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Mededeling 

Het Gesolidariseerde pensioenfonds (GPF) van de 
provinciale en plaatselijke besturen: betaling van de 
responsabiliseringsbijdrage via maandelijkse termijnen 
met ingang van juni 2018. 

Van Financieel beheer – Pensioenstelsels ambtenaren 
Datum 02/05/2018 

 

 

Wettelijke referentie: 

 

Wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten 
gepresteerd als niet vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot 
wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen 
het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende 
pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde 
pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van 
het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen (B.S., 17 april 
2018). 

 
Op 1 januari 2017 heeft de Federale Pensioendienst (FPD) de opdrachten inzake de pensioenen van 
de vroegere DIBISS overgenomen.   
 
Naar aanleiding van deze bevoegdheidsoverdracht heeft de FPD vastgesteld dat het Gesolidariseerde 
pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen (GPF) geconfronteerd wordt met een 
recurrent thesaurieprobleem dat in de toekomst steeds in omvang zal toenemen en dat op zeer korte 
termijn de pensioenbetalingen in gevaar zou brengen indien geen structurele maatregelen werden 
genomen. De oorzaak van het thesaurieprobleem op het niveau van het GPF was gesitueerd in het 
betalingstijdstip van de responsabiliseringsbijdrage en meer bepaald in de omstandigheid dat de 
responsabiliseringsbijdrage pas in december van het volgende kalenderjaar werd betaald terwijl deze 
bijdrage eigenlijk door het GPF te dragen pensioenuitgaven van het lopende kalenderjaar moet 
financieren.  
 
Een grondige analyse van de FPD heeft aangetoond dat het thesaurieprobleem binnen het GPF enkel 
op structurele wijze opgelost kan worden door middel van:  
1) de overschakeling van een jaarlijkse betaling naar een maandelijkse betaling van de 
responsabiliseringsbijdrage en;   
2) de (geleidelijke) overgang van de betaling van de responsabiliseringsbijdrage van het vorige 
kalenderjaar naar de betaling van de responsabiliseringsbijdrage in het lopende kalenderjaar waarop zij 
betrekking heeft.  
Titel 5 van de wet van 30 maart 2018 (artikelen 24 tot en met 27) verleent aan beide voormelde 
wijzigingen een wettelijke basis.  
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Hieronder vindt u de concrete wijzigingen die vanaf juni 2018 zullen worden doorgevoerd.   
 
 
Betaling van de responsabiliseringsbijdrage 2017 in het jaar 2018  

 
Vanaf juni 2018 zal de responsabiliseringsbijdrage niet langer jaarlijks maar maandelijks geïnd worden.  
 
In concreto zal elk lokaal bestuur, dat voor het jaar 2016 een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd 
was, de - naar verwachting verschuldigde - responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2017 moeten 
betalen via 7 maandelijkse stortingen aan de RSZ. De maandelijkse termijnen die in de periode van juni 
tot en met oktober 2018 betaald zullen moeten worden, belopen 1/12e van het vermoedelijke bedrag 
van de responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2017 dat geraamd wordt op basis van het bedrag van 
de bijdrage die het bestuur verschuldigd is voor het jaar 2016 (= de laatst aan het bestuur gefactureerde 
responsabiliseringsbijdrage).  
 
In de maanden november en december zal het bestuur telkens de helft van het verschil moeten betalen 
tussen het definitief vastgestelde bedrag van de responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2017 (die in 
september 2018 wordt berekend) en de som van de 5 reeds betaalde maandelijkse termijnen. 
Het  bestuur zal een terugstorting ontvangen ingeval het verschil resulteert in een saldo in zijn voordeel. 
 
   
 
Betaling van de responsabiliseringsbijdrage vanaf het jaar 2019  

 
Opdat in het jaar 2019 en elk van de volgende jaren een thesaurieprobleem binnen het GPF zou worden 
vermeden, volstaat het niet langer om - zoals in het jaar 2018 - het bedrag van de voor het vorige 
kalenderjaar verschuldigde responsabiliseringsbijdrage te betalen via maandelijkse termijnen. Het is 
tevens noodzakelijk dat de betaling van de responsabiliseringsbijdrage in de tijd wordt vooruitgeschoven 
door over te schakelen naar de betaling van de responsabiliseringsbijdrage in het jaar zelf waarop zij 
betrekking heeft.  
 
Teneinde de hieruit voortvloeiende toename van de financiële lasten voor de geresponsabiliseerde 
besturen beperkt te houden, zal het vooruitschuiven van het betalingstijdstip van de 
responsabiliseringsbijdrage gefaseerd verlopen: te beginnen vanaf 2019 zal geleidelijk, jaar na jaar ook 
een steeds groter wordend deel van de voor het lopende kalenderjaar verschuldigde 
responsabiliseringsbijdrage moeten worden betaald onder de vorm van (aanvullende) maandelijkse 
termijnen. Terzelfdertijd zullen tijdens deze overgangsfase de maandelijkse termijnen tot betaling van 
de responsabiliseringsbijdrage voor het vorige kalenderjaar verminderen. Na afloop van deze 
overgangsfase, waarvan de duur afhankelijk is van de omvang van de thesauriebehoeften van het 
Gesolidariseerde pensioenfonds, zullen de maandelijks te betalen termijnen uitsluitend betrekking 
hebben op de responsabiliseringsbijdrage voor het lopende kalenderjaar.  
 
Net zoals de 10 maandelijkse termijnen tot betaling van de responsabiliseringsbijdrage voor het vorige 
kalenderjaar (periode van januari tot en met oktober), zullen de 12 (aanvullende) maandelijkse termijnen 
tot betaling van de responsabiliseringsbijdrage voor het lopende kalenderjaar (periode van januari tot 
en met december) vastgesteld worden op 1/12e van het vermoedelijke bedrag van de 
responsabiliseringsbijdrage voor het betreffende jaar dat geraamd wordt op basis van het bedrag van 
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de laatst aan het bestuur gefactureerde responsabiliseringsbijdrage (= de responsabiliseringsbijdrage 
verschuldigd voor het voorlaatste kalenderjaar). Aldus zal voor de vaststelling van het bedrag van de 
maandelijkse termijnen en de aanvullende maandelijkse termijnen die betaald zullen moeten worden in 
2019, 2020, 2021, … de gefactureerde responsabiliseringsbijdrage voor respectievelijk het jaar 2017, 
2018, 2019, … in aanmerking worden genomen. 
 
 
 
 

 


