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Nr. 20  Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet  
  STAF (griffiedienst) 
 
 

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van dinsdag 23 oktober 2018 
 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   
 
1 

 
Voorstel nr. 102 

 
Aanpassing organogram: 
goedkeuring 
 

 
2 

 
Voorstel nr. 103 

 
Wijziging van het tweedepijler pensioenreglement voor 
contractuelen van de provincie Vlaams-Brabant: 
goedkeuring 
 

 
3 

 
Voorstel nr. 104 

 
Derde reeks budgetwijzigingen 2018: 
goedkeuring 
 

 
4 

 
Voorstel nr. 105 

 
Toetreding van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant tot 
perceel 2 van de lopende raamovereenkomst voor de 
ophaling, behandeling, frankering, verzending en bedeling 
van uitgaande post, waarbij het Agentschap Facilitair Bedrijf 
van de Vlaamse Overheid optreedt als opdrachtencentrale: 
goedkeuring 
 

 
5 

 
Voorstel nr. 106 

 
Goedkeuring definitief ontwerp Bouw Schietstand en 
Horecapunt in het PIVO: 
goedkeuring 
 

 
6 

 
Voorstel nr. 107 

 
Statutenwijziging VVP - algemene vergadering 9 november 
2018: 
goedkeuring 
 

 
7 

 
Voorstel nr. 108 

 
Vastlegging budget 2019 voor Vlabinvest apb: 
goedkeuring 
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Nr. 21  Wijziging van het tweedepijler pensioenreglement voor 
contractuelen van de provincie Vlaams-Brabant 

  Directie financiën – dienst provinciebelastingen en ontvangsten 
 

 
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
Gelet op het artikel 42 § 3 van het provinciedecreet; 
 
Gelet op de wet op de aanvullende pensioenen; 
 
Gelet op de wet van 27/6/2018 inzake de omzetting van richtlijn 2014/50/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de 
mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud 
van aanvullende pensioenrechten 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1 
 
Het gewijzigde pensioenreglement tweede pijler contractuelen wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2 
 
Het gewijzigde reglement treedt onmiddellijk in werking.  
 
Art. 3 
 
Het voorgaande reglement wordt opgeheven. 
 
Leuven, 23 oktober 2018 
 
 
Van raadswege: 
 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES 
     provinciegriffier       voorzitter 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENSIOENREGLEMENT  
 

AANVULLEND PENSIOEN VOOR NIET-ONDERWIJZENDE CONTRACTUELE 
PERSONEELSLEDEN VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 
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Artikel 1. Voorwerp 

 
Dit pensioenreglement met betrekking tot het aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele 
personeelsleden van de Provincie Vlaams-Brabant bepaalt de rechten en verplichtingen van 
de inrichter, de pensioeninstelling, de aangeslotenen en hun rechthebbenden, en de 
voorwaarden waaronder deze rechten uitgeoefend kunnen worden. 
Dit reglement vervangt met ingang vanaf 23 oktober 2018, zijnde de datum van het 
Provincieraadbesluit waarbij dit reglement wordt goedgekeurd, het voorgaande reglement.  
Het voorgaande reglement blijft van kracht voor de contractuele personeelsleden van de 
Provincie Vlaams-Brabant die uittraden voor deze ingangsdatum. 

Artikel 2. Begripsomschrijving 

 
Inrichter 
Het Provinciebestuur Vlaams-Brabant 
 
Aangeslotene 
Het personeelslid dat behoort tot de categorie van het personeel waarvoor de Provincie 
Vlaams-Brabant dit aanvullend pensioenstelsel heeft ingevoerd en die aan de 
aansluitingsvoorwaarden van het pensioenreglement voldoet en de gewezen werknemer die 
nog steeds actuele of uitgestelde rechten geniet overeenkomstig het pensioenreglement. 
 
Pensioeninstelling 
De verzekeringsmaatschappij aan wie de overheidsopdracht gegund werd. 
 
Pensioenleeftijd 
De pensioenleeftijd in de zin van huidig pensioenreglement is gelijk aan de wettelijke 
pensioenleeftijd in voege op het ogenblik van de indiensttreding. Voor indiensttredingen tot 
2025 bedraagt de pensioenleeftijd aldus 65 jaar. Vanaf 2025 zal de  pensioenleeftijd voor 
nieuwe indiensttredingen vervolgens 66 jaar worden, en vanaf 2030 zal deze 67 jaar 
bedragen.  
 
Einddatum 
De eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de aangeslotene de 
pensioenleeftijd  bereikt. Indien het aangesloten personeelslid op de pensioenleeftijd  zijn 
wettelijk pensioen niet opneemt, zal de einddatum verlengd worden met opeenvolgende 
perioden van een jaar tot de eerste dag van de maand volgend op de pensionering. 
 
Pensionering (artikel 3, §1, 22° WAP) 
De effectieve ingang van het rustpensioen met betrekking tot de beroepsactiviteit die 
aanleiding gaf tot de opbouw van de prestaties.  
 
Uittreding (artikel 3, §1, 11°, b WAP) 
a. Hetzij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst anders dan door overlijden of 
pensionering, wordt evenwel niet als een uittreding beschouwd, de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst anders dan door overlijden of pensionering die wordt gevolgd door het 
sluiten van een arbeidsovereenkomst met een werkgever die deelneemt aan hetzelfde multi-
inrichterspensioenstelsel als dat van de vorige werkgever, op voorwaarde dat er een 
overeenkomst bestaat in de zin van artikel 33/2 van de WAP. 
b. Hetzij het einde van de aansluiting vanwege het feit dat de werknemer niet langer de 
aansluitingsvoorwaarden van het pensioenstelsel vervult, zonder dat dit samenvalt met de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of pensionering. 
c. Hetzij de overgang van een werknemer in het kader van een overgang van onderneming, 
van een vestiging of van een deel van een onderneming of een vestiging, naar een andere 
onderneming of naar een andere vestiging, als gevolg van een conventionele overdracht of 
een fusie waarbij het pensioenstelsel van de werknemer niet wordt overgedragen.  
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Artikel 3. Aansluiting 

 
Elk niet-onderwijzend contractueel personeelslid van de Provincie Vlaams-Brabant wordt 
ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst, verplicht aangesloten aan het 
pensioenstelsel vanaf het ogenblik waarop hij of zij voor de eerste maal effectief arbeid 
presteert en indien hij of zij op of na 1 januari 2012 door een arbeidsovereenkomst verbonden 
is met het Provinciebestuur. 
 
Worden evenwel uitgesloten: 
 Personeelsleden met een contract van interim arbeid; 
 Personeelsleden met vakantie-, studenten- en IBO-contracten (individuele 

beroepsopleiding);  
 Personeelsleden die activiteiten uitoefenen terwijl zij al van een wettelijk rustpensioen 

genieten; 
 Loontrekkende freelancers;  
 Vrijwilligers; 
 De gepensioneerde personeelsleden.  

 
 
Om aanspraak te maken op een aanvullend pensioen, machtigt de aangeslotene de inrichter 
om aan de pensioeninstelling alle inlichtingen en bewijsstukken te bezorgen die nodig zijn 
voor de goede uitvoering van dit reglement. 
 
De aangeslotene zal alle ontbrekende inlichtingen en bewijsstukken die nodig zijn opdat de 
pensioeninstelling zijn verplichtingen tegenover de aangeslotene of zijn rechthebbenden kan 
uitvoeren, op eenvoudige vraag bezorgen. Indien de aangeslotene deze inlichtingen of 
bewijsstukken niet verstrekt, dan zal de uitkering opgeschort worden tot wanneer de 
ontbrekende inlichtingen en bewijsstukken overgemaakt worden. De begunstigde kan in dat 
geval geen aanspraak maken op enige geldelijke vergoeding wegens de laattijdigheid van de 
uitkering.  
 
 

Artikel 4. Uitkering 

4.1 Uitkering	bij	pensionering	
 
De aangeslotene zal de uitkering van zijn aanvullend pensioenkapitaal bekomen bij de 
pensionering. Dit aanvullend pensioenkapitaal wordt geactualiseerd aan de hand van de in dit 
reglement voorziene actualisatieregels. Bij pensionering van de aangeslotene na het bereiken 
van de pensioenleeftijd zal het aanvullend pensioenkapitaal overeenkomstig de formule onder 
artikel 4.3 berekend worden op de datum van de pensionering.  
 

4.2 Vervroegde	uitkering	
 
De vervroegde uitkering kan bekomen worden bij de opname van het wettelijk pensioen, of in 
de omstandigheden toegelaten door de wet. 
 
Zolang de aangeslotene in dienst is van het Provinciebestuur, kan hij geen vervroegde 
uitkering bekomen.  
 
De vervroegde uitkering brengt het verval van het recht op een uitkering bij overlijden voor de 
pensionering mee. 
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4.3 Het	bedrag	van	het	aanvullend	pensioenkapitaal	
 
Het aanvullend pensioenkapitaal op einddatum is gelijk aan het vestigingskapitaal van een 
aanvullend rustpensioen dat als doel heeft de helft van het verschil toe te kennen tussen 
enerzijds het algemeen wettelijk voorzien pensioen van een vast benoemd personeelslid van 
de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, en anderzijds het pensioen als contractueel 
werknemer . 
 
In formulevorm is het aanvullend rustpensioen : 
 

Aanvullend Rustpensioen AR = 50% (OP- WP) 
 
waarbij: 
 AR= Aanvullend Rustpensioen dat betaald wordt vanaf de normale einddatum; 
 OP= Het Overheidspensioen berekend overeenkomstig de bepalingen van de 

technische bijlage.  
 WP = Het Werknemerspensioen berekend overeenkomstig de bepalingen van de 

technische bijlage.  
 N = De in aanmerking genomen loopbaan vanaf het in dienst treden, maar ten 

vroegste vanaf 1 januari 2012. 
 
Het aanvullend rustpensioen zal nooit lager zijn dan 10 Euro vermenigvuldigd met N. 
 
Bij de bepaling van het vestigingskapitaal zullen de actualisatieregels waarvan sprake in 
artikel 6 van dit reglement gebruikt worden 
 

4.4 Voorafgaande	formaliteiten	
 
 
De pensioeninstelling kan slechts overgaan tot het uitkeren van een aanvullend rustpensioen, 
op voorwaarde dat de rechthebbende de noodzakelijke elementen meedeelt.  
 
De Provincie Vlaams-Brabant verstrekt het aanvullend pensioen op basis van de door de 
rechthebbende meegedeelde gegevens. Deze laatste is verantwoordelijk voor de juistheid 
van de toegestuurde gegevens. 
 

Artikel 5. Uitkering in geval van overlijden voor de pensionering 

 
Wanneer een aangeslotene overlijdt, hebben de begunstigden recht op de verworven 
reserves van het aanvullend rustpensioen zoals bepaald in uitvoering van de wet van 28 april 
2003 betreffende de aanvullende pensioenen, berekend op het ogenblik van overlijden. 
 

Artikel 6. Verworven rechten van de aangeslotene op de reserves 

6.1 Recht	op	verworven	reserves	
 
De verworven reserves zijn eigendom van de aangeslotene.  
 
 
Een aangeslotene die ervoor gekozen heeft zijn verworven reserves over te dragen naar een 
andere pensioeninstelling en die opnieuw in dienst komt van het Provinciebestuur, wordt als 
een nieuwe aangeslotene beschouwd. 
 
Het aanvullend pensioenkapitaal kan niet in pand gegeven worden, en de begunstiging ervan 
kan niet overgedragen worden. Er kan geen voorschot op toegekend worden. 
 

53Datum van goedkeuring van het reglement: 23 oktober 2018 
Datum van inwerkingtreding van het reglement: 3 november 2018 
Datum van publicatie op de website: 29 oktober 2018 



 6 

6.2 Actualisatieregels	
 
De actualisatieregels die gebruikt worden in dit reglement worden vastgesteld op basis van 
de sterftetafel MR-3 en FR -3 elk voor 50% en een technische rentevoet van 5%. 
 
 

Artikel 7. Begunstigden 

7.1 De	begunstigde	van	de	uitkering	bij	pensionering	
 
Indien de aangeslotene in leven is bij pensionering, wordt het kapitaal uitgekeerd aan de 
aangeslotene zelf. 

7.2 De	begunstigde	van	de	uitkering	bij	overlijden	
 
Indien de aangeslotene overlijdt vóór de pensionering, wordt de voorziene uitkering bij 
overlijden uitgekeerd aan de begunstigde(n) op basis van de volgende voorrangsorde: 
a. De echtgeno(o)t(e) van de aangeslotene voor zo ver die niet gerechtelijk van tafel en bed 

of feitelijk gescheiden is, of die zich niet in aanleg tot scheiding van tafel en bed of 
echtscheiding bevindt. De echtgenoten worden geacht feitelijk gescheiden te zijn 
wanneer uit de bevolkingsregisters blijkt dat zij een andere woonplaats hebben; 

b. Bij ontstentenis, de persoon die wettelijk samenwoont met de aangeslotene in de zin van 
artikel 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek, en die geen bloedverwant is van de 
aangeslotene; 

c. Bij ontstentenis de kinderen van de aangeslotene in gelijke delen, of bij plaatsvervulling, 
hun nakomelingen;  

d. Bij ontstentenis, de personen met wie de aangeslotene permanent in familieverband 
samenwoont op hetzelfde adres in gelijke delen.  

e. Bij ontstentenis het Financieringsfonds. 
 

Artikel 8. Financiering 

8.1 Pensioentoelagen	
 
Het pensioenstelsel wordt gefinancierd door middel van collectieve kapitalisatie vastgestelde 
pensioentoelagen die op basis van een financieringsplan bepaald worden. 
 
De pensioentoelagen zijn ten laste van de Provincie Vlaams-Brabant. Er zijn geen 
persoonlijke bijdragen van de aangeslotene.  

8.2 Gevolgen	van	het	niet	betalen	van	de	pensioentoelagen	
 
De Provincie Vlaams-Brabant zal de verschuldigde pensioentoelagen aan de 
pensioeninstelling bezorgen. 
 
De pensioeninstelling zal het nodige doen opdat de Provincie Vlaams-Brabant aangemaand 
wordt om de achterstallige toelagen te betalen. Zij zal iedere aangeslotene uiterlijk binnen de 
3 maanden volgend op de datum waarop zij kennis kreeg van de betalingsachterstand door 
middel van een op zijn persoonlijk adres gestuurde brief op de hoogte brengen. 
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Artikel 9. Informatie 

9.1 Het	pensioenreglement	
 
De tekst van het pensioenreglement is beschikbaar op de website van de pensioeninstelling 
en op het intranet van het Provinciebestuur. 

9.2 De	pensioenfiche	
 
Ieder jaar brengt de pensioeninstelling de actieve aangeslotenen door middel van een 
pensioenfiche op de hoogte van  

 de verworven reserve,  
 de verworven prestatie en de datum van opeisbaarheid,  
 het bedrag van de verworven reserve van het afgelopen jaar, 
 de rente die overeenstemt met het pensioenkapitaal.  
 de overige inlichtingen die verplicht moeten meegedeeld worden op basis van de 

WAP. 
 

9.3 Beheersverslag	
 
De pensioeninstelling stelt jaarlijks een verslag over het beheer van de pensioentoezegging 
ter beschikking. Daarin is onder meer de volgende informatie opgenomen:  

 de wijze van financiering van de pensioentoezegging en de structurele wijzigingen in 
die financiering; 

 de beleggingsstrategie op lange en korte termijn en de mate waarin daarbij rekening 
wordt gehouden met sociale, ethische en leefmilieuaspecten; 

 het rendement van de beleggingen en de kostenstructuur; 
 de verdeling van de winst. 

 

Artikel 10. Uittreding 

 
Bij uittreding heeft de aangeslotene in beginsel de keuze tussen de volgende mogelijkheden, 
voor zover hij rechten kan opeisen op de reserves: 
 
a. hetzij de verworven reserve zonder wijziging van de pensioenbelofte laten bij de 

pensioeninstelling en bij pensionering of bij overlijden een kapitaal ontvangen; 
b. hetzij de verworven reserve overdragen naar de pensioeninstelling van de nieuwe 

werkgever waarmee hij een arbeidscontract sloot, indien hij aan de pensioentoezegging 
van die nieuwe werkgever aangesloten wordt; 

c. hetzij de verworven reserve overdragen naar een andere pensioeninstelling die de 
totaliteit van haar winsten proportioneel met de reserves verdeelt onder de 
aangeslotenen, en die de kosten beperkt als gevolg van de regels bepaald door het 
koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke 
voordelen aan werknemers en aan bedrijfsleiders 

 
Bij uittreding vanwege het niet langer vervullen van de aansluitingsvoorwaarden blijven in 
afwijking van het voorgaande de verworven reserves bij de pensioeninstelling zonder 
wijziging van de pensioentoezegging (punt a).  Bij de beëindiging van zijn 
arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of pensionering, zal de aangeslotene 
vervolgens ook over de andere keuzemogelijkheden beschikken (punt b en c). 
 
Bij een uittreding verwittigt het Provinciebestuur binnen de dertig dagen de 
Pensioeninstelling. Binnen de dertig dagen na die verwittiging deelt de Pensioeninstelling de 
verworven rechten mee aan het Provinciebestuur dat op zijn beurt de aangeslotene inlicht. 
Binnen de dertig dagen na de mededeling door de Pensioeninstelling moet de aangeslotene 
een keuze maken. Indien de aangeslotene geen expliciete keuze maakt binnen de dertig 
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dagen, wordt hij verondersteld gekozen te hebben voor het behoud van zijn reserves bij de 
Pensioeninstelling zonder wijziging van de pensioenbelofte (punt a. ).  
 

Artikel 11. Begrenzing van de pensioenen 

 
Het totale pensioen dat een aangeslotene ontvangt, kan nooit hoger zijn dan het pensioen 
waarop hij of zij in uitvoering van het art. 38 van de wet van 5 augustus 1978 houdende 
economische en budgettaire hervormingen aanspraak kan maken. 
 
Indien de aangeslotene een statutair pensioen ten laste van de Provincie Vlaams-Brabant 
krijgt op basis van een statutaire benoeming of aanstelling waarbij er dienstjaren als 
werknemer in rekening worden gebracht voor de berekening van het pensioen ten laste van 
de Provincie, zal het aanvullend pensioen in mindering komen van het pensioen ten laste van 
de Provincie Vlaams-Brabant. 

Artikel 12. Fiscale bepalingen 

 
Op basis van de Belgische fiscale wetgeving van kracht op de ingangsdatum van dit 
pensioenreglement, geven de werkgeverstoelagen in principe geen aanleiding tot bijkomende 
heffing in de rechtspersonenbelasting, noch tot een dadelijk belastbaar voordeel voor de 
aangeslotene. 
 
Het bedrag, uitgedrukt in jaarlijkse rente van de voorziene uitkeringen naar aanleiding van 
pensionering in uitvoering van dit pensioenreglement en van het wettelijk pensioen mag de in 
de fiscale wetgeving voorziene begrenzing niet overschrijden. 
 

Artikel 13. Verplichtingen van de Provincie Vlaams-Brabant 

 
De Provincie Vlaams-Brabant zal tijdig alle vereiste gegevens voor de uitvoering van dit 
pensioenreglement aan de pensioeninstelling bezorgen. De verplichtingen van de 
pensioeninstelling worden gevestigd op basis van de tijdig overgedragen gegevens. 
 
De Provincie Vlaams-Brabant zal alle vragen van de aangeslotenen over het 
pensioenreglement in het algemeen, of over de individuele rekeningen, meedelen aan de 
pensioeninstelling.  
 

Artikel 14. Financieringsfonds 

 
Samen met de groepsverzekering wordt er een financieringsfonds opgericht. 
 

 Inkomsten 
 

- Het fonds wordt gefinancierd door stortingen van de Provincie Vlaams-Brabant op 
basis van een financieringsplan, en door de eventuele afkoopwaarden en door niet-
uitgekeerde kapitalen overlijden. 

 
 Bestemming 

 
Volgende verrichtingen kunnen gedaan worden via het financieringsfonds: 
 

o uitkeringen betalen, 
o de lopende renten verhogen. 

 
 Beheer 
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Het fonds is in handen en wordt beheerd door de pensioeninstelling als een wiskundige 
reserve. 

 
 Eigendom 

 
Het fonds behoort ontegensprekelijk en definitief toe aan de aangeslotenen en zijn 
tegoeden mogen nooit, zelfs niet gedeeltelijk, teruggestort worden aan de Provincie 
Vlaams-Brabant. 

 
 

 Vereffening 
 

In geval van vereffening van het fonds, worden de tegoeden verdeeld in 
overeenstemming met de bepalingen voorzien door het artikel dat betrekking heeft op de 
opzeg van de groepsverzekering. 
 

Artikel 15. Een reserve die overgedragen wordt door een andere   
pensioeninstelling 

 
Een aangeslotene kan de verworven reserve die is opgebouwd bij een andere 
pensioeninstelling in het kader van een vroegere beroepsactiviteit, overdragen naar deze 
groepsverzekering. De pensioeninstelling zal hiertoe een onthaalstructuur oprichten. 
 

Artikel 16. Bescherming van de persoonsgegevens  

De Provincie Vlaams-Brabant verstrekt een aantal persoonsgegevens aan de 
pensioeninstelling om het pensioenstelsel te beheren. De pensioeninstelling behandelt deze 
gegevens vertrouwelijk en conform de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Ze mogen 
uitsluitend gebruikt worden voor het beheer van het pensioenstelsel, met uitsluiting van elk 
ander al dan niet commercieel oogmerk. 
 
Iedere persoon van wie persoonlijke gegevens bewaard worden, heeft het recht om inzage en 
verbetering ervan te verkrijgen. Hij moet zich in dat geval schriftelijk tot de pensioeninstelling 
richten, en daarbij een kopie van zijn identiteitskaart voegen.  
 

Artikel 17. Wijziging van dit reglement 

 
Dit pensioenreglement kan gewijzigd of stopgezet worden indien  

 een verandering in de wetgeving betreffende de wettelijke en/of de aanvullende 
pensioenen, of nieuwe regels opgelegd door de toezichtoverheid een belangrijke 
impact op de toekenning en/of de financiering van de aanvullende pensioenen zou 
hebben, 

 interne of externe economische ontwikkelingen het evenwicht van de 
publiekrechtelijke rechtspersoon bedreigen, 

 een nieuw collectief pensioenstelsel zou ingevoerd worden dat gelijkwaardige 
voordelen voorziet ten overstaan van het huidige pensioenstelsel. 
 

In dat geval zullen de overlegprocedures die in de wet voorzien zijn, gevolgd worden 
 
Indien er na de inwerkingtreding van dit reglement dwingende wetgeving wordt ingevoerd die 
de uit dit reglement voortkomende pensioenverplichtingen beïnvloedt, zal die wetgeving 
toegepast worden. 
 
In geval van stopzetten van het pensioenstelsel wordt de betaling van de toelagen stopgezet 
en de uitkeringen worden in verhouding verminderd. De pensioeninstelling deelt de 
stopzetting van de groepsverzekering en de gevolgen hiervan schriftelijk mee aan de 
aangeslotenen. 
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De groepsverzekering kan mits respect van de wettelijke beschikkingen, afgekocht worden 
met het oog op een overdracht van wiskundige reserves naar een andere pensioeninstelling.  
 

Artikel 18. Geschillen en toepasselijk recht 
 

Het Belgische recht is van toepassing op dit pensioenreglement. Gebeurlijke geschillen 
tussen de partijen in verband ermee behoren tot de bevoegdheid van de Belgische 
rechtbanken. 
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Nr. 22  Politieverordeningen 
  Gemeenten Wezembeek-Oppem en Leuven 
 
BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD – GEMEENTE WEZEMBEEK-OPPEM – ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2018 
Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer – parkeerverbod door middel van gele 
onderbroken strepen ter hoogte van tuinpoortje (woning Eekhoornlaan 1) in Hendrik Neefsstraat. 
 
BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD – GEMEENTE LEUVEN – ZITTING VAN 24 SEPTEMBER 2018 
Gecoördineerd politiereglement – Rubrieken 0.3.2 en 7.1 – Wijziging – Goedkeuring 
(2018_GR_00455) 
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Nr. 23  Diplomatiek en consulair korps – Consulaten-generaal 
  STAF - Griffiedienst 
 
 

OFFICIEEL BERICHT 
 
 

De heer vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking brengt mij de hierna volgende inlichting/wijziging ter kennis aangaande de consulaire korpsen. 
 
 

LAND NAMEN ONDERWERP PLAATS 
 

Republiek  
BULGARIJE 

 
 

 
De heer Willy VAN IMPE 
 

 
werd benoemd tot ereconsul generaal te 
Aalst met als consulair ressort het Vlaamse 
Gewest 
 
 

 
Aalst 

 
 
Dit bericht wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie. 
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