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Sectoraal akkoord 2020 - aanpassing rechtspositieregeling

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Ferdi Heylen, voorzitter; de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Bert Celis, schepen;
mevrouw Griet Van Olmen, schepen; de heer Luc Luyten, schepen; de heer Paul Laurijssen, schepen;
de heer Tom Covens, schepen; de heer Leo Verelst, raadslid; mevrouw Ingrid Van Wunsel, raadslid;
de heer Johan Van Dessel, raadslid; de heer Andre Marien, raadslid; mevrouw Inge Schoovaerts,
raadslid; mevrouw Dorien Van Assche, raadslid; de heer Jan Verbraecken, raadslid; mevrouw Ymke
Govaerts, raadslid; de heer Jonas Verwimp, raadslid; mevrouw Charlotte Op de Beeck, raadslid; de
heer Jef De bruyn, raadslid; de heer Victor De Groof, raadslid; mevrouw Els Herremans, raadslid;
mevrouw Manuela Verbist, raadslid; de heer Stijn Lemmens, raadslid; de heer Simon Kenens, raadslid;
mevrouw Annelies Van Looy; de heer Nicholas Van der Veken; mevrouw Iris Mulkens, algemeen
directeur

Verontschuldigd:
de heer Joris De Bondt, raadslid; mevrouw Julie Van Roey, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 29 mei 2020 ontving elk lokaal bestuur een omzendbrief waarin de Vlaamse Regering uitvoering
geeft aan het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen. Dit sectoraal akkoord werd
onderhandeld door de sociale partners en werd principieel goedgekeurd op de ministerraad van 10
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april 2020. De kern van het sectoraal akkoord is een koopkrachtverhoging van globaal 1,1% vanaf 1
januari 2020 voor zowel de VIA als de niet-VIA personeelsleden. Vlaanderen stelt voor 2020 dan ook
446 miljoen aan VIA-middelen ter beschikking.
Juridische grond
- Vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA5) van 8 juni 2018.
- Sectoraal Akkoord goedgekeurd op de ministerraad op 10 april 2020.
- Omzendbrief Vlaamse Regering i.v.m. het sectoraal akkoord 2020 van 2 juni 2020.
Argumentatie
Om gevolg te geven aan de invulling van het sectoraal akkoord wordt volgende regeling door team
personeel voorgesteld om tegemoet te komen aan de opgelegde koopkrachtverhoging:
Voor de periode 2020 (met ingang van 1 juli 2020)
- Verhoging maaltijdcheques van € 6,00 naar € 7,50
- Uitkering consumptiecheques van € 150,00 per VTE.
Voor de periode vanaf 1 januari 2021
- Verhoging maaltijdcheques van € 6,00 naar € 7,50.
Dit voorstel werd met de vakorganisaties onderhandeld op het bijzonder onderhandelingscomité van 3
juli 2020, waarbij er een protocol van akkoord werd getekend (zie bijlage).

Advies
Financieel directeur
Gunstig advies
Geraamde kost in 2020 = 51.928 € voor gemeentebestuur
Geraamde kost vanaf 2021 = 54.402 € voor gemeentebestuur
In het meerjarenplan is voor 2020 een budget voorzien op MJP001285 van 45.000 € om het sectoraal
akkoord uit te voeren (gemeentebestuur)
Bovendien wordt dit gedeeltelijk gesubsidieerd vanuit Vlaanderen.
Voor de volgende jaren 2021-2022-2023-2024-2025 dient de verhoging van de maaltijdcheques wel te
worden meegenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt goed om volgens volgende principes gevolg te geven aan de invoering van
het sectoraal akkoord 2020:
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Voor de periode 2020 (met ingang van 1 juli 2020)
- Verhoging maaltijdcheques van € 6,00 naar € 7,50
- Uitkering consumptiecheques van € 150,00 euro per VTE
Voor de periode vanaf 1 januari 2021
- Verhoging maaltijdcheques van € 6,00 naar € 7,50
Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen aan artikel 203 van de
rechtspositieregeling van het gemeente- en OCMW personeel, dewelke als bijlage is toegevoegd.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
voorzitter
Ferdi Heylen

algemeen directeur
Iris Mulkens
Voor eensluidend afschrift

voorzitter
Ferdi Heylen

algemeen directeur
Iris Mulkens

Sectoraal akkoord 2020 - aanpassing rechtspositieregeling - Goedkeuring

3/3

