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Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
Art. 2. Aan 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 personeels
leden worden een tweede tot en met een vierde lid toegevoegd, die luiden als
volgt:
“In afwijking van het eerste lid worden de pensioenen van de vastbenoemde en
tot de stage toegelaten personeelsleden, vermeld in artikel 2, die op 1 april 2018
overkomen van Vivaqua, en de pensioenen van hun rechtverkrijgenden, toegekend
onder de voorwaarden en op de wijze die is bepaald in de pensioenregeling zoals
die op 31 maart 2018 bij Vivaqua van toepassing was op die personeelsleden en
hun rechtverkrijgenden. Artikel 3/1 en 4 zijn op hen niet van toepassing.
De personeelsleden, vermeld in het tweede lid, die na de overdracht afstand
hebben gedaan van hun uitdovende overgangskader conform de rechtspositieregeling van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, zullen vanaf die datum
ook geacht worden afstand te hebben gedaan van de afwijkende regeling, vermeld
in het tweede lid. Vanaf die datum genieten het personeelslid, vermeld in het tweede lid, en zijn rechtverkrijgenden, de pensioenregeling, vermeld in het eerste lid.
De personeelsleden, vermeld in het tweede lid, die na de overdracht worden
bevorderd of gemuteerd op eigen verzoek conform de rechtspositieregeling van
de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, zullen vanaf de datum van de
bevordering of de mutatie automatisch en van rechtswege overgaan van de afwijkende regeling, vermeld in het tweede lid, naar de pensioenregeling, vermeld in
het eerste lid.”.
Art. 3. Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 april 2018.
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