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Mededeling 

Het Gesolidariseerde pensioenfonds (GPF) van de 
provinciale en plaatselijke besturen:  impact van 
herstructureringen van lokale besturen op de 
responsabilisering. 

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

Deze mededeling herneemt de inhoud van de RSZPPO-mededeling 2012/02 (zie lager). 

Wettelijke referentie: 

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(B.S., 3 november 2011);  

Artikelen 20/1 en 20/2 van de wet van 24 oktober 2011, ingevoegd bij de artikelen 33 en 34 van 
de wet van 5 mei 2014 betreffende diverse aangelegenheden inzake pensioenen van de 
overheidssector (B.S., 2 juni 2014). 

Op 1 januari 2012 is het nieuwe systeem tot financiering van de pensioenen van de vastbenoemde 
personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen in werking getreden. Een belangrijke 
nieuwigheid in dit financieringssysteem is dat de lokale besturen waarvan de eigen 
pensioenverhouding hoger ligt dan de basispensioenbijdragevoet van het gesolidariseerde 
pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, geresponsabiliseerd worden. De 
responsabilisering vormt een essentieel onderdeel bij de handhaving van het financieel evenwicht van 
het nieuwe systeem. De desgevallend door de besturen te betalen responsabiliseringsbijdrage zal de 
vorm aannemen van een bepaald percentage (= responsabiliseringscoëfficiënt, die voor de 
eerstkomende jaren ongeveer 50% zal belopen) van het verschil tussen enerzijds de individuele 
pensioenlasten van het bestuur, die het gesolidariseerde pensioenfonds voor een bepaald jaar 
gedragen heeft, en anderzijds de door het bestuur in dat zelfde jaar betaalde basispensioenbijdragen 
tot financiering van dit fonds. 

De individuele pensioenlasten van een bestuur behelzen de (unieke) rust- en 
overlevingspensioenen die ten laste van het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en 
plaatselijke besturen toegekend worden aan de gewezen vastbenoemde personeelsleden die hun 
loopbaan bij dat bestuur beëindigd hebben of aan hun rechthebbenden, na aftrek van de 
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pensioenaandelen 1  die het pensioenfonds kan recupereren m.b.t. de diensttijd die deze 
personeelsleden in voorkomend geval hebben gepresteerd bij een andere overheidsdienst die niet 
aangesloten is bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen. 

M.b.t. de rust- en overlevingspensioenen die worden toegekend ten laste van het gesolidariseerde
pensioenfonds wordt bij de vaststelling van de individuele pensioenlasten van een bestuur bovendien
enkel rekening gehouden met het gedeelte van het pensioen dat betrekking heeft op de diensttijd
gepresteerd bij het desbetreffende bestuur, waarbij het gedeelte van het pensioen dat betrekking heeft
op de loopbaanjaren die het personeelslid in voorkomend geval heeft gepresteerd bij een ander lokaal
bestuur dat eveneens aangesloten is bij het gesolidariseerde pensioenfonds buiten beschouwing
wordt gelaten. Dit laatste pensioengedeelte wordt aangerekend als een pensioenlast van het bestuur
bij wie deze loopbaanjaren gepresteerd werden.
Deze proportionele verdeling is van toepassing op alle rust- en overlevingspensioenen, alsmede op
het daaraan verbonden vakantiegeld, ten laste van het gesolidariseerd pensioenfonds van de
provinciale en plaatselijke besturen die vanaf 1 januari 2012 ingaan, alsook op de op 31 december
2011 lopende pensioenen indien dit materieel mogelijk2 is.

De individuele pensioenlasten van een bestuur bevatten tevens de door het gesolidariseerde 
pensioenfonds gedragen pensioenaandelen2 m.b.t. de diensttijd gepresteerd bij het aangesloten 
bestuur in de rust- en overlevingspensioenen die toegekend worden aan gewezen vastbenoemde 
personeelsleden die hun loopbaan bij een andere, niet bij het gesolidariseerde pensioenfonds 
aangesloten overheidsdienst beëindigd hebben of aan hun rechthebbenden. 

Indien er een herstructurering plaatsvindt van meerdere lokale besturen die allen voor hun 
vastbenoemd personeel aangesloten zijn bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en 
plaatselijke besturen 3 , is deze herstructurering niet steeds neutraal voor de berekening van de 
responsabiliseringsbijdrage.  

Onder “herstructurering” zoals bedoeld in deze mededeling wordt verstaan de overdracht van één of 
meerdere activiteiten van het ene naar het andere lokaal bestuur die gepaard gaat met de 
overheveling van een (belangrijk) deel van de vastbenoemde personeelsleden die in de overgedragen 
activiteiten tewerkgesteld zijn (bv. overdracht van activiteiten en personeel vanuit het 
gemeentebestuur naar een  autonoom gemeentebedrijf of vanuit het OCMW naar een OCMW-
vereniging).   

1 Het betreft de pensioenaandelen vastgesteld bij de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband
tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector. 
2 Onder “materieel mogelijk” wordt verstaan dat de pensioeninstelling die het pensioen beheert (FPD of
voorzorgsinstelling), over de elektronisch bewaarde loopbaangegevens van het personeelslid beschikt die vereist 
zijn om de verdeling te maken. 
3 Ingeval van herstructurering van een bij het gesolidariseerde pensioenfonds aangesloten lokaal bestuur waarbij
vastbenoemd personeel wordt overgedragen naar een bestuur dat niet aangesloten is bij het gesolidariseerde 
pensioenfonds, is dit laatste ertoe gehouden bij te dragen in de lopende pensioenlasten en alle toekomstige 
pensioenlasten ten laste te nemen.  
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A. Toerekening van lopende pensioenlasten  
 
Het spreekt voor zich dat, indien een (belangrijk) deel van de loonmassa van de vastbenoemde 
personeelsleden van een bepaald bestuur wordt overgedragen naar een ander bestuur, de eigen 
pensioenverhouding van eerstgenoemd bestuur (= verhouding van zijn loonmassa ten opzichte van 
zijn pensioenlasten) beïnvloed wordt en met name evenredig zal stijgen indien ook niet een deel van 
de pensioenlasten wordt “overgedragen” naar het andere bestuur4.  
 
Dit geldt in de eerste plaats voor de pensioenlasten die reeds lopende zijn op de datum van 
herstructurering. 
 
Fictief voorbeeld ter verduidelijking:  
 
Het OCMW van gemeente X, dat tot 1.1.2012 aangesloten was bij pool 2 en vanaf voornoemde datum 
aangesloten is bij het gesolidariseerde pensioenfonds, baat een ziekenhuis uit dat op 1.1.2013 in een 
zelfstandige juridische structuur (bv. OCMW-vereniging) wordt ondergebracht. Alle vastbenoemde 
ziekenhuispersoneelsleden van het OCMW worden op 1.1.2013 overgedragen naar deze laatste 
nieuwe entiteit, die ambtshalve aangesloten wordt bij het gesolidariseerde pensioenfonds. 
Het OCMW heeft voor het jaar 2011 volgende loonmassa en individuele pensioenlast in het 
gesolidariseerde -pensioenfonds: loonmassa van 1.000.000 EUR en pensioenlast van 405.000 EUR, 
waarin het ziekenhuispersoneel telkens een aandeel draagt van 50% (= loonmassa van 500.000 EUR 
en pensioenlast van 202.500 EUR). 
Er wordt gemakkelijkheidshalve verondersteld dat de responsabiliseringscoëfficiënt 50% is voor het 
jaar 2012 en dat voormelde variabelen niet wijzigen in de jaren 2012 en 2013 (er komt m.a.w. geen 
pensioenlast bij in 2012 en 2013 en ook de loonmassa’s blijven constant). 
 
Pensioenbijdragen verschuldigd voor het jaar 2012 
Door het OCMW te betalen basispensioenbijdragen = 1.000.000 EUR x 40,50% = 405.000 EUR; 
Door het OCMW te betalen responsabiliseringsbijdrage: {405.000 EUR – (1.000.000 EUR x 41%)} x 
50% = 0 EUR; 
Totaal bedrag verschuldigde pensioenbijdragen voor het OCMW: 405.000 EUR. 
 
Pensioenbijdragen verschuldigd voor het jaar 2013 indien geen overdracht van deel 
pensioenlasten 
In deze hypothese blijft de pensioenlast integraal geregistreerd als ten laste van het OCMW. 
 
Door het OCMW te betalen basispensioenbijdragen = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 
Door het OCMW te betalen responsabiliseringsbijdrage = {405.000 EUR – (500.000 EUR x 41%)} x 
50% = 100.000 EUR; 
Door het ziekenhuis te betalen basispensioenbijdragen = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 
Door het ziekenhuis te betalen responsabiliseringsbijdrage = {0 – (500.000 EUR x 41%)} x 50% = 
0 EUR. 

 
                                                      
4 Met “overdracht van een deel van pensioenlasten” wordt in casu bedoeld dat een deel van de pensioenlasten 
niet langer meer beschouwd en dus geregistreerd wordt als pensioenlast van het bestuur van waaruit de (actieve) 
vastbenoemde personeelsleden worden overgeheveld doch als pensioenlast van het bestuur dat deze 
vastbenoemden overneemt. Voor alle duidelijkheid: desbetreffende pensioenlast blijft verder gedragen door het 
gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen. 
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Totaal bedrag verschuldigde pensioenbijdragen voor het OCMW en het ziekenhuis samen: 510.000 
EUR. 
 
Pensioenbijdragen verschuldigd voor het jaar 2013 indien overdracht van deel pensioenlasten 
In deze hypothese wordt de pensioenlast van het OCMW-ziekenhuispersoneel, die lopende is op de 
datum van de overdracht van de ziekenhuisactiviteiten, samen met de loonmassa van het OCMW-
ziekenhuispersoneel (= 50%) overgedragen naar de OCMW-vereniging die het ziekenhuis uitbaat. 
 
Door het OCMW te betalen basispensioenbijdragen = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 
Door het OCMW te betalen responsabiliseringsbijdrage = {202.500 EUR – (500.000 EUR x 41%)} x 
50% = 0 EUR; 
Door het ziekenhuis te betalen basispensioenbijdragen  = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 
Door het ziekenhuis te betalen responsabiliseringsbijdrage = {202.500 EUR – (500.000 EUR x 41%)} x 
50% = 0 EUR. 
 
Totaal bedrag verschuldigde pensioenbijdragen voor het OCMW en het ziekenhuis samen: 410.000 
EUR. 
 
Dit fictieve voorbeeld toont duidelijk aan dat, indien er parallel met een deel van de loonmassa geen 
overdracht plaatsvindt van een deel van de pensioenlasten, de kans reëel is dat het lokaal bestuur 
van waaruit de vastbenoemde personeelsleden worden overgeheveld geconfronteerd wordt met een 
responsabilisering of de aanrekening van een hogere responsabiliseringsbijdrage ingevolge de 
herstructurering. 
 

B. Toerekening van toekomstige pensioenlasten  
 

Herstructureringen met bijgaande overheveling van vastbenoemde personeelsleden zijn in het kader 
van het nieuwe financieringssysteem met individuele responsabilisering niet neutraal, niet enkel 
wegens de wijziging van de eigen pensioenverhouding van het geherstructureerde bestuur op het 
ogenblik van de herstructurering (zie supra: toerekening van lopende pensioenlasten) maar ook 
ingevolge de toerekening van de pensioenlasten die pas ingaan na de datum van 
herstructurering. 
 
In het nieuwe systeem met individuele responsabilisering wordt de individuele pensioenlast van een 
bepaald lokaal bestuur niet louter bepaald op basis van de (unieke) rust- en overlevingspensioenen 
die ten laste van het gesolidariseerde pensioenfonds toegekend worden aan de gewezen 
vastbenoemde personeelsleden die hun loopbaan bij dat bestuur beëindigd hebben of aan hun 
rechthebbenden, na aftrek van de pensioenaandelen die het gesolidariseerde pensioenfonds kan 
recupereren m.b.t. de diensttijd die deze personeelsleden desgevallend hebben gepresteerd bij een 
andere overheidsdienst die niet aangesloten is bij het gesolidariseerde pensioenfonds en na 
toevoeging van de door het pensioenfonds gedragen pensioenaandelen m.b.t. de diensttijd 
gepresteerd bij het bestuur in de rust- en overlevingspensioenen die toegekend worden aan gewezen 
vastbenoemde personeelsleden die hun loopbaan bij een andere, niet bij het gesolidariseerde 
pensioenfonds aangesloten overheidsdienst beëindigd hebben of aan hun rechthebbenden5. 
 
 
                                                      
5 Zie supra definitie van “individuele pensioenlasten van een bestuur”, met inbegrip van de pensioenaandelen 
vastgesteld bij de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden 
pensioenregelingen van de openbare sector. 
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De individuele pensioenlast van een lokaal bestuur wordt tevens bepaald door de rust- en 
overlevingspensioenen die ten laste van het gesolidariseerde pensioenfonds toegekend worden aan 
de gewezen vastbenoemde personeelsleden, die hun loopbaan niet bij dat bestuur beëindigd hebben 
maar bij een ander, bij het gesolidariseerde pensioenfonds aangesloten bestuur, of aan hun 
rechthebbenden. 
Indien vastbenoemde personeelsleden van een bij het gesolidariseerde pensioenfonds aangesloten 
lokaal bestuur in voorkomend geval een gedeelte van hun loopbaan hebben doorgebracht bij een 
ander lokaal bestuur dat eveneens aangesloten is bij het gesolidariseerde pensioenfonds, wordt het 
gedeelte van het toegekende (unieke) rust- of overlevingspensioen dat betrekking heeft op deze 
loopbaanjaren - en dat overeenstemt met een soort van “intern pensioenaandeel” (binnen het 
gesolidariseerde pensioenfonds) - niet als een pensioenlast van het eerstgenoemde lokaal bestuur (= 
laatste werkgever bij wie het personeelslid op pensioen is gesteld) aangerekend doch wel als een 
pensioenlast van het bestuur bij wie deze loopbaanjaren gepresteerd werden. 
Overeenkomstig het in rubriek vermelde artikel 20/1 van de wet van 24 oktober 2011 worden deze 
pensioenlasten immers proportioneel verdeeld tussen de besturen in functie van de diensttijd die het 
personeelslid bij elk van hen gepresteerd heeft.  
 
Het is duidelijk dat, bij onverkorte toepassing van dit principe ten aanzien van lokale besturen die 
betrokken zijn bij een herstructurering, de eigen pensioenverhouding van het bestuur van waaruit de 
(actieve) vastbenoemde personeelsleden worden overgeheveld hoger zal uitvallen omdat zijn 
pensioenlast sneller zal stijgen. De eigen pensioenlast van het bestuur dat de (actieve) vastbenoemde 
personeelsleden overneemt, zal daarentegen slechts zeer geleidelijk toenemen omdat enkel het 
gedeelte van de pensioenen dat betrekking heeft op de diensttijd gepresteerd bij deze werkgever in 
rekening wordt gebracht.  
 
Fictief voorbeeld ter verduidelijking:  

 
Zelfde voorbeeld onder punt A (zie supra) waarbij het ziekenhuis van het OCMW van gemeente X met 
ingang van 1.1.2013 in een afzonderlijke OCMW-vereniging wordt ondergebracht en waarbij alle 
vastbenoemde ziekenhuispersoneelsleden van het OCMW worden overgedragen naar deze nieuwe 
OCMW-vereniging. 
 
Er wordt verondersteld dat: 
- er op 1.1.2013 een gedeeltelijke overdracht van pensioenlasten heeft plaats gevonden van het 
OCMW naar het ziekenhuis zodat het OCMW en het ziekenhuis voor het jaar 2013 volgende 
loonmassa’s en individuele pensioenlasten hebben in het gesolidariseerde pensioenfonds: elk een 
loonmassa van 500.000 EUR en een pensioenlast van 202.500 EUR (zie supra tweede hypothese 
onder punt A); 
- dat de pensioenlasten van het ziekenhuispersoneel en deze van het OCMW-personeel in het jaar 
2020 elk met 50.000 EUR gestegen zijn ten opzichte van het jaar 2013; 
- dat de loonmassa’s van het vastbenoemd ziekenhuispersoneel en OCMW-personeel in het jaar 2020 
ongewijzigd gebleven zijn ten opzichte van het jaar 2013 (elk 500.000 EUR);    
- dat de basispensioenbijdragevoet en de responsabiliseringscoëfficiënt resp. vastgesteld zijn op 50% 
en 60% voor het jaar 2020. 
 
Pensioenbijdragen verschuldigd voor het jaar 2013 met overdracht van deel lopende 
pensioenlasten 
 
Door het OCMW te betalen basispensioenbijdragen = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 
Door het OCMW te betalen responsabiliseringsbijdrage = {202.500 EUR – (500.000 EUR x 41%)} x 
50% = 0 EUR; 
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Door het ziekenhuis te betalen basispensioenbijdragen  = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 
Door het ziekenhuis te betalen responsabiliseringsbijdrage = {202.500 EUR – (500.000 EUR x 41%)} x 
50% = 0 EUR. 
 
Totaal bedrag verschuldigde pensioenbijdragen voor het OCMW en het ziekenhuis samen: 410.000 
EUR. 
 
Pensioenbijdragen verschuldigd voor het jaar 2020 indien proportionele toerekening van de 
nieuwe pensioenlasten 
 
In deze hypothese wordt de last van de pensioenen van het vastbenoemd ziekenhuispersoneel (= 
50.000 EUR), die ingegaan zijn tussen 1.1.2013 en 31.12.2020, proportioneel verdeeld tussen het 
OCMW en de ziekenhuisvereniging in functie van de diensttijd gepresteerd bij elk van beide besturen. 
Het gedeelte van de pensioenen, dat betrekking heeft op de dienstjaren gepresteerd bij het OCMW (= 
diensttijd gesitueerd vóór 1.1.2013), wordt geregistreerd als pensioenlast van het OCMW en het 
gedeelte van de pensioenen, dat betrekking heeft op de dienstjaren gepresteerd bij de OCMW-
vereniging (= diensttijd gesitueerd na 31.12.2012) als pensioenlast van het ziekenhuis.  
 
Aangenomen wordt dat bij deze proportionele toerekening van de pensioenen die ingegaan zijn 
tussen 1.1.2013 en 31.12.2020, gemiddeld 90% ten laste komt van het OCMW en 10% ten laste van 
het ziekenhuis6. Dit betekent dat de nieuwe pensioenen van het ziekenhuispersoneel, die ingegaan 
zijn tussen 1.1.2013 en 31.12.2020, ten belope van 45.000 EUR geregistreerd worden als 
pensioenlast van het OCMW en ten belope van 5.000 EUR als pensioenlast van het ziekenhuis. 
 
Pensioenlast van het OCMW: 297.500 EUR (= 202.500 EUR + 50.000 EUR + 45.000 EUR); 
Pensioenlast van het ziekenhuis: 207.500 EUR (= 202.500 EUR + 5.000 EUR). 
  
Door het OCMW te betalen basispensioenbijdragen = 500.000 EUR x 50% = 250.000 EUR; 
Door het OCMW te betalen responsabiliseringsbijdrage = {297.500 EUR – (500.000 EUR x 50%)} x 
60% = 28.500 EUR; 
Door het ziekenhuis te betalen basispensioenbijdragen  = 500.000 EUR x 50% = 250.000 EUR; 
Door het ziekenhuis te betalen responsabiliseringsbijdrage = {207.500 EUR – (500.000 EUR x 50%)} x 
60% = 0 EUR. 
 
Totaal bedrag verschuldigde pensioenbijdragen voor het OCMW en het ziekenhuis samen: 528.500 
EUR. 
 
Pensioenbijdragen verschuldigd voor het jaar 2020 indien geen proportionele toerekening van 
de nieuwe pensioenlasten 
 
In deze hypothese wordt de last van de pensioenen van het vastbenoemd ziekenhuispersoneel (= 
50.000 EUR), die ingegaan zijn tussen 1.1.2013 en 31.12.2020, niet verdeeld tussen het OCMW en 
de ziekenhuisvereniging maar volledig aangerekend aan het ziekenhuis. In dit geval wordt ook het 
gedeelte van de pensioenen, dat betrekking heeft op de dienstjaren gepresteerd bij het OCMW van 

 
                                                      
6 Voorbeeld ter illustratie: een vastbenoemd personeelslid dat op 1.1.2017 op pensioen gaat na een 40-jarige 
loopbaan in het ziekenhuis, heeft 36 jaren gepresteerd bij het OCMW en 4 jaren bij de OCMW-vereniging. In dat 
geval zal het bedrag van zijn/haar pensioen voor 90% (= 36/40) toegerekend worden aan het OCMW en voor 
10% (= 4/40) aan de ziekenhuisvereniging.    
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waaruit de personeelsleden werden overgeheveld, volledig geregistreerd als pensioenlast van het 
ziekenhuis7. 
 
Pensioenlast van het OCMW: 252.500 EUR (= 202.500 EUR + 50.000 EUR); 
Pensioenlast van het ziekenhuis: 252.500 EUR (= 202.500 EUR + 50.000 EUR). 
 
Door het OCMW te betalen basispensioenbijdragen = 500.000 EUR x 50% = 250.000 EUR; 
Door het OCMW te betalen responsabiliseringsbijdrage = {252.500 EUR – (500.000 EUR x 50%)} x 
60% = 1.500 EUR; 
Door het ziekenhuis te betalen basispensioenbijdragen  = 500.000 EUR x 50% = 250.000 EUR; 
Door het ziekenhuis te betalen responsabiliseringsbijdrage = {252.500 EUR – (500.000 EUR x 50%)} x 
60% = 1.500 EUR. 
 
Totaal bedrag verschuldigde pensioenbijdragen voor het OCMW en het ziekenhuis samen: 
503.000 EUR. 
 
 
Dit fictieve voorbeeld toont duidelijk aan dat, naargelang de wijze van toerekening van de 
pensioenlasten die pas ingaan na de datum van herstructurering, de kans reëel is dat het lokaal 
bestuur van waaruit de vastbenoemde personeelsleden worden overgeheveld geconfronteerd wordt 
met een responsabilisering of de aanrekening van een hogere responsabiliseringsbijdrage ingevolge 
de herstructurering. 
 

C. Praktische regelingen m.b.t. de toerekening van individuele pensioenlasten bij 
herstructureringen.  
 

Uit wat voorafgaat, blijkt duidelijk dat, ingeval van een herstructurering van lokale besturen die allen 
voor hun vastbenoemd personeel aangesloten zijn bij het gesolidariseerde pensioenfonds, de 
toerekening van de individuele pensioenlasten aan deze besturen een niet geringe impact kan hebben 
op de berekening van de responsabilisering.  
Dit geldt niet enkel voor de herstructureringen die op 1 januari 2012 of op een latere datum 
plaatsvinden doch eveneens voor de herstructureringen die reeds vóór 1 januari 2012 (= vóór de 
oprichting van het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen) 
hebben plaats gevonden toen de bij de herstructurering betrokken besturen voor hun vastbenoemd 
personeel aangesloten waren bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke besturen 
(= pool 1) of bij het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen (= pool 2). In tegenstelling 
tot in het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen bestond in pool 1 
en pool 2 geen mechanisme van responsabilisering en waren m.a.w. de individuele pensioenlasten 
van de besturen geen bepalende factor voor de berekening van de bijdragen daar deze laatste 
uitsluitend geschiedde op basis van de loonmassa’s van de vastbenoemde personeelsleden. 
 
Deze omstandigheid in acht genomen, aanvaardt de Federale Pensioendienst dat de besturen, die bij 
een herstructurering betrokken waren of worden, regelingen kunnen treffen m.b.t. de toerekening van 

 
                                                      
7 Voorbeeld ter illustratie: een vastbenoemd personeelslid dat op 1.1.2017 op pensioen gaat na een 40-jarige 
loopbaan in het ziekenhuis, heeft 36 jaren gepresteerd bij het OCMW en 4 jaren bij de OCMW-vereniging. In dat 
geval zal het bedrag van zijn/haar pensioen voor 100% (= 40/40)  toegerekend worden aan de 
ziekenhuisvereniging.    
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individuele pensioenlasten van hun vastbenoemde personeelsleden onder de hierna vermelde 
voorwaarden en modaliteiten, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naargelang het tijdstip waarop 
de herstructurering heeft plaats gevonden of zal plaatsvinden. 
 

1. De herstructurering heeft plaatsgevonden vóór de datum van aansluiting bij pool 1 of 
pool 2 
 

Indien de herstructurering heeft plaatsgevonden vóór de datum van aansluiting bij pool 1 of pool 2, 
gaat de Federale Pensioendienst ervan uit dat op de datum van aansluiting desgevallend reeds een 
verdeling heeft plaats gevonden van de op dat ogenblik lopende pensioenlasten van de besturen die 
bij de herstructurering betrokken waren en welke desgevallend het voorwerp van overname door pool 
1 of pool 2 hebben uitgemaakt8. 
In principe wordt er dan ook geen enkele wijziging aangebracht aan de verdeling van de lopende 
pensioenlasten, zoals zij geregistreerd zijn bij de pensioeninstelling die ze uitbetaalt (FPD of 
voorzorgsinstelling). 
 
In dit geval worden de toekomstige pensioenlasten, die ingegaan zijn of ingaan na de datum van 
aansluiting bij pool 1 of pool 2, proportioneel verdeeld in functie van de diensttijd die de 
personeelsleden bij elk van hen gepresteerd hebben tussen het lokaal bestuur dat de vastbenoemde 
personeelsleden heeft overgenomen en bij wie deze personeelsleden in dienst waren op het ogenblik 
van aansluiting bij pool 1 of pool 2 en het lokaal bestuur van waaruit zij werden overgeheveld.   
 
Hiervan kan enkel afgeweken worden op grond van een bilaterale overeenkomst die ondertekend 
wordt door het geherstructureerde lokaal bestuur en het lokaal bestuur dat de activiteiten en de 
vastbenoemde personeelsleden heeft overgenomen. Als bijlage bij deze overeenkomst moet een 
nominatieve lijst worden gevoegd van de op 31 december 2011 lopende rust- en 
overlevingspensioenen die ingegaan zijn na de datum van aansluiting bij pool 1 of pool 2, met hun 
respectievelijke toewijzing zoals zij geregistreerd moet worden bij de pensioeninstelling die ze 
uitbetaalt.   
 

2. De herstructurering heeft plaatsgevonden op het ogenblik van aansluiting bij pool 1 of 
pool 2 of tussen deze datum en 1 januari 2012 
 

Indien de herstructurering heeft plaatsgevonden tussen de datum van aansluiting bij pool 1 of pool 2 
en 1 januari 2012, heeft er geen verdeling plaats gevonden van de ten laste van pool 1 of pool 2 
lopende pensioenen tussen de besturen die bij de herstructurering betrokken waren. Deze 
pensioenen bleven volledig geregistreerd als een pensioenlast van het lokaal bestuur van waaruit de 
vastbenoemde personeelsleden werden overgeheveld.  
 
De Federale Pensioendienst aanvaardt dat er alsnog met ingang van 1 januari 2012 een verdeling van 
de op datum van herstructurering reeds lopende pensioenlasten geschiedt tussen deze besturen9. 
Daartoe is het wel vereist dat deze verdeling van de pensioenlasten geregeld wordt via een bilaterale 
 
                                                      
8 Het spreekt voor zich dat, vermits de aansluiting bij pool 1 of bij pool 2 reeds definitief afgesloten is, er geen 
wijziging meer aangebracht kan worden aan deze aansluiting en de eventueel ermee gepaard gegane overname 
van lopende pensioenlasten van het bestuur. 
9 Het spreekt voor zich dat, vermits de aansluiting bij pool 1 of bij pool 2 reeds definitief afgesloten is, er geen 
wijziging meer aangebracht kan worden aan deze aansluiting en de eventueel ermee gepaard gegane overname 
van lopende pensioenlasten van het bestuur. 
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overeenkomst die ondertekend wordt door het geherstructureerde lokaal bestuur en het lokaal bestuur 
dat de activiteiten en de vastbenoemde personeelsleden heeft overgenomen. Als bijlage bij deze 
overeenkomst moet een nominatieve lijst worden gevoegd van deze op 31 december 2011 lopende 
rust- en overlevingspensioenen met hun respectievelijke toewijzing zoals zij geregistreerd moet 
worden bij de pensioeninstelling die ze uitbetaalt.   
 
Behoudens andersluidende bepaling in voormelde bilaterale overeenkomst worden in dit geval de 
toekomstige pensioenlasten die ingegaan zijn of zullen ingaan na de datum van herstructurering 
proportioneel verdeeld in functie van de diensttijd die de personeelsleden bij elk van hen gepresteerd 
hebben tussen het lokaal bestuur dat de vastbenoemde personeelsleden heeft overgenomen en het 
lokaal bestuur van waaruit zij werden overgeheveld.   
 

3. De herstructurering vindt plaats op 1 januari 2012 of op een latere datum 
 

In dat geval aanvaardt de Federale Pensioendienst dat de verdeling van de lopende pensioenlasten 
op dezelfde wijze geschiedt zoals vermeld onder punt 2. doch onder uitsluitende voorwaarde dat 
de herstructurering vooraf gesignaleerd wordt. 
 
Deze verdeling van de lopende pensioenlasten moet alsdan geregeld en geformaliseerd worden door 
een bilaterale overeenkomst, die ondertekend wordt door het geherstructureerde lokaal bestuur en het 
lokaal bestuur dat de activiteiten en de vastbenoemde personeelsleden overneemt en die in bijlage 
een nominatieve lijst bevat van de op de dag vóór de herstructurering lopende rust- en 
overlevingspensioenen met hun respectievelijke toewijzing zoals zij geregistreerd moet worden bij de 
pensioeninstelling die ze uitbetaalt (FPD of voorzorgsinstelling).  
 
Indien de herstructurering niet vooraf gesignaleerd wordt, is GEEN overdracht van lopende 
pensioenlasten mogelijk van het geherstructureerde lokaal bestuur naar het lokaal bestuur dat de 
vastbenoemde personeelsleden overneemt.  
 
Behoudens andersluidende bepaling in voormelde bilaterale overeenkomst worden in dit geval de 
toekomstige pensioenlasten die pas ingaan na de datum van herstructurering proportioneel 
toegerekend aan de besturen die bij de herstructurering betrokken zijn. 
 
 
In de gevallen van herstructurering waarvan supra sprake wordt steeds uitgegaan van een 
gedeeltelijke overdracht van activiteiten en vastbenoemde personeelsleden tussen meerdere lokale 
besturen die allen voor hun vastbenoemd personeel aangesloten zijn bij het gesolidariseerde 
pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, waarbij deze besturen allen verder blijven 
bestaan en als werkgever van vastbenoemde personeelsleden blijven optreden na de datum van 
herstructurering.  
 
Het is echter ook mogelijk dat een fusie heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden tussen meerdere 
lokale besturen die allen voor hun vastbenoemd personeel aangesloten zijn bij het gesolidariseerde 
pensioenfonds, waarbij hetzij al deze besturen worden ontbonden en hun activiteiten en 
vastbenoemde personeelsleden overgedragen worden naar een nieuw lokaal bestuur (= nieuwe 
juridische entiteit) of hetzij één lokaal bestuur de (het) andere bestu(u)ren overneemt, met inbegrip 
van alle activiteiten en vastbenoemde personeelsleden. In deze gevallen van herstructurering met 
volledige overdracht van activiteiten en vastbenoemde personeelsleden worden de lopende en 
toekomstige pensioenenlasten m.b.t. de vastbenoemde personeelsleden automatisch integraal 
geregistreerd als een pensioenlast van het nieuwe of overnemende lokaal bestuur.  
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Samenvattende tabel 

Herstructurering Vóór datum van 
aansluiting bij 

pool 1 of pool 2 

Tussen datum 
van aansluiting 

bij pool 1 of pool 
2 en 1/1/2012 

Na 31/12/2011 

Lopende 
pensioenlasten 

Verdeling op datum 
van aansluiting blijft 
behouden. 

Principe: blijft ten laste 
van bestuur van waaruit 
overdracht heeft 
plaatsgevonden. 

Principe: blijft ten laste 
van bestuur van waaruit 
overdracht heeft 
plaatsgevonden. 

/ Afwijking: verdeling 
tussen overdragend en 
overnemend bestuur  
Vereist bilaterale 
overeenkomst  

Afwijking: verdeling 
tussen overdragend en 
overnemend bestuur  
Vereist 
voorafgaandelijke 
kennisgeving en 
bilaterale overeenkomst 

Toekomstige 
pensioenlasten 

Principe: 
proportionele 
toerekening tussen 
overdragend en 
overnemend bestuur 

Principe: proportionele 
toerekening tussen 
overdragend en 
overnemend bestuur 

Principe: proportionele 
toerekening tussen 
overdragend en 
overnemend bestuur 

Afwijking: volledige 
toerekening aan 
overnemend bestuur 
Vereist bilaterale 
overeenkomst 

Afwijking: volledige 
toerekening aan 
overnemend bestuur 
Vereist bilaterale 
overeenkomst 

Afwijking: volledige 
toerekening aan 
overnemend bestuur 
Vereist 
voorafgaandelijke 
kennisgeving en 
bilaterale overeenkomst 
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Dienst Sociale Zekerheid – Mededeling 2012/2 

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 (B.S., 3 november 2011); 
Artikelen 20/1 en 20/2 van de wet van 24 oktober 2011, ingevoegd bij de artikelen 33 en 34 van de wet van 
5 mei 2014 betreffende diverse aangelegenheden inzake pensioenen van de overheidssector (B.S., 2 juni 
2014). 

Nieuw financieringssysteem van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de 
provinciale en plaatselijke besturen. 

Impact van herstructureringen van lokale besturen op toerekening van de individuele pensioenlasten en 
responsabilisering. 

- toerekening van lopende pensioenlasten;
- toerekening van toekomstige pensioenlasten;
- praktische regelingen m.b.t.de toerekening van individuele pensioenlasten.

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

Bij Mededeling 2011/9 heb ik u het nieuwe systeem tot financiering van de pensioenen van de 
vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen, dat op 1 januari 2012 in 
werking is getreden, in extenso toegelicht. 

Een belangrijke nieuwigheid in dit financieringssysteem is dat de lokale besturen waarvan de eigen 
pensioenverhouding hoger ligt dan de basispensioenbijdragevoet van het gesolidariseerde pensioenfonds 
van de RSZPPO, geresponsabiliseerd worden. De responsabilisering vormt een essentieel onderdeel bij 
de handhaving van het financieel evenwicht van het nieuwe systeem. De desgevallend door de besturen te 
betalen responsabiliseringsbijdrage zal de vorm aannemen van een bepaald percentage (= 
responsabiliseringscoëfficiënt, die voor de eerstkomende jaren ongeveer 50% zal belopen

1
) van het

verschil tussen enerzijds de individuele pensioenlasten van het bestuur, die het pensioenfonds van de 

1 Het betreft een loutere indicatie van de orde van grootte: voor de jaren 2012, 2013 en 2014 wordt de 
responsabiliseringscoëfficiënt geraamd op resp. 40,61%, 41,49% en 42,55% (zie RSZPPO-mededeling 2011/9). 

Voor alle vragen m.b.t. 
uw socialezekerheidsaangifte, 

gelieve contact op te nemen 
met uw RSZPPO-dossierbeheerder. 
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RSZPPO voor een bepaald jaar gedragen heeft, en anderzijds de door het bestuur in dat zelfde jaar 
betaalde basispensioenbijdragen tot financiering van dit fonds. 
 
 
De individuele pensioenlasten van een bestuur behelzen de (unieke) rust- en overlevingspensioenen 
die ten laste van het gesolidariseerde pensioenfonds van de RSZPPO toegekend worden aan de gewezen 
vastbenoemde personeelsleden die hun loopbaan bij dat bestuur beëindigd hebben of aan hun 
rechthebbenden, na aftrek van de pensioenaandelen

2 
die het RSZPPO-pensioenfonds kan recupereren 

m.b.t. de diensttijd die deze personeelsleden in voorkomend geval hebben gepresteerd bij een andere 
overheidsdienst die niet aangesloten is bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de RSZPPO.  
M.b.t. de rust- en overlevingspensioenen die worden toegekend ten laste van het gesolidariseerde 
pensioenfonds van de RSZPPO wordt bij de vaststelling van de individuele pensioenlasten van een 
bestuur bovendien enkel rekening gehouden met het gedeelte van het pensioen dat betrekking heeft op de 
diensttijd gepresteerd bij het desbetreffende bestuur, waarbij het gedeelte van het pensioen dat betrekking 
heeft op de loopbaanjaren die het personeelslid in voorkomend geval heeft gepresteerd bij een ander 
lokaal bestuur dat eveneens aangesloten is bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de RSZPPO buiten 
beschouwing wordt gelaten. Dit laatste pensioengedeelte wordt aangerekend als een pensioenlast van het 
bestuur bij wie deze loopbaanjaren gepresteerd werden. 
Deze proportionele verdeling is van toepassing op alle rust- en overlevingspensioenen, alsmede op het 
daaraan verbonden vakantiegeld, ten laste van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO die 
vanaf 1 januari 2012 ingaan, alsook op de op 31 december 2011 lopende pensioenen indien dit materieel 
mogelijk

3
 is. 

 
De individuele pensioenlasten van een bestuur bevatten tevens de door het RSZPPO-pensioenfonds 
gedragen pensioenaandelen

2
 m.b.t. de diensttijd gepresteerd bij het aangesloten bestuur in de rust- en 

overlevingspensioenen die toegekend worden aan gewezen vastbenoemde personeelsleden die hun 
loopbaan bij een andere, niet bij het RSZPPO-pensioenfonds aangesloten overheidsdienst beëindigd 
hebben of aan hun rechthebbenden. 
 
 
Indien er een herstructurering plaatsvindt van meerdere lokale besturen die allen voor hun vastbenoemd 
personeel aangesloten zijn bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de RSZPPO

4
, is deze 

herstructurering niet steeds neutraal voor de berekening van de responsabiliseringsbijdrage.  
 
Onder “herstructurering” zoals bedoeld in deze mededeling wordt verstaan de overdracht van één of 
meerdere activiteiten van het ene naar het andere lokaal bestuur die gepaard gaat met de overheveling 
van een (belangrijk) deel van de vastbenoemde personeelsleden die in de overgedragen activiteiten 
tewerkgesteld zijn (bv. overdracht van activiteiten en personeel vanuit het gemeentebestuur naar een  
autonoom gemeentebedrijf of vanuit het OCMW naar een OCMW-vereniging).   

 

 
A. Toerekening van lopende pensioenlasten  

 
 
Het spreekt voor zich dat, indien een (belangrijk) deel van de loonmassa van de vastbenoemde 
personeelsleden van een bepaald bestuur wordt overgedragen naar een ander bestuur, de eigen 
pensioenverhouding van eerstgenoemd bestuur (= verhouding van zijn loonmassa ten opzichte van zijn 
pensioenlasten) beïnvloed wordt en met name evenredig zal stijgen indien ook niet een deel van de 
pensioenlasten wordt “overgedragen” naar het andere bestuur

5
.  

                                                 
2 Het betreft de pensioenaandelen vastgesteld bij de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de 
onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector. 
3 Onder “materieel mogelijk” wordt verstaan dat de pensioeninstelling die het pensioen beheert (PDOS of 
voorzorgsinstelling), over de elektronisch bewaarde loopbaangegevens van het personeelslid beschikt die vereist zijn 
om de verdeling te maken. 
4 Ingeval van herstructurering van een bij het gesolidariseerde pensioenfonds aangesloten lokaal bestuur waarbij 
vastbenoemd personeel wordt overgedragen naar een bestuur dat niet aangesloten is bij het gesolidariseerde pensioenfonds 
van de RSZPPO, is dit laatste ertoe gehouden bij te dragen in de lopende pensioenlasten en alle toekomstige pensioenlasten 
ten laste te nemen.  
5
 Met “overdracht van een deel van pensioenlasten” wordt in casu bedoeld dat een deel van de pensioenlasten niet 

langer meer beschouwd en dus geregistreerd wordt als pensioenlast van het bestuur van waaruit de (actieve) 
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Dit geldt in de eerste plaats voor de pensioenlasten die reeds lopende zijn op de datum van 
herstructurering. 
 
Fictief voorbeeld ter verduidelijking:  
 
Het OCMW van gemeente X, dat tot 1.1.2012 aangesloten was bij pool 2 en vanaf voornoemde datum 
aangesloten is bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de RSZPPO, baat een ziekenhuis uit dat op 
1.1.2013 in een zelfstandige juridische structuur (bv. OCMW-vereniging) wordt ondergebracht. Alle 
vastbenoemde ziekenhuispersoneelsleden van het OCMW worden op 1.1.2013 overgedragen naar deze 
laatste nieuwe entiteit, die ambtshalve aangesloten wordt bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de 
RSZPPO. 
 
Het OCMW heeft voor het jaar 2011 volgende loonmassa en individuele pensioenlast in het RSZPPO-
pensioenfonds: loonmassa van 1.000.000 EUR en pensioenlast van 405.000 EUR, waarin het 
ziekenhuispersoneel telkens een aandeel draagt van 50% (= loonmassa van 500.000 EUR en pensioenlast 
van 202.500 EUR). 
Er wordt gemakkelijkheidshalve verondersteld dat de responsabiliseringscoëfficiënt 50% is voor het jaar 
2012 en dat voormelde variabelen niet wijzigen in de jaren 2012 en 2013 (er komt m.a.w. geen 
pensioenlast bij in 2012 en 2013 en ook de loonmassa’s blijven constant). 
 
 
Pensioenbijdragen verschuldigd voor het jaar 2012 
Door het OCMW te betalen basispensioenbijdragen = 1.000.000 EUR x 40,50% = 405.000 EUR; 
Door het OCMW te betalen responsabiliseringsbijdrage

6
: {405.000 EUR – (1.000.000 EUR x 41%)} x 50% 

= 0 EUR; 
 
Totaal bedrag verschuldigde pensioenbijdragen voor het OCMW: 405.000 EUR. 
 
 
Pensioenbijdragen verschuldigd voor het jaar 2013 indien geen overdracht van deel pensioenlasten 
In deze hypothese blijft de pensioenlast integraal geregistreerd als ten laste van het OCMW. 
 
Door het OCMW te betalen basispensioenbijdragen = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 
Door het OCMW te betalen responsabiliseringsbijdrage = {405.000 EUR – (500.000 EUR x 41%)} x 50% = 
100.000 EUR; 
Door het ziekenhuis te betalen basispensioenbijdragen = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 
Door het ziekenhuis te betalen responsabiliseringsbijdrage = {0 – (500.000 EUR x 41%)} x 50% = 0 EUR. 
 
Totaal bedrag verschuldigde pensioenbijdragen voor het OCMW en het ziekenhuis samen: 510.000 EUR. 
 
 
Pensioenbijdragen verschuldigd voor het jaar 2013 indien overdracht van deel pensioenlasten 
In deze hypothese wordt de pensioenlast van het OCMW-ziekenhuispersoneel, die lopende is op de datum 
van de overdracht van de ziekenhuisactiviteiten, samen met de loonmassa van het OCMW-
ziekenhuispersoneel (= 50%) overgedragen naar de OCMW-vereniging die het ziekenhuis uitbaat. 
 
Door het OCMW te betalen basispensioenbijdragen = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 
Door het OCMW te betalen responsabiliseringsbijdrage = {202.500 EUR – (500.000 EUR x 41%)} x 50% = 
0 EUR; 
Door het ziekenhuis te betalen basispensioenbijdragen  = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 
Door het ziekenhuis te betalen responsabiliseringsbijdrage = {202.500 EUR – (500.000 EUR x 41%)} x 
50% = 0 EUR. 
 
Totaal bedrag verschuldigde pensioenbijdragen voor het OCMW en het ziekenhuis samen: 410.000 EUR. 

                                                                                                                                                                
vastbenoemde personeelsleden worden overgeheveld doch als pensioenlast van het bestuur dat deze vastbenoemden 
overneemt. Voor alle duidelijkheid: desbetreffende pensioenlast blijft verder gedragen door het gesolidariseerde 
pensioenfonds van de RSZPPO. 
6 Voor berekening van de responsabiliseringsbijdrage: zie formule vermeld op pagina 5 van de RSZPPO-mededeling 2011/9. 
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Dit fictieve voorbeeld toont duidelijk aan dat, indien er parallel met een deel van de loonmassa geen 
overdracht plaatsvindt van een deel van de pensioenlasten, de kans reëel is dat het lokaal bestuur van 
waaruit de vastbenoemde personeelsleden worden overgeheveld geconfronteerd wordt met een 
responsabilisering of de aanrekening van een hogere responsabiliseringsbijdrage ingevolge de 
herstructurering. 
 
 

 
B. Toerekening van toekomstige pensioenlasten  

 
 
Herstructureringen met bijgaande overheveling van vastbenoemde personeelsleden zijn in het kader van 
het nieuwe financieringssysteem met individuele responsabilisering niet neutraal, niet enkel wegens de 
wijziging van de eigen pensioenverhouding van het geherstructureerde bestuur op het ogenblik van de 
herstructurering (zie supra: toerekening van lopende pensioenlasten) maar ook ingevolge de toerekening 
van de pensioenlasten die pas ingaan na de datum van herstructurering. 
 
In het nieuwe systeem met individuele responsabilisering wordt de individuele pensioenlast van een 
bepaald lokaal bestuur niet louter bepaald op basis van de (unieke) rust- en overlevingspensioenen die ten 
laste van het gesolidariseerde pensioenfonds van de RSZPPO toegekend worden aan de gewezen 
vastbenoemde personeelsleden die hun loopbaan bij dat bestuur beëindigd hebben of aan hun 
rechthebbenden, na aftrek van de pensioenaandelen die het RSZPPO-pensioenfonds kan recupereren 
m.b.t. de diensttijd die deze personeelsleden desgevallend hebben gepresteerd bij een andere 
overheidsdienst die niet aangesloten is bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de RSZPPO en na 
toevoeging van de door het RSZPPO-pensioenfonds gedragen pensioenaandelen m.b.t. de diensttijd 
gepresteerd bij het bestuur in de rust- en overlevingspensioenen die toegekend worden aan gewezen 
vastbenoemde personeelsleden die hun loopbaan bij een andere, niet bij het RSZPPO-pensioenfonds 
aangesloten overheidsdienst beëindigd hebben of aan hun rechthebbenden

7
. 

 
De individuele pensioenlast van een lokaal bestuur wordt tevens bepaald door de rust- en 
overlevingspensioenen die ten laste van het gesolidariseerde pensioenfonds van de RSZPPO toegekend 
worden aan de gewezen vastbenoemde personeelsleden, die hun loopbaan niet bij dat bestuur beëindigd 
hebben maar bij een ander, bij het RSZPPO-pensioenfonds aangesloten bestuur, of aan hun 
rechthebbenden. 
Indien vastbenoemde personeelsleden van een bij het RSZPPO-pensioenfonds aangesloten lokaal bestuur 
in voorkomend geval een gedeelte van hun loopbaan hebben doorgebracht bij een ander lokaal bestuur 
dat eveneens aangesloten is bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de RSZPPO, wordt het gedeelte 
van het toegekende (unieke) rust- of overlevingspensioen dat betrekking heeft op deze loopbaanjaren - en 
dat overeenstemt met een soort van “intern pensioenaandeel” (binnen het RSZPPO-pensioenfonds) - niet 
als een pensioenlast van het eerstgenoemde lokaal bestuur (= laatste werkgever bij wie het personeelslid 
op pensioen is gesteld) aangerekend doch wel als een pensioenlast van het bestuur bij wie deze 
loopbaanjaren gepresteerd werden. 
Overeenkomstig het in rubriek vermelde artikel 20/1 van de wet van 24 oktober 2011 worden deze 
pensioenlasten immers proportioneel verdeeld tussen de besturen in functie van de diensttijd die het 
personeelslid bij elk van hen gepresteerd heeft.  
 
Het is duidelijk dat, bij onverkorte toepassing van dit principe ten aanzien van lokale besturen die betrokken 
zijn bij een herstructurering, de eigen pensioenverhouding van het bestuur van waaruit de (actieve) 
vastbenoemde personeelsleden worden overgeheveld hoger zal uitvallen omdat zijn pensioenlast sneller 
zal stijgen. De eigen pensioenlast van het bestuur dat de (actieve) vastbenoemde personeelsleden 
overneemt, zal daarentegen slechts zeer geleidelijk toenemen omdat enkel het gedeelte van de 
pensioenen dat betrekking heeft op de diensttijd gepresteerd bij deze werkgever in rekening wordt 
gebracht.  
 

                                                 
7 Zie supra definitie van “individuele pensioenlasten van een bestuur”, met inbegrip van de pensioenaandelen vastgesteld bij 
de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de 
openbare sector. 
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Fictief voorbeeld ter verduidelijking:  
 
Zelfde voorbeeld onder punt A (zie supra) waarbij het ziekenhuis van het OCMW van gemeente X met 
ingang van 1.1.2013 in een afzonderlijke OCMW-vereniging wordt ondergebracht en waarbij alle 
vastbenoemde ziekenhuispersoneelsleden van het OCMW worden overgedragen naar deze nieuwe 
OCMW-vereniging. 
 
Er wordt verondersteld dat: 
- er op 1.1.2013 een gedeeltelijke overdracht van pensioenlasten heeft plaats gevonden van het OCMW 
naar het ziekenhuis zodat het OCMW en het ziekenhuis voor het jaar 2013 volgende loonmassa’s en 
individuele pensioenlasten hebben in het RSZPPO-pensioenfonds: elk een loonmassa van 500.000 EUR 
en een pensioenlast van 202.500 EUR (zie supra tweede hypothese onder punt A); 
- dat de pensioenlasten van het ziekenhuispersoneel en deze van het OCMW-personeel in het jaar 2020 
elk met 50.000 EUR gestegen zijn ten opzichte van het jaar 2013; 
- dat de loonmassa’s van het vastbenoemd ziekenhuispersoneel en OCMW-personeel in het jaar 2020 
ongewijzigd gebleven zijn ten opzichte van het jaar 2013 (elk 500.000 EUR);    
- dat de basispensioenbijdragevoet en de responsabiliseringscoëfficiënt resp. vastgesteld zijn op 50% en 
60% voor het jaar 2020. 
 
 
Pensioenbijdragen verschuldigd voor het jaar 2013 met overdracht van deel lopende 
pensioenlasten 
 
Door het OCMW te betalen basispensioenbijdragen = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 
Door het OCMW te betalen responsabiliseringsbijdrage = {202.500 EUR – (500.000 EUR x 41%)} x 50% = 
0 EUR; 
Door het ziekenhuis te betalen basispensioenbijdragen  = 500.000 EUR x 41% = 205.000 EUR; 
Door het ziekenhuis te betalen responsabiliseringsbijdrage = {202.500 EUR – (500.000 EUR x 41%)} x 
50% = 0 EUR. 
 
Totaal bedrag verschuldigde pensioenbijdragen voor het OCMW en het ziekenhuis samen: 410.000 EUR. 
 
 
Pensioenbijdragen verschuldigd voor het jaar 2020 indien proportionele toerekening van de nieuwe 
pensioenlasten 
In deze hypothese wordt de last van de pensioenen van het vastbenoemd ziekenhuispersoneel (= 50.000 
EUR), die ingegaan zijn tussen 1.1.2013 en 31.12.2020, proportioneel verdeeld tussen het OCMW en de 
ziekenhuisvereniging in functie van de diensttijd gepresteerd bij elk van beide besturen. Het gedeelte van 
de pensioenen, dat betrekking heeft op de dienstjaren gepresteerd bij het OCMW (= diensttijd gesitueerd 
vóór 1.1.2013), wordt geregistreerd als pensioenlast van het OCMW en het gedeelte van de pensioenen, 
dat betrekking heeft op de dienstjaren gepresteerd bij de OCMW-vereniging (= diensttijd gesitueerd na 
31.12.2012) als pensioenlast van het ziekenhuis.  
 
Aangenomen wordt dat bij deze proportionele toerekening van de pensioenen die ingegaan zijn tussen 
1.1.2013 en 31.12.2020, gemiddeld 90% ten laste komt van het OCMW en 10% ten laste van het 
ziekenhuis

8
. Dit betekent dat de nieuwe pensioenen van het ziekenhuispersoneel, die ingegaan zijn tussen 

1.1.2013 en 31.12.2020, ten belope van 45.000 EUR geregistreerd worden als pensioenlast van het 
OCMW en ten belope van 5.000 EUR als pensioenlast van het ziekenhuis. 
 
Pensioenlast van het OCMW: 297.500 EUR (= 202.500 EUR + 50.000 EUR + 45.000 EUR); 
Pensioenlast van het ziekenhuis: 207.500 EUR (= 202.500 EUR + 5.000 EUR). 
  
Door het OCMW te betalen basispensioenbijdragen = 500.000 EUR x 50% = 250.000 EUR; 

                                                 
8 Voorbeeld ter illustratie: een vastbenoemd personeelslid dat op 1.1.2017 op pensioen gaat na een 40-jarige loopbaan in het 
ziekenhuis, heeft 36 jaren gepresteerd bij het OCMW en 4 jaren bij de OCMW-vereniging. In dat geval zal het bedrag van 
zijn/haar pensioen voor 90% (= 36/40) toegerekend worden aan het OCMW en voor 10% (= 4/40) aan de 
ziekenhuisvereniging.    
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Door het OCMW te betalen responsabiliseringsbijdrage = {297.500 EUR – (500.000 EUR x 50%)} x 60% = 
28.500 EUR; 
Door het ziekenhuis te betalen basispensioenbijdragen  = 500.000 EUR x 50% = 250.000 EUR; 
Door het ziekenhuis te betalen responsabiliseringsbijdrage = {207.500 EUR – (500.000 EUR x 50%)} x 
60% = 0 EUR. 
 
Totaal bedrag verschuldigde pensioenbijdragen voor het OCMW en het ziekenhuis samen: 528.500 EUR. 
 
 
Pensioenbijdragen verschuldigd voor het jaar 2020 indien geen proportionele toerekening van de 
nieuwe pensioenlasten 
In deze hypothese wordt de last van de pensioenen van het vastbenoemd ziekenhuispersoneel (= 50.000 
EUR), die ingegaan zijn tussen 1.1.2013 en 31.12.2020, niet verdeeld tussen het OCMW en de 
ziekenhuisvereniging maar volledig aangerekend aan het ziekenhuis. In dit geval wordt ook het gedeelte 
van de pensioenen, dat betrekking heeft op de dienstjaren gepresteerd bij het OCMW van waaruit de 
personeelsleden werden overgeheveld, volledig geregistreerd als pensioenlast van het ziekenhuis

9
. 

 
Pensioenlast van het OCMW: 252.500 EUR (= 202.500 EUR + 50.000 EUR); 
Pensioenlast van het ziekenhuis: 252.500 EUR (= 202.500 EUR + 50.000 EUR). 
  
Door het OCMW te betalen basispensioenbijdragen = 500.000 EUR x 50% = 250.000 EUR; 
Door het OCMW te betalen responsabiliseringsbijdrage = {252.500 EUR – (500.000 EUR x 50%)} x 60% = 
1.500 EUR; 
Door het ziekenhuis te betalen basispensioenbijdragen  = 500.000 EUR x 50% = 250.000 EUR; 
Door het ziekenhuis te betalen responsabiliseringsbijdrage = {252.500 EUR – (500.000 EUR x 50%)} x 
60% = 1.500 EUR. 
 
Totaal bedrag verschuldigde pensioenbijdragen voor het OCMW en het ziekenhuis samen: 503.000 EUR. 
 
 
Dit fictieve voorbeeld toont duidelijk aan dat, naargelang de wijze van toerekening van de pensioenlasten 
die pas ingaan na de datum van herstructurering, de kans reëel is dat het lokaal bestuur van waaruit de 
vastbenoemde personeelsleden worden overgeheveld geconfronteerd wordt met een responsabilisering of 
de aanrekening van een hogere responsabiliseringsbijdrage ingevolge de herstructurering. 
 
 

C. Praktische regelingen m.b.t. de toerekening van individuele pensioenlasten bij 
herstructureringen.  
 

 
Uit wat voorafgaat, blijkt duidelijk dat, ingeval van een herstructurering van lokale besturen die allen voor 
hun vastbenoemd personeel aangesloten zijn bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de RSZPPO, de 
toerekening van de individuele pensioenlasten aan deze besturen een niet geringe impact kan hebben op 
de berekening van de responsabilisering.  
Dit geldt niet enkel voor de herstructureringen die op 1 januari 2012 of op een latere datum plaatsvinden 
doch eveneens voor de herstructureringen die reeds vóór 1 januari 2012 (= vóór de oprichting van het 
gesolidariseerde pensioenfonds van de RSZPPO) hebben plaats gevonden toen de bij de herstructurering 
betrokken besturen voor hun vastbenoemd personeel aangesloten waren bij het gemeenschappelijk 
pensioenstelsel van de plaatselijke besturen (= pool 1) of bij het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst 
aangeslotenen (= pool 2). In tegenstelling tot in het gesolidariseerde pensioenfonds van de RSZPPO 
bestond in pool 1 en pool 2 geen mechanisme van responsabilisering en waren m.a.w. de individuele 
pensioenlasten van de besturen geen bepalende factor voor de berekening van de bijdragen daar deze 
laatste uitsluitend geschiedde op basis van de loonmassa’s van de vastbenoemde personeelsleden. 
 
Deze omstandigheid in acht genomen, aanvaardt mijn Rijksdienst dat de besturen, die bij een 
herstructurering betrokken waren of worden, regelingen kunnen treffen m.b.t. de toerekening van 

                                                 
9 Voorbeeld ter illustratie: een vastbenoemd personeelslid dat op 1.1.2017 op pensioen gaat na een 40-jarige loopbaan in het 
ziekenhuis, heeft 36 jaren gepresteerd bij het OCMW en 4 jaren bij de OCMW-vereniging. In dat geval zal het bedrag van 
zijn/haar pensioen voor 100% (= 40/40)  toegerekend worden aan de ziekenhuisvereniging.    
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individuele pensioenlasten van hun vastbenoemde personeelsleden onder de hierna vermelde 
voorwaarden en modaliteiten, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naargelang het tijdstip waarop de 
herstructurering heeft plaats gevonden of zal plaatsvinden. 

 
1. De herstructurering heeft plaatsgevonden vóór de datum van aansluiting bij pool 1 of pool 2 

 
 
Indien de herstructurering heeft plaatsgevonden vóór de datum van aansluiting bij pool 1 of pool 2, gaat 
mijn Rijksdienst ervan uit dat op de datum van aansluiting desgevallend reeds een verdeling heeft plaats 
gevonden van de op dat ogenblik lopende pensioenlasten van de besturen die bij de herstructurering 
betrokken waren en welke desgevallend het voorwerp van overname door pool 1 of pool 2 hebben 
uitgemaakt

10
. 

In principe wordt er dan ook geen enkele wijziging aangebracht aan de verdeling van de lopende 
pensioenlasten, zoals zij geregistreerd zijn bij de pensioeninstelling die ze uitbetaalt (PDOS of 
voorzorgsinstelling). 
 
In dit geval worden de toekomstige pensioenlasten, die ingegaan zijn of ingaan na de datum van 
aansluiting bij pool 1 of pool 2, proportioneel verdeeld in functie van de diensttijd die de personeelsleden bij 
elk van hen gepresteerd hebben tussen het lokaal bestuur dat de vastbenoemde personeelsleden heeft 
overgenomen en bij wie deze personeelsleden in dienst waren op het ogenblik van aansluiting bij pool 1 of 
pool 2 en het lokaal bestuur van waaruit zij werden overgeheveld.   
Hiervan kan enkel afgeweken worden op grond van een bilaterale overeenkomst die ondertekend wordt 
door het geherstructureerde lokaal bestuur en het lokaal bestuur dat de activiteiten en de vastbenoemde 
personeelsleden heeft overgenomen. Als bijlage bij deze overeenkomst moet een nominatieve lijst worden 
gevoegd van de op 31 december 2011 lopende rust- en overlevingspensioenen die ingegaan zijn na de 
datum van aansluiting bij pool 1 of pool 2, met hun respectievelijke toewijzing zoals zij geregistreerd moet 
worden bij de pensioeninstelling die ze uitbetaalt.   
 
 

2. De herstructurering heeft plaatsgevonden op het ogenblik van aansluiting bij pool 1 of pool 
2 of tussen deze datum en 1 januari 2012 
 

 
Indien de herstructurering heeft plaatsgevonden tussen de datum van aansluiting bij pool 1 of pool 2 en 1 
januari 2012, heeft er geen verdeling plaats gevonden van de ten laste van pool 1 of pool 2 lopende 
pensioenen tussen de besturen die bij de herstructurering betrokken waren. Deze pensioenen bleven 
volledig geregistreerd als een pensioenlast van het lokaal bestuur van waaruit de vastbenoemde 
personeelsleden werden overgeheveld.  
Mijn Rijksdienst aanvaardt dat er alsnog met ingang van 1 januari 2012 een verdeling van de op datum van 
herstructurering reeds lopende pensioenlasten geschiedt tussen deze besturen

11
. Daartoe is het wel 

vereist dat deze verdeling van de pensioenlasten geregeld wordt via een bilaterale overeenkomst die 
ondertekend wordt door het geherstructureerde lokaal bestuur en het lokaal bestuur dat de activiteiten en 
de vastbenoemde personeelsleden heeft overgenomen. Als bijlage bij deze overeenkomst moet een 
nominatieve lijst worden gevoegd van deze op 31 december 2011 lopende rust- en overlevingspensioenen 
met hun respectievelijke toewijzing zoals zij geregistreerd moet worden bij de pensioeninstelling die ze 
uitbetaalt.   
 
Behoudens andersluidende bepaling in voormelde bilaterale overeenkomst worden in dit geval de 
toekomstige pensioenlasten die ingegaan zijn of ingaan na de datum van herstructurering proportioneel 
verdeeld in functie van de diensttijd die de personeelsleden bij elk van hen gepresteerd hebben tussen het 
lokaal bestuur dat de vastbenoemde personeelsleden heeft overgenomen en het lokaal bestuur van 
waaruit zij werden overgeheveld.   
 
 

                                                 
10 Het spreekt voor zich dat, vermits de aansluiting bij pool 1 of bij pool 2 reeds definitief afgesloten is, er geen wijziging meer 
aangebracht kan worden aan deze aansluiting en de eventueel ermee gepaard gegane overname van lopende 
pensioenlasten van het bestuur. 
11 Het spreekt voor zich dat, vermits de aansluiting bij pool 1 of bij pool 2 reeds definitief afgesloten is, er geen wijziging meer 
aangebracht kan worden aan deze aansluiting en de eventueel ermee gepaard gegane overname van lopende 
pensioenlasten van het bestuur. 
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3. De herstructurering vindt plaats op 1 januari 2012 of op een latere datum 
 

 
In dat geval aanvaardt mijn Rijksdienst dat de verdeling van de lopende pensioenlasten op dezelfde wijze 
geschiedt zoals vermeld onder punt 2. doch onder uitsluitende voorwaarde dat de herstructurering 
vooraf gesignaleerd wordt aan de RSZPPO. 
 
Deze verdeling van de lopende pensioenlasten moet alsdan geregeld en geformaliseerd worden door een 
bilaterale overeenkomst, die ondertekend wordt door het geherstructureerde lokaal bestuur en het lokaal 
bestuur dat de activiteiten en de vastbenoemde personeelsleden overneemt en die in bijlage een 
nominatieve lijst bevat van de op de dag vóór de herstructurering lopende rust- en overlevingspensioenen 
met hun respectievelijke toewijzing zoals zij geregistreerd moet worden bij de pensioeninstelling die ze 
uitbetaalt (PDOS of voorzorgsinstelling).  
 
Indien de herstructurering niet vooraf gesignaleerd wordt aan de RSZPPO, is GEEN overdracht van 
lopende pensioenlasten mogelijk van het geherstructureerde lokaal bestuur naar het lokaal bestuur dat de 
vastbenoemde personeelsleden overneemt.  
 
Behoudens andersluidende bepaling in voormelde bilaterale overeenkomst worden in dit geval de 
toekomstige pensioenlasten die pas ingaan na de datum van herstructurering proportioneel toegerekend 
aan de besturen die bij de herstructurering betrokken zijn. 

 

 
In de gevallen van herstructurering waarvan supra sprake wordt steeds uitgegaan van een gedeeltelijke 
overdracht van activiteiten en vastbenoemde personeelsleden tussen meerdere lokale besturen die allen 
voor hun vastbenoemd personeel aangesloten zijn bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de 
RSZPPO, waarbij deze besturen allen verder blijven bestaan en als werkgever van vastbenoemde 
personeelsleden blijven optreden na de datum van herstructurering.  
 
Het is echter ook mogelijk dat een fusie heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden tussen meerdere lokale 
besturen die allen voor hun vastbenoemd personeel aangesloten zijn bij het gesolidariseerde 
pensioenfonds van de RSZPPO, waarbij hetzij al deze besturen worden ontbonden en hun activiteiten en 
vastbenoemde personeelsleden overgedragen worden naar een nieuw lokaal bestuur (= nieuwe juridische 
entiteit) of hetzij één lokaal bestuur de (het) andere bestu(u)ren overneemt, met inbegrip van alle 
activiteiten en vastbenoemde personeelsleden. In deze gevallen van herstructurering met volledige 
overdracht van activiteiten en vastbenoemde personeelsleden worden de lopende en toekomstige 
pensioenenlasten m.b.t. de vastbenoemde personeelsleden automatisch integraal geregistreerd als een 
pensioenlast van het nieuwe of overnemende lokaal bestuur.  
 
 
 
 
 
Hoogachtend 
 

 
 
 
F. FLORIZOONE 
Administrateur-generaal 
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Samenvattende tabel 
 
 

Herstructurering Vóór datum van aansluiting 
bij pool 1 of pool 2 

Tussen datum van aansluiting 
bij pool 1 of pool 2 en 

1/1/2012 

Na 31/12/2011 

Lopende 
pensioenlasten 

Verdeling op datum van aansluiting 
blijft behouden. 

Principe: blijft ten laste van bestuur van 
waaruit overdracht heeft plaatsgevonden. 

Principe: blijft ten laste van bestuur van 
waaruit overdracht heeft plaatsgevonden. 

 

 / Afwijking: verdeling tussen overdragend 
en overnemend bestuur  

Vereist bilaterale overeenkomst  

Afwijking: verdeling tussen overdragend 
en overnemend bestuur  

Vereist voorafgaandelijke kennisgeving 
aan de RSZPPO en bilaterale 
overeenkomst  

Toekomstige 
pensioenlasten 

Principe: proportionele toerekening 
tussen overdragend en overnemend 
bestuur  

 

Principe: proportionele toerekening tussen 
overdragend en overnemend bestuur  

 

Principe: proportionele toerekening tussen 
overdragend en overnemend bestuur  

 

 Afwijking: volledige toerekening aan 
overnemend bestuur  

Vereist bilaterale overeenkomst 

Afwijking: volledige toerekening aan 
overnemend bestuur  

Vereist bilaterale overeenkomst 

Afwijking: volledige toerekening aan 
overnemend bestuur  

Vereist voorafgaandelijke kennisgeving 
aan de RSZPPO en bilaterale 
overeenkomst 

 




