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Het aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden van de
geïntegreerde politie (Tweede pensioenpijler) – Vermindering van de
responsabiliseringsbijdrage

Referenties

1. Koninklijk besluit van 11 december 2019 tot invoering van een aanvullend
pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het
gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten, BS 20 december 2019;
2. FAQ SSGPI van 3 augustus 2020 – Het aanvullend pensioen voor de contractuele
personeelsleden van de geïntegreerde politie (Tweede pensioenpijler) –
Vermindering van de responsabiliseringsbijdrage – Attest (www.ssgpi.be – Rubriek
boekhouding);
3. FAQ SSGPI van 9 december 2021 – Het aanvullend pensioen voor de contractuele
personeelsleden van de geïntegreerde politie (Tweede pensioenpijler) –
Vermindering van de responsabiliseringsbijdrage – Attest (www.ssgpi.be – Rubriek
boekhouding).

1. Ratione personae
De lokale politiezones die voor het jaar 2021 een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zijn.

2. Ratione materiae
A. Algemeen
Bij koninklijk besluit van 11 december 2019 werd met ingang van 1 juli 2019 een aanvullend pensioen
ingevoerd ten gunste van contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie:
“Er wordt een aanvullend pensioen ingevoerd op basis van een toezegging van het type vaste bijdragen,
overeenkomstig de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van
die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid” (artikel 2).
Indien een politiezone een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is, kan deze, wegens de installatie van
het aanvullend pensioen, aanspraak maken op een vermindering van de responsabiliseringsbijdrage.
Meer informatie over de responsabiliseringsbijdrage kan u terugvinden op de website van de Federale
Pensioendienst (https://www.sfpd.fgov.be/nl/kenniscentrum/gesolidariseerd-pensioenfonds).
Om deze vermindering van de responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2021 te kunnen genieten, dient de
politiezone een attest (attest 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 2011) over te maken aan de Federale
Pensioendienst.

B. Het attest 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 2011
Dit attest bestaat uit 2 delen (zie bijlage):
- Een deel dat dient ingevuld te worden door de pensioeninstelling die het pensioenstelsel beheert
(i.e. AXA);
- Een deel dat ingevuld dient te worden door de werkgever of de pensioeninstelling die het
pensioenstelsel beheert.
Deel I van het attest dient aldus ingevuld te worden door de verzekeringsmaatschappij AXA.
Hiervoor kan contact opgenomen wordt met AXA via het mailadres: sectorplans@axa.be (ter attentie van
Ann PLATTEAUX).
In de FAQ, hernomen als referentie 2 en 3, wordt de procedure hernomen die de politiezone kan gebruiken
om de bedragen die opgenomen moeten worden in deel II van het attest weder samen te stellen.
Vervolgens dient het attest (deel I en deel II) tegen 30 april 2022 aan de Federale Pensioendienst bezorgd
te worden via het mailadres: HB4@sfpd.fgov.be.

3. In het kort…
De lokale politiezones die in aanmerking komen voor een vermindering van de
responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2021 wegens de installatie van een tweede pensioenpijler voor
de contractuele personeelsleden, dienen tegen 30 april 2022 het attest (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
2011) over te maken aan de Federale Pensioendienst om van de vermindering te kunnen genieten.

Gert DE BONTE
Directeur-diensthoofd SSGPI
-----xxxxx-----
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Attest m.b.t. de conformiteit van het pensioenstelsel voor de jaren 2021 en 2022
met de voorwaarden bepaald in het 6e en 8e lid van artikel 20 van de wet van 24
oktober 20111 (versie A)
Vermindering van de responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2021
Tegen 30 april 2022 te bezorgen aan de FPD via volgend mailadres:
HB4@sfpd.fgov.be

BELANGRIJK: de versie A van het attest mag NIET worden gebruikt voor de besturen die tot 1
januari 2022 aangesloten waren 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.
Voor voormelde besturen moeten de versies B en C van het attest worden gebruikt.
NAAM BESTUUR: ……………………………………………………………………………………………………………………
ONDERNEMINGSNUMMER BESTUUR: ……………………………………………………………………………………
I.

IN

TE VULLEN DOOR DE PENSIOENINSTELLING(EN) DIE HET PENSIOENSTELSEL/DE

PENSIOENSTELSELS BEHEERT/BEHEREN2

1. Was/is het pensioenstelsel in 2021 en 2022 van toepassing □ Ja
op alle niet-vastbenoemde personeelsleden?
Indien niet, gelieve
personeelscategorie(ën)
toepassing was.

te
het

□ Neen

melden op welke
pensioenstelsel van

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

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.
2
Indien het aanvullend pensioen toegekend door het geresponsabiliseerde provinciale of plaatselijke bestuur
het voorwerp uitmaakt van verschillende pensioenstelsels beheerd door verschillende pensioeninstellingen,
moet deze een attest overmaken behoorlijk ingevuld door elk van de pensioeninstellingen voor het/de
pensioenstelsel(s) die ze beheren.
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2. Was/is het pensioenstelsel dat in 2021 en 2022 van □ Ja
toepassing was ingevoerd voor een onbepaalde duur?

□ Neen

3. Indien het een pensioentoezegging van het type vaste □ Ja
bijdragen betreft, voorziet het pensioenstelsel voor de
jaren 2021 en 2022 de storting op de individuele rekening
van een bijdrage op jaarbasis voor de opbouw van een
pensioenprestatie van minstens 3% van het loon dat in
aanmerking wordt genomen voor de berekening van de
sociale zekerheidsbijdragen?

□ Neen

Indien niet, wat wordt er voorzien en voor welke
personeelscategorie(ën)?
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Indien het een pensioentoezegging van het type vaste □ Ja
prestaties
betreft,
stemt
de
aanvullende
rustpensioenprestatie
die
voortvloeit
uit
de
pensioentoezegging uitgedrukt in een rente voor de jaren
2021 en 2022 minstens overeen met 6% van het loon dat
in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de
sociale zekerheidsbijdragen ?

□ Neen

Indien niet, wat wordt er voorzien en voor welke
personeelscategorie(ën) ?
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Indien het een pensioentoezegging betreft zoals beoogd □ Ja
in artikel 21 van de wet van 28 april 20033, stemt de
rustpensioenprestatie van de pensioentoezegging
overeen met de kapitalisatie, volgens de rentevoet
vastgesteld in het pensioenreglement, van een bedrag
toegekend op jaarbasis van minstens 3% voor de jaren
2021 en 2022 van het loon dat in aanmerking wordt
genomen voor de berekening van de sociale
zekerheidsbijdragen ?

□ Neen

Indien niet, wat wordt er voorzien en voor welke
personeelscategorie(ën) ?
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
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Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en
van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.
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NAAM EN HANDTEKENING:…………………………………………………………………………

HOEDANIGHEID: …………………………………………………………………………………………
DATUM: ……………………………………………………………………………………………………..
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II.

IN

TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER OF DE PENSIOENINSTELLING(EN) DIE HET/DE

PENSIOENSTELSEL(S) BEHEERT/BEHEREN4

4. Hoeveel bedraagt de loonmassa over de 4 kwartalen van
2021 die overeenkomt met het loon dat in aanmerking
wordt genomen voor de berekening van de sociale
zekerheidsbijdragen ?
……………………………………………………………………EUR

5. Hoeveel bedraagt de kost voor de werkgever van het
pensioenstelsel voor 2021 (de bijzondere sociale
zekerheidsbijdrage van 8,86 % niet inbegrepen) ?
Kost pensioentoelagen: ………………………………………….EUR
Kost inhaaltoelagen5: ..…..……………………………………….EUR
Kost pensioentoelagen voor periode van technische
werkloosheid ingevolge COVID-196: …..…………………….EUR
Indien de kost voor de werkgever hoger ligt dan de grens,
bepaald door het achtste lid van artikel 20 van de wet van
24 oktober 2011, moet de mee te delen kost de
verminderde kost zijn die rekening houdt met deze grens7.
6. Hoeveel
bedraagt
de
bijzondere
sociale
zekerheidsbijdrage van 8,86% met betrekking tot de
kostprijs bedoeld in punt 5 ?
………………………………………………..EUR

NAAM EN HANDTEKENING:…………………………………………………………………………
HOEDANIGHEID: ……………………………………………………………………………………………
DATUM: ……………………………………………………………………………………………………..

4

Het geresponsabiliseerde provinciale of plaatselijke bestuur moet het bewijs leveren van de kost van de tweede
pijler voor het beschouwde jaar. De kosten mogen ook worden geattesteerd door de pensioeninstelling(en) die
het/de pensioenstelsel(s) uitvoert/uitvoeren.
5
Het betreft de inhaaltoelagen die vóór 1 april 2022 gestort zijn voor de in het jaar 2021 gesitueerde periode
voorafgaand aan de inwerkingtreding of de verhoging van het niveau van het pensioenstelsel (vóór
31/12/2021).
6
Zie hoofdstuk 3 van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale
zekerheid.
7
De kost in een pensioenstelsel van het type vaste bijdragen, vaste prestaties of cash balance mag in geen
enkel geval 6% van het aan sociale zekerheidsbijdragen onderworpen loon overschrijden.
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