Provincie VlaamsBrabant

OCMW-raad
Notulen van donderdag, 25 juni 2020

Aanwezigen:

Kim Vandepoel:
Voorzitter;
Stefaan Devos:
Burgemeester;
Niels Willems,
Kristof Mollu:
Schepenen;
Michel Vander Velpen: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
André Alles,
Paul Francen,
Betty Geysenbergs,
Patrick Vlayen,
Benny Hermans, Laura Schurmans, Glenn Blockx, Veronique Hermans,
Koen Veulemans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters: Raadsleden;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Griet Vandewijngaerden:
Patrick Vandijck, Josette Vanlaer: Raadsleden

Schepen;

Afwezig:

OPEN ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 28 mei 2020 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

2) Uitvoering sectoraal akkoord 2020
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Na onderhandelingen heeft de Vlaamse Regering op 10 april laatstleden het sectoraal akkoord
2020 voor de lokale besturen goedgekeurd. Het akkoord bestaat uit 3 luiken, nl.
•Een gemiddelde verhoging van de koopkracht van de personeelsleden ten bedrage van 1,1%;

•Een engagement om verder werk te maken van een hedendaags personeelsbeleid;
•De oprichting van een paritair samengesteld sectorfonds.
Alle lokale en provinciale besturen dienen de bepalingen van dit sectoraal akkoord uit te
voeren.
Het sectoraal akkoord geldt vanaf 1 januari 2020.
De verhoging van de koopkracht van de personeelsleden bedraagt ongeveer 1,1% en kan zich
op 3 vlakken situeren, nl. een verhoging van maaltijdcheques met 100 euro, een recurrente
jaarlijkse toekenning van cheques ten bedrage van 200 euro, en een verhoging van de tweede
pensioenpijler van de contractuele personeelsleden naar 2,5 %.
Concreet voor Kortenaken moeten we 300 euro koopkrachtverhoging voorzien. Er is voor
gekozen om dit te doen via de maaltijdcheques en andere cheques en niet via het aanvullend
pensioen voor de contractuelen. Kortenaken heeft op dit vlak immers al een voldoende
inspanning gedaan (gelet op de 50% kloofdichting).
Inzake de cheques is er onduidelijkheid over de bedragen die kunnen toegekend worden aan
middenstandscheques; in principe is dit max. 40 euro/VTE/jaar. In het kader van de
coronamaatregelen is het echter mogelijk dat dit bedrag wordt opgetrokken. Hiervoor zal de
regelgeving in het najaar worden afgewacht, dit is ook zo met de vakbonden in een protocol
van akkoord gegoten.
•

In 2020 zal het volgende gebeuren:




Maaltijdcheques verhogen vanaf 1 juli van 7 euro naar 8 euro ( de
werkgeversbijdrage gaat van 5,91 naar 6,91) > dit komt neer op een
koopkrachtverhoging van 100 euro/VTE
Daarnaast worden er cheques gegeven (een middenstandscheque en/of
ecocheques afhankelijk van de regelgeving) voor 200 euro
 Totaal: 300 euro

•

Vanaf 2021:



Maaltijdcheques van 8 euro > dit komt neer op 200 euro/VTE op jaarbasis
Middenstandscheque en/of ecocheque voor in totaal 100 euro

Financiering van deze koopkrachtverhogingen: voor personeelsleden tewerkgesteld in de VIAdiensten (personeel in de zorgsectoren, de culturele sector en de sociale economie) wordt een
specifieke financieringsregeling uitgewerkt waarbij de VIA-middelen gebruikt worden om deze
verhoging te financieren. Voor personeelsleden niet tewerkgesteld in de VIA-diensten dienen
lokale besturen zelf de verhoging ten laste te nemen.
Gelet op het protocol van akkoord met de vakbonden dd. 16 juni 2020.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Rechtspositieregeling van toepassing op het gemeente- en OCMW-personeel
Sectoraal akkoord van 10 april 2020
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1.
De OCMW-raad beslist in te stemmen met de aanpassing van de
rechtspositieregeling voor wat betreft het bedrag van de maaltijdcheques en de toekenning
van cheques zoals hierboven vermeld. De invulling van de cheques wordt hernomen in het
najaar.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) Vragen

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Kim Vandepoel

