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Samenstelling van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en
Dierenwelzijn:
Voorzitter: Tinne Rombouts.
Vaste leden:
Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Bart Nevens, Axel Ronse, Ludo Van Campenhout, Wilfried Vandaele;
Robrecht Bothuyne, Lode Ceyssens, Tinne Rombouts, Valerie Taeldeman;
Gwenny De Vroe, Lydia Peeters;
Rob Beenders, Bruno Tobback;
Johan Danen.
Plaatsvervangers:
Jelle Engelbosch, Sofie Joosen, Jos Lantmeeters, Jan Peumans, Grete Remen, Sabine Vermeulen;
Sonja Claes, Jos De Meyer, Bart Dochy, Orry Van de Wauwer;
Mathias De Clercq, Willem-Frederik Schiltz;
Bert Moyaers, Els Robeyns;
Elisabeth Meuleman.
Toegevoegde leden:
Stefaan Sintobin;
Hermes Sanctorum-Vandevoorde.

Documenten in het dossier:
1579 (2017-2018) – Nr. 1: Ontwerp van decreet
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De Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en
Dierenwelzijn besprak op 15 mei 2018 het ontwerp van decreet tot wijziging van
artikel 3 van het decreet van 17 december 1997 betreffende de rustpensioenen
toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van
de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden
(Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1579/1).
1. Toelichting
Minister Joke Schauvliege legt uit dat het ontwerp een beperkte wijziging aan de
pensioenregeling bij De Watergroep regelt. De aanleiding voor de aanpassing is
de overname van bepaalde personeelsleden van Vivaqua. De Vlaamse gemeenten-vennoten van Vivaqua hebben immers besloten om de Intercommunale voor
Waterbedeling in Vlaams-Brabant (IWVB) te ontbinden, uit Vivaqua te treden en
er niet langer hun distributie- en saneringsactiviteiten aan toe te vertrouwen. Op
1 januari 2018 nemen de Vlaamse gemeenten-vennoten het beheer van de
distributie- en saneringsactiviteiten op hun grondgebied over van Vivaqua. Die
uittreding gaat gepaard met een overdracht van personeel. De Watergroep heeft
offertes ingediend om de distributie- en saneringsactiviteiten over te nemen van
deze gemeenten. Een aantal gemeenten heeft beslist om toe te treden tot De
Watergroep. De betrokken personeelsleden kunnen, ongeacht hun huidig
werkgebied, kiezen om bij Vivaqua te blijven of over te stappen naar De
Watergroep.
Aangezien deze personeelsleden bij hun overdracht naar De Watergroep
overgaan van een intercommunale naar een pararegionale op gewestelijk niveau,
moet worden bepaald welk hun statuut zal zijn. Aangezien een aantal personeelsleden verkozen om het statuut van Vivaqua te behouden, heeft De Watergroep er
zich toe verbonden om bij de overname van personeelsleden de personeelsregeling en dus het geldelijk statuut, de arbeidstijdregeling, de standplaats, maar ook
de pensioenregeling van de personeelsleden van Vivaqua, zoals van toepassing
op 31 maart 2018, voort te zetten. Tot op heden heeft De Watergroep bij
overname van personeelsleden naar aanleiding van de overname van distributieen saneringsactiviteiten nooit pensioenregelingen overgenomen. De personeelsleden werden steeds aangesloten bij de eigen pensioenregeling van De
Watergroep. Artikel 3 van het decreet van 17 december 1997 legt maar één
enkele pensioenregeling vast: “De in artikel 2 bedoelde pensioenen worden
toegekend onder de voorwaarden en op de wijze bepaald in de pensioenregeling
die van toepassing is en zal zijn op de ambtenaren van het federale bestuur van
de Staat.” Dat artikel moet dus zo worden aangepast dat het mogelijk wordt dat:
de personeelsleden die overkomen van Vivaqua en hun rechtverkrijgenden hun
pensioenregeling kunnen behouden; dat zij op elk ogenblik na de overdracht
kunnen overstappen naar de regeling van De Watergroep; dat zij bij elke
bevordering of elke mutatie op eigen verzoek na de overdracht automatisch en
van rechtswege overgaan naar de pensioenregeling van De Watergroep. Voor de
personeelsleden overgekomen van Vivaqua en hun rechtverkrijgenden zullen dus,
zolang de regeling zoals die op 31 maart 2018 van toepassing was bij Vivaqua,
op hen van toepassing is, ook de perekwatie (artikel 3) en de tantièmes (artikel
4) die van toepassing zijn bij De Watergroep, niet gelden. Zij volgen ook op dat
vlak de regeling zoals die op 31 maart 2018 van toepassing was bij Vivaqua. De
financiering van de pensioenregeling gebeurt wel op dezelfde wijze als de
bestaande pensioenregeling van De Watergroep en ook de consultatieve
commissie zal voor beide op dezelfde wijze functioneren. Het voorontwerp van
decreet heeft ook de goedkeuring van sectorcomité XVIII gekregen.
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2. Bespreking
Bart Nevens ziet dit ontwerp als het sluitstuk van een lang en triestig verhaal,
waarbij Vlaams-Brabantse gemeenten als minderheidsaandeelhouder niets te
zeggen hadden in de gewestgrensoverschrijdende intercommunale Vivaqua, maar
er niet konden uitstappen. Hij herinnert aan het belangenconflict van het Vlaams
Parlement hierover (Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1032/1). Ondertussen hebben
enkele Vlaamse gemeenten de intercommunale wel kunnen verlaten en hebben
zich aangesloten bij De Watergroep. Personeelsleden die overstappen, moeten
hun rechten kunnen behouden. Met dit ontwerp wordt dat geregeld voor hun
pensioenrechten. N-VA zal het ontwerp dan ook goedkeuren.
Gwenny De Vroe zegt namens Open Vld de steun aan het ontwerp toe dat de
pensioenrechten van het overgedragen personeel veilig stelt.
3. Stemming
Ter stemming gelegd worden de artikelen 1 tot en met 3 van het ontwerp van
decreet tot wijziging van artikel 3 van het decreet van 17 december 1997
betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage
toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden
van die personeelsleden en het ontwerp in zijn geheel, unaniem aangenomen
met 10 stemmen.
Tinne ROMBOUTS,
voorzitter
Gwenny DE VROE,
verslaggever
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