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Intergemeentelijke Zwembaden  

‘Aquadroom’ Maaseik / ‘De Haeg’ Dilsen-Stokkem 

Verslag Raad van Bestuur 

Woensdag 11 december 2019 

 

Plaats: Vergaderlokaal Aquadroom, Sportlaan 12 te 3680  MAASEIK om 20u30. 

 

Aanwezig:  

-  Namens de Stad Maaseik  Gonnissen Elke  

Willen Andre  (Voorzitter) 

      

- Namens de Stad Dilsen-Stokkem  Beuten Jaak  

     Prata Roberto  

     Ochal Jochen 

 

- Namens de Gemeente Kinrooi   Cox Linda 

     Veugelaers Jeannine 

    Brands Esther   (Raadgevend lid) 

      

     Raedschelders Theo Accountant    

     Roex Marc  Secretaris 

 

Verontschuldigd:  Franssen Ine  / Smeets Eef    

 

 

1.Verslag Raad van Bestuur dd. 14/11/2019 

Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd 

 

2, Tweede pensioenpijler contractuelen 

Naar aanleiding van de mededeling van Ethias dd. 20/11/2019 in het kader van de bijdragenverzekering ter dekking 

van de pensioenbijdragen voor het statutair personeel waarbij het aangewezen is om een nieuwe pensioenstudie 

te maken, mede gelet op de korting van de premie 2de pijler op de responsabiliseringsfactuur voorzien in de wet 

van 30 maart 2018 of de boete vanaf 2020 indien er geen 2de pijler is voorzien, neemt de Raad van Bestuur het 

volgende besluit: 

 

- Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid op de artikelen 77 en 78; 

- 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 en het model van raadsbesluit die werden 

goedgekeurd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009 (zoals van toepassing vanaf 1 januari 

2019); 

- 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 zich verenigen om betere voorwaarden te verkrijgen; 

- Gelet op de ervaring van de DIBISS en diens rechtsopvolger, de Federale Pensioendienst, 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; 
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Na hierover beraadslaagd te hebben, 

met 7 (zeven) stemmen voor, 0 (nul) stemmen tegen en 0 (nul) onthoudingen; 

BESLUIT : 

Artikel 1 
De Raad van Bestuur voert een aanvullend pensioenstelsel in voor zijn contractuele personeelsleden vanaf 

01/10/2019.  
Voor de periode van 01 januari 2019 tot en met 30 september 2019 zal er een inhaaltoelage van 1% als 

pensioentoelage gestort worden.  

Artikel 2  
De Raad van Bestuur gaat akkoord met het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van 9 december 

2009 (en zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019), dat in bijlage wordt toegevoegd.  

Artikel 3 
De Raad van Bestuur is de inrichter van het aanvullend pensioenstelsel voor zijn contractuele personeelsleden. 

Artikel 4 
De pensioentoelage bedraagt 1% van het pensioengevend jaarloon.  

Vanaf 01 januari 2020 wordt het aanvullend pensioenstel verhoogd van 1 % naar 2 % van het pensioengevend 

jaarloon. 

Vanaf 01 januari 2021 wordt het aanvullend pensioenstel verhoogd van 2 % naar 3 % van het pensioengevend 

jaarloon. 

Artikel 5 
De Raad van Bestuur stelt het pensioenreglement, met name dit raadsbesluit en het kaderreglement tweede 

pensioenpijler contractanten (bijlage), ter beschikking van zijn contractuele personeelsleden. 

Artikel 6 

De Raad van Bestuur gaat ermee akkoord dat de Federale Pensioendienst optreedt als opdrachtencentrale in de 

zin van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 om in deze een overheidsopdracht uit te schrijven en te 

beslissen over de gunning aan een verzekeringsinstelling die belast wordt met de uitvoering van de 

pensioentoezegging voor de contractanten (tweede pensioenpijler). De Raad van Bestuur keurt het voorliggende 

bestek, opgemaakt door de Federale Pensioendienst/ DIBISS in haar hoedanigheid van opdrachtencentrale, goed 

en bekrachtigt de gunning door de Federale Pensioendienst/ DIBISS aan de tijdelijke handelsvennootschap 

‘Belfius Insurance – Ethias – lokale contractanten’. 

 
 

 

Volgende Raad van Bestuur: Donderdag 13/02/2020 om 19u00 (bij voldoende agendapunten) 

 

De Voorzitter sluit de vergadering om 21u30. 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

 Voorzitter     Secretaris 

 

Andre Willen     Marc Roex 
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