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Mededeling 

Het Gesolidariseerde pensioenfonds (GPF) van de 
provinciale en plaatselijke besturen: definitieve vaststelling 
basispensioenbijdragevoet voor het jaar 2019. 

Van Financieel beheer – Pensioenstelsels ambtenaren 
Datum 03/03/2017 

 

Deze mededeling herneemt de inhoud van de DIBISS-mededeling 2016/09 (zie lager). 

 

 

Wettelijke referentie: 

 

Koninklijk besluit van 20 december 2016 tot uitvoering van artikel 16, eerste lid van de wet van 
24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de 
vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de 
lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de 
pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale 
zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen voor het jaar 2019 (B.S., 17 januari 2017). 

 
 
De besturen die aangesloten zijn bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en 
plaatselijke besturen, zijn een basispensioenbijdrage verschuldigd ter financiering van de 
pensioenlasten van hun gewezen statutaire personeelsleden die door dit pensioenfonds worden 
gedragen. De basispensioenbijdragevoet is vastgesteld als een percentage van het loon van de 
statutaire personeelsleden dat in aanmerking genomen wordt voor de berekening van het pensioen 
van de overheidssector.  
 
Vanaf het jaar 2016 zijn alle bij het gesolidariseerde pensioenfonds aangesloten besturen een 
uniforme basispensioenbijdragevoet verschuldigd, ongeacht de pensioenpool waarbij het bestuur vóór 
de oprichting van het pensioenfonds op 1 januari 2012 aangesloten was.  
 
De verschuldigde basispensioenbijdragevoet voor het gesolidariseerde pensioenfonds dient steeds 
minstens voor de volgende zes jaar gekend te zijn, nl. de definitieve bijdragevoet voor de 
eerstvolgende drie jaar en de voorlopige bijdragevoet voor het vierde, vijfde en zesde volgende jaar. 
Een uniforme basispensioenbijdragevoet werd reeds voor de jaren 2017 en 2018 definitief vastgelegd 
op 41,50% en bestaat uit een werknemersbijdrage van 7,50% en een werkgeversbijdrage van 34%.  
 
 
 
Bij het in rubriek vermelde koninklijk besluit van 26 december 2016 is de basispensioenbijdragevoet 
voor het jaar 2019 definitief vastgesteld op 41,50%. Deze bijdragevoet wordt voor de besturen “ex-
pool 1” ten belope van 3% verminderd door de inzet van het reservefonds van het gemeenschappelijk 
pensioenstelsel van de plaatselijke besturen. 
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De effectieve basispensioenbijdragevoet die in de periode 2017-2019 van toepassing zal zijn voor de 
provinciale en plaatselijke besturen ex-pool 1 en voor de andere lokale besturen die aangesloten zijn 
bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, vindt u terug in de 
onderstaande tabel.  
 
 

 

 

Louter indicatief heeft het Beheerscomité een voorstel geformuleerd met betrekking tot de 
basispensioenbijdragevoet voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Dit voorstel voorziet in de voorlopige 
vaststelling van de basispensioenbijdragevoeten voor elk van deze jaren op 41,50%.  

Jaar Effectieve basispensioenbijdragevoet 

voor de besturen “ex-pool 1”   

Effectieve basispensioenbijdragevoet 

voor de andere besturen 

2017 38% 41,50% 

2018 38,50% 41,50% 

2019 38,50% 41,50% 
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Mededeling 2016/09 

Het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen 

 

Beslissing van de Ministerraad van 16 december 2016 tot goedkeuring van het ontwerp van 

koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16, eerste lid, 1) van de wet van 24 oktober 2011 tot 

vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde 

personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, 

tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de 

geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende 

diverse wijzigingsbepalingen. 

 

Vaststelling van de basisbijdragevoeten voor het gesolidariseerde pensioenfonds van 

de provinciale en plaatselijke besturen: 

- Definitieve basispensioenbijdragevoet voor het jaar 2019;  

- Voorlopige basispensioenbijdragevoeten voor de jaren 2020, 2021 en 2022.  

 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 

De besturen die aangesloten zijn bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en 

plaatselijke besturen, zijn een basispensioenbijdrage verschuldigd ter financiering van de 

pensioenlasten van hun gewezen statutaire personeelsleden die door dit pensioenfonds worden 

gedragen. De basispensioenbijdragevoet is vastgesteld als een percentage van het loon van de 

statutaire personeelsleden dat in aanmerking genomen wordt voor de berekening van het pensioen 

van de overheidssector.  

 

Vanaf dit jaar (2016) zijn alle bij het gesolidariseerde pensioenfonds aangesloten besturen een 

uniforme basispensioenbijdragevoet verschuldigd, ongeacht de pensioenpool waarbij het bestuur 

vóór de oprichting van het pensioenfonds op 1 januari 2012 aangesloten was.  
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De verschuldigde basispensioenbijdragevoet voor het gesolidariseerde pensioenfonds dient steeds 

minstens voor de volgende zes jaar gekend te zijn, nl. de definitieve bijdragevoet voor de 

eerstvolgende drie jaar en de voorlopige bijdragevoet voor het vierde, vijfde en zesde volgende jaar. 

 

Een uniforme basispensioenbijdragevoet werd reeds voor de jaren 2017 en 2018 definitief 

vastgelegd op 41,50% en bestaat uit een werknemersbijdrage van 7,50% en een 

werkgeversbijdrage van 34%1.  

 

Bij het in rubriek genoemde ontwerp van koninklijk besluit dat de Ministerraad op 16 december 2016 

heeft goedgekeurd, wordt de basispensioenbijdragevoet voor het jaar 2019 definitief vastgesteld op 

41,50%. Deze bijdragevoet wordt voor de besturen “ex-pool 1” ten belope van 3% verminderd door 

de inzet van het reservefonds van het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke 

besturen2. 

 

De effectieve basispensioenbijdragevoet die in de periode 2017-2019 van toepassing zal zijn voor 

de provinciale en plaatselijke besturen ex-pool 1 en voor de andere lokale besturen die aangesloten 

zijn bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, vindt u terug 

in de onderstaande tabel.  

 

 

 

Louter indicatief heeft het Beheerscomité van mijn Rijksdienst tevens een voorstel geformuleerd met 

betrekking tot de basispensioenbijdragevoet voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Dit voorstel voorziet 

in de voorlopige vaststelling van de basispensioenbijdragevoeten voor elk van deze jaren op 

41,50%.  

 

 

 

Hoogachtend 

 

Koen Snyders   

Administrateur-generaal  

 

1
 Zie Mededelingen 2014/09 en 2015/09. 

2
 Zie Mededeling 2015/09. 

Jaar Effectieve basispensioenbijdragevoet 

voor de besturen “ex-pool 1”   

Effectieve basispensioenbijdragevoet 

voor de andere besturen 

2017 38% 41,50% 

2018 38,50% 41,50% 

2019 38,50% 41,50% 


