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3. Wijziging rechtspositieregelingen van het OCMW-personeel. Goedkeuring.  

 

De O.C.M.W.-raad, 

Regelgeving 

-  Het decreet lokaal bestuur 

-  Het besluit van de Vlaamse regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de 

rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en 

houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

-  De huidige rechtspositieregelingen van het OCMW-personeel, zoals laatst aangepast op 10 december 2019 

Voorafgaande beslissingen en advies 

 Op 8 april 2020 sloten de VVSG, de VVP, de drie representatieve vakorganisaties en de Vlaamse 

regering een sectoraal akkoord af voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen. Het 

betreft zowel de VIA-medewerkers (de zorg, de culturele sector en de lokale economie) als de andere 

personeelsgroepen.  

 Op vrijdag 29 mei 2020 keurde de Vlaamse regering de omzendbrief bij dit sectoraal akkoord goed. 

Deze omzendbrief verduidelijkt de toepassings- en uitvoeringsmodaliteiten van het sectoraal akkoord.  

 Mondeling akkoord van de vakorganisaties op 18/06/2020 en daarna opgemaakt lokaal protocol.  

Beleid / financieel / visum 

 Het sectoraal akkoord voorziet deels in een financiering van de voorgestelde koopkrachtmaatregelen 

via de VIA-middelen (VIA3 – VIA4 – VIA5). Het lokaal bestuur is wel verplicht om de 

koopkrachtmaatregelen voor de personeelsleden van niet VIA-diensten zelf te bekostigen.   

 Het OCMW had zelf al middelen voorzien voor de koopkrachtverhoging van haar medewerkers in het 

meerjarenplan die hiermee nu een stuk verrekend worden.  

Feiten en motivering 

- Het sectoraal akkoord bevat twee grote luiken: een koopkrachtverhoging voor het personeel van globaal 1,1% 

vanaf 1 januari 2020 en een engagement van de sociale partners om verder werk te maken van een 

hedendaags personeelsbeleid. 

- De maatregelen zijn retro-actief. Voor de verhoging van de maaltijdcheques zal alternatieve 

koopkrachtmaatregelen moeten voorzien worden voor de voorbije maanden, aangezien maaltijdcheques niet 

met terugwerkende kracht kunnen worden verhoogd.  

- De omzendbrief gaat ook in op de mogelijke verrekening van lokale akkoorden die in 2019 of 2020 gesloten 

werden, zoals in Izegem de verhoging van de maaltijdcheques met 0,50 euro op 1/1/2020 en de verhoging van 

de 2de pensioenpijler voor de contractanten tot 3%.  

 

Er zijn 3 concrete engagementen om aan te gaan:  



 

1. De verhoging van de maaltijdcheques met 100 euro/vte (indien de werkgever het fiscaal maximum nog 

niet geeft) = verhoging maaltijdcheque met 0,50 euro vanaf 01.01.2020.  

Bij het lokaal bestuur Izegem werd dit engagement al aangegaan waardoor hieraan dus reeds 

voldaan is.  

 

2. Een koopkrachtverhoging van 200 euro/vte in de vorm van cheques: te kiezen uit maaltijdcheques, 

ecocheques, sport en cultuurcheques, ...  

+ een inhaaltoelage van 100 euro (voor de periode 01.01/30.06.2020) Dit kan niet met maaltijdcheques. 

Het voorstel is om dit te realiseren door: 

o Voor de periode van 1/1/2020 t.e.m. 30/06/2020: een ecocheque t.w.v. 100 euro (per VTE) 
o Vanaf 1/7/2020 de verhoging van de werkgeversbijdrage op de maaltijdcheques met 1 euro 

  

3. Minimum 2,5% 2de pensioenpijler voor contractanten. Aan dit engagement werd vanaf 1 januari 2020 

door stad en OCMW Izegem al voldaan, aangezien de bijdrage voor de 2de pensioenpijler bij ons 

nu op 3% staat.  

 

Het bestuur kan medewerkers werkzaam via tijdelijke tewerkstellingsmaatregelen uitsluiten (vb artikel 60) maar 

ze kan ook besluiten de maatregelen ook voor hen toe te passen.  

Besluit met algemene stemmen: 

Art. 1 – In de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel van categorie 1 worden volgende artikels als volgt 

vervangen:  

 

Hoofdstuk VI. De sociale voordelen 

Afdeling I. De maaltijdcheques 

Art. 214  

Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques.  De waarde van één maaltijdcheque bedraagt 7 €.  De 

werkgeversbijdrage bedraagt 5,91 €. 

Bij onvolledige prestaties of prestaties die niet geleverd zijn gedurende het werkjaar, wordt het bedrag op 

jaarbasis, vermeld in het eerste lid, pro rata verminderd. 

 

Art. 2 – In de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel van categorie 2 en categorie 3a worden volgende 

artikels als volgt vervangen:  

 

Hoofdstuk VI. De sociale voordelen 

Afdeling I. De maaltijdcheques 

Art. 233 

Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques.  De waarde van één maaltijdcheque bedraagt 7 €.  De 

werkgeversbijdrage bedraagt 5,91 €. 

Bij onvolledige prestaties of prestaties die niet geleverd zijn gedurende het werkjaar, wordt het bedrag op 

jaarbasis, vermeld in het eerste lid, pro rata verminderd. 

 

Art. 3 – In de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel van categorie 3b worden volgende artikels als 

volgt vervangen:  

 

Hoofdstuk VI. De sociale voordelen 

Afdeling I. De maaltijdcheques 

Art. 233 

Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques.  De waarde van één maaltijdcheque bedraagt 7,5 €.  

De werkgeversbijdrage bedraagt 6,41 €. 

Bij onvolledige prestaties of prestaties die niet geleverd zijn gedurende het werkjaar, wordt het bedrag op 

jaarbasis, vermeld in het eerste lid, pro rata verminderd. 

 

Art. 4 – De medewerkers van het OCMW, tewerkgesteld op basis van art.60§7, krijgen eveneens een verhoging 

van het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques van 1 euro.  

 



Art. 5 – De wijzigingen zoals voorgesteld in art. 1, 2 en 3 en 4 gaan in voege op 1 juli 2020. Voor de periode van 

1 januari 2020 t.e.m. 30 juni 2020 wordt aan het personeel eenmalig een ecocheque toegekend van 100 euro 

(pro rata de tewerkstellingsbreuk).  

 

 

Namens de O.C.M.W.-raad, 

De algemeen directeur, 

get. Jacobus Anton 

 De voorzitter, 

get. Dehaudt Dries 

   

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

   

De algemeen directeur,   

 

 

 

Jacobus Anton 

  

 

 


		anton.jacobus@izegem.be
	2020-07-08T09:58:47+0000
	Belgium
	Anton Jacobus (Signature)
	Ik keur dit document goed




