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

Referenties

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.

1. Ratione personae
De contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.
Volledigheidshalve dient meegedeeld te worden dat de contractuele personeelsleden die geopteerd hebben
voor het behoud van hun oude rechtspositieregeling (ex-gemeentepolitie, ex-rijkswacht of ex-gerechtelijke
politie) alsook de personen aangeworven met een arbeidsovereenkomst van tewerkstelling van studenten
uitgesloten zijn van dit aanvullend pensioenstelsel.
2. Ratione materiae
Bij het koninklijk besluit van 11 december 2019, hernomen als referentie, wordt vanaf 1 juli 2019 een
aanvullend pensioen ten gunste van het contractueel personeel van de geïntegreerde politie in het leven
geroepen:
"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).
De volledige uitleg over de berekening van het aanvullend pensioen kan teruggevonden worden in het
koninklijk besluit van 11 december 2019.
Om te kunnen komen tot een correcte berekening van het aanvullend pensioen, zal er een beroep gedaan
worden op de gegevens die opgenomen zijn in de DMFA(PPL)-aangifte.
Deze gegevens moeten éénmaal per jaar meegedeeld worden.
Deze gegevens worden meegegeven:
- in de aangifte van het 3de kwartaal 2019 voor degenen die al in dienst zijn in het 3de kwartaal 2019
- in het 1ste kwartaal van aangifte voor nieuwe indiensttredingen
- telkens in het 1ste kwartaal van de daaropvolgende jaren.
Volgende gegevens worden gevraagd:
- refertejaar en -maand: jaar en maand waarop de aangegeven loonelementen betrekking hebben;
- maandwedde: geïndexeerde baremieke maandwedde van de 1ste maand van tewerkstelling binnen
het kalenderjaar;
- maandelijkse competentieontwikkelingstoelage (1/12de van het bedrag op jaarbasis) van de 1ste
maand van tewerkstelling binnen het kalenderjaar;
- maandelijkse haard- en standplaatstoelage: haard- en standplaatstoelage van de 1ste maand van
tewerkstelling binnen het kalenderjaar.

Actueel zitten niet alle nodige gegevens niet in de DMFA(PPL)-aangifte waardoor er een anomalie 90017518 wordt gegenereerd. Om een correcte DMFA(PPL)-aangifte te kunnen uitvoeren dient de loonmotor
Themis aangepast te worden. De implementatie van de nodige aanpassingen is voorzien in het tweede
trimester van 2020. Als de loonmotor aangepast is, zullen de nodige DMFA(PPL)-aangiften retroactief tot 1
juli 2019 uitgevoerd worden.
3. In het kort…
Vanaf 1 juli 2019 wordt een aanvullend pensioen ten gunste van het contractueel personeel van de
geïntegreerde politie in het leven geroepen.
De nodige gegevens voor de berekening van het aanvullend pensioen zullen, vanaf het tweede trimester
2020 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2019, opgenomen worden in de DMFA(PPL)-aangifte.
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