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Mededeling 2019-1 

Het Gesolidariseerde pensioenfonds (GPF) van de 
provinciale en plaatselijke besturen: de in het jaar 2019 te 
betalen maandelijkse termijnen en aanvullende 
maandelijkse termijnen van de 
responsabiliseringsbijdrage. 
Van Financieel beheer – Pensioenstelsels ambtenaren 
Datum 06/02/2019 

 

 

Wettelijke referentie: 

Koninklijk besluit van 3 december 2018 tot uitvoering van artikel 21, § 3, eerste lid en § 4 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., 5 december 2018). 

 
Bij Mededeling 2018-2 werd u ervan in kennis gesteld dat vanaf juni 2018 de responsabiliseringsbijdrage 
niet langer jaarlijks maar maandelijks geïnd zou worden. Gedurende de periode juni tot en met 
december 2018 hebben de provinciale en plaatselijke besturen, die voor het jaar 2016 een 
responsabiliseringsbijdrage verschuldigd waren, de responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2017 
moeten betalen via 7 maandelijkse stortingen aan de RSZ. Dezelfde regeling wordt verder toegepast in 
het jaar 2019: dit jaar dienen de voor het jaar 2017 geresponsabiliseerde besturen de 
responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2018 te betalen via 12 maandelijkse termijnen. 
 
Tevens werd in voormelde Mededeling aangekondigd dat de betaling van de 
responsabiliseringsbijdrage in de tijd zou worden vooruitgeschoven door vanaf het jaar 2019 geleidelijk 
over te schakelen van de betaling van de responsabiliseringsbijdrage in het volgende kalenderjaar naar 
de betaling van de responsabiliseringsbijdrage in het lopende kalenderjaar zelf waarop zij betrekking 
heeft.  Te dien einde dienen de bij het Gesolidariseerd pensioenfonds aangesloten besturen in 2019 
tevens aanvullende maandelijkse termijnen te betalen die betrekking hebben op de 
responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2019 zelf en dit ten belope van 20% van de geraamde 
opbrengst van deze laatste bijdrage. 
 
Betaling van de responsabiliseringsbijdrage 2018 in het jaar 2019  
 
In concreto zal elk lokaal bestuur, dat voor het jaar 2017 een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd 
was, de - naar verwachting verschuldigde - responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2018 moeten 
betalen via 12 maandelijkse stortingen. De maandelijkse termijnen die in de periode van januari tot en 
met oktober 2019 betaald zullen moeten worden, belopen 1/12e van het vermoedelijke bedrag van de 
responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2018 dat geraamd wordt op basis van het bedrag van de 
bijdrage die het bestuur verschuldigd was voor het jaar 2017 (= de laatst aan het bestuur gefactureerde 
responsabiliseringsbijdrage).  
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Daartoe wordt – op het niveau van het Gesolidariseerd pensioenfonds – het totale bedrag van de voor 
het jaar 2018 geraamde responsabiliseringsbijdragen vergeleken met het totale bedrag van de voor het 
jaar 2017 verschuldigde responsabiliseringsbijdragen en uitgedrukt in een percentage dat de 
verhouding tussen beide weergeeft (= 108%). Met toepassing van dit percentage wordt het bedrag 
vastgesteld van de maandelijkse termijnen die elk van de voor het jaar 2017 geresponsabiliseerde 
besturen in de periode van januari tot en met oktober 2019 zullen moeten betalen.  
 
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 2018 (die in 
september 2019 zal worden berekend) en de som van de 10 reeds betaalde maandelijkse termijnen.  
Het  bestuur zal een terugstorting ontvangen ingeval het verschil resulteert in een saldo in zijn voordeel. 
  
 
Betaling van 20% van de geraamde responsabiliseringsbijdrage 2019 in het jaar 2019 
 
Tevens zal elk van voormelde lokale besturen dit jaar ook reeds 20% van de - naar verwachting 
verschuldigde - responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2019 moeten betalen via 12 gelijke 
maandelijkse stortingen. Deze maandelijkse aanvullende termijnen die in de periode van januari tot en 
met december 2019 betaald zullen moeten worden, belopen 1/12e van 20% van het vermoedelijke 
bedrag van de responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2019 dat eveneens geraamd wordt op basis 
van het bedrag van de bijdrage die het bestuur verschuldigd is voor het jaar 2017.  
 
Daartoe wordt – op het niveau van het Gesolidariseerd pensioenfonds – het totale bedrag van de voor 
het jaar 2019 geraamde responsabiliseringsbijdragen vergeleken met het totale bedrag van de voor het 
jaar 2017 verschuldigde responsabiliseringsbijdragen en uitgedrukt in een percentage dat de 
verhouding tussen beide weergeeft (= 117%). Met toepassing van 1/5e van dit percentage (= 23,40%) 
wordt het bedrag vastgesteld van de aanvullende maandelijkse termijnen die elk van de voor het jaar 
2017 geresponsabiliseerde besturen in de periode van januari tot en met december 2019 zullen moeten 
betalen.  
 
Het saldo van de voor het jaar 2019 verschuldigde responsabiliseringsbijdrage (= +/- 80%) zal in de 
loop van het jaar 2020 betaald moeten worden onder de vorm van 12 maandelijkse termijnen. 
 
 
 
 

 


