
 

ATTESTERING KORTING OP DE RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE VOOR HET JAAR 2021 

 

Overeenkomstig het zevende lid van artikel 20 van de wet van 24 oktober 2011, moet de 

werkgever, om te kunnen genieten van de vermindering van de responsabiliseringsbijdrage, tegen 

30 april volgend op het betrokken kalenderjaar aan de FPD een attest overmaken dat is verstrekt 

door de pensioeninstelling(en) die het pensioenstelsel beheert/beheren wat de conformiteit 

betreft van het stelsel met de voorwaarden voorzien door het zesde en achtste lid van artikel 20 

van de wet van 24 oktober 2011. 

 

Een door de pensioeninstelling(en) in te vullen standaardformulier is te dien einde beschikbaar. 

Het volledig ingevulde formulier moet uiterlijk tegen 30 april volgend op het betrokken 

kalenderjaar elektronisch worden toegestuurd op volgend generiek mailadres van de Financiële 

Dienst van de FPD: HB4@sfpd.fgov.be . 

 

Opdat de vermindering van de responsabiliseringsbijdrage zou kunnen worden toegekend, moet 

de tweede pensioenpijler zowel gedurende het kalenderjaar waarvoor de vermindering wordt 

gevraagd als gedurende het erop volgende kalenderjaar waarin de vermindering wordt 

aangevraagd aan de wettelijke voorwaarden voldoen. 

 

Indien het beheer van de aanvullende pensioenregeling op 1 januari van een kalenderjaar wordt 

overgedragen naar een andere pensioeninstelling, dient zowel de (oude) pensioeninstelling die 

niet langer meer het beheer voert - met betrekking tot het kalenderjaar waarvoor de vermindering 

wordt gevraagd - als de (nieuwe) pensioeninstelling aan wie het beheer is toevertrouwd - met 

betrekking tot het erop volgende kalenderjaar - een attest af te leveren van de conformiteit van 

de tweede pensioenpijler met de wettelijke voorwaarden. 

 

Voor de toekenning van de vermindering van de responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2021 

zullen voor veel besturen twee attesten moeten worden afgeleverd wegens de opzegging van de 

overeenkomst met ingang van 1 januari 2022 door Belfius Insurance en Ethias die, ingevolge een 

overheidsopdracht die in 2010 door de toenmalige RSZPPO werd toegewezen, het administratief 

en financieel beheer voeren van de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele 

personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen. De voormelde besturen dienen een 

nieuwe overeenkomst af te sluiten met een andere verzekeringsmaatschappij of een 

pensioenfonds dat vanaf 1 januari 2022 het beheer van de aanvullende pensioenregeling zal 

overnemen.  

 

Indien het doorlopen van de procedure tot aanstelling van een nieuwe verzekeringsmaatschappij 

of een pensioenfonds bij bepaalde besturen nog niet afgerond zal zijn tegen 30 april 2022, zullen 

deze besturen tegen voormelde datum aan de FPD geen attest kunnen bezorgen van de 

conformiteit van de tweede pensioenpijler met de wettelijke voorwaarden met ingang van 1 

januari 2022.  

 

Wegens deze buitengewone omstandigheid zal uitzonderlijk volgende werkwijze worden 

gehanteerd in het kader van de toekenning van de vermindering van de 

responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2021: 
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- Het attest met betrekking tot het jaar 2021 (luik I en luik II) moet door de huidige 

verzekeringsmaatschappij worden afgeleverd en aan de FPD worden bezorgd tegen 30 april 

2022; 

- Indien het bestuur reeds vóór 30 april 2022 een nieuwe overeenkomst met een 

verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds heeft afgesloten, moet het attest met 

betrekking tot het jaar 2022 (enkel luik I) door deze pensioeninstelling worden afgeleverd en 

tegen deze datum en aan de FPD worden bezorgd; 

- Indien het bestuur vóór 30 april 2022 nog geen nieuwe overeenkomst met een 

verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds heeft afgesloten, zal het tegen 30 april 2022 

een verklaring op eer aan de FPD moeten bezorgen waarin het zijn intentie kenbaar maakt om 

ook gedurende het jaar 2022 een tweede pensioenpijler te verzekeren onder de voorwaarden 

die recht geven op een vermindering van de responsabiliseringsbijdrage. Deze verklaring op 

eer, waarvan het model in bijlage gaat, moet uiterlijk tegen 30 april 2022 elektronisch worden 

toegestuurd naar het voormelde generieke mailadres van de Financiële Dienst van de FPD: 

HB4@sfpd.fgov.be. 

De verklaring op eer moet uiterlijk tegen 31 december 2022 bevestigd worden door het attest 

met betrekking tot het jaar 2022 (enkel luik I) dat door de nieuwe pensioeninstelling wordt 

afgeleverd. 
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