SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 94
van LUDWIG VANDENHOVE
datum: 20 december 2019

aan MATTHIAS DIEPENDAELE
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Pensioenlasten lokale besturen - Tegemoetkoming Vlaamse overheid
Volgens het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 voorziet de Vlaamse Regering voor de
periode 2020 tot 2025 in een aanzienlijke tegemoetkoming in de pensioenlasten van de
lokale besturen. Op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) werden
de cijfers gepubliceerd van de geraamde subsidies waarin de Vlaamse overheid per lokaal
bestuur voorziet voor deze periode.
In het overzicht op de website van het ABB worden sommige van de Limburgse
gemeenten en OCMW’s niet vermeld.
1. Welke lokale besturen en OCMW’s komen niet in aanmerking
tegemoetkoming van de Vlaamse Regering in de pensioenlasten?

voor

een

2. Zijn de subsidies van de Vlaamse Regering enkel en alleen bestemd voor lokale
besturen die aangesloten zijn bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZ
(Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)?
3. Sommige lokale besturen - bijvoorbeeld Tessenderlo - waren aangesloten bij de
voormalige Provinciale Pensioenkas Limburg. Sinds die in vereffening trad, staan
gemeente en OCMW volledig zelf in voor de betaling van de pensioenen van hun
(voormalige) statutaire personeelsleden. Dat geldt als een zware financiële last voor
dergelijke lokale besturen.
Is de minister van mening dat er een deugdelijke verantwoording is om de
subsidiemaatregel niet toe te kennen aan lokale besturen die zich in een dergelijke
situatie bevinden?
4. Is de minister van plan om de subsidie in de toekomst alsnog toe te kennen aan
lokale besturen die niet bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZ aangesloten
zijn?
5. Zo niet, voorziet de minister in een andere compensatie om de financiële druk in die
lokale besturen te verlichten?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bart Somers (74), Matthias Diependaele (94)

MATTHIAS DIEPENDAELE
VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

ANTWOORD

op vraag nr. 94 van 20 december 2019
van LUDWIG VANDENHOVE

Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden door de heer Bart Somers, Vlaams
minister, bevoegd voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke
Kansen.

