voor deze periode gegarandeerd wordt. 

Artikel 3.- In artikel 224 van de rechtspositieregeling de huidig voorziene waarde van de maaltijdcheque van 

6 euro te vervangen door 8 euro met ingang van 1 juli 2020. 

Artikel 4.- Aan alle personeelsleden in dienst op 1 juli 2020 en met minstens een gepresteerde arbeidsdag in 

2020 een Zedelgembon toe te kennen van 100 euro op voorwaarde dat dit vrijgesteld van RSZ en fiscale 

bijdragen kan gebeuren.  Indien de Zedelgembon niet  RSZ en fiscaal  vrijgesteld zou zijn, dan wordt 

deze  vervangen door een ecocheque van 100 euro. 

 

 

2. VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

Nihil. 

 

 

3. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING  

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

Breekelmans, Frauke 

De Meester, Martine 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

  

 

In uitvoering van de artikelen 32, 74, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement voor de OCMW-raad, vastgesteld in zitting van 21 februari 2013 en latere wijzigingen 

werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor de dag van de 

vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Elk lid van de 

raad voor maatschappelijk welzijn heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 

redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk 

welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden 

gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd.  

 

 

De zitting wordt gesloten. 
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GOEDGEKEURD 

Sabine Vermeire  

Algemeen directeur  

Charlotte Vermeulen 

Voorzitter 

 

 


