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Verklaring op eer m.b.t. de conformiteit van het pensioenstelsel met de 
voorwaarden bepaald in het  6e en 8e lid van artikel 20 van de wet van 24 oktober 

20111 vanaf 1 januari 2022 
 

Vermindering van de responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2021 
 

Tegen 30 april 2022 te bezorgen aan de FPD via volgend mailadres: 
HB4@sfpd.fgov.be 

 

 

NAAM BESTUUR: …………………………………………………………………………………………………………………… 

ONDERNEMINGSNUMMER BESTUUR: …………………………………………………………………………………… 

 

Verklaart hierbij: 

 

1) tot 1 januari 2022 aangesloten te zijn bij de groepsverzekering van de tweede pijler voor de 

contractuele personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen, waarvan het 

administratief en financieel beheer ingevolge een overheidsopdracht in 2010 door de 

toenmalige RSZPPO werd toegewezen aan Belfius Insurance en Ethias; 

2) een procedure geïnitieerd te hebben tot aanstelling van een nieuwe verzekeringsmaatschappij 

of een pensioenfonds dat vanaf 1 januari 2022 het beheer van de aanvullende 

pensioenregeling zal overnemen;  

3) dat deze procedure op 30 april 2022 nog lopende is waardoor het in de onmogelijkheid 

verkeert om tegen voormelde datum een attest m.b.t. de conformiteit van het pensioenstelsel 

met de wettelijke voorwaarden vanaf 1 januari 2022 te bezorgen aan de FPD; 

4) zich ertoe te verbinden om ook gedurende het jaar 2022 ten gunste van zijn contractuele 

personeelsleden een tweede pensioenpijler te verzekeren onder de wettelijke voorwaarden 

die recht geven op een vermindering van de responsabiliseringsbijdrage; 

5) zich ertoe te verbinden om tegen 31 december 2022 aan de FPD het attest m.b.t. de 

conformiteit van het pensioenstelsel met de wettelijke voorwaarden vanaf 1 januari 2022 te 

bezorgen dat door de nieuw aangestelde pensioeninstelling zal worden afgeleverd. 

 

NAAM EN HANDTEKENING:………………………………………………………………………… 

HOEDANIGHEID: …………………………………………………………………………………………… 

DATUM: …………………………………………………………………………………………………….. 

 
1 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. 
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