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Goedkeuring uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 en biihorende aanpassingen RPR
Beleids- en beheerscvclus
Het sectoraal akkoord 2020 is van toepassing op de VIA- en niet VIA-diensten. Voor personeelsleden in
de VIA-diensten worden vanuit de hogere overheid financiële middelen voorzien voor de uitvoering van
de maatregelen. Voor de niet VIA-diensten dient het lokaal bestuur zelf te voorzien in de financiële
middelen. De exacte ramingen van de bedragen voor het VlA-personeel werden onlangs
meegedeeld. Op basis hiervan kan de exacte budgettaire impact opgemaakt worden. Een financiële
aanpassing aan het meerjarenplan dient te gebeuren

Juridisch kader
nrtit<et SO van het decreet lokaal bestuur van22 december 2017

Via Omzendbrief KB/ABB2O2Ol2 van 28 mei2020 geeft de Vlaamse Regering uitvoering aan het
sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen zoals dat werd onderhandeld door de sociale
partners en principieel werd goedgekeurd op de ministerraad van 10 april2020.

Historiek

MilOeonnzendbrief KB/ABB 2O2Ol2 geeft de Vlaamse Regering

uitvoering aan het sectoraalakkoord
voor de lokale en provinciale besturen zoals dat werd onderhandeld door de sociale partners en
principieel werd goedgekeurd op de ministerraad van 10 april2020ilet sectoraal atrooro is afgesloten voor de periode vanaf 1 januari 2020 en alle lokale en provinciale
besturen die onder toepasslngsgebied van het sectoraal akkoord vallen, moeten het globaal uitvoeren.
De kern van het sectoraal akkóord is een koopkrachtverhoqinq van qloheal í.1% vanaf í ianuari
de niet-VlA oersoneelsleden m.a.w. de voltalliqe personeelsqroep

ffi

qemeente + OCMW.

@enoCMWvoldoenreedsgedeeltelijkaandeinvullingvanditsectoraalakkoord
door:

.
.

toekenning van maaltijdcheques ter waarde van € 8,00 per gewerkte dag
opbouw van een tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden met een
kioofdichting van 30% bij het pensioenstelsel van de provincie Antwerpen (OFP-PROVANT)
Binnen de mogelijkÀeden om de-koopkrachtverhoging van 1,1o/o te realiseren voor een bedrag van € 200
wordt voorgestetd om een jaarlijkse toekenning aan personeelsleden van gemeente en OCMW van:
Een gèschenkcheque ter gelegenheid van Kerstmis ter waarde van € 40;

-

Ecocheques terwaarde van € 160
De verhoging van de koopkracht is recurrent en moet dus ook in 2021 en de volgende jaren toegekend
moet worden.
www.brecht.be

Administratief centrum
Dienst burgerzaken Sint-Job-in-'t-Goor
Kerklei 2, 8-2960 Brecht
tel. 03 636 O0 44

Dienst vrije tijd
Gemeenteplaats 1
8-296O Brecht
tel. 03 660 28 30

Welzijnscampus
Gasthuisstraat 11
8-2960 Brecht
tel. 03 33011 20

Advies
Advies van de vakbonden werd gevraagd via protocor (zie bijlage).

Motivatie
Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester
S. Deckers.

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel í
De Raad Voor Maatschappelijk welzijn geeft goedkeuring aan de uitvoering van het sectoraal
akkoord
2020 voor de personeelsleden van OCMW van Brecht zoáls voorgesteld dóor het Vast Bureau:
Binnen de mogelijkheden om de koopkrachtverhoging van 1,1% tá realiseren voor een bedrag
van € 200
wordt voorgesteld om een jaarlijkse toekenning aan personeelsleden van gemeente van:
E"n geschenkcheque ter gelegenheid van Kerstmis ter waarde van €-ao;
Ecocheques ter waarde van € 160
De verhoging van de koopkracht is recurrent en moet dus ook in 2021en de volgende jaren
toegekend
moet worden.
De rechtspositieregeling van het OCMW-personeel en de rechtspositieregeling van het woonzorgcentrum
yoldt hlertoe aangepast met de volgende wijzigingen:
Artikel 239bis: qeschenkencheque Brecht
Aan het voltallige oCMW-personeel, met uitzondering van jobstudenten en personeel tewerkgesteld
in
het kader van artikel 60$7, wordt met ingang van decêmb er 2020 geschenkencheques toegekend.
De waarde van de geschenkencheque bediaagt een vast bedrag van € 40 en wordt uitgeréikt ter
gelegenheid van Kerstmis en dit onder de vorm van de cadeau cheque van het gemeentebestuur
van
Brecht. ledere medewerker die op 1 december in dienst is ontvangt in de loop ván december deze
cheque.

-

Artikel 239ter: ecocheq ues
Het voltallige OCMW-personeel, met uitzondering van jobstudenten en personeel tewerkgesteld
in het
kader van artikel 60$7, heeft recht op ecocheque! meiingang van zozó. uetbedrag van de
ecocheque
bedraagt € 160 voor een voltijds personeelslid met een vótted-ige referteperiode. Oe-reterteperiode
loopt
van '1 januari tot en met 30 september van het in aanmerking té nemen jaar. AIs het personeelslid
niet het
volledige salaris heeft ontvangen als titularis van een betrekling met voÍedige prestaties
of onvolledige
prestaties, wordt het bedrag verminderd in verhouding tot het sálaris dat
heiwérkelijk heeft ontvange-n en
dit volgens dezelfde voorwaarden en gelijkstellingen àts Oe eindejaarstoelage. Vooieen deeltijdse
medewerker wordt het bedrag berekend volgens prestatiebreuk.
Bij een ontslag om dringende redenen is er geen recht op ecocheques voor de lopende referteperiode.
De ecocheques worder elektronisch opgeladen op een betaalkaart vóor 31 januari van het jaai
volgend
op de referteperiode. Ze ztln twee jaar geldig.
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