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NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 25 APRIL 2022

Aanwezig: Marc Doutreluingne, voorzitter van het vast bureau;
Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, 
leden van het vast bureau;
Dirk Desmet, voorzitter;
Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, 
Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Nele Vroman, 
Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 
Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, 
raadsleden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Verontschuldigd: Eliane Spincemaille, lid van het vast bureau;
Stijn Vandenhende, raadslid

De voorzitter opent de vergadering om 19.03 uur.

OPENBARE ZITTING

1. TMVS dv - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 21 juni 2022.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78.

Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur, deel 2, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3.
- Besluit van de OCMW raad van 27 mei 2019 betreffende toetreding tot TMVS.

Verwijzingsdocumenten
Schrijven van Creat d.d. 5 april 2022.

Motivering
Op 21 juni 2022 om 14.30 uur wordt de algemene vergadering van TMVS georganiseerd in Expo, 
Maaltekouter 1, 9051 Gent. De vergadering zal fysiek plaatsvinden met digitale inbelmogelijkheid via ZOOM. 
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Toetreding van deelnemers.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen.
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021.
4. Verslag van de commissaris.
5a.Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021.
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5b.Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Actualisering presentievergoeding.
8. Statutaire benoemingen.
9. Aanstelling commissaris
10.Varia.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De OCMW-raad keurt de agenda voor de algemene vergadering van TMVS op 21 juni 2022 goed:
1. Toetreding van deelnemers.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen.
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021.
4. Verslag van de commissaris.
5a.Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021.
5b.Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Actualisering presentievergoeding.
8. Statutaire benoemingen.
9. Aanstelling commissaris
10.Varia.
Artikel 2
De OCMW-raad keurt elk punt afzonderlijk goed.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van TMVS, 
namelijk Marc Claeys, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in 
onderhavig besluit.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan TMVS 
(20220621AVTMVS@farys.be).

2. Goedkeuring toetreding tot OFP Prolocus  in het kader van de tweede pensioenpijler voor 
het contractueel personeel.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 77 en 78.

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

pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.
- Omzendbrief BB 2008/10 betreffende sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en 

provinciale besturen van 19 november 2008.
- Wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als 

niet vast benoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele 
responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot 
aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de 
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financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot 
bijkomende financiering van het Gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.

- Besluit van de OCMW-raad van 14 oktober 2010 tot invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de 
contractuele personeelsleden en goedkeuring bestek opgemaakt door de RSZPPO.

- Besluit van de OCMW-raad van 14 november 2017 betreffende verhoging bijdrage in de 2de pensioenpijler. 
- Besluit van de OCMW-raad van 14 november 2017 betreffende toekennen van een inhaaltoelage in de 2de 

pensioenpijler.
- Besluit van de OCMW-raad van 16 december 2019 betreffende verhoging van de bijdrage in de tweede 

pensioenpijler.
- Besluit van de OCMW-raad van 28 september 2020 betreffende toekennen tweede pensioenpijler aan 

personeel van de gezondheidsinstelling. 

Verwijzingsdocumenten
- Statuten OFP Prolocus + toelichting.
- Beheersovereenkomst + toelichting.
- Kaderreglement + toelichting.
- Bijzonder pensioenreglement MIPS.
- Financieringsplan + toelichting.
- Verklaring inzake beleggingsbeginselen + toelichting.

Situering
OCMW Zwevegem was, net zoals de meeste Vlaamse lokale besturen, tot eind 2021 aangesloten bij de 
groepsverzekering bij Belfius Insurance/Ethias voor het aanvullende pensioen voor contractanten. De beide 
verzekeraars hebben de lopende groepsverzekeringsovereenkomst in juni 2021 opgezegd, met ingang van 1 
januari 2022. De VVSG en OFP Prolocus hebben intussen samen voor een nieuw aanbod gezorgd.

Advies
Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur.

Motivering
Het bestuur wenst de pensioenkloof tussen het statutair personeel en het contractueel personeel verkleinen 
en voorziet bijgevolg in een tweede pensioenpijler voor de totaliteit van haar contractueel personeel.
Het bestuur was tot voorheen aangesloten bij de groepsverzekering aangeboden door Ethias/Belfius 
Insurance, beide verzekeraars hebben de lopende groepsverzekeringsovereenkomst opgezegd per 1 januari 
2022.
Het bestuur heeft voor het voorzien in een tweede pensioenpijler de keuze tussen enerzijds een 
overheidsopdracht voor een groepsverzekering bij een verzekeraar of het aansluiten bij een instelling voor 
bedrijfspensioenvoorziening (pensioenfonds of IBP). Een IBP heeft als voordelen dat het bestuur meer 
betrokken is bij het beheer van de pensioenfinanciering. Het bestuur vaardigt een vertegenwoordiger af in 
de algemene vergadering van OFP Prolocus en heeft naast controlebevoegdheid ook de mogelijkheid om – 
indien nodig – punten op de agenda van de algemene vergadering te zetten. In tegenstelling tot een 
groepsverzekering streeft een IBP geen winsten na ten voordele van de organisatie zelf. Een IBP heeft ruime 
beleggingsmogelijkheden, zodat een ruimer rendement mogelijk is dan in een tak 21 verzekering, zonder dat 
dit enige garantie inhoudt.
Na onderhandelingen met VVSG werd OFP Provant omgevormd tot OFP Prolocus (een instelling voor 
bedrijfspensioenvoorziening met ondernemingsnummer 0809.537.155), een pensioenfonds waarbij alle 
lokale besturen van het Vlaamse gewest kunnen toetreden. Het bestuur kan toetreden tot OFP Prolocus 
zonder overheidsopdracht vermits aan de voorwaarden van een in house opdracht is voldaan: het bestuur 
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oefent via de algemene vergadering waar ze lid van is toezicht uit op OFP Prolocus zoals op haar eigen 
diensten. Meer dan 80% van de activiteiten van de OFP Prolocus behelst taken die hen zijn toegewezen door 
controlerende overheden, nl. het voorzien in aanvullende pensioenen voor lokale en provinciale besturen. Er 
is geen directe participatie van privékapitaal in de OFP Prolocus, OFP Prolocus is zelf onderworpen aan de 
wetgeving overheidsopdrachten.
OFP Prolocus zal, in het verlengde van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zwaar inzetten op het 
duurzaam karakter van zijn beleggingen.
Het aanbod vereist geen werknemersbijdragen. Er wordt voorzien in een overlijdensdekking en een 
kapitaalsuitkering.
De voorgestelde formule in het pensioenplan is een vastebijdragenplan. In dit plan belooft de werkgever een 
bepaalde bijdrage te betalen zonder vastgesteld rendement. Het vast bureau stelt voor om 3% 
basistoezegging toe te kennen en een aanvullende toezegging van 2% voor het gesubsidieerde VIA-
personeel. Dit is dezelfde basistoezegging zoals tot eind 2021 werd toegekend.
De behaalde rendementen worden toegekend conform het kaderreglement. Wanneer het wettelijk 
minimumrendement niet behaald wordt, zal het bestuur bijkomende bijdragen moeten betalen zodat in elk 
geval voor de aangeslotenen het wettelijk minimum rendement wordt gehaald (momenteel 1,75% voor 
actieve aangeslotenen en 0% voor passieve aangeslotenen).
Als bijkomende veiligheid voorziet het bestuur de eerste vijf jaar, bovenop de middelen nodig voor de 
pensioentoezegging, in een extra prefinanciering van 5% om zo de kans op het betalen van bijkomende 
bijdragen te verkleinen. Deze prefinanciering blijft ter beschikking van het bestuur ter financiering van latere 
bijdragen.
Het bestuur kan met andere rechtspersonen waarmee ze nauwe banden heeft een MIPS-groep vormen 
(multi-inrichters pensioenstelsel). Binnen een MIPS-groep is er interne mobiliteit voor het personeel mogelijk 
zonder dat dit gevolgen heeft voor de pensioentoezegging van het personeelslid. Binnen de MIPS-groep 
speelt ook onderlinge solidariteit. De intentie wordt geuit om een MIPS-groep te vormen, bestaande uit 
gemeente en OCMW Zwevegem.
De kosten voor de werking van OFP Prolocus worden voor 2022 forfaitair vastgelegd op 1000 euro per jaar 
per werkgever en 10 euro per jaar per aangeslotene. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd tot en 
met 2024. Nadien zal een meer stabiel systeem van kostenvergoeding worden uitgebouwd, gebaseerd op de 
werkelijke kosten enerzijds en het werkelijke aantal aangesloten besturen en medewerkers anderzijds.
De verschuldigde bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP Prolocus zullen ingehouden worden 
door de RSZ en daarna doorgestort worden aan OFP Prolocus.
Het voorstel werd besproken in het bijzonder onderhandelingscomité (BOC) van 12 april 2022.
Er dient eveneens een vertegenwoordiger aangeduid te worden om het bestuur te vertegenwoordigen in de 
algemene vergadering van OFP Prolocus. 
Na de beslissing tot toetreding, moet dit aan OFP Prolocus meegedeeld worden en de algemene vergadering 
moet de kandidatuur goedkeuren.

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Onderwerp Beleidsitem Algemene 

rekening
Actie Raming incl. btw

2022 Basistoezegging incl. 
bijz.bijdrage RSZ en 
inningskosten RSZ

Divers 622210 206.945,00 euro

2022 Beheerskosten OFP Prolocus Divers 622210 3.250,00 euro
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BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De OCMW-raad neemt kennis van en stemt in met:
- de beheersovereenkomst en het financieringsplan (algemeen luik en luik VVSG) via de toetredingsactie van 

OFP Prolocus.
- Het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement.
Kennis wordt genomen van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik VVSG) en 
de statuten.
Artikel 2
De OCMW-raad beslist om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP Prolocus (Afzonderlijk 
vermogen VVSG) en richt hiertoe onverwijld een verzoek tot OFP Prolocus tot aanvaarding als lid van de 
algemene vergadering.
Artikel 3
De OCMW-raad stemt in met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten 
voor het functioneren van OFP Prolocus zullen worden geïnd door de RSZ in naam en voor rekening van OFP 
Prolocus.
Artikel 4
De pensioentoezegging bedraagt 3% van het pensioengevend loon. 
Artikel 5
De aanvullende toezegging bedraagt 2% voor het gesubsidieerde VIA-personeel.
Artikel 6
Het bestuur vormt samen met gemeente Zwevegem een zogenaamde MIPS-groep.
Artikel 7
De heer Dirk Desmet wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP 
Prolocus. Mevrouw Eliane Spincemaille wordt aangeduid als vervanger van voorgaande indien hij niet 
aanwezig kan zijn. 
Artikel 8
De voorzitter van de OCMW-raad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de noodzakelijke 
vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

3. Goedkeuring notulen voorgaande OCMW-raad.

De notulen van de voorgaande OCMW-raad worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De zitting wordt gesloten om 19.11 uur.

Namens de OCMW-raad:

De algemeen directeur De  voorzitter
Jan Vanlangenhove Dirk Desmet
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Handtekening(en)  
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