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Mondelinge vraag van de h. Wyngaard: De onthullingen betreffende het burgemeesterspensioen aange-
vraagd door de h. De Decker. 

 
De h. Wyngaard geeft aan dat een Ukkels collegelid had verklaard dat ontslagnemend burgemeester 

Armand De Decker zou afzien van zijn wedde tot zijn effectieve vervanging maar wel heeft gevraagd te genie-
ten van het pensioen dat eraan verbonden is. Hoewel dit juridisch niet aanvechtbaar is, is het moreel gezien 
erg discutabel. 

 
Bevestigt het college deze onthullingen? Indien ja, heeft het college enige beslissingsbevoegdheid 

hierin, zoals een uitstel van de effectieve inning hiervan? Vindt het college dit opportuun? Indien niet, wat 
kan het college ondernemen? 

 
Wat zijn de regels inzake de pensionering van een uittredend burgemeester of schepen? Welke kosten 

brengt dit met zich mee (maandelijks of jaarlijks)? Is dit geheel of gedeeltelijk ten laste van de gemeente? 
Ontvangen andere mandatarissen of Ukkelse ex-mandatarissen een gelijkaardig pensioen terwijl ze 

nog steeds actief zijn op professioneel vlak? Indien ja, welke kost vertegenwoordigt dit en valt dit geheel of 
gedeeltelijk ten laste van de gemeentebegroting?  

 
Mondelinge vraag van de h. De Bock: De toekenningsvoorwaarden van een pensioen van burgemeester of 
schepen. 

 
De h. De Bock zou eveneens de wettelijke toekenningsvoorwaarden kennen van een pensioen van 

burgemeester of schepen door de gemeente om een correct debat te kunnen voeren.  
 
Is dit pensioen effectief verbonden aan de niet-verloning van een andere professionele activiteit in de 

private of openbare sector? Van een verworven recht kan men uiteraard op een gegeven moment gebruik 
maken. Er zijn wettelijke cumuls mogelijk en als een cumul een probleem zou vormen op ethisch vlak, moet 
men de wetgeving maar aanpassen.  

 
De pensioendossiers van de ambtenaren worden achter gesloten deuren behandeld. Moeten pensi-

oendossiers van mandatarissen eveneens op deze manier behandeld worden? 
 
De voorzitter deelt de toekenningsvoorwaarden van het pensioen van lokale mandatarissen mee:  
- de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben; 
- het mandaat uitgevoerd hebben gedurende 12 maanden sinds 31 december 1988 of min. 60 maan-

den vóór deze datum; 
- de verplichte inhoudingen betaald hebben. 
 
Vanaf een infunctietreding wordt 7,5% afgehouden van de verloning voor het pensioen dus een oud-

collegelid heeft hier in ieder geval recht op. 
 
Op 27 juli 2017 heeft het college akte genomen van de pensioenaanvraag van de ontslagnemende 

burgemeester. Het betrof een principiële aanvraag aangezien de h. De Decker toen nog steeds burgemeester 
was. Zijn pensioen start zodra zijn ontslag is aanvaard door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west, wat vandaag is gebeurd. Het college zal binnenkort aldus de formele aanvraag ontvangen. 

 
Het pensioenbedrag van lokale mandatarissen is gebaseerd op cijfers die het gemeentebestuur aanle-

vert en wordt berekend door de FOD Pensioenen die bepaalt of de loopbaanvoorwaarden vervuld werden. 
Het pensioen wordt effectief de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de aanvraag werd 
ingediend. Tien oud-collegeleden en twee weduwen van ex-collegeleden ontvangen een dergelijk pensioen. 



 
In verband met de vertrouwelijkheid legt Brulocalis de volgende verplichtingen op aan de mandataris-

sen. De lokale verkozenen dienen discreet te zijn met betrekking tot inlichtingen die ze hebben gekregen 
tijdens hun mandaat, vooral tijdens vergaderingen achter gesloten deuren of tijdens hun inzagerecht. De 
verkozenen moeten het beroepsgeheim respecteren en kunnen bij overtredingen van de wet op de privacy 
vervolgd worden.  

 
De h. Wyngaard vindt dat de voorzitter niet alle vragen heeft beantwoord omdat het college geen 

standpunt lijkt in te nemen met betrekking tot de opportuniteit van de stap van de h. De Decker. Hij vraagt 
opnieuw naar de cijfers van de toegekende pensioenen aan oud-mandatarissen. 

 
De voorzitter herhaalt dat deze bedragen door de FOD vastgelegd worden op basis van gemeentelijke 

cijfers. De pensioenbedragen van oud-mandatarissen en weduwen van mandatarissen worden vermeld in de 
gemeentebegroting. 

 
De h. De Bock feliciteert de politieke partijen die binnen de federale regering hebben bijgedragen aan 

de mogelijkheid voor gepensioneerden om een professionele activiteit uit te oefenen. Het is dan ook niet 
gepast om een selectieve verontwaardiging te uiten ten aanzien van politieke mandatarissen die zich in de-
zelfde toestand bevinden. 


