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Pensioenwetgeving voor lokale mandatarissen in mensentaal 
 
Ethias presenteert deze week haar recentste publicatie 'De pensioenen van de lokale 
mandatarissen'. Het boek is een handig naslagwerk waarin burgemeesters, 
schepenen en OCMW-voorzitters te weten komen wat zij mogen verwachten als ze de 
pensioenleeftijd hebben bereikt of hun echtgeno(o)t(e) en kinderen in geval van 
overlijden. Het werkje is makkelijk verteerbaar omdat het doorspekt is van concrete 
praktijkvoorbeelden. 
 
Het nieuwe boek volgt op de publicatie 'De pensioenreglementering in lokale besturen' 
(auteur: Silvy Tomassetti, juridisch adviseur Directie Leven Collectiviteiten) dat eind 2013 
verscheen. Dat boek is gericht op de pensioenregeling voor statutairen. 

 

 
 

Auteurs Bernard Fransolet en Silvy Tomassetti 

 
 
Beide publicaties bewijzen hun nut omwille van de groeiende complexiteit en de steeds 
snellere hervormingen in het domein van de pensioenen. 
 
Het naslagwerk "De pensioenen van de lokale mandatarissen" dat zopas van de persen 
rolde, telt een 100-tal pagina's. Het biedt antwoorden op vragen over het rustpensioen van 
burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters. Ook het overlevingspensioen van hun 
echtgeno(o)t(e) en kinderen komt aan bod. 
 
In december nog kwam ook de publicatie “Aansprakelijkheid van de lokale mandataris” van 
Ethias-collega Geert Vandenwijngaert, bijzonder adviseur van de Directie Collectiviteiten, in 
de actualiteit.  
 
Ethias wil met dit soort informatieve publicaties haar know-how en expertise inzake 
regelgeving voor lokale besturen ten volle delen met haar klanten.  

Ter info: 

Het boekje "De pensioenen van de lokale mandatarissen" werd geschreven door Bernard 
Fransolet, expert juridisch adviseur Directie Leven Collectiviteiten en verschijnt voorlopig 
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enkel in beperkte oplage (in beide landstalen) in gedrukte vorm. Op zeer korte termijn komt 
er ook een digitale versie, waardoor de aangekondigde nieuwigheden in de 
pensioenwetgeving snel kunnen worden toegevoegd of aangepast.  

De drie genoemde boeken zijn: 

1. De pensioenreglementering in lokale besturen. Wettelijke pensioenen van statutaire 

personeelsleden, Silvy Tomassetti, 2013, Uitgeverij Vanden Broele. 

2. De pensioenen van de lokale mandatarissen. Juridische en praktische aspecten, 

Bernard Fransolet, 2014, Uitgeverij Vanden Broele. 

3. De aansprakelijkheid van de lokale mandataris, Geert Vandenwijngaert, 2014, 

Politeia. 

 
 
 
 
 
Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare 
vertrouwensrelatie met haar partners van de openbare diensten en hun personeelsleden, met de 
ondernemingen en met de particulieren die hun vertrouwen in haar stellen. 

Ethias zet zich in om al haar cliënten eersterangsproducten en -diensten aan te bieden met de beste 
prijs-kwaliteitverhouding voor het garanderen van een duurzame rentabiliteit, met respect voor haar 
fundamentele waarden van menselijkheid, ethiek, engagement en nabijheid. 


