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KERNCIJFERS 2020

1.587 lokale besturen aangesloten bij het gesolidariseerde 
pensioenfonds

122.500  gepensioneerden ten laste van het gesolidariseerde 
pensioenfonds 

118.000  actieve vastbenoemde ambtenaren bij de lokale besturen

2.975 miljoen euro pensioenlasten 

+ 10 % sinds 2018 
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Financieel evenwicht  
van het gesolidariseerde  
pensioenfonds
Context

De pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren van lokale besturen zijn ten laste van hun 
werkgever. De Staat maakt die wettelijke pensioenlasten gemeenschappelijk door een sociale 
basisbijdrage in te houden die wordt berekend op de loonmassa van de vastbenoemde perso-
neelsleden van de lokale besturen, ongeacht de werkelijke pensioenlast van elke werkgever. Dat 
systeem van solidariteit tussen de lokale besturen wordt gefinancierd via repartitie: de loonmas-
sa moet dus even snel evolueren als de pensioenlast om een stabiele bijdragevoet te kunnen 
behouden.

Het systeem van gemeenschappelijke financiering omvat op dit moment bijna alle lokale besturen 
met vastbenoemden in dienst, d.i. 1.587 (groepen van) werkgevers, binnen het Gesolidariseerde 
Pensioenfonds (GPF) dat wordt beheerd door de Federale Pensioendienst (FPD). 

Omdat de pensioenlast sneller steeg dan de loonmassa, werd in 2012 een responsabiliserings-
bijdrage ingevoerd. Die wordt ingehouden bij de lokale besturen waar de pensioenlast hoger ligt 
dan de basisbijdrage. Ze vormt de sluitpost van het GPF en wordt elk jaar berekend om het GPF 
in evenwicht te brengen. In 2020 bedroeg ze 597,8 miljoen euro of 20,8 % van de ontvangsten 
van het fonds. 

Financiële voorspellingen 

Het Rekenhof heeft demografische en financiële voorspellingen gemaakt op basis van de indi-
viduele gegevens van de werkende en gepensioneerde vastbenoemden van plaatselijke bestu-
ren. Als alle vastbenoemden die vanaf 2020 met pensioen gaan, worden vervangen door nieuwe 
vastbenoemden, zal de pensioenlast tot in 2034 iets sneller blijven evolueren dan de loonmassa. 

Die hypothese is echter onwaarschijnlijk, omdat het aantal vastbenoemden voortdurend daalt 
en ze vervangen worden door contractuelen. De loonkosten voor contractuelen liggen immers 
lager omdat hun pensioenbijdragen lager zijn. Hoe sterker het aantal vastbenoemden daalt, hoe 
meer de bijdragevoet moet stijgen om de pensioenen te kunnen betalen en hoe voordeliger het 
wordt om vastbenoemden te vervangen door contractuelen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel.

In de hypothese dat niemand nog vast wordt benoemd na 2020, stijgt de verhouding tussen de 
pensioenlasten en de loonmassa van de vastbenoemden snel: de pensioenlasten overstijgen dan 
de loonmassa in 2028. Zonder rekening te houden met de andere ontvangsten, overstijgt het 
bedrag van de responsabiliseringsbijdrage dan dat de basisbijdrage vanaf 2026. Dat betekent dat 
het systeem van solidariteit snel zou verdwijnen, omdat elke werkgever in dat geval min of meer 
zijn eigen pensioenlasten zou betalen. 
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Financiering van het gesolidariseerde pensioenfonds

Het Rekenhof heeft de financieringswijze van het GPF onderzocht om na te gaan of die adequaat 
is om het voortbestaan van het fonds te verzekeren. Het stelt vast dat het beheerscomité van de 
pensioenen van de provinciale en lokale besturen de basisbijdragevoet niet bepaalt op basis van 
een methode of vooraf bepaalde criteria.

Bovendien stelt het Rekenhof vast dat door de reserves te gebruiken die decennia lang zijn opge-
bouwd en door correctiefactoren toe te passen, de verhoging van de bijdragen tijdelijk kon wor-
den beperkt. Tegen het huidige tempo zullen de historische reserves van het GPF echter volledig 
opgebruikt zijn tegen 2027. De piek in de pensioenen ligt echter pas rond 2035.

Tot slot is er door lacunes in de wetgeving het risico dat pensioenlasten niet worden betaald als 
een lokaal bestuur wordt overgenomen of vereffend.

Berekening van de responsabiliseringsbijdrage door de FPD

Het Rekenhof heeft ook het berekeningsproces van de responsabiliseringsbijdrage door de FPD 
gecontroleerd.

Het stelt allereerst vast dat het proces weinig gedocumenteerd is en op de kennis van een be-
perkt aantal medewerkers steunt. Bovendien is voor dit cruciale proces geen risicoanalyse uitge-
voerd en wordt het resultaat van de controlemaatregelen niet gedocumenteerd. Tot slot moeten 
de maatregelen van functiescheiding (ICT) en van toegang en overzending van individuele gege-
vens verbeterd worden. 

Het Rekenhof stelt ook vast dat de pensioenlasten die de voorzorgsinstellingen meedelen, niet 
worden gecontroleerd. Die instellingen beheersen dat proces echter onvoldoende (zo zijn er over-
leden gepensioneerden die nog altijd een pensioen uitbetaald krijgen en zijn er moeilijkheden om 
het aandeel van elke werkgever te berekenen). Bovendien worden de gegevens verscheidene ke-
ren manueel behandeld voordat de berekening plaatsheeft, wegens diverse redenen (correcties 
van de RSZ-aangifte, overdracht van personeel, geen werkende vastbenoemden enz.).

Stimulans voor de aanvullende pensioenen

Vanaf 2020 biedt de wet een financiële stimulans om de toekenning van aanvullende pensioenen 
aan contractuele personeelsleden van lokale besturen aan te moedigen. De stimulans wordt ge-
financierd door de responsabiliseringsbijdrage op te trekken van lokale besturen die geen plan 
hebben voor aanvullende pensioenen (of waarvan het plan niet beantwoordt aan de wettelijke 
voorwaarden). 

Die financieringswijze versnelt het einde van de solidariteit, omdat de lokale besturen zonder 
aanvullend pensioenplan bijdragen zouden kunnen storten die aanleunen bij hun reële pensioen-
last als de stimulans veel succes kent. Ze heeft bovendien andere ongewenste gevolgen voor de 
lokale besturen (onvoorspelbaarheid, concurrentie, onevenwichtige transfers).
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Dat mechanisme brengt de leefbaarheid van het gesolidariseerde pensioenfonds in het gedrang. 
Als, volgens de beschikbare gegevens, meer dan de helft van de contractuele personeelsleden 
van lokale besturen die momenteel geen aanvullend pensioenplan hebben, er een zou genieten 
in de toekomst, zou de stimulans niet meer voldoende gefinancierd worden zou het GPF een te-
kort hebben. Het succes van de maatregel leidt dus tot een deficit bij het GPF.

Tot slot wordt de stimulans berekend op basis van attesten die niet worden gecontroleerd. De 
FPD neemt de gegevens van de attesten, die in pdf-vorm aangeleverd worden, manueel over, 
hoewel ze beschikbaar zijn bij de RSZ.

Conclusies en aanbevelingen 

De financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de lokale besturen 
komt in de problemen omdat de pensioenlasten sneller stijgen dan de loonmassa. De wet van 
30 maart 2018 lost de financieringsmoeilijkheden van het gesolidariseerde pensioenfonds echter 
niet op en kan ze zelfs verergeren. Als het systeem wordt behouden, beveelt het Rekenhof het 
volgende aan: 

• De loonkosten van de contractuelen en van de vastbenoemden moeten dichter bij elkaar ko-
men te liggen voor lokale besturen om de aanwerving van vastbenoemden niet te ontmoe-
digen. 

• De responsabiliseringsbijdrage moet houdbaar en voorzienbaar blijven voor de lokale bestu-
ren. 

• Het federale beleid om de opbouw van een aanvullend pensioen te stimuleren, moet worden 
gefinancierd buiten het gesolidariseerde pensioenfonds om.

Bovendien moet de responsabiliseringsbijdrage correct worden berekend om het vertrouwen 
van de leden van het fonds te behouden. De FPD moet de controleomgeving voor de berekening 
van de bijdrage dus verbeteren door meer in te zetten op vereenvoudiging, voorspelbaarheid, 
controle, automatisering en gegevensuitwisseling met de RSZ. 





Inhoud
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1 Context

1.1.1 Provinciale en lokale besturen 
Met provinciale en lokale besturen (lokale besturen) bedoelt men de gemeentebesturen, 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s) en de verwante verenigingen, 
de provincies, de hulpverleningszones, de politiezones, de intercommunale verenigingen, 
sport- en cultuurcentra, huisvestingsmaatschappijen, bepaalde ziekenhuizen, bepaalde 
rusthuizen enz. 

In het algemeen staan de lokale besturen onder het administratief toezicht van het gewest 
waarin ze gelegen zijn. Ze kunnen echter met ruime autonomie hun financiën en human 
resources beheren1. 

Lokale besturen kunnen personeel in dienst nemen op vastbenoemde basis (vastbenoem-
den) of op basis van een arbeidsovereenkomst (contractuelen) om hun opdrachten te ver-
vullen. Bepaalde taken zijn echter voorbehouden aan vastbenoemden (bijvoorbeeld: poli-
tieagenten). 

Die werknemers zijn aan verschillende socialezekerheidsstelsels onderworpen. Contractuele 
personeelsleden vallen onder het stelsel van de werknemers, terwijl vastbenoemde perso-
neelsleden onder het ambtenarenstelsel vallen. 

Die twee stelsels verschillen sterk op het vlak van pensioenen. Bij een gelijke loopbaan is het 
wettelijk pensioen van een vastbenoemde hoger dan dat van een contractueel. Het werkne-
mersstelsel, dat op contractuelen van toepassing is, biedt de mogelijkheid een aanvullend 
pensioen op te bouwen (tweede pensioenpijler), in tegenstelling tot het ambtenarenstelsel. 

1.1.2 Financiering van de pensioenen via repartitie
Het pensioenstelsel van het vastbenoemde personeel van de lokale besturen wordt net zo-
als de andere wettelijke pensioenstelsels gefinancierd via het repartitiesysteem. Daarbij fi-
nancieren de bijdragen die in een bepaald jaar gestort worden, de pensioenen van datzelfde 
jaar. Financiering via repartitie impliceert dus inkomensoverdrachten tussen de generaties. 
In het kapitalisatiestelsel wordt het pensioen daarentegen gefinancierd door de bijdragen 
tijdens die tijdens de loopbaan worden opgebouwd. 

Een repartitiesysteem is gevoelig voor de demografische evolutie. Als het aantal gepensio-
neerden stijgt ten opzichte van het aantal actieve bijdragers, stijgt ook de bijdragevoet om 
de pensioenuitgaven te kunnen dekken.

1 De gemeentelijke autonomie wordt bekrachtigd door de artikelen 41 en 162 van de Grondwet. 
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Lokale besturen zijn een tamelijk beperkte gesloten groep. De bijdragevoet om de pensi-
oenlasten te dekken hangt dus af van hun keuzes op het vlak van de aanwerving van vast-
benoemden. 

1.1.3	 Historisch	overzicht	van	de	financiering	van	de	lokale	pensioenen
De rustpensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de lokale besturen en de er-
aan gekoppelde overlevingspensioenen zijn ten laste van hun werkgevers. In 1933 werd de 
Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen opgericht om de pensioenen te financieren van 
de lokale besturen die erbij zijn aangesloten2. Die vormen een eerste groep lokale besturen 
(pool 1) waarvan de pensioenen gesolidariseerd zijn. Dat betekent dat een bijdrage tegen 
één tarief wordt afgehouden van de loonmassa van hun vastbenoemd personeel, ongeacht 
het bedrag van hun pensioenlast. Tot in 2007 waren de ontvangsten uit die bijdragen hoger 
dan de uitgaven en werden met het overschot reserves aangelegd. In de praktijk waren bij 
die eerste groep geen nieuwe aansluitingen mogelijk3. 

Om de lokale besturen ertoe aan te zetten bij het gezamenlijke financieringssysteem aan 
te sluiten, bepaalde de wet van 6 augustus 1993 dat een deel van de pensioenen die al vóór 
de aansluiting bestonden, zou worden overgenomen4. De nieuw aangeslotenen vormen een 
tweede groep (pool 2), met hun eigen bijdragevoet. Deze groep kampte echter al snel met 
een tekort, waardoor ontvangsten moesten worden toegewezen die waren bestemd voor 
andere takken van de sociale zekerheid van de lokale entiteiten (egalisatiebijdrage ingehou-
den op het vakantiegeld en boni van kinderbijslag). 

In 2002 werd een derde gesolidariseerde groep (pool 5) opgericht waarin de politiekorpsen 
van de geïntegreerde politie werden samengebracht. Tot slot konden de lokale besturen die 
niet bij een gesolidariseerde groep wensten aan te sluiten, lid worden van een voorzorgsin-
stelling5 (pool 3) of hun eigen pensioenkas behouden (pool 4). 

1.1.4 Gesolidariseerd pensioenfonds
Omdat de pensioenlasten sneller stegen dan de loonmassa van de vastbenoemde perso-
neelsleden, werd op 1 januari 2012 het gesolidariseerd pensioenfonds opgericht (GPF) om de 
langetermijnfinanciering van de pensioenen te verzekeren6. De hervorming heeft hoofdza-
kelijk twee doelen:

• zorgen voor meer solidariteit tussen de lokale besturen door de vijf pools samen te voe-
gen opdat alle lokale besturen dezelfde basisbijdragevoet zouden moeten betalen; 

• de lokale besturen responsabiliseren door een nieuwe responsabiliseringsbijdrage die 
moet worden betaald door de lokale besturen waarvan de pensioenlast hoger ligt dan 
het bedrag van de basisbijdrage (de zogenoemde geresponsabiliseerde besturen). 

2 Wet van 25 april 1933 omtrent de pensioenregeling van het gemeentepersoneel.
3 Bij aansluiting bij het gezamenlijke stelsel (pool 1) moest de werkgever de vroegere pensioenlasten dragen, wat 

impliceerde dat verschillende jaren lang een dubbele bijdrage moest worden betaald. 
4 Wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen.
5 Het gaat om een verzekeraar die is belast met de financiering en het beheer van de pensioenen. 
6 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 hou-
dende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen.
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Deze twee doelstellingen (solidariteit en responsabilisering) moeten worden bereikt dank-
zij een financieringsmechanisme dat voornamelijk steunt op de basis- en responsabilise-
ringsbijdragen. Die vertonen verschillende kenmerken (zie ook hoofdstuk 3). 

Tabel 1 –  Kenmerken van de voornaamste bijdragen van het GPF

Bijdrage Bijdragers Berekeningsgrondslag 
voor de bijdrage Vaststelling 

Basis Alle aangesloten lokale 
besturen

Loonmassa van de 
vastbenoemden

Bijdragevoet drie 
jaar op voorhand 
vastgelegd

Responsabilisering Alleen de 
“geresponsabiliseerde” 
lokale besturen

Pensioenlast – 
basisbijdrage

Jaarlijks berekende 
coëfficiënt  
(min. 50 %)

Bron: Rekenhof

De responsabiliseringsbijdrage wordt zo berekend dat het GPF elk jaar in evenwicht is. 

Schema 1 –  Financiering van het GPF (bedragen 2019 in miljoen euro)

Bron: Rekenhof op basis van de gegevens van de FPD

Bij de oprichting van het GPF verplichtte de wet de lokale besturen die behoorden tot de 
pools 1, 2 en 5 (alleen de lokale politie) om aan te sluiten, maar liet ze de lokale besturen 
die hun pensioenen rechtstreeks financierden (pools 3 en 4) de mogelijkheid om buiten het 
GPF te blijven. Lokale besturen kunnen er zich te allen tijde bij aansluiten. Elk nieuw plaat-
selijk bestuur met statutair personeel wordt er ambtshalve bij aangesloten. 

In 2019 waren 1.587 lokale besturen aangesloten. 28 hebben ervoor geopteerd om zich niet 
aan te sluiten. 761 van die aangesloten besturen moesten een responsabiliseringsbijdrage 
betalen. De 826 resterende lokale besturen hebben dus een basisbijdrage betaald die hoger 
lag dan hun pensioenlasten en dragen zo bij aan de solidariteit. De volgende tabel vermeldt 

Responsabiliserings-
bijdrage   

496 (18 %) 

Ontvangsten Uitgaven
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het aantal aangesloten lokale besturen volgens type en gewest en naargelang ze gerespon-
sabiliseerd zijn of niet. 

Tabel 2 –  Al dan niet geresponsabiliseerde lokale besturen, volgens type en gewest (2019)7

Type plaatselijk 
bestuur

Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest Totaal

Geresp.
Niet-

geresp.
Geresp.

Niet-
geresp.

Geresp.
Niet-

geresp.
Geresp.

Niet-
geresp.

Gemeenten 
en autonome 
gemeentebedrijven

138 181 203 71 15 1 356 253

OCMW’s en 
verenigingen van 
OCMW’s

165 179 112 157 17 4 294 340

Politiezones 6 101 1 71 0 6 7 178

Andere 59 28 41 23 4 4 104 55

Totaal 368 489 357 322 36 15 761 826

Bron: Rekenhof op basis van de gegevens van de FPD

In 2020 financierde het GPF het wettelijk pensioen van nagenoeg 122.500 gerechtigden, 
voor een totaalbedrag van 2.975 miljoen euro (rust- en overlevingspensioenen), waarvan 
907 miljoen euro werd gestort door voorzorgsinstellingen (Ethias, P&V en Ogeo Fund).

1.1.5 Organisatie van het beheer van de plaatselijke pensioenen
Het pensioenstelsel van de lokale besturen wordt georganiseerd via de RSZ, die de bij-
dragen int8, en via de FPD, die de pensioenen toekent en betaalt en het GPF beheert9. De 
voorzorgsinstellingen zijn als historische actoren ook belast met het toekennen en betalen 
van de pensioenen waarvan ze de dossiers beheren. Ze ontvangen maandelijks voorschot-
ten van het GPF. 

7 In bepaalde gevallen kan een aansluiting meerdere werkgevers omvatten, door de mogelijkheid om zich te groepe-
ren.

8 Wet van 10 juli 2016 tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een 
deel van het personeel van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid alsmede tot regeling van diverse aangelegenheden met betrekking tot Famifed en de Federale Pensi-
oendienst.

9 Wet van 18 maart 2018 tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioen-
dienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van 
een deel van de bevoegdheden en het personeel van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, van de opdrachten 
“Pensioenen” van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels en 
van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere Sociale-
zekerheidsstelsels.
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Schema 2 –  Organisatie van het beheer van de pensioenen van de lokale besturen

Bron: Rekenhof

1.2 Onderzoeksvragen

1.  Wordt de responsabiliseringsbijdrage die bepaalde lokale besturen aan het gesoli-
dariseerde pensioenfonds verschuldigd zijn, correct berekend?

2.  Is de financiële leefbaarheid van het gesolidariseerde pensioenfonds verzekerd, re-
kening houdend met de stijging van de pensioenuitgaven, de daling van de loon-
massa en de bijdrageverminderingen die worden toegekend aan bepaalde lokale 
besturen?

De eerste onderzoeksvraag wordt geanalyseerd in de hoofdstukken 4 en 5, de tweede in de 
hoofdstukken 2, 3 en 5.

1.3 Reikwijdte en methode

Deze audit heeft alleen betrekking op de financiering van de pensioenen van vastbenoem-
de personeelsleden van de lokale besturen. 

Het Rekenhof heeft de auditwerkzaamheden uitgevoerd op basis van documenten die 
de FPD ter beschikking heeft gesteld en de antwoorden op de verstuurde vragenlijsten. 
Bovendien werden vergaderingen met de betrokken diensten georganiseerd om de stappen 
in het berekeningsproces te onderzoeken. 

De studiedienst van de FPD heeft voorts de nodige gegevens verstrekt voor de financiële 
voorspellingen. Het Rekenhof heeft met die gegevens zijn eigen simulatiemodel gebouwd 
met behulp van een gespecialiseerd programma. 
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Het Rekenhof heeft ook het beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en lokale 
besturen (hierna: het beheerscomité) ondervraagd op 10 november 2020 en de minister van 
Pensioenen op 28 september 2020. Door de regeringswissel werd de vragenlijst op 18 no-
vember 2020 overgedragen aan de nieuwe minister van Pensioenen. De voorzitter van het 
beheerscomité heeft per mail geantwoord op 22 december 2020 en het kabinet van de mi-
nister van Pensioenen heeft per mail gereageerd op 17 december 2020. 

Tot slot werd met de RSZ en Ethias, die niet bij de audit zijn betrokken, contact opgenomen 
om het proces beter te kunnen begrijpen. 

Het Rekenhof heeft zijn audit uitgevoerd in de veronderstelling dat het systeem voor de 
financiering van de plaatselijke pensioenen dat sinds 1933 is opgezet en in 2012 werd beves-
tigd door de oprichting van het gesolidariseerde pensioenfonds, behouden blijft. Zo werd 
geen rekening gehouden met de volgende mogelijkheden:

• de afschaffing van vastbenoemde tewerkstelling bij de lokale besturen;
• de oprichting van een nieuw statuut voor de ambtenaren van de lokale besturen;
• de regionalisering van de pensioenen;
• de integratie van de pensioenen van de lokale besturen in het geheel van de overheids-

pensioenen;
• de eenmaking van de berekeningswijze van de pensioenen van contractuelen en vast-

benoemden. 

1.4 Planning

3 juni 2020 Aankondiging van de audit aan de minister van Pensioenen 
en aan de Federale Pensioendienst

Juli tot december 2020 Auditwerkzaamheden

17 maart 2021 Verzending van het ontwerpverslag aan de minister van 
Pensioenen en aan de administrateur-generaal van de 
Federale Pensioendienst

14 april 2021 Antwoord van de minister van Pensioenen

23 april 2021 Antwoord van de Federale Pensioendienst



FINANCIEEL EVENWICHT VAN HET GESOLIDARISEERDE PENSIOENFONDS / 21

Hoofdstuk 2

Demografische tendensen en 
financiële voorspellingen 
In dit hoofdstuk worden de demografische tendensen van de plaatselijke ambtenaren be-
sproken en de voorspellingen van de pensioenlast en de loonmassa van de vastbenoemde 
personeelsleden voor de werkgevers die bij het GPF zijn aangesloten.

2.1	 Demografische	tendensen

2.1.1 Leeftijdspiramide
In 2020 ontvingen ongeveer 122.500 personen een pensioen van het GPF. De lokale besturen 
stelden nagenoeg 118.000 vastbenoemden tewerk, wat dus meer dan één gepensioneerde 
per actieve werknemer vertegenwoordigde. De gepensioneerden waren gemiddeld 71 jaar. 

Grafiek 1 –  Leeftijd van de actieve en gepensioneerde vastbenoemden van de lokale besturen (2020)

Bron: Rekenhof op basis van de door de FPD verstrekte gegevens

Het aantal gepensioneerden is hoog in vergelijking met het aantal actieven wegens redenen 
die voor alle pensioensystemen in België gelden, onder meer de pensionering van de naoor-
logse generatie en de stijging van de levensverwachting. 
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31 % van de actieven (36.874) zijn vastbenoemden van 55 jaar of ouder. De gemiddelde leef-
tijd van vastbenoemden bedraagt 47,8 jaar. De oververtegenwoordiging van vastbenoem-
den die dicht bij hun pensioen staan, kan onder meer worden verklaard door de vroegere 
praktijk van de benoemingen op het einde van de loopbaan. 

Vóór de wet van 30 maart 201810 werden de dienstjaren die als contractueel werden ge-
presteerd bij een publieke werkgever onder bepaalde voorwaarden meegeteld in de bere-
kening van het ambtenarenpensioen. De werkgever had echter voor die periodes minder 
hoge bijdragen gestort aan het stelsel van de werknemers11. De lokale besturen hebben dus 
vaak contractuelen aangeworven die ze dan op het einde van hun loopbaan benoemden. Zo 
konden ze aan die personeelsleden een pensioen van vastbenoemde toekennen zonder de 
overeenstemmende bijdragen te hebben gestort. 

De wet van 30 maart 2018 heeft die gelijkstelling geschrapt voor personeelsleden die wer-
den benoemd vanaf 1 december 2017. Die maatregel heeft door de lange overgangsperiode 
echter pas significante gevolgen op lange termijn. 

2.1.2 Evolutie van het aantal contractuelen en vastbenoemden
In 2020 hadden de lokale besturen die bij het GPF aangesloten zijn, iets meer dan 357.300 per-
soneelsleden, van wie een derde vastbenoemden en twee derden contractuelen. De tewerk-
stelling bij de lokale besturen steeg met 7,7 % (25.600) tussen 2005 en 2020. Tijdens die 
periode daalde het aantal vastbenoemden bij lokale besturen met 26.900 (-19 %) , terwijl het 
aantal contractuelen met 52.500 (+28 %) steeg. 

Grafiek 2 –  Vastbenoemden en contractuelen bij de lokale besturen (2005-2020)

Bron: Rekenhof op basis van de gegevens van de RSZ

10 Wet van 30 maart 2018.
11 Die gelijkstelling werd in België bij alle overheidsniveaus toegepast.
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De volgende grafiek toont bovendien het heel grote onevenwicht per leeftijdscategorie tus-
sen vastbenoemden en contractuelen. Contractuelen vertegenwoordigen 85 % (78.754) van 
de actieven in de categorie 18-34 jaar (92.484), d.i. meer dan vier personeelsleden op vijf. 
Bovenaan de piramide (ouder dan 55 jaar) liggen de aantallen contractuelen en ambtenaren 
dichter bijeen en vertegenwoordigen ze respectievelijk 56 % en 44 % van die leeftijdscate-
gorie. 

Grafiek 3 –   Leeftijd van de vastbenoemden en contractuelen bij de lokale besturen (2020)

Bron: Rekenhof op basis van de door de FPD verstrekte gegevens

Volgens de gegevens van de FPD gaat ongeveer 68 % van de vastbenoemden met pensioen 
vóór ze 62 jaar zijn12. Dat zal een dubbel effect hebben op de financiering van de pensioenen. 
Enerzijds zullen de pensioenlasten in het komende decennium significant stijgen door de 
nakende pensionering van vastbenoemden van 55 jaar en ouder. Bovendien zullen veel van 
die personeelsleden een pensioen als vastbenoemde genieten voor heel hun loopbaan bij de 
openbare sector omdat ze vóór 1 december 2017 werden benoemd. Anderzijds zal het aantal 
bijdragers sterk dalen door die pensioneringen. 

Het aandeel contractuele personeelsleden ligt veel hoger bij de lokale besturen dan bij de 
federale Staat (27,8 %) en de deelstaatentiteiten (42,7 %). Dat kan gedeeltelijk door histori-
sche redenen worden verklaard13. 

12 FPD, FPD in cijfers, www.sfpd.fgov.be 
13 Bijvoorbeeld de verplichting voor sommige gemeenten om statutaire personeelsleden te vervangen door contrac-

tuele personeelsleden in het kader van door de toezichthoudende overheid opgelegde saneringsplannen en de 
evolutie van de structuren en opdrachten van bepaalde lokale besturen (fusie van gemeenten, verdwijnen van 
statutair verplegend personeel enz.).
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Lokale besturen verkiezen tegenwoordig contractuelen in dienst te nemen, onder meer 
door de hogere loonkosten van een vastbenoemd personeelslid. Vanwege de financiering 
van de pensioenen belopen de werkgeverslasten immers 49,48 % voor een vastbenoemd 
en 28,86 %14 voor een contractueel personeelslid (zonder eventuele verminderingen). Dat 
verschil zal in 2022 toenemen omdat de werkgeversbijdragevoet voor vastbenoemden stijgt 
naar 50,98 % wegens de verhoging van de basisbijdrage (zie punt 3.1). Een personeelslid met 
een mediaanloon statutair in dienst nemen in plaats van contractueel, bijvoorbeeld, kost de 
werkgever ongeveer 693 euro per maand meer, wat betekent dat een statutair personeelslid 
16 % meer kost voor een werkgever15. 

Dat vastbenoemden heel wat meer kosten is een specifiek gegeven voor de lokale besturen: 
bij de andere bestuursniveaus is het verschil kleiner. De werkgeversbijdragen voor vastbe-
noemden bestaan immers voor het grootste deel uit de pensioenbijdrage, die veel hoger ligt 
voor vastbenoemden van lokale besturen dan voor vastbenoemden van de andere bestuurs-
niveaus. 

De basiswerkgeversbijdragevoet voor contractuelen ligt bovendien bij de lokale besturen 
iets lager dan bij de andere bestuursniveaus. Als de bijdragevoet voor de contractuelen van 
de lokale besturen gelijk zou worden getrokken met die van de andere bestuursniveaus, zou 
hij 31,71 % bedragen in plaats van 28,86 %16.

Waalse en Brusselse lokale besturen kunnen daarnaast een beroep te doen op gesubsidi-
eerde contractuelen in het kader van gewestelijk tewerkstellingsbeleid. Dat biedt hun over 
het algemeen ook een verminderde werkgeversbijdragevoet17. 

Door al die factoren stijgt het loonkostenverschil tussen een contractueel en een vastbe-
noemd personeelslid bij de lokale besturen. Bepaalde lokale besturen geven daarom in hun 
aanwervingsbeleid de voorkeur aan contractuelen, wat leidt tot een vermindering van de 
loonmassa van de vastbenoemden. In een repartitiesysteem leidt die situatie tot een stij-
ging van de bijdragevoet die nodig is om de pensioenuitgaven te dekken. 

14 Percentage van toepassing als de werknemer onder de vakantie- en arbeidsongevallenregeling van de publieke 
sector valt. In het andere geval kan de werkgeversbijdragevoet oplopen tot 29,60 %.

15 In 2018 bedroeg het mediaanloon in België 3.361 euro per maand (Bron: website van Statbel). 
16 De basiswerkgeversbijdragevoet voor contractuelen van de andere bestuursniveaus is 24,82 %, tegenover 23,07 % 

voor de lokale besturen. De totale werkgeversbijdragevoet omvat andere bijdragen. 
17 Gesubsidieerde contractuelen (gesco’s) zijn werknemers met een arbeidsovereenkomst in dienst bij bepaalde 

werkgevers, van wie de loonkosten worden gedekt door een premie van de gewestelijke overheid. Werkgevers die 
gesubsidieerde contractuelen in dienst nemen, krijgen onder welbepaalde voorwaarden een vermindering van de 
werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid voor deze werknemers. Sinds 1 januari 2014 is de vermindering voor 
de tewerkstelling van gesco’s geïntegreerd als doelgroepvermindering in het systeem van de geharmoniseerde 
verminderingen. (bron: RSZ)

https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/salaires-et-cout-de-la-main-doeuvre/salaires-mensuels-bruts-moyens
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Schema 3 –  Vicieuze cirkel die wordt veroorzaakt door de veel hogere loonkosten van een vastbe-
noemd dan van een contractueel personeelslid

Bron: Rekenhof 

Zoals schema 3 illustreert, creëert dat mechanisme een vicieuze cirkel: hoe sterker het aan-
tal vastbenoemden daalt, des te financieel interessanter wordt het om vastbenoemden door 
contractuelen te vervangen. Dat effect werd gemilderd door de invoering van de responsa-
biliseringsbijdrage in 2012 (zie punt 3.2).

Het Rekenhof is van oordeel dat het noodzakelijk is de loonkosten van contractuele en 
vastbenoemde personeelsleden dichter naar elkaar te laten toegroeien om het ontradende 
effect op de aanwerving van vastbenoemden weg te nemen. 

2.2 Financiële voorspellingen

2.2.1 Methode
Het Rekenhof heeft op basis van de individuele gegevens van de plaatselijke vastbenoem-
den een financiële voorspelling gemaakt. Het model simuleert de evolutie van de populatie 
actieven en gepensioneerden, en maakt daarbij gebruik van: 

• de Belgische sterftetafels om de overlijdensdatum van de gepensioneerden te ramen18;

18 FOD Economie, Statbel, Sterftetafels en levensverwachting, pagina geraadpleegd op 15 september 2020,  
https://statbel.fgov.be. De levensverwachting wordt individueel berekend op basis van het geslacht, de geboorte-
maand en het geboortejaar, volgens de sterftetafels 2018 (als momenttabellen, d.w.z. zonder de verhoging van de 
levensverwachting in de toekomst). 
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• de weddeschaal en het tantième van de actieven om het bedrag van hun toekomstige 
pensioen te ramen19;

• de gemiddelde pensioneringsdatum in de voorbije jaren om de datum van pensionering 
te ramen20. 

De evolutie van de pensioen- en weddebedragen werd berekend op kwartaalbasis, rekening 
houdend met de volgende jaarpercentages21:

• indexering volgens de inflatie (pensioenen en lonen): 1,35 %;
• perequatie (pensioenen): 0,5 %;
• verhoging van weddeschaal en bevordering (wedden): 1,5 % tot 50 jaar en 0,375 % daarna.

Ook de overlevingspensioenen werden geraamd22. De voorspellingen worden uitgevoerd in 
courante euro, d.w.z. dat ze rekening houden met de geraamde inflatie. 

Er werden twee voorspellingen gemaakt tot 2040 op basis van tegengestelde scenario’s 
(S1 en S2). Die voorspellingen willen de weerslag analyseren van het benoemingsbeleid op 
de financiering van het GPF en geen precieze raming van de loonmassa geven. Het eerste 
scenario (S1) gaat ervan uit dat vanaf januari 2020 geen enkele benoeming meer gebeurt: 
vastbenoemden die met pensioen gaan, worden dus niet vervangen door andere vastbe-
noemden (dit is het geval als een vastbenoemde wordt vervangen door een contractueel). 
Het tweede scenario (S2) is gebaseerd op de veronderstelling dat elke gepensioneerde vast-
benoemde onmiddellijk wordt vervangen door een nieuwe vastbenoemde. Het nieuwe per-
soneelslid krijgt een aanvangswedde die overeenstemt met 70 % van die van de persoon die 
hij vervangt23. 

De pensioenlasten evolueren op dezelfde wijze bij de twee voorspellingen omdat in het 
model geen rekening wordt gehouden met de pensionering van de nieuwe personeelsleden. 

19 Het bedrag van het toekomstige pensioen wordt geschat door de maximale maandwedde volgens weddeschaal te 
delen door het op het personeelslid toepasselijke tantième, en dat bedrag vervolgens met 25 te vermenigvuldigen. 
Dat bedrag wordt geïndexeerd op basis van de datum van pensionering. 

20 De gemiddelde leeftijd waarop vastbenoemden van de lokale besturen met pensioen gingen, bedroeg 61,02 jaar 
in 2018 en 61,42 jaar in 2019. Voor vastbenoemden met een preferentieel tantième (50) bedraagt de geraamde 
leeftijd waarop ze met pensioen gaan 60 jaar voor personeelsleden die vóór 1961 zijn geboren en 61 jaar voor per-
soneelsleden geboren vanaf 1962. Voor vastbenoemden met een gewoon tantième (60) bedraagt de geraamde 
leeftijd waarop ze met pensioen gaan 62 jaar voor personeelsleden die vóór 1960 zijn geboren en 63 jaar voor 
personeelsleden geboren vanaf 1962 (de vertrekleeftijd evolueert progressief voor personeelsleden die tussen die 
twee jaren zijn geboren). 

21 Het indexerings- en perequatiepercentage zijn bepaald aan de hand van de ramingen van het Planbureau. De ver-
hoging volgens weddeschaal wordt berekend op basis van de weddeschalen van het federaal openbaar ambt. 

22 Het overlevingspensioen is het pensioen dat wordt gestort aan de huwelijkspartner die overblijft na het overlijden 
van de gepensioneerde die de rechten op een rustpensioen heeft opgebouwd. Vanuit een methodologische keuze 
wordt het toegepast bij het vermoedelijke overlijden van alle gepensioneerden die in 2020 gehuwd of gescheiden 
waren, op voorwaarde dat de langstlevende huwelijkspartner jonger is. Het werd gemiddeld geraamd op 46,3 % 
van het rustpensioen als de overleden persoon een man is en op 25,2 % van het rustpensioen als de overleden per-
soon een vrouw is. Het wordt uitgekeerd gedurende een periode die overeenstemt met het leeftijdsverschil +5 jaar 
als de langstlevende huwelijkspartner een vrouw is en het leeftijdsverschil + 1 jaar als de langstlevende huwelijks-
partner een man is. 

23 Dat percentage wordt berekend op basis van de wedden die overeenstemmen met de weddeschalen van het fede-
raal openbaar ambt voor een personeelslid bij het begin van de loopbaan en op het einde van de loopbaan.  
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2.2.2 Resultaten
De onderstaande grafiek geeft het resultaat van de twee voorspellingen. De pensioenlasten 
stijgen snel tussen 2020 en 2030 en vervolgens matiger tot een piek in 2035. In dat jaar be-
lopen ze 3.915 miljoen euro, d.i. een stijging met 1.193 miljoen euro (+43,9 %) in vergelijking 
met 2020. Nadien verminderen ze. 

Grafiek 4 –  Voorspellingen 2020-2040 van de pensioenlasten en van de loonmassa van de lokale be-
sturen aangesloten bij het GPF, op basis van de individuele gegevens volgens twee scena-
rio’s (in miljard euro)

Bron: Rekenhof

In het eerste scenario (S1), waarbij na 2020 geen enkel personeelslid statutair wordt aange-
worven, daalt de loonmassa van de vastbenoemden met 54 % (2.365 miljoen euro) naarmate 
ze met pensioen gaan tussen 2020 en 2040. In 2028 zou de loonmassa kleiner worden dan 
de pensioenlasten. De ratio tussen pensioenlasten en loonmassa zou dus groter zijn dan 1. 
Daar de pensioenlasten door steeds minder actieve vastbenoemden worden gedragen, zou-
den de loonkosten per vastbenoemde stijgen. 

In het tweede scenario (S2) waarbij elk personeelslid wordt vervangen, stijgt de loonmassa 
elk jaar lichtjes wegens de inflatie en de evolutie van de weddeschalen. Over de periode 
2020-2040 zou de stijging 744 miljoen euro bedragen (16,5 %). De pensioenlasten zouden 
echter sneller stijgen tot in 2034. De ratio tussen de pensioenlasten en de loonmassa zou 
68 % bedragen in 2025, 75 % in 2030 en 77 % in 2035, en zou nadien dalen. 

2.3 Kwaliteit van de voorspellingen van de FPD 

2.3.1 Methode 
De FPD schat jaarlijks de geïnde bijdragen en de uitbetaalde pensioenen voor de komende 
zes jaar. Dat gebeurt in een Excelbestand op basis van de gegevens per plaatselijk bestuur. 
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Het gehanteerde model berust op lineaire tendensen van de laatste vier jaar om de  
pensioenlasten en de evolutie van het aantal actieven te ramen. De resultaten worden ver-
volgens aangepast rekening houdend met verschillende parameters, waarvan bepaalde em-
pirisch worden bepaald24. De FPD heeft getracht zijn voorspellingen te verbeteren door re-
kening te houden met de gemiddelde leeftijd van de personeelsleden en door de werkgevers 
van de plaatselijke overheidsdiensten te bevragen over hun aanwervingsintenties. Die twee 
initiatieven leverden echter geen tastbare resultaten op en zijn niet voortgezet, gelet op de 
bijkomende werklast die ze veroorzaakten. 

De FPD gebruikt die voorspellingen om de responsabiliseringscoëfficiënt voor de komende 
zes jaar te ramen. De raming wordt ook meegedeeld aan het beheerscomité om de voor te 
stellen basisbijdragevoet vast te leggen. Tot slot wordt ze gebruikt om de begroting van de 
FPD uit te werken. 

De FPD heeft bovendien een onlineplatform ontwikkeld om het resultaat van die raming 
mee te delen aan de lokale besturen, om ze te helpen bij het opstellen van hun meerjaren-
begroting en meer in het algemeen bij het nemen van de beslissingen over hun personeels-
beleid. 

Het Rekenhof stelt de volgende beperkingen vast in de kwaliteit van de voorspellingen van 
de FPD:

• De individuele loopbaangegevens worden niet gebruikt. De leeftijdspiramide van de 
ambtenaren van de lokale besturen vertoont echter een groot onevenwicht en laat zien 
dat er in de komende jaren veel pensioneringen zullen zijn (zie punt 2.1.2). 

• Lineaire tendensen zijn niet betrouwbaar voor ramingen op lange termijn. Zo wordt 
de stijging van de pensioenlasten in 2020 geschat op 15,8 % (475,3 miljoen euro) tussen 
2021 en 2024, terwijl de stijging in 2019 maar op 9,7 % (290,0 miljoen euro) werd geschat. 

• Het model gebruikt verschillende parameters, maar hoe die worden bepaald wordt niet 
meegedeeld aan het beheerscomité. 

• Voor de ramingen werd geen beroep gedaan op de studiedienst van de FPD (codepartement 
Financiële Studies en Statistieken). 

In zijn antwoord voegt de FPD eraan toe dat het beheerscomité nooit bijkomende vragen 
heeft gesteld over de parameters en de ramingsmethode. Wat de samenwerking met de 
studiedienst betreft, geeft de FPD aan dat hij verkoos de beheersploeg van het GPF bin-
nen dezelfde dienst te houden op het moment van hun overstap vanuit de Dienst voor de 
Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). Die keuze sluit samenwerking met de studie-
dienst niet uit, te meer daar een medewerker die vroeger het GPF beheerde, er recentelijk 
naar overgeplaatst is.

24 Het gaat om de volgende factoren:
• percentage indexering, perequatie, loondrift;
• empirisch vastgelegde minimale en maximale variatiecoëfficiënten die worden gebruikt voor de kosten en de 

evolutie van de VTE om de “aselecte waarnemingen uit te vlakken” en om te “waarborgen dat ze overeenstemt 
met de begroting op globaal niveau”;

• specifieke correctiefactoren voor de pensioenlasten waarvan de FPD de dossiers beheert. 
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2.3.2 Voorspellingsprogramma ExSysPen
Het Rekenhof stelt vast dat de FPD wel degelijk beschikt over de nodige loopbaangegevens 
om de nieuwe pensioenen te ramen. 

De vroegere Pensioendienst van de Overheidssector had onder de naam ExSysPen een pro-
gramma ontwikkeld om langetermijnramingen van de overheidspensioenen uit te voeren 
op basis van individuele gegevens25. Dat programma werd tussen 2007 en 2009 gebruikt 
om de hervorming van de financiering van de pensioenen van de lokale besturen voor te 
bereiden die in 2011 werd gerealiseerd. 

Dat programma werd echter ten tijde van de audit niet meer gebruikt. Er was een nieuw 
programma in ontwikkeling waarin ook de werknemerspensioenen zouden worden opge-
nomen en waarmee voorspellingen zouden kunnen worden uitgevoerd van de pensioenuit-
gaven op korte, middellange en lange termijn. Aan de hand van het programma zal men 
wijzigingen in de wetgeving kunnen simuleren en de impact ervan kunnen becijferen26. Het 
zou in 2021 afgewerkt moeten worden. 

2.4 Conclusie

De pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren van de lokale besturen worden net zoals 
de andere wettelijke pensioenstelsels gefinancierd via repartitie, d.w.z. dat de bijdragen die 
in een jaar worden geïnd, de pensioenen van datzelfde jaar financieren. 

Een repartitiestelsel voor pensioenen is alleen duurzaam als de evolutie van de loonmassa 
de evolutie van de pensioenlasten volgt. De ambtenaren van de lokale besturen evolueren 
op demografisch vlak echter op twee manieren: 

• Het aantal vastbenoemden daalt voortdurend omdat ze worden vervangen door con-
tractuelen. Dat komt voornamelijk omdat vastbenoemden duurder zijn wegens de werk-
geversbijdragen voor de pensioenen. De vermindering van het aantal vastbenoemde 
personeelsleden doet zo een vicieuze cirkel ontstaan. 

• De gemiddelde leeftijd van de vastbenoemden is gestegen door de vroegere praktijk 
van de benoemingen op het einde van de loopbaan. In het volgende decennium gaan 
heel wat vastbenoemden met pensioen, wat tegelijk zal leiden tot een stijging van de 
pensioenlasten en een vermindering van de bijdragebasis. 

Het Rekenhof heeft berekend dat de pensioenlasten sneller zullen stijgen dan de loonmassa, 
ongeacht op welke manier de personeelsleden die met pensioen gaan, worden vervangen. 

25 Het werd bijvoorbeeld gebruikt om de hervorming inzake de zwaarte van bepaalde beroepen te evalueren.
26 Bestuursplan 2020 van de FPD.
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 Aanbevelingen Gericht aan

1 De loonkosten van contractuele en vastbenoemde personeelsleden 
van de lokale besturen naar elkaar laten groeien om het ontradende 
effect op de aanwerving van vastbenoemden weg te nemen 

• Een maximum vastleggen voor de totale werkgeversbijdragevoet 
van toepassing op de vastbenoemden van de lokale besturen die bij 
het GPF aangesloten zijn (bijvoorbeeld 50 %), met de toestemming 
om de basisbijdragevoet te verhogen.

Wetgever

• De werkgeversbijdragevoet die van toepassing is op de contractuele 
personeelsleden van de lokale besturen gelijktrekken met die welke 
van toepassing is op de andere contractuelen van de openbare 
sector. 

Wetgever

• Met de betrokken gewesten overleggen over de vermindering van 
de werkgeversbijdragen voor gesubsidieerde contractuelen in dienst 
van lokale besturen.

Minister van  
Pensioenen

2 De voorspellingen van het GPF maken op basis van de 
geïndividualiseerde gegevens van de actieven en gepensioneerden, 
in samenwerking met de studiedienst

• De methode waarmee de parameters voor de voorspellingen werden 
vastgelegd, meedelen aan het beheerscomité

FPD

• Het programma ExSysPen 2.0 gebruiken zodra het beschikbaar is 
om het beheer van het GPF te ondersteunen.

FPD



FINANCIEEL EVENWICHT VAN HET GESOLIDARISEERDE PENSIOENFONDS / 31

Hoofdstuk 3

Financiering van 
het gesolidariseerde 
pensioenfonds
In dit hoofdstuk wordt nagegaan of de financieringswijzen van het gesolidariseerde pensi-
oenfonds adequaat zijn om de duurzaamheid ervan te verzekeren. De ontvangsten bedroe-
gen in totaal 2.806,9 miljoen euro in 2019. Hieronder worden de voornaamste vermeld. De 
‘andere inkomsten’ zijn voornamelijk overdrachten tussen stelsels die niet in dit verslag aan 
bod komen.

Grafiek 5 –  Voornaamste ontvangsten (in percentage van de totale ontvangsten 2019)

Bron: Rekenhof op basis van de gegevens van de FPD 

3.1 Basisbijdrage

3.1.1 Evolutie van de bijdragevoet en van de bedragen
De basisbijdrage wordt afgehouden van de loonmassa van de vastbenoemde personeelsle-
den en is verschuldigd los van de pensioenlasten van elke werkgever. In 2019 hebben 826 lo-
kale besturen (48 % van de aangesloten besturen) een basisbijdrage gestort die hoger lag 
dan het bedrag van hun eigen pensioenlast. 

Basisbijdrage
68%

Responsabiliserings-
bijdrage

18%

Correctiefactoren
10%

Andere inkomsten 4%



32

Grafiek 6 –  Vergelijking van het bedrag van de basisbijdrage met de pensioenlasten voor de geres-
ponsabiliseerde en niet-geresponsabiliseerde lokale besturen (schatting 2020, in mil-
joen euro)

Bron: Rekenhof op basis van de gegevens van de FPD

Tussen 2016 en 2021 is de basisbijdragevoet van 41,5 % van toepassing op alle aangesloten 
lokale besturen27. Hij bestaat uit de werkgeversbijdrage van 34 % en een vaste persoonlijke 
bijdrage van 7,5 %. De basisbijdrage vertegenwoordigt 68,4 % (1.920,8 miljoen euro) van 
de ontvangsten in 2019 (2.806,9 miljoen euro). De ontvangsten uit de basisbijdrage stegen 
lichtjes tussen 2017 en 2019 wegens de geringe evolutie van de loonmassa en een ongewij-
zigde bijdragevoet. Voor 2022 wordt de basisbijdragevoet opgetrokken naar 43 %, waardoor 
de patronale pensioenbijdrage 35,5 % zal bedragen28. 

3.1.2 Proces voor het vastleggen van de bijdragevoet
De wet bepaalt dat de basisbijdragevoet drie jaar voordien bij koninklijk besluit wordt vast-
gelegd op basis van een voorstel van het beheerscomité dat vóór 1 september moet worden 
bezorgd. Ze preciseert dat een indicatief percentage moet worden verstrekt voor de vol-
gende drie jaren (d.w.z. de jaren N+4 tot N+6) 29. 

De wet bepaalt ook dat de basisvoet niet sneller mag  evolueren dan de kosten van de ver-
grijzing30 bepaald door de Studiecommissie voor de Vergrijzing31. Het Rekenhof stelt echter 

27 Bepaalde lokale besturen kunnen echter een vermindering met 3 % genieten die door de historische reserves wordt 
gefinancierd.

28 Koninklijk besluit van 29 november 2019 dat werd genomen voor het jaar 2022 in uitvoering van artikel 16, 1e lid, 
1), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vast-
benoemde 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.

29 Artikelen 11, 14 en 16 van de wet van 24 oktober 2011. 
30 De Studiecommissie voor de Vergrijzing werd opgericht door de wet van 5 september 2001. Ze moet een jaarlijks 

verslag opstellen over de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. Dat verslag vermeldt de evolutie van 
de budgettaire kosten van de vergrijzing, d.w.z. de variatie van de sociale uitgaven uitgedrukt als procentpunt van 
het bbp.  

31 Artikel 14 van de wet van 24 oktober 2011.
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vast dat nooit met de kosten van de vergrijzing rekening werd gehouden om de basisvoet 
vast te leggen. In het algemeen heeft het beheerscomité geen enkel criterium vastgelegd om 
te beslissen over de voor te stellen bijdragevoet. 

In de praktijk houdt het beheerscomité hoofdzakelijk rekening met de weerslag van de 
voorstellen van basisvoet op de responsabiliseringscoëfficiënt. Het zoekt dus naar een 
evenwicht tussen de solidariteitscomponent en de responsabiliseringscomponent om de 
basisvoet voor te stellen. Als de basisbijdragevoet wordt opgetrokken, verhoogt de solidari-
teit tussen de lokale besturen en omgekeerd. 

De beslissing van het beheerscomité wordt ook beïnvloed door parameters van buitenaf. Zo 
kende het Vlaamse Gewest in 2020 een dotatie toe van 131,9 miljoen euro om een deel van 
de kosten van de responsabiliseringsbijdrage te dekken. In Wallonië krijgen bepaalde lokale 
besturen een specifieke lening van het gewest om de responsabiliseringsbijdrage te finan-
cieren. Het Rekenhof stelt vast dat de externe financieringen die rechtstreeks aan de lokale 
besturen worden gestort om de responsabiliseringsbijdrage te financieren, de al uiteenlo-
pende belangen tussen de leden van het beheerscomité nog accentueren, wat het bereiken 
van een consensus bemoeilijkt en het goed bestuur van het GPF belemmert. 

Op 31 augustus 2020 heeft de administratie van de FPD aan het beheerscomité voorgesteld 
voor 2023 te kiezen tussen twee percentages, namelijk 43 % of 45 %32.Volgens de adminis-
tratie is de keuze tussen die twee percentages arbitrair33. 

De leden van het beheerscomité zijn het niet eens geworden over die twee percentages en 
hebben dus geen bijdragevoet aan de minister voorgesteld, hoewel dat wettelijk verplicht 
is. Het beheerscomité heeft in oktober zijn verdeelde advies aan de nieuwe minister van 
Pensioenen bezorgd. De minister heeft aangekondigd dat het dossier globaal wordt onder-
zocht voordat de bijdragevoet wordt vastgelegd. 

Het Rekenhof stelt vast dat de keuze van de basisvoet die het beheerscomité voorstelt, niet 
berust op een methode of vooraf vastgelegde criteria. De blokkering die daardoor ontstaat, 
vormt een hinderpaal voor het goede beheer van het GPF en voor de voorzienbaarheid van 
de toekomstige pensioenuitgaven voor de lokale besturen.

3.2 Responsabiliseringsbijdrage

3.2.1 Berekening
De responsabiliseringsbijdrage is de correctievariabele van het GPF om het financiële even-
wicht ervan te verzekeren. Het bedrag ervan wordt dus vastgelegd in verhouding tot de 
andere ontvangsten en uitgaven. Het te dekken tekort wordt jaarlijks berekend, rekening 
houdend met de pensioenuitgaven van het jaar voordien en met alle andere ontvangsten 
van het GPF (zie schema 1). 

32 In 2019 werd voor 2023 een bijdragevoet van 43 % aangekondigd.
33 Notulen van het beheerscomité van 31 augustus 2020.
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In een eerste stap wordt de responsabiliseringscoëfficiënt als volgt berekend:

In een tweede stap wordt de coëfficiënt toegepast op het individuele pensioentekort van elk 
plaatselijk bestuur (verschil tussen zijn pensioenlast en zijn basisbijdrage) om het bedrag 
van zijn responsabiliseringsbijdrage te bepalen. 

In een derde stap wordt een vermindering van de responsabiliseringsbijdrage toegekend 
aan de lokale besturen die een aanvullend pensioenplan hebben afgesloten voor hun con-
tractuele personeelsleden. Die vermindering wordt gecompenseerd door de geresponsabi-
liseerde lokale besturen die hun contractuele personeelsleden geen aanvullend pensioen 
aanbieden (of waarvan het stelsel van aanvullende pensioenen niet beantwoordt aan de 
wettelijke criteria). Voor die lokale besturen wordt dus een hogere responsabiliseringsbij-
drage berekend (zie hoofdstuk 5). 

De responsabiliseringscoëfficiënt van lokale besturen die geen enkele vastbenoemde in 
dienst hebben (bv. uitdovende formatie), wordt tot slot verhoogd naar 100 %, d.w.z. dat ze 
al hun pensioenlasten dragen. 

3.2.2 Evolutie van de bijdragevoet en van de bedragen
De responsabiliseringsbijdrage zal snel stijgen wegens de evolutie van de pensioenuitgaven, 
die sneller gaat dan de evolutie van het aantal vastbenoemden van de lokale besturen (zie 
punt 2.1). 

Bij een stijging van de responsabiliseringsbijdrage daalt de solidariteit tussen lokale be-
sturen. Een responsabiliseringscoëfficiënt van nagenoeg 100 % impliceert het einde van 
de gemeenschappelijke financiering omdat dan elk plaatselijk bestuur ongeveer zijn eigen 
pensioenlasten betaalt. 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑
∑𝐺𝐺𝐺𝐺𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡 (𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃) − ∑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇 (𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑔𝑔𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃)
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Grafiek 7 –  Te verwachten bedrag van de responsabiliseringsbijdrage voor een basisbijdrage van 43 % 
vanaf 2022 (voorspellingen FPD, in miljoen euro) 

Bron: Rekenhof op basis van de gegevens van de FPD

De FPD raamde de responsabiliseringscoëfficient op 50 % voor 2020 en 2021 (het wettelijke 
minimumniveau ervan) en op 56 % voor 2022. Voor de latere jaren hangt de evolutie van 
de responsabiliseringscoëfficiënt af van de gekozen basisvoet. Met een basisvoet van 45 % 
in plaats van 43 % zou men de responsabiliseringsbijdrage lichtjes kunnen verminderen. 

Tabel 3 –  Raming van de evolutie van de responsabiliseringscoëfficiënt volgens de FPD, op basis van 
de toegepaste basisvoet

Basisvoet
Responsabiliseringscoëfficiënt

2023 2024 2025 2026

43 % 73 % 75 % 77 % 79 %

45 % 70 % 72 % 75 % 77 %

Bron: FPD

De verhoging van het totaalbedrag van de responsabiliseringsbijdrage gaat hand in hand 
met de stijging van het aantal lokale besturen die die bijdrage verschuldigd zijn, rekening 
houdend met de demografische evolutie (zie punt 2.1). De FPD raamt in een studie van 
2020 het aantal geresponsabiliseerde lokale besturen in 2025 op 1.025, d.i. 39 % meer dan in 
2019. Tegen dat jaar zal met andere woorden ongeveer twee derde van de aangesloten lokale 
besturen een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen. 

Uit de financiële voorspellingen op lange termijn van het Rekenhof blijkt dat het aandeel 
van de responsabiliseringsbijdragen in de ontvangsten van het GPF afhangt van de vraag in 
hoeverre vastbenoemden vervangen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

153

1.490

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

De responsabiliseringsbijdrage zou bijna vertienvoudigen tussen 2012 en 
2026.

x 10



36

Grafiek 8 –  Evolutie 2020-2040 van het aandeel van de responsabiliseringsbijdrage34 in de ontvang-
sten uit bijdragen, naargelang vastbenoemde personeelsleden al dan niet worden ver-
vangen

Bron: Rekenhof

In scenario (S1) waarbij geen enkele statutair die met pensioen gaat, vervangen wordt, zou-
den de ontvangsten uit de responsabiliseringsbijdrage vanaf 2026 hoger liggen dan die uit 
de basisbijdrage.

In scenario (S2) waarbij alle vastbenoemden die met pensioen zijn gegaan, worden vervan-
gen door vastbenoemden, zou het aandeel van de responsabiliseringsbijdrage van 21 % eind 
2020 stijgen naar 35 % in 2035 bij de piek van de pensioenuitgaven, en vervolgens vermin-
deren. 

3.2.3	 Aanvullende	financiering
In het licht van die vaststellingen is het beheerscomité van oordeel dat er naar een nieuw 
evenwicht moet worden gezocht tussen solidariteit, responsabilisering en een bijdrage uit 
de algemene middelen. Het bepleit dus een aanvullende financiering van het GPF door 
de federale overheid, om de pensioenlasten van de lokale besturen voor vastbenoemden 
draaglijk te houden. 

Het Rekenhof heeft die aanvullende financiering berekend op basis van de voorspellingen 
van de FPD voor 2023 in de veronderstelling dat de responsabiliseringscoëfficient zou wor-
den begrensd op een lager niveau dan de evenwichtsresponsabiliseringscoëfficient. De FPD 
raamde die coëfficiënt op 73 % (1.079,2 miljoen euro) als de basisvoet wordt gehandhaafd 
op 43 %. 

34 De parameters zijn:
• een basisvoet van 41,5 % en van 43 % vanaf 2022;
• een theoretische responsabiliseringsbijdrage, d.w.z. zonder minimum;
• correctiefactoren die de inflatie volgen;
• geen andere ontvangsten (aanwending van de reserves enz.).
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Tabel 4 –   Raming van de aanvullende financiering in 2023 volgens de begrensde responsabiliserings-
coëfficiënt (in miljoen euro)

Begrensde  
responsabiliserings- 

coëfficiënt

Responsabiliserings- 
bijdrage ten laste van de 

lokale besturen

Noodzakelijke aanvullende 
financiering

50 % 739,2 340,0

60 % 887,0 192,2

70 % 1.034,8 44,4

Bron: Rekenhof op basis van de ramingen van de FPD

3.3 Aanwending van de reserves

3.3.1 Amortisatiefonds
Bij de oprichting van het GPF werd een fonds opgericht voor de amortisatie van de verho-
ging van de pensioenbijdragevoeten. De reserves die werden aangelegd om de pensioenen 
te financieren, werden naar dat fonds overgedragen, met uitzondering van de reserves van 
de gewezen pool 1. Op 31 december 2019 beliepen die reserves 157,3 miljoen euro. 

De wet bepaalt dat het fonds wordt gefinancierd door het overschot van de specifieke 
ontvangsten van het GPF erin op te nemen35. In de praktijk werden de overschotten niet 
bestemd voor het amortisatiefonds maar werden ze het jaar nadien gebruikt om de reële 
responsabiliseringscoëfficiënt onder het wettelijke minimum van 50 % te houden. De ad-
ministratie rechtvaardigt dat met het argument dat de wetgeving niet duidelijk is over de 
toewijzing en aanwending van de middelen van het amortisatiefonds. 

Bijgevolg is sinds 2016 geen enkele vermindering toegekend aan de basisbijdrage door aan-
wending van die reserves. Het Rekenhof stelt vast dat het beheerscomité geen beslissing 
heeft genomen over die werkwijze. 

3.3.2 Reserves van pool 1
Bij de oprichting van het GPF beschikten de lokale besturen die bij het gezamenlijke 
systeem van 1933 aangesloten waren (pool 1) over reserves van naar schatting 488,8 mil-
joen euro, omdat een deel van de pensioenlasten werd geprefinancierd. Bij het GPF blijven 
die reserves voor hen verworven en kunnen ze worden gebruikt om de basisvoet van die 
lokale besturen te verminderen. Het beheerscomité bepaalt jaarlijks het percentage van de 
toegekende vermindering. 

Die lokale besturen hebben tussen 2016 en 2020 een vermindering van hun basisbijdrage 
genoten met drie procentpunten per jaar36. Eind december 2019 beliepen de reserves nog 
293,1 miljoen euro. Tegen het huidige tempo zullen ze tussen 2027 en 2029 opgebruikt zijn. 

35 Artikelen 4, §  3, en 19, §  2, van de wet van 24 oktober 2011. Het gaat om de correctiefactoren en de ontvangsten 
afkomstig van een werkelijke responsabiliseringscoëfficiënt onder de drempel van 50 %.

36 In 2019 bedroeg die vermindering 43,5 miljoen euro.
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Het Rekenhof stelt vast dat:

•  de beslissing van het beheerscomité die het verminderingspercentage voorstelt, niet ge-
baseerd is op expliciete objectieve criteria;

•  die verminderingen werden toegekend zonder rekening te houden met de toekomstige 
stijging van de pensioenlasten. 

3.3.3 Gevolgen van de uitputting van de reserves
Het Rekenhof stelt vast dat er op 31 december 2019 450,4 miljoen euro gecumuleerde re-
serves waren en dat die zullen zijn opgebruikt vóór de verwachte pensioenpiek in 2035 (zie 
punt 2.2.2). De inspecteur van Financiën heeft er nochtans herhaaldelijk voor gewaar-
schuwd dat er geen reserve meer zal zijn op het moment waarop de pensioenuitgaven van 
de lokale besturen het hoogst zullen zijn37. 

De uitputting van de reserves heeft twee gevolgen:

•  Voor de lokale besturen van de gewezen pool 1 zullen de pensioenlasten sterk stijgen 
door enerzijds de verhoging van de basisbijdragevoet vanaf 2022 (van 41,5 % naar 43 %, 
en daarna eventueel 45 %) en anderzijds het einde van de verminderingen. Daardoor 
zullen de basisbijdragen stijgen met 13 % of 18 % (naargelang van de toegepaste bijdrage-
voet). 

•  Omdat de reserves als werkingskapitaal worden gebruikt, zouden de liquide middelen 
ontoereikend kunnen worden om de pensioenlasten te dekken, met als gevolg dat de 
FPD zou moeten gaan lenen. 

Aangezien er geen eigen middelen zijn, zijn de reserves noodzakelijk om de behoefte aan 
werkingskapitaal te financieren38. Het Rekenhof stelt vast dat de FPD de behoefte aan wer-
kingskapitaal van het GPF niet heeft bepaald, hoewel de reserves opgebruikt geraken, en 
dat de ontvangsten door de correctiefactoren onzeker zijn (zie punt 3.4).

In zijn antwoord voegt de FPD hieraan toe dat de reserves van de ex-pool 1 niet in de eerste 
plaats bedoeld zijn om te worden gebruik als werkingskapitaal, maar dat dit veeleer een 
secundaire functie is die niet in de wet is opgenomen.

Door het tekort aan liquide middelen dat onder meer ontstond door de vermindering van 
de reserves, moest de inning van de responsabiliseringsbijdrage al worden vervroegd. Tot 
2018 moest die bijdrage worden betaald bij het afsluiten van de rekeningen, d.w.z. op het 
einde van het volgende jaar. Door de tijdspanne tussen de uitbetaling van de pensioenen 
en de inning van de bijdrage kreeg het GPF liquiditeitsproblemen. Daarom vervroegt de 
wet van 30 maart 2018 de betaling van de responsabiliseringsbijdrage geleidelijk aan naar 
het lopende jaar. Door die maatregel moeten de betrokken lokale besturen een verhoogde 
responsabiliseringsbijdrage betalen tussen 2019 en 2024.

37 Advies van de inspecteur van Financiën van 21 mei 2016 en van 17 juli 2017.
38 De behoefte aan werkingskapitaal omvat de liquide middelen die nodig zijn om de lopende kosten te betalen in 

afwachting dat men de ontvangsten int.
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3.4 Correctiefactoren

Het GPF int een teruggave van verschillende bijdragen die de lokale besturen aan de RSZ-
Globaal beheer hebben betaald39. Die ontvangsten worden niet als externe financierings-
bronnen beschouwd, maar als een teruggave van bedragen die aan het werknemersstelsel 
werden gestort voor vastbenoemde personeelsleden. Via de correctiefactoren kan de res-
ponsabiliseringscoëfficiënt worden beperkt. De correctiefactoren komen dus de gerespon-
sabiliseerde lokale besturen ten goede. 

3.4.1 Wiskundige reserves 
De wiskundige reserves vloeien voort uit overdrachten tussen het stelsel van de werkne-
merspensioenen en het stelsel van de vastbenoemden die in de wet van 5 augustus 1968 zijn 
bepaald40. Als een contractueel personeelslid wordt benoemd en daardoor voldoet aan de 
voorwaarden om een pensioen van vastbenoemde te genieten voor zijn contractuele loop-
baan in de openbare sector, worden de bijdragen die aan het stelsel van de werknemers 
waren gestort, doorgestort aan het GPF41. 

Vroeger gebeurde die overdracht bij de pensionering van het vastbenoemde personeelslid. 
Sinds 2012 gebeurt ze binnen drie maanden na de benoeming. De FPD heeft de behande-
ling van die dossiers geautomatiseerd om alle opeisbaar geworden bedragen over te dragen. 

Het Rekenhof stelt vast dat het GPF door dat mechanisme tussen 2014 en 2018 uitzonderlijk 
hoge ontvangsten heeft genoten die van de wiskundige reserves afkomstig zijn. Die speci-
fieke maatregel heeft de responsabiliseringscoëfficiënt tijdens die jaren op een lager niveau 
helpen te handhaven. 

3.4.2 Loonmatigingsbijdrage
De lokale besturen betalen de loonmatigingsbijdrage voor hun contractueel en vastbe-
noemd personeel. Die bijdrage wordt echter toegewezen aan het stelsel van de werkne-
merspensioenen. In 2017 werd ongeveer 38 % van die uitgaven van de lokale besturen via 
het mechanisme van het Globaal beheer toegewezen aan de werknemerspensioenen. 

Om die toewijzing te corrigeren heeft de wetgever in 2018 beslist een deel van de loonma-
tigingsbijdrage over te dragen naar het GPF42. Zo werd voor 2018 tot 2020 121 miljoen euro 
per jaar toegewezen aan het GPF. 

Het Rekenhof stelt allereerst vast dat die ontvangst initieel maar voor drie jaar werd toe-
gewezen. In april 2021 deelde de minister van Pensioenen mee dat die ontvangst ook in 
2021 zou worden toegekend. Voor de komende jaren is dat echter niet zeker.

Het beheerscomité benadrukt daarbij dat de toewijzing van die ontvangst van essentieel be-
lang is om de stijging van de pensioenbijdragen te beperken. Het beheerscomité is daarom 

39  Artikel 13 van de wet van 24 oktober 2011. 
40 Wet tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de 

privésector.
41 Rekenhof, Overdracht van de pensioenbijdragen uit het privépensioenstelsel naar het openbare pensioenstelsel, 

verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, juli 2008, 36 p., www.rekenhof.be.
42 Artikel 28 van de wet van 30 maart 2018.

https://www.rekenhof.be/Docs/2008_17_OverdrachtPensioenbijdragen.pdf
http://www.rekenhof.be
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van oordeel dat die maatregel een duurzame en structurele financiering moet worden om te 
vermijden dat hij in de begrotingsbesprekingen moet worden meegenomen. De ontvangst 
moet daarom in de wet zelf worden opgenomen om te vermijden dat telkens een koninklijk 
uitvoeringsbesluit moet worden genomen. 

3.4.3 Andere correctiefactoren
De wet voorziet in andere overdrachten naar het GPF: 

•  een forfaitair bedrag dat overeenstemt met het boni van de kinderbijslagen voordat die 
werden overgedragen naar de deelstaatentiteiten;

•  de persoonlijke sociale bijdrage op het dubbel vakantiegeld (egalisatiebijdrage);
•  een bedrag afkomstig van het vroegere Fonds voor Beroepsziekten. 

Deze overdrachten kunnen door historische redenen worden verklaard en bieden het GPF 
aanvullende ontvangsten bovenop de bijdragen geïnd bij de lokale besturen. 

3.5 Niet-betaling van de pensioenlasten

De bepalingen die van toepassing zijn als een plaatselijk bestuur wordt geherstructureerd 
of afgeschaft, worden momenteel omkaderd door de artikelen 24 en 25 van de wet van 
24 oktober 2011. Ondanks die bepalingen bestaat door hiaten in de wetgeving het risico dat 
de lokale besturen de pensioenlasten niet betalen. 

Ten eerste is de overdracht van de pensioenlasten van een entiteit die vóór 2009 bij pool 
1 was aangesloten, naar een niet-plaatselijke entiteit niet geregeld. Dat komt door verschil-
lende opeenvolgende wetswijzigingen in verband met de overname van de pensioenlas-
ten43. Op die basis heeft een overnemer gevorderd dat een deel van de bedragen die aan het 
GPF waren gestort, wordt terugbetaald. De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft 
die overnemer in het gelijk gesteld44. De FPD is tegen die beslissing in hoger beroep gegaan 
en heeft verkregen dat een prejudiciële vraag wordt gesteld aan het Grondwettelijk Hof45. 
Dat hof had nog geen uitspraak gedaan op het moment van de audit. Het geschil draait om 
een bedrag van 8,4 miljoen euro. Als het vonnis wordt bevestigd, zouden andere entiteiten 
de hiaat ook kunnen gebruiken, waardoor de verliezen voor het GPF zouden toenemen. 

Het Rekenhof stelt vast dat de FPD dat risico kent en de mogelijke financiële weerslag ervan 
in dat specifieke geval heeft geëvalueerd. In de boekhouding van het GPF is nochtans geen 
enkele voorziening ingeschreven. 

Ten tweede voorziet de huidige wetgeving niet in de financiering van de pensioenlasten 
wanneer een bij het GPF aangesloten plaatselijke entiteit wordt opgeheven of omgevormd 

43 Artikel 161 bis, § 1, van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en artikel 14, § 1, van de wet van 6 augustus 1993, 
gevolgd door de artikelen 20 en 27 van de wet van 25 april 2007, gevolgd door de artikelen 58 en 60 van de wet van 
22 december 2008 opgeheven in 2012 door de wet van 24 oktober 2011.

44 Vonnis van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel – 4 februari 2016.
45 Arrest van 7 mei 2020 van het hof van beroep van Brussel. De prejudiciële vraag werd op 31 juli 2020 gepubliceerd 

in het Belgisch Staatsblad.
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tot een privaatrechtelijke rechtspersoon46. De andere besturen die bij het GPF aangesloten 
zijn, moeten dan de pensioenlasten dragen. 

De andere aangesloten lokale besturen dragen de pensioenlast van ten minste een vroeger 
plaatselijk bestuur. In een nota aan de minister raamt de FPD de kosten van twee entiteiten 
die momenteel vereffend worden op 62 miljoen euro. 

Het beheerscomité kent de hiaten en heeft op 1 december 2020 aan de minister een wets-
wijziging voorgesteld. Die regelt de andere gevallen van herstructurering en afschaffing en 
biedt een entiteit de mogelijkheid een forfait te betalen dat de volledige toekomstige pensi-
oenlasten dekt om te vermijden dat de entiteit alleen in stand moet worden gehouden om 
pensioenlasten te betalen. 

Het Rekenhof stelt in dat voorontwerp van wetswijziging vast dat er geen omkadering 
wordt vastgelegd voor de toewijzing aan het GPF van de forfaits die de lokale besturen 
hebben betaald. De ontvangsten uit de forfaits die de FPD heeft geïnd, zouden echter op 
hetzelfde tempo moeten worden gebruikt als de uitgaven die ze dekken. 

In zijn antwoord geeft de FPD aan al over die omkadering te hebben nagedacht. Een moge-
lijke piste is een specifiek rekeningnummer te creëren van waaruit uitsluitend de betrokken 
pensioenen zouden worden gefinancierd. 

3.6 Conclusie en aanbevelingen

Het Rekenhof stelt in verband met de financiering van het GPF het volgende vast:

•  Het beheerscomité heeft geen criterium vastgelegd om de basisvoet te bepalen die aan 
de minister van Pensioenen wordt voorgelegd. Het heeft in 2020 geen consensus bereikt 
over de bijdragevoet die voor 2023 moet worden voorgesteld, wat tot een blokkering 
leidt. 

•  Er wordt verwacht dat de responsabiliseringscoëfficiënt en het bedrag van die bijdrage 
snel zullen stijgen vanaf 2022. Die bijdrage zou op lange termijn de voornaamste finan-
cieringsbron van het GPF kunnen worden. 

•  Door de reserves en de correctiefactoren kon de responsabiliseringscoëfficiënt tijdelijk 
tot 50 % worden beperkt en kon de basisvoet worden behouden op zijn niveau van 2016. 

•  Door hiaten in de wetgeving bestaat het risico dat de pensioenlasten niet worden betaald 
als een plaatselijk bestuur wordt overgenomen of vereffend. 

Het Rekenhof concludeert dat de beslissingen van de wetgever en van het beheerscomité 
sinds de oprichting van het GPF, op korte termijn het bedrag van de door de lokale besturen 

46 Er bestaan echter twee uitzonderingen. Ten eerste de situatie waarin alle activa, passiva, rechten en 
verplichtingen, en dus ook alle vastbenoemde personeelsleden van het afgeschafte of geherstructureerde bestuur 
worden overgenomen door een ander bestuur dat bij het GPF is aangesloten. Ten tweede de situatie waarin de 
vastbenoemde personeelsleden worden overgedragen naar een bestuur dat niet is aangesloten bij het GPF. In 
dat geval moet dat bestuur bijdragen aan de pensioenen van de vroegere personeelsleden van het overgedragen 
bestuur en moet het de toekomstige pensioenen van de actieve leden van het vastbenoemd personeel te zijnen 
laste nemen. 
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verschuldigde bijdragen hebben beperkt, maar dat ze geen oplossing bieden voor de toe-
komstige stijging van de pensioenlasten. 

Zo werd beslist om op enkele jaren tijd nagenoeg alle reserves op te gebruiken die gedu-
rende decennia werden opgebouwd, om in slechts vijf jaar tijd alle door het werknemers-
stelsel verschuldigde bijdragen toe te wijzen en de boni van de responsabiliseringsbijdrage 
onmiddellijk te gebruik in plaats van ze te storten in het amortisatiefonds. 

Daardoor zijn er niet meer voldoende middelen over om de voorziene stijging van de res-
ponsabiliseringscoëfficient te beperken. Een te hoge responsabiliseringscoëfficiënt impli-
ceert echter het einde van het gemeenschappelijke financieringssysteem, aangezien elk 
plaatselijk bestuur ongeveer zijn eigen pensioenlasten zal betalen. 

Aanbevelingen Gericht aan

3 Het proces voor de bepaling van de basisbijdragevoet verbeteren 
om de voorzienbaarheid ervan te garanderen en blokkages te 
vermijden.

• De basisbijdragevoet voorstellen op basis van vooraf vastgelegde 
objectieve criteria en een vooraf vastgelegde methode.

Beheerscomité

• Overleggen met de deelstaten om tot een gemeenschappelijke 
visie te komen op de financiering (buiten het GPF om) van de 
pensioenen van de lokale besturen waarvoor ze bevoegd zijn.

Minister van 
Pensioenen

4 Ervoor zorgen dat de responsabiliseringscoëfficiënt houdbaar en 
voorzienbaar blijft voor de lokale besturen.

• De verhoging van de responsabiliseringscoëfficiënt jaarlijks 
beperken.

Wetgever

• Zorgen voor externe financiering om het verschil te 
dekken tussen de berekende en de effectief toegepaste 
responsabiliseringscoëfficiënt.

Wetgever

5 De reserves benutten, rekening houdend met de verwachte 
pensioenpiek en de behoeften aan werkingskapitaal.

•  De benutting van de reserves plannen op lange termijn op basis 
van de voorspellingen door de FPD.

Beheerscomité

•  Een werkingskapitaal bepalen, rekening houdend met de risico’s 
op vertraging bij de inning van de ontvangsten, en dat scheiden 
van de bruikbare reserves.

FPD

6 De correctiefactoren bestendigen en garanderen dat ze ten goede 
komen aan alle lokale besturen. 

•  De bedragen definiëren in de wet om ervoor te zorgen dat die 
ontvangsten voorzienbaar zijn.

Wetgever

•  De correctiefactoren in aanmerking nemen in het voorstel over de 
basisbijdragevoet.

Beheerscomité

7 De betaling van de pensioenlasten garanderen als een bij het 
GPF aangesloten bestuur wordt ontbonden, overgenomen of 
geherstructureerd.

•  De wetgeving aanpassen om te garanderen dat de toekomstige 
bijdragen in al die gevallen worden betaald.

Wetgever

•  De ontvangsten afkomstig van forfaits benutten naargelang van de 
uitgaven die ze dekken.

FPD



FINANCIEEL EVENWICHT VAN HET GESOLIDARISEERDE PENSIOENFONDS / 43

Hoofdstuk 4

Berekening van de 
responsabiliseringsbijdrage 
door de FPD 
Dit hoofdstuk bespreekt de berekening van de responsabiliseringsbijdrage (zonder de sti-
mulans voor de opbouw van een aanvullendpensioenplan), de interne beheersing en de  
risico’s op het niveau van de kwaliteit van de gegevens. 

4.1 Berekening 

De FPD bepaalt de responsabiliseringscoëfficiënt en berekent voor elk plaatselijk bestuur 
het bedrag van zijn responsabiliseringsbijdrage tussen mei en augustus van het jaar vol-
gend op het betrokken boekjaar. Het resultaat van die berekening wordt in september aan 
de RSZ bezorgd, die vervolgens het saldo bepaalt dat elk plaatselijk bestuur moet betalen, 
rekening houdend met de gestorte voorschotten47. Het saldo wordt dan in november en de-
cember betaald.

De responsabiliseringsbijdrage wordt in drie fases berekend waarbij de operationele dienst 
(die het gesolidariseerde pensioenfonds beheert) en de informaticadienst betrokken zijn. 

Schema 5 –  Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Bron: Rekenhof

Eerst verzamelt de operationele dienst de gegevens over de pensioenlasten (bij de dien-
sten van de FPD en bij de voorzorgsinstellingen) en de loonmassa (bij de RSZ). Vervolgens 

47 Voor de responsabiliseringsbijdrage worden maandelijkse voorschotten betaald, het te betalen bedrag is dus een 
saldo.
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bereidt hij die gegevens voor. Voor de berekening moet men enerzijds beschikken over 
het brutopensioen dat wordt uitbetaald aan elke gepensioneerde die bij een aangesloten 
plaatselijk bestuur werkte, en anderzijds over de brutobezoldiging van alle vastbenoemde 
ambtenaren die in dienst zijn bij de lokale besturen.

Vervolgens voert het GPF diverse berekeningen uit, onder andere met een specifiek pro-
gramma, om de volgende zaken te bepalen:

•  het deficit van het GPF na de inning van de basisbijdrage en de correctiefactoren;
•  het individuele deficit van elk plaatselijk bestuur48; 
•  de som van die deficits.

Op basis van die parameters wordt de responsabiliseringscoëfficiënt bepaald. Die wordt 
vervolgens toegepast op de gegevens van elk plaatselijk bestuur om het bedrag van de res-
ponsabiliseringsbijdrage te berekenen. 

De juistheid van de individuele responsabiliseringsbijdrage hangt dus af van de kwaliteit 
van alle beschikbare gegevens en van de manier waarop die worden verwerkt.

4.2 Interne beheersing 

Het Rekenhof heeft in samenwerking met de betrokken diensten een doorlooptest uitge-
voerd om na te gaan in hoeverre ze het proces beheersen. Het heeft diverse tekortkomingen 
vastgesteld op het vlak van de interne beheersing: 

•  De documentatie over het proces bij de operationele dienst is ontoereikend. Er is geen 
beschrijving van het proces, van de rollen en van de verantwoordelijkheden, hoewel de 
berekening erg complex is. 

•  Er gebeurt geen risicoanalyse, waardoor de bestaande controlemaatregelen onvoldoen-
de garanderen dat men het proces beheerst. 

•  Het resultaat van de controles wordt niet systematisch gedocumenteerd. Sommige con-
troles zijn overtollig en niet relevant genoeg.

•  Bij de operationele dienst hebben ook andere mensen dan degenen die betrokken zijn bij 
de berekening toegang tot bepaalde gegevens.

•  De verzending van gegevens naar de RSZ is onvoldoende beveiligd, ondanks een verzoek 
van de FPD daarover aan Smals. 

•  De functiescheiding binnen de informaticadienst is niet gegarandeerd: eenzelfde mede-
werker voert de berekening uit in het programma en staat in voor de functionele analyse 
bij IT-ontwikkelingen. Bovendien heeft de medewerker schrijfrechten op de gegevens 
die verder reiken dan nodig is om de berekening uit te voeren49;

•  Er zijn geen vervangers aangesteld voor de medewerkers die bij de operationele dienst 
en bij de informaticadienst de berekening maken, waardoor de continuïteit van de ver-
richtingen niet gegarandeerd is.

48 Dat is gelijk aan het verschil tussen de pensioenlasten en de basisbijdrage op basis van de gegevens eigen aan elk 
plaatselijk bestuur.

49 Die toegang werd verleend door de databasebeheerders.
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•  Er zijn tal van manuele interventies nodig, waardoor het risico op fouten hoog is. 
Die interventies zijn deels te verantwoorden door de complexiteit van de wetgeving 
inzake overheidspensioenen, door de financieringsregels van het gesolidariseerde 
pensioenfonds en door de evolutie van de structuur van de lokale besturen. 

4.3 Kwaliteit van de gegevens

4.3.1 Loonmassa meegedeeld door de RSZ 
Aan de hand van de loonmassa van elke werkgever kan het bedrag van de basisbijdrage 
worden berekend waarmee rekening moet worden gehouden bij de berekening van het in-
dividuele deficit.

Het Rekenhof stelt vast dat de gegevens manueel herwerkt worden vóór de berekening. De 
FPD ontvangt namelijk elke dag een gegevensstroom die per werknemer elke verklaring 
van tewerkstelling omvat afkomstig van een plaatselijk bestuur. De stroom omvat echter 
ook verklaringen die de RSZ naderhand onontvankelijk kan verklaren. Bij de berekening 
moeten de gegevens uit de stroom dus worden getoetst door middel van een overzicht dat 
de RSZ aanlevert50 en moeten ze manueel worden gecorrigeerd51.

Vervolgens wordt de loonmassa op basis van het werkgeversregister52 manueel uitgesplitst 
over de verschillende lokale besturen teneinde:

•  de loonmassa te globaliseren van diverse bestaande entiteiten (groepering) of van di-
verse entiteiten die bestonden (fusie);  

•  het personeel dat vanuit de gemeenten werd overgeheveld naar de hulpverleningszones 
opnieuw op te nemen bij hun voormalige werkgever53.

4.3.2 Pensioenlasten betaald door de voorzorgsinstellingen 
Ongeveer een derde van de pensioenen wordt toegekend en betaald door voorzorgsinstel-
lingen. Opdat de FPD de responsabiliseringsbijdrage zou kunnen berekenen, bezorgen de 
voorzorgsinstellingen elk jaar een bestand met daarin het bedrag van de pensioenlast per 
gepensioneerde en per werkgever. 

Het Rekenhof stelt vast dat de voorzorgsinstellingen de wettelijke pensioenen ineffici-
ent betalen en toekennen. Dat kan tot fouten leiden bij de berekening van de responsa-
biliseringsbijdrage. Zo heeft het vastgesteld dat een voorzorgsinstelling, soms jarenlang,  
pensioenen heeft uitbetaald aan 90 overleden personen, voor in totaal 650.320 euro54.

De FPD controleert de bestanden van de voorzorgsinstellingen echter niet meer als een 
personeelslid met pensioen gaat. 

50 Het overzicht vermeldt de informatie per werkgever, per verklaring en per rijksregisternummer (RRN).
51 Onder meer de verklaringen die de RSZ heeft verworpen. Het is de informaticadienst die die verrichtingen uitvoert.
52 Het werkgeversregister is een databank van de RSZ die ter beschikking staat van de FPD. 
53 Artikel 21/1 van de wet van 24 oktober 2011. De hulpverleningszones zijn de brandweerdiensten die in geografische 

zones zijn ingedeeld, zoals de politiezones.
54 Berekening op basis van de pensioenen betaald in januari 2020 aan personen overleden voor 16 december 2019. De 

onterecht betaalde bedragen worden momenteel teruggevorderd.
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Het aandelenmechanisme bepaalt bovendien dat de laatste werkgever het volledige  
pensioen betaalt en bij de andere pensioenstelsels of werkgevers het bedrag opvraagt dat te 
hunnen laste is op grond van de jaren tijdens dewelke de betrokkene bij hen in dienst was55. 
Het Rekenhof stelt vast dat de kwaliteit van de gegevens over de aandelen in de pensioen-
lasten ontoereikend is om de volgende redenen:

•  Sommige instellingen slagen er niet in het pensioenaandeel dat elke openbare werk-
gever moet betalen, exact te bepalen. De exacte pensioenlast die overeenstemt met de 
duur van de loopbaan van de werknemer bij elk plaatselijk bestuur moet echter gekend 
zijn bij de berekening van de responsabilisering.

•  De rapportering over de aandelen door de FPD wordt niet getoetst aan die door de voor-
zorgsinstellingen. Daardoor bestaat het risico op een dubbele boeking van de aandelen 
die gefactureerd worden tussen de pensioenstelsels van de FPD en de voorzorgsinstel-
lingen. Dat is het geval wanneer een aandeel ten laste van een ander pensioenstelsel 
niettemin zou worden beschouwd als een last van een plaatselijk bestuur.

•  De aandelen die ontstonden uit de herstructurering van een plaatselijk bestuur en 
die verschuldigd zijn door niet-aangesloten entiteiten, worden niet systematisch 
geïdentificeerd en dus niet altijd gerecupereerd56.

Als verantwoordelijke voor de berekening van de responsabiliseringsbijdrage moet de FPD 
hoge eisen stellen aan het kwaliteitsniveau van de gegevens en moet hij nagaan of de voor-
zorgsinstellingen de pensioenen correct betalen. Is dat niet het geval, dan zouden de toe-
kenning en de betaling van die wettelijke pensioenen volgens het Rekenhof moeten worden 
toevertrouwd aan de FPD. Op dit moment biedt de wet de FPD niet de mogelijkheid om 
de toekenning en betaling van de pensioenen die de voorzorgsinstellingen storten, over te 
nemen. De betrekkingen tussen de FPD en de voorzorgsinstellingen zijn daarnaast onvol-
doende omkaderd. Er is alleen een overeenkomst tussen de voornaamste voorzorgsinstel-
ling en de FPD, en die is sinds 2013 niet meer geactualiseerd. Bovendien is er geen enkele 
bepaling over de kwaliteit van de gegevens en de rapporten die worden gebruikt bij de 
berekening van de responsabilisering.

De FPD verklaart in zijn antwoord dat hij nooit een wettelijke controlebevoegdheid heeft 
gehad over de voorzorgsinstellingen. Hij moet dus steunen op de bereidwilligheid van die 
instellingen.

4.4 Conclusie en aanbevelingen

Wat de berekening van de responsabiliseringsbijdrage betreft, stelt het Rekenhof het vol-
gende vast: 

• De interne beheersing is ontoereikend om een precieze berekening te garanderen (ge-
brek aan documentatie, geen risicoanalyse, geen archivering van de resultaten van de 
controlemaatregelen). 

55 Wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de 
openbare sector.  

56 Artikel 24, § 2, van de wet van 24 oktober 2011.
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• Het gesolidariseerde pensioenfonds heeft een specifiek rekenprogramma ontworpen 
om die risico’s in te dijken, maar er zijn tal van manuele verrichtingen nodig waardoor 
het risico op fouten hoog is. 

• De betrouwbaarheid van het resultaat van de berekening hangt onder meer af van de 
kwaliteit van de gegevens van de voorzorgsinstellingen die een derde van de wettelijke 
pensioenen van de lokale besturen toekennen en betalen. Die gegevens worden echter 
niet gecontroleerd, hoewel ze fouten bevatten.

Het Rekenhof besluit dat de integriteit en de betrouwbaarheid van de gegevens en van de 
verrichtingen die nodig zijn om de responsabiliseringsbijdrage te berekenen, niet gegaran-
deerd zijn. Een fout in de gegevens, een verkeerde bewerking of een foutieve berekening 
kunnen een impact hebben op de responsabiliseringsbijdrage van alle lokale besturen. Voor 
deze opdracht moet men het proces dus zeer goed beheersen.

Aanbevelingen Gericht aan

8 De berekening van de responsabiliseringsbijdrage beter beheersen 

•  Maatregelen nemen op het vlak van de interne beheersing: de 
documentatie vervolledigen, aan de hand van een risicoanalyse nagaan of 
de controles relevant zijn, de toegang tot de bestanden en de verzending 
van het notificeringsbestand beveiligen, de functiescheiding garanderen 
binnen de informaticadienst, de continuïteit garanderen door vervangers 
aan te duiden voor belangrijke actoren.

FPD

•  Het risico op fouten indijken door de manuele herbewerkingsverrichtingen 
te beperken.

FPD

9 De rol van de voorzorgsinstellingen evalueren en de kwaliteit van de  
ontvangen gegevens garanderen 

•  De mogelijkheid voor de FPD wettelijk omkaderen om de toekenning en 
betaling van de wettelijke pensioenen van alle lokale besturen aangesloten 
bij het gesolidariseerde pensioenfonds, over te nemen.

Wetgever

•  Met alle voorzorgsinstellingen een overeenkomst sluiten die de vereisten 
oplijst voor de kwaliteit van de gegevens en die de mogelijkheid van 
sancties bevat.

FPD

•  Doeltreffend de bestanden controleren met pensioenuitgaven van 
de voorzorgsinstellingen waarvan de kosten ten laste zijn van het 
gesolidariseerde pensioenfonds. 

FPD

•  De kwaliteit en de rapportering over de aandelen in de pensioenlasten 
tussen de voorzorgsinstellingen en de andere door de FPD beheerde 
pensioenstelsels verbeteren door de opvolging en de facturering te 
centraliseren bij het gesolidariseerde pensioenfonds, om het risico op 
dubbelboekingen te verkleinen.

FPD
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Hoofdstuk 5

Stimulans voor de opbouw van 
een aanvullend pensioen 
5.1	 Doel	en	financiering	van	het	overheidsbeleid	

5.1.1 Doel van de stimulans 
Het regeerakkoord van 2014 bepaalde: “Parallel met de invoering van een gemengd pensioen 
[...] zal de regering het huidige rechtskader op het gebied van aanvullend pensioen aanpassen 
zodat de openbare besturen en de overheidsbedrijven aangemoedigd worden om een aanvul-
lend pensioenstelsel te ontwikkelen bij contractueel overheidspersoneel [...]”57.

Op grond van dat politieke akkoord werd met de wet van 30 maart 2018 een stimulans voor 
aanvullende pensioenen ingesteld voor de lokale besturen. Zo krijgen lokale besturen die 
voor hun contractuele personeelsleden op een aanvullend pensioenplan hebben ingetekend 
sinds 2020 een vermindering van de responsabiliseringsbijdrage, op voorwaarde dat het 
plan aan bepaalde vereisten voldoet58. De vermindering bedraagt de helft van wat het plan 
voor aanvullende pensioenen aan de werkgever kost59.

Lokale besturen die in 2018 al beschikten over een stelsel voor aanvullende pensioenen, 
kunnen ook aanspraak maken op de stimulans. Voor hen is de toegekende vermindering 
veeleer een voordeel dan een stimulans. 

5.1.2 Reikwijdte van de stimulans 
Het Rekenhof stelt vast dat de toekenningsvoorwaarden uit de wet zonder reden een deel 
van de lokale besturen uitsluiten. De maatregel geldt immers alleen voor de lokale besturen 
die onderworpen zijn aan de responsabiliseringsbijdrage. Lokale besturen die voldoende 
vastbenoemde ambtenaren in dienst hebben (in vergelijking met hun pensioenlasten) ko-
men er dus niet voor in aanmerking.

Het Rekenhof is van oordeel dat een beleid dat aanvullende pensioenen voor contractuelen 
wil stimuleren, niet aan die voorwaarden gebonden zou moeten zijn. Die inperking is een 
ongelijke behandeling die niet alleen de uitgesloten werkgevers discrimineert, maar ook 

57 Regeerakkoord 2014, p. 40. 
58 De voorwaarden zijn:

• alle contractuele personeelsleden moeten onmiddellijk worden aangesloten; 
• geen uitstel in de tijd voor het verworven karakter van de opgebouwde rechten; 
• het pensioenstelsel is van onbepaalde duur; 
• als het gaat om een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen beloopt het financieringsniveau 2 % 

in 2020 en 3 % vanaf 2021; als het gaat om een pensioentoezegging van het type vaste prestaties, stemt de 
aanvullende rustpensioenprestatie voortvloeiend uit de pensioentoezegging uitgedrukt in rente minstens 
overeen met 4 % in 2020 en met 6 % vanaf 2021.

59 De RSZ-bijdrage van 8,86 % wordt in die kosten meegeteld. 
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hun contractuele personeelsleden. Het ontbreken van een stimulans maakt het immers 
duurder om een stelsel voor aanvullende pensioenen in te voeren en kan sommige werk-
gevers dus ontmoedigen om dat voordeel toe te kennen aan hun contractuele personeels-
leden60. 

5.1.3 Financiering van de stimulans 
Er is geen budget uitgetrokken voor dat nieuwe beleid. De vermindering wordt dus gefinan-
cierd door de responsabiliseringsbijdrage op te trekken van de geresponsabiliseerde lokale 
besturen die geen aanvullend pensioen aanbieden aan hun contractuele personeelsleden 
(of waarvan het stelsel voor aanvullende pensioenen niet beantwoordt aan de wettelijke 
criteria).

Om het mechanisme te illustreren, nemen we een voorbeeld waarbij zes lokale besturen 
onderworpen zijn aan de responsabiliseringsbijdrage. Drie ervan genieten een verminde-
ring die afhangt van de kosten van hun plan voor aanvullende pensioenen, de andere drie 
niet. In dat geval zal de vermindering die aan de eerste drie werd toegekend, gefinancierd 
worden door de responsabiliseringsbijdrage van de andere drie proportioneel te verhogen.

Schema 6 –  Illustratie van het mechanisme waarmee de aan de lokale besturen toegekende vermin-
dering wordt gefinancierd 

Bron: Rekenhof

In 2020 beliepen de kosten van de maatregel 29,2 miljoen euro. Om de stimulans te fi-
nancieren, steeg de responsabiliseringscoëfficiënt van de lokale besturen zonder plan voor 
aanvullende pensioenen van 50 % naar 58,09 %, d.i. + 16 %.  

De gevolgen van dat financieringsmechanisme worden in de volgende punten onderzocht. 

60 Het beheerscomité heeft die ongelijke behandeling aangekaart in zijn advies van 26 juni 2017, maar de wetgever 
heeft daarmee geen rekening gehouden.  

De vermindering van de responsabiliseringsbijdrage die wordt toegekend om de lokale besturen 1-2-3 ertoe 
aan te zetten een aanvullend pensioen op te bouwen voor hun contractuele personeelsleden, wordt 

gecompenseerd door de responsabiliseringsbijdrage van de lokale besturen 4-5-6, die niet over een plan voor 
aanvullende pensioenen beschikken, proportioneel te verhogen. 
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5.1.3.1 Vervlechting tussen de stelsels 
Het financieringsmechanisme leidt tot vervlechting, enerzijds tussen de stelsels van de 
contractuelen en de ambtenaren en anderzijds tussen het wettelijk en het aanvullend pen-
sioen.

Al meteen in 2017 formuleerde het beheerscomité een negatief advies over de financie-
ringswijze van de stimulans. Het oordeelde dat er geen koppeling mocht bestaan tussen 
de responsabiliseringsbijdrage en het aanvullend pensioen61. Het comité bevestigde dat 
standpunt tijdens deze audit. Het is immers van oordeel dat de pensioenstelsels van de 
contractuelen en van de vastbenoemden gescheiden moeten zijn en dat de financiering van 
de stimulans los moet staan van en extern moet zijn aan het systeem voor de financiering 
van de pensioenen van de vastbenoemden van de lokale besturen. 

In zijn advies uitte de inspecteur van financiën ook kritiek op de vermenging van de finan-
ciering van het repartitiestelsel van de wettelijke pensioenen en de financiering van een 
aanvullend kapitalisatiestelsel. Hij benadrukte dat de verminderde bijdragen voor de pen-
sioenen van de vastbenoemde ambtenaren onrechtstreeks worden gebruikt om de contrac-
tuele aanvullende pensioenen te financieren. Hij stelde: “De financiële ondersteuning van de 
uitbouw van aanvullende pensioenen kan het best gescheiden blijven van de financiering van 
de lokale statutaire pensioenen”62.

5.1.3.2 Onevenwichtige verdeling en transfers
Het Rekenhof heeft de karakteristieken geanalyseerd van de lokale besturen die de stimu-
lans ontvangen en die welke ze financieren. 

Het stelt allereerst vast dat de berekeningswijze van de stimulans tot een ongelijke verde-
ling leidt tussen de lokale besturen. Zo werd in 2020 meer dan een derde van het bedrag van 
de stimulans (namelijk 9,37 miljoen euro) toegekend aan vier lokale besturen (op 413 be-
gunstigden). Omgekeerd ontvingen twaalf lokale besturen een stimulans van minder dan 
1.000 euro.  

Voorts stelt het Rekenhof vast dat de Vlaamse besturen veel vaker een aanvullend pensioen 
aan hun contractuele personeelsleden aanbieden dan de Waalse en Brusselse. Het aan-
vullend pensioen heeft zich in eerste instantie ontwikkeld bij de Vlaamse lokale besturen 
vanaf 2010, ingevolge een kaderakkoord inzake aanvullende pensioenen dat er kwam met 
toepassing van een sectoraal akkoord63. 

Sinds 2017 raamt de FPD de transfers die dat financieringsmechanisme genereert. Daaruit 
zijn de verschillen tussen de lokale besturen van de drie gewesten naar voren gekomen. De 
volgende tabel toont dat die ramingen zich hebben doorgezet toen de stimulans voor het 
eerst werd ingevoerd in 2020. 

61 Advies van 26 juni 2017.
62 Advies van 17 juli 2017.
63 Op 9 december 2009 sloten de verenigingen die die werkgevers vertegenwoordigen en de vakverenigingen een 

akkoord. De Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS), die nu niet meer bestaat, fungeerde als 
opdrachtencentrale, waardoor kon worden vermeden dat elk plaatselijk bestuur een eigen overheidsopdracht zou 
moeten lanceren om een pensioeninstelling te kiezen. Dat maakte het voor de Vlaamse besturen eenvoudiger om, 
op vrijwillige basis, in te tekenen op de plannen voor aanvullende pensioenen.
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Tabel 5 –  Gewestelijke spreiding 2020 van de stimulans voor de opbouw van een aanvullend pensioen 
(in miljoen euro en in procent)

  Stimulans Verhoging van de bijdragen

Bedrag  % Bedrag  %

Waalse lokale besturen 6,21 21,3 % 19,54 67,0 %

Brusselse lokale besturen 0,69 2,4 % 7,98 27,4 %

Vlaamse lokale besturen 22,25 76,3 % 1,64 5,6 %

België 29,16 100 % 29,16 100 %

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FPD

Tot slot stelt het Rekenhof vast dat het financieringsmechanisme van de stimulans een 
financiële transfer veroorzaakt vanuit lokale besturen die niet de financiële draagkracht 
hebben om een aanvullend pensioen in te voeren, naar lokale besturen waar die financiële 
draagkracht wel aanwezig is. In zijn advies had de inspecteur van Financiën al gewezen op 
dat risico van “ongewenste herverdelingseffecten”. Hij schreef: “[…] Dit betekent vb. dat een 
armlastig lokaal bestuur met veel contractuele ambtenaren en geen middelen om een aanvul-
lend pensioen uit te bouwen een steeds hogere responsabiliseringsbijdrage moet betalen om 
onrechtstreeks de aanvullende pensioenen van rijkere besturen te financieren”64.

5.1.3.3 Onvoorzienbaarheid van de responsabiliseringsbijdrage 
De financiering van de stimulans houdt in dat de responsabiliseringsbijdrage onvoorzien-
baar wordt voor de lokale besturen die er de kosten van dragen. Zij moeten echter wel een 
meerjarenbegroting opstellen, waarvan de pensioenlasten een groot onderdeel vormen.

De responsabiliseringsbijdrage stemt voortaan niet meer overeen met het deficit van het 
gesolidariseerde pensioenfonds dat de FPD raamt, maar moet ook de financiering van de 
stimulans dekken. Die financiering hangt af van de keuzes die de lokale besturen maken, 
die moeilijk te voorspellen zijn. Naarmate meer en meer geresponsabiliseerde lokale bestu-
ren een aanvullend pensioen aanbieden, zal bovendien een steeds kleiner wordend aantal 
geresponsabiliseerde lokale besturen een steeds hogere bijdrage moeten betalen. 

5.1.3.4 Duurzaamheid van het gesolidariseerde pensioenfonds 
De wet bepaalt dat de geresponsabiliseerde lokale besturen niet meer hoeven te betalen 
dan hun eigen pensioenuitgaven. De verhoogde responsabiliseringsbijdrage mag met ande-
re woorden nooit hoger zijn dan 100 % (in dat geval betaalt het plaatselijke bestuur effectief 
100 % van de eigen pensioenlast).

Als de verhoogde responsabiliseringscoëfficiënt die 100 % zou overschrijden maar automa-
tisch tot dat niveau wordt teruggebracht, leidt dat automatisch tot een financieringsdeficit 
voor het gesolidariseerde pensioenfonds omdat de vermindering dan niet meer voldoende 
gefinancierd wordt. 

64 Advies van 17 juli 2017.
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Het Rekenhof stelt vast dat de wetgeving niet voorziet in die mogelijkheid, noch in een 
beperkte looptijd voor de toepassing van de stimulans, noch in andere financieringsbron-
nen die de maatregel zouden kunnen bestendigen65. Terwijl de wet van 24 oktober 2011 een 
principe voor automatisch evenwicht op lange termijn van het fonds instelde en voorzag in 
de mogelijkheid om het bedrag van de toekomstige bijdragen te plannen, kan de wet van 
30 maart 2018 het deficit van het gesolidariseerde pensioenfonds teweegbrengen. 

De FPD antwoordt dat de stimulans zou kunnen worden beperkt als hij een tekort in het 
GPF zou veroorzaken. Voor die beperking is echter een wetswijziging nodig.

5.1.4 Evolutie van het bedrag van de stimulans 
Het bedrag van de stimulans zal in de komende twee jaar stijgen. Dat komt door de wette-
lijke verplichting om een minimaal financieringsniveau van het stelsel van aanvullend pen-
sioen te bereiken vanaf 202066 en 202167 om het te kunnen genieten, terwijl er in 2019 geen 
sprake was van een minimaal financieringsniveau68. 

De evolutie van het bedrag van de stimulans hangt bovendien af van de nieuwe plannen 
voor aanvullende pensioenen waarop de lokale besturen zullen intekenen. Er valt echter 
niet te voorspellen op hoeveel aanvullende pensioenen de komende jaren zal worden inge-
tekend. In 2019 hadden 327 geresponsabiliseerde lokale besturen geen plan voor een aan-
vullend pensioen (dat aan de criteria beantwoordt). Zij hadden 101.992 contractuele perso-
neelsleden in dienst.

Om een grootteorde te kunnen geven, heeft het Rekenhof een voorspelling gemaakt van de 
evolutie van de verhoogde responsabiliseringscoëfficiënt in de veronderstelling dat de helft 
van die contractuele personeelsleden in 2022 een aanvullend pensioen zouden genieten69. 
Het bedrag van de stimulans zou dan nagenoeg 71 miljoen euro bereiken vanaf 2022. De 
volgende tabel toont de evolutie van de verhoogde responsabiliseringscoëfficiënt voor de 
163 lokale besturen die geen aanvullend pensioen zouden aanbieden. 

65 Artikel 12 van de wet van 30 maart 2018 wijzigt artikel 20 van de wet van 24 oktober 2011 en bepaalt dat een 
koninklijk besluit het aftrekbare percentage van de kosten van het plan voor aanvullende pensioenen naar boven 
kan aanpassen (maar niet naar beneden). 

66 De minimale financiering beloopt 2 % voor een plan met vaste bijdragen en 4 % voor een plan met vaste prestaties 
of cash balance. 

67 De minimale financiering beloopt 3 % voor een plan met vaste bijdragen en 6 % voor een plan met vaste prestaties 
of cash balance.

68 Bovendien had een aantal lokale besturen die in 2019 weinig of niet werden geresponsabiliseerd, slechts recht op 
een beperkte vermindering of geen vermindering. De wet bepaalt immers dat het bedrag van de vermindering niet 
hoger mag zijn dan het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage.

69 Voor die raming wordt aangenomen dat die contractuele personeelsleden in dienst zijn bij de helft van de 
geresponsabiliseerde lokale besturen zonder aanvullende pensioenen, die op hun beurt de helft van het 
pensioendeficit van die lokale besturen zouden vertegenwoordigen. 



54

Tabel 6 –  Voorspelling van de verhoogde responsabiliseringscoëfficiënt, volgens de gedefinieerde ver-
onderstelling 

Jaar van berekening (N+1) 2022 2023 2024

Responsabiliseringscoëfficiënt vóór toepassing van 
de stimulans (raming door de FPD)

50 % 56 % 73 %

Verhoogde responsabiliseringscoëfficiënt van 
toepassing op lokale besturen zonder plan voor 
aanvullende pensioenen 

78 % 83 % 98 %

Bron: Rekenhof en FPD

In 2017 had de FPD al het bedrag van de stimulans en de effectieve responsabiliseringsco-
efficiënt geraamd. Op basis van de gegevens die op dat moment beschikbaar waren70, zou 
de verhoogde coëfficiënt 72 % belopen in 2022 en 86 % in 2023. Die percentages zijn dus 
vergelijkbaar met de voorspelling van het Rekenhof. 

Het Rekenhof stelt vast dat het financieringsmechanisme van de stimulans de afnemende 
solidariteit ten aanzien van lokale besturen die de maatregel niet genieten, versnelt. Het to-
taalbedrag van hun pensioenbijdragen zal immers gaan aanleunen bij hun pensioenlasten, 
om een deel van het plan voor aanvullende pensioenen te financieren voor lokale besturen 
die de stimulans wel genieten.

5.2 Berekening van de stimulans voor de opbouw van een aanvullend 
pensioen 

5.2.1 Naleving van de toekenningsvoorwaarden 
Om de stimulans te genieten moeten de lokale besturen beschikken over een stelsel voor 
aanvullende pensioenen dat voldoet aan een reeks wettelijke voorwaarden71. Ze moeten 
aantonen dat ze aan die voorwaarden beantwoorden in het eerste deel van een attest dat ze 
vóór 30 april aan de FPD moeten bezorgen. Dat deel van het attest moet worden onderte-
kend door de pensioeninstelling. 

Het Rekenhof stelt vast dat de FPD geen middelen heeft gekregen om die attesten te con-
troleren. Met toestemming van de minister van Pensioenen gaat de FPD ervan uit dat het 
door de pensioeninstelling ondertekende attest volstaat. De toekenningsvoorwaarden wor-
den dus niet gecontroleerd; de FPD heeft voor de attesten louter een vormelijke controle 
ingesteld72.

5.2.2 Bedrag van de vermindering 
Voor de in aanmerking komende lokale besturen berekent de FPD de vermindering op basis 
van de kosten voor aanvullende pensioenen zoals die zijn aangegeven in het tweede deel 
van het attest. Dat tweede deel mag worden ingevuld en ondertekend door de werkgever of 
door de pensioeninstelling. 

70 De FPD ging uit van de veronderstelling dat elk jaar een bijkomende 20 % van de aanvullende besturen zouden 
intekenen op een aanvullend pensioen. 

71 Artikel 20 van de wet van 24 oktober 2011, zoals gewijzigd door artikel 12 van de wet van 30 maart 2018. 
72 69 van de 722 attesten werden onontvankelijk geacht en 413 lokale besturen genoten de stimulans.
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De wet legt de verplichting op om de aangegeven kosten te bewijzen73. Het Rekenhof is van 
oordeel dat het tweede deel van het attest niet volstaat als bewijs, zeker als het alleen door 
de werkgever is ondertekend.

De FPD controleert de bedragen die in de attesten zijn vermeld, niet diepgaand. De minister 
van Pensioenen verklaarde in dat verband dat de FPD alle incoherenties kan opsporen door 
de attesten die de lokale besturen indienen, te vergelijken met de attesten van de pensioen-
instellingen. Pensioeninstellingen zijn echter geenszins verplicht de kosten van het plan 
voor aanvullende pensioenen te vermelden als de werkgever al een bedrag heeft vermeld. 

De verwerking van de attesten verloopt bovendien weinig efficiënt en houdt een hoog risico 
op fouten in. De FPD ontving immers 722 ‘papieren’ attesten die hij manueel moest worden 
omvormen tot een bruikbaar bestand om ze te kunnen controleren en ze geschikt te maken 
voor het berekeningsprogramma. 

Het Rekenhof heeft de loonmassa van de contractuelen die de lokale besturen vermeldden 
in de attesten voor de FPD, gekruist met het aantal contractuelen bekend bij de RSZ. Het 
stelt incoherenties vast die de FPD niet geheel kon verantwoorden. 

Het Rekenhof stelt vast dat de bedragen die nodig zijn om de stimulans te berekenen, d.w.z. 
de werkgeverskosten van het plan voor aanvullende pensioenen en de loonmassa van de 
contractuele personeelsleden, beschikbaar zijn bij de RSZ, die die gegevens al controleert74. 
Een systematische uitwisseling van die gegevens met de RSZ zou een administratieve ver-
eenvoudiging mogelijk maken en de kwaliteit van de gegevens verhogen.  

In zijn antwoord preciseert de FPD allereerst dat hij bijkomende middelen had gevraagd bij 
de uitwerking van deze reglementering om de bedragen te controleren, maar dat die mid-
delen niet toegekend zijn.

Hij geeft vervolgens aan dat de gegevens van de RSZ niet altijd beschikbaar of bruikbaar 
zijn voor de berekening van de stimulans. De RSZ verzamelt de bijdragen alleen voor het 
plan dat wordt beheerd door Belfius en Ethias. Op basis van de bijdrage van 8,86 % die aan 
de RSZ wordt gestort, kunnen de kosten van het pensioen dat in aanmerking komt voor 
de vermindering van de responsabiliseringsbijdrage, niet duidelijk worden bepaald. Alleen 
met de kosten op het niveau van de bijdrage (het laagste niveau) dat wordt toegekend aan 
alle contractuele loontrekkenden (en dus niet het eventuele overschot toegekend aan be-
paalde categorieën loontrekkenden in bepaalde gevallen) wordt rekening gehouden voor 
deze vermindering. Op dezelfde manier kunnen de inhaalpremies (in de mate waarin ze 
niet verbonden zijn aan het betrokken jaar) niet meetellen als kosten die recht geven op de 
vermindering.

Het Rekenhof merkt daarbij op dat de RSZ de kosten voor de werkgevers van alle aanvul-
lende pensioenplannen kent, zelfs als hij niet rechtstreeks de bijdrage van 8,86 % int. 

73 Artikel 20 van de wet van 24 oktober 2011.
74 De werkgeverskosten van het plan voor aanvullende pensioenen worden naar de RSZ gestuurd, die ze controleert 

in het kader van de inning van de bijzondere bijdrage van 8,86 %. Het bedrag van de werkgeverskosten omvat de 
volledige som die in het desbetreffende jaar werd betaald, met inbegrip van de inhaalpremies. 
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Als administratieve vereenvoudiging zou de FPD het bedrag bekend bij de RSZ kunnen 
gebruiken om de vermindering te berekenen. Tot slot laat de FPD de inhaalpremies nu al 
meetellen. 

5.2.3 Berekening van de verhoging van de responsabiliseringsbijdrage
De FPD moet de lijst opstellen van de lokale besturen die een verhoging van de responsabi-
liseringsbijdrage krijgen opgelegd.

Het Rekenhof stelt eerst en vooral vast dat de responsabiliseringsbijdrage van de lokale 
besturen zonder contractuele personeelsleden niet wordt opgetrokken. Hoewel die uitzon-
dering steek houdt, is ze niet opgenomen in de wetgeving75. Als er een fout sluipt in de 
berekening van de stimulans van een bestuur, zou het verhoogde bedrag van de responsa-
biliseringsbijdrage bovendien theoretisch moeten worden aangepast voor alle betrokken 
besturen. Elke wijziging in het totaal van de toegekende vermindering wijzigt immers het 
bedrag dat ten laste is van de andere geresponsabiliseerde lokale besturen. De stimulans 
zou dus opnieuw moeten worden berekend, maar de FPD heeft niet de middelen om dat 
binnen een redelijke termijn te doen. Die situatie zou de rechtszekerheid van de respon-
sabiliseringsbijdrage kunnen aantasten, want de wetgeving voorziet niet in die hypothese. 

5.3 Conclusie en aanbevelingen 

Wat de financiering van de stimulans voor de opbouw van een aanvullend pensioen betreft, 
stelt het Rekenhof het volgende vast: 

•  De niet-geresponsabiliseerde lokale besturen kunnen de maatregel niet genieten, wat 
een onverantwoorde ongelijke behandeling inhoudt. 

•  De manier waarop de stimulans wordt gefinancierd, leidt tot transfers tussen stelsels en 
tussen lokale besturen en zorgt voor onvoorzienbaarheid. Niettemin heeft de wetgever 
ervoor geopteerd om dat overheidsbeleid te laten financieren door de lokale besturen 
die niet willen of niet kunnen intekenen op een plan voor aanvullende pensioenen. 

•  De wetgever heeft geen tijdsduur gekoppeld aan de maatregel en geen specifieke midde-
len uitgetrokken om de maatregel te financieren. Als meer dan de helft van de contrac-
tuele personeelsleden van lokale besturen die nu geen aanvullend pensioen genieten, er 
wel één zou genieten in 2024, leidt dat tot een deficit bij het gesolidariseerde pensioen-
fonds.  

Het Rekenhof concludeert dat de stimulans voor de opbouw van een aanvullend pensioen 
als federaal overheidsbeleid zou moeten worden gefinancierd door de staatsbegroting en 
toegankelijk zou moeten zijn voor alle lokale besturen.   

75 De RSZ levert de lijst van de lokale besturen zonder contractuele personeelsleden waaraan geen verhoging van de 
responsabiliseringsbijdrage mag worden opgelegd.
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In verband met de berekening van de stimulans voor de opbouw van een aanvullend pensi-
oen stelt het Rekenhof het volgende vast:

•  Of een bestuur in aanmerking komt voor de stimulans, wordt nagegaan aan de hand van 
een attest dat de verzekeraar ondertekent. De FPD onderwerpt die attesten louter aan 
een vormelijke controle. 

•  Het bedrag van de stimulans wordt berekend op basis van de gegevens die de werkgever 
of zijn verzekeraar meedelen. De FPD controleert die bedragen niet en beperkt zich ertoe 
ze manueel over te nemen. Het Rekenhof heeft echter incoherenties vastgesteld in de 
gegevens en de benodigde gegevens (kosten van het plan voor aanvullende pensioenen 
en loonmassa van de contractuelen) zijn bovendien beschikbaar bij de RSZ. 

Het Rekenhof concludeert dat de juistheid van de stimulans niet kan worden gewaarborgd 
als de gegevens die de lokale besturen meedelen, niet worden gecontroleerd. Bovendien 
verloopt de toekenning van de stimulans niet efficiënt.

Aanbevelingen Gericht aan

10 Het overheidsbeleid dat de opbouw van aanvullende pensioenen voor 
contractuele personeelsleden van lokale besturen wil aanmoedigen, 
op een transparante wijze financieren 

• De looptijd van de stimulans bepalen en meedelen. Minister van 
Pensioenen 

• Ervoor zorgen dat de stimulans gedurende al die tijd door de Staat 
wordt gefinancierd, ook de kosten voor het beheer en de controles.

Wetgever

11 De ongelijke behandeling wegwerken door niet-geresponsabiliseerde 
lokale besturen ook de mogelijkheid te geven de stimulans te 
genieten

Wetgever

12 De stimulans op meer doeltreffende wijze toekennen en controleren 

• Via steekproeven controleren of de toekenningsvoorwaarden in acht 
zijn genomen en zich daarbij baseren op de verantwoordingsstukken 
die de lokale besturen moeten voorleggen.

FPD

• Gebruik maken van de gegevens die bij de RSZ beschikbaar zijn, 
veeleer dan zich te baseren op de attesten. Die gegevens toevoegen 
aan het werkgeversregister.

FPD
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Hoofdstuk 6

Algemene conclusie 
en overzicht van de 
aanbevelingen 
6.1 Algemene conclusie 

De financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de lokale 
besturen komt in de problemen omdat de pensioenlasten sneller stijgen dan de loonmassa. 
In het licht van die situatie voerde de wet van 30 maart 2018 vier maatregelen in. Die lossen 
de financieringsmoeilijkheden van het gesolidariseerde pensioenfonds echter niet op en 
kunnen ze zelfs verergeren: 

• Het deel van de loopbaan dat gepresteerd werd als contractueel personeelslid wordt niet 
meer gelijkgesteld bij de berekening van het ambtenarenpensioen (gemengd pensioen), 
maar die maatregel zal alleen op lange termijn een effect hebben op het gesolidariseerde 
pensioenfonds. 

• De invoering van een nieuwe correctiefactor (restitutie van een deel van de loonmati-
gingsbijdrage) dekt minder dan 5 % van de begroting van het gesolidariseerde pensioen-
fonds en is niet gewaarborgd vanaf 2021.

• De geleidelijke vervroeging van de betaling van de responsabiliseringsbijdrage gene-
reert tussen 2019 en 2024 bijkomende kosten voor de geresponsabiliseerde lokale be-
sturen. Die maatregel moet de liquiditeitsproblemen oplossen waarmee het gesolida-
riseerde pensioenfonds sinds 2017 kampt omdat de reserves zijn uitgeput en omdat er 
geen eigen middelen zijn om een toereikend werkingskapitaal in stand te houden. 

• De creatie van een stimulans voor de opbouw van aanvullende pensioenen voor 
contractuele personeelsleden heeft de financiën van het gesolidariseerde pensioenfonds 
niet verbeterd en kan zelfs een deficit bewerkstelligen. 

De financiering van de pensioenen vergt een langetermijnvisie, voorspelbaarheid en trans-
parantie. De wet van 24 oktober 2011 die het gesolidariseerde pensioenfonds oprichtte, wil-
de die doelstellingen bereiken via een evenwicht tussen solidariteit en responsabilisering. 
Als dat systeem wordt behouden, zijn er drie wijzigingen nodig om het te bestendigen:  

1. De loonkosten van de contractuelen en van de vastbenoemden moeten dichter bij elkaar 
komen te liggen voor lokale besturen om de aanwerving van vastbenoemden niet te 
ontmoedigen. De toepasselijke werkgeversbijdragevoet voor vastbenoemde personeels-
leden van lokale besturen moet worden geplafonneerd en de toepasselijke bijdragevoet 
voor contractuelen moet worden opgetrokken.
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2. De responsabiliseringsbijdrage moet houdbaar en voorzienbaar blijven voor de lokale 
besturen. Dat impliceert een nieuwe financiering om het verschil te dekken tussen de 
berekende evenwichtsresponsabiliseringscoëfficiënt en de effectief toegepaste respon-
sabiliseringscoëfficiënt; 

3. De stimulans voor de opbouw van een aanvullend pensioen moet als federaal overheids-
beleid worden gefinancierd buiten het gesolidariseerde pensioenfonds om. De looptijd 
ervan moet bekend zijn en de toekenningsvoorwaarden mogen niet leiden tot een on-
verantwoorde ongelijke behandeling. 

Bovendien moet de responsabiliseringsbijdrage correct worden berekend om het vertrou-
wen van de leden van het fonds te behouden. De erg complexe berekening is weinig gedo-
cumenteerd en berust op de kennis van een beperkt aantal medewerkers. De creatie van 
de stimulans heeft de berekening nog complexer gemaakt, zonder dat de FPD extra mid-
delen kreeg toegekend. De betaling van nagenoeg een derde van de pensioenen door de 
voorzorgsinstellingen genereert bovendien een risico op fouten. De FPD moet de interne 
beheersing voor de berekening van de bijdrage dus verbeteren door meer in te zetten op 
vereenvoudiging, controle, automatisering en gegevensuitwisseling met de RSZ. 

6.2 Overzicht van de aanbevelingen 

Deze aanbevelingen werden geformuleerd in de veronderstelling dat het huidige systeem 
voor de financiering van de pensioenen van de lokale besturen behouden blijft. 

Aanbeveling Gericht aan Punt in dit 
verslag

Beheer van het systeem voor de financiering via repartitie 

1 De loonkosten van contractuele en vastbenoemde 
personeelsleden voor de lokale besturen dichter naar 
elkaar laten toegroeien om het ontradende effect op de 
aanwerving van vastbenoemden weg te nemen.

2.1
2.2

•  Een maximum vastleggen voor de totale 
werkgeversbijdragevoet van toepassing op de 
vastbenoemden van de lokale besturen die bij het 
GPF aangesloten zijn (bijvoorbeeld 50 %), met de 
toestemming om de basisbijdragevoet te verhogen.

Wetgever

•  De werkgeversbijdragevoet die van toepassing is op de 
contractuele personeelsleden van de lokale besturen 
gelijktrekken met die welke van toepassing is op de 
andere contractuelen van de overheidssector.

Wetgever

•  Met de betrokken gewesten overleg plegen over 
de vermindering van de werkgeversbijdragen voor 
gesubsidieerde contractuelen in dienst van lokale 
besturen.

Minister van 
Pensioenen

2 De voorspellingen van het GPF maken op basis van 
de geïndividualiseerde gegevens van de actieven en 
gepensioneerden, in samenwerking met de studiedienst.

2.3

•  De methode waarmee de parameters voor de 
voorspellingen werden vastgelegd, meedelen aan het 
beheerscomité.

FPD
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Aanbeveling Gericht aan Punt in dit 
verslag

•  Het programma ExSysPen 2.0 gebruiken zodra 
het beschikbaar is om het beheer van het GPF te 
ondersteunen.

FPD

Financiering van het gesolidariseerde pensioenfonds 

3 Het proces voor de bepaling van de basisbijdragevoet 
verbeteren om de voorzienbaarheid ervan te garanderen 
en blokkages te vermijden.

3.1

•  De basisbijdragevoet voorstellen op basis van 
vooraf vastgelegde objectieve criteria en een vooraf 
vastgelegde methode.

Beheerscomité

•  Overleggen met de deelstaten om tot een 
gemeenschappelijke visie te komen op de financiering 
(buiten het GPF om) van de pensioenen van de lokale 
besturen waarvoor ze bevoegd zijn.

Minister van 
Pensioenen

4 Ervoor zorgen dat de responsabiliseringscoëfficiënt 
houdbaar en voorzienbaar blijft voor de lokale besturen.

3.2

•  De verhoging van de responsabiliseringscoëfficiënt 
jaarlijks beperken.

Wetgever

•  Zorgen voor externe financiering om het verschil te 
dekken tussen de berekende en de effectief toegepaste 
responsabiliseringscoëfficiënt.

Wetgever

5 De reserves benutten, rekening houdend met 
de verwachte pensioenpiek en de behoeften aan 
werkingskapitaal.

3.3

•  De benutting van de reserves plannen op lange termijn 
op basis van de voorspellingen door de FPD.

Beheerscomité

•  Een werkingskapitaal bepalen, rekening houdend met 
de risico’s op vertraging bij de inning van de ontvangsten, 
en dat scheiden van de bruikbare reserves.

FPD

6 De correctiefactoren bestendigen en garanderen dat ze 
ten goede komen aan alle lokale besturen. 

3.4

•  De bedragen definiëren in de wet om ervoor te zorgen 
dat die ontvangsten voorzienbaar zijn.

Wetgever

•  De correctiefactoren in aanmerking nemen in het 
voorstel over de basisbijdragevoet.

Beheerscomité

7 De betaling van de pensioenlasten garanderen als een 
bij het GPF aangesloten bestuur wordt ontbonden, 
overgenomen of geherstructureerd.

3.5

•  De wetgeving aanpassen om te garanderen dat de 
toekomstige bijdragen in al die gevallen worden betaald.

Wetgever

•  De ontvangsten afkomstig van forfaits benutten 
naargelang van de uitgaven die ze dekken.

FPD
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Aanbeveling Gericht aan Punt in dit 
verslag

Berekening van de responsabiliseringsbijdrageBerekening van de responsabiliseringsbijdrage

8 De berekening van de responsabiliseringsbijdrage beter 
beheersen

4.2

•  Maatregelen nemen op het vlak van de interne 
beheersing: de documentatie vervolledigen, aan de hand 
van een risicoanalyse nagaan of de controles relevant 
zijn, de toegang tot de bestanden en de verzending van 
het notificeringsbestand beveiligen, de functiescheiding 
garanderen binnen de informaticadienst, de continuïteit 
garanderen door vervangers aan te duiden voor 
belangrijke actoren.

FPD

•  Het risico op fouten indijken door de manuele 
herbewerkingsverrichtingen te beperken.

FPD

9 De rol van de voorzorgsinstellingen evalueren en de 
kwaliteit van de ontvangen gegevens garanderen

4.3

•  De mogelijkheid voor de FPD wettelijk omkaderen 
om de toekenning en betaling van de wettelijke 
pensioenen van alle lokale besturen aangesloten bij het 
gesolidariseerde pensioenfonds over te nemen.

Wetgever

•  Met alle voorzorgsinstellingen een overeenkomst 
sluiten die de vereisten oplijst voor de kwaliteit van de 
gegevens en die de mogelijkheid van sancties bevat.

FPD

•  Doeltreffend de bestanden controleren met 
pensioenuitgaven van de voorzorgsinstellingen waarvan 
de kosten ten laste zijn van het gesolidariseerde 
pensioenfonds.

FPD

•  De kwaliteit en de rapportering over de aandelen in 
de pensioenlasten tussen de voorzorgsinstellingen 
en de andere door de FPD beheerde pensioenstelsels 
verbeteren door de opvolging en de facturering te 
centraliseren bij het gesolidariseerde pensioenfonds, 
om het risico op dubbelboekingen te verkleinen.

FPD

Stimulans voor de opbouw van een aanvullend pensioen 

10 Het overheidsbeleid dat de opbouw van aanvullende 
pensioenen voor contractuele personeelsleden van 
lokale besturen wil aanmoedigen, op een transparante 
wijze financieren.

5.1

•  De looptijd van de stimulans bepalen en meedelen. Minister van 
Pensioenen 

•  Ervoor zorgen dat de stimulans gedurende al die tijd 
door de Staat wordt gefinancierd, ook de kosten voor 
het beheer en de controles.

Wetgever

11 De ongelijke behandeling wegwerken door niet-
geresponsabiliseerde lokale besturen ook de mogelijkheid 
te geven de stimulans te genieten

Wetgever 5.1

12 De stimulans op meer doeltreffende wijze toekennen en 
controleren

5.2
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Aanbeveling Gericht aan Punt in dit 
verslag

•  Via steekproeven controleren of de 
toekenningsvoorwaarden in acht zijn genomen en zich 
daarbij baseren op de verantwoordingsstukken die de 
lokale besturen moeten voorleggen.

FPD

•  Gebruik maken van de gegevens die bij de RSZ 
beschikbaar zijn, veeleer dan zich te baseren op 
de attesten. Die gegevens toevoegen aan het 
werkgeversregister.

FPD
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Bijlage

Antwoord van de minister
(vertaling)

De heer Philippe Roland
Eerste voorzitter
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 BRUSSEL

Brussel, 12 april 2021

Uw brief van  Uw referentie  Onze referentie   Bijlage
  A6-3.725.189-L3  KL/PP/CVM/MP/SVdV/P029

Mijnheer de eerste voorzitter

Ik heb uw brief (A6-3.725.189-L3) in verband met de audit van het Rekenhof over het 
Gesolidariseerde Pensioenfonds van de provinciale en lokale besturen goed ontvangen.

Ik wil u allereerst bedanken voor het opmerkelijke werk van uw diensten. Zoals u weet, 
bepaalt het regeerakkoord het volgende: “De regering onderzoekt de problematiek binnen 
het stelsel van de provinciale en lokale overheidsdiensten (met inbegrip van de statutairen 
in de ex-publieke ziekenhuizen), rekening houdend met de financiële en sociale houdbaar-
heid.”

De ministerraad heeft op 4 april in het kader van de begrotingscontrole, belangrijke beslis-
singen genomen over het gesolidariseerde pensioenfonds:

•  De overdracht van een deel van de loonmatiging voor 2021 wordt gewaarborgd.
•  Het fonds draagt niet langer de subsidiëring voor de federale politie voor de NAVAP 

(eindeloopbaanregeling van de geïntegreerde politie).

De ministerraad heeft mij ook opgedragen uitvoering te geven aan de passage in het regeer-
akkoord over het fonds, met het oog op het opstellen van de begroting 2022.

Ik zal dan ook de vaststellingen en conclusies uit uw verslag grondig bestuderen. 

Zoals terecht in uw rapport wordt aangegeven, vereist de financiering van de pensioenen 
een langetermijnvisie, voorspelbaarheid en transparantie.

Als u nog vragen hebt, staat mijn adjunct-kabinetchef, Celien Vanmoerkerke, te uwer be-
schikking.

Hoogachtend,

Karine Lalieux
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