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Beste lezer, 

Met ingang van 1 mei 2018 wordt het 

pensioenlandschap in de overheidssector 

grondig hervormd. De “Wet 

Overheidspensioenen” van 30 maart 2018 

bevat belangrijke wijzigingen op het vlak van 

wettelijke en aanvullende pensioenen voor 

personeelsleden in overheidsdienst:  

 Contractuelen die na 30 november 2017 

vast benoemd worden krijgen vanaf 

1 mei 2018 een werknemerspensioen en 

géén ambtenarenpensioen voor hun 

contractuele diensttijd.  

 De wet bevat enkele maatregelen om de 

invoering van aanvullende 

pensioentoezeggingen voor contractuelen 

uit de overheidssector aan te moedigen. 

 Nieuwe aanvullende pensioenstelsels 

voor contractuelen uit de overheidssector 

moeten voortaan - zoals in de privésector 

- door een verzekeraar of pensioenfonds 

beheerd worden.  

 Lokale besturen kunnen de kost van hun 

aanvullend pensioenplan gedeeltelijk 

aftrekken van hun 

responsabiliseringsfactuur voor het 

wettelijk pensioen van hun ambtenaren.  

In deze newsletter geven we u een praktisch 

overzicht van de wijzigingen die deze wet met 

zich meebrengt.  

Wij wensen u veel leesplezier! 
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1 Nieuwe berekeningswijze wettelijk 

pensioen  

1.1 Verschillend pensioen  

In de overheidssector zijn er twee vormen van 

tewerkstelling. Contractuelen zijn aangeworven 

met een arbeidsovereenkomst. Ambtenaren 

zijn vast benoemd en hebben een statutaire 

tewerkstellingsrelatie. Het type tewerkstelling 

heeft belangrijke gevolgen voor de wettelijke 

pensioenopbouw.  

 

Contractuelen bouwen een wettelijk pensioen 

als werknemer op zoals ook werknemers in de  

privésector een wettelijk pensioen opbouwen. 

Dit houdt concreet in dat hun wettelijk 

pensioen berekend wordt op basis van het 

(begrensd) loon van elk jaar van tewerkstelling. 

Ambtenaren bouwen een wettelijk pensioen op 

dat berekend wordt op basis van de 

gemiddelde wedde van de laatste 5 of 10 jaar 

van tewerkstelling. Om recht te hebben op een 

pensioen als ambtenaar is vijf jaar 

tewerkstelling in de overheidssector vereist. 

Wie géén vijf jaar in de publieke sector kan 

doen gelden (ook al werd hij vast benoemd) 

krijgt een pensioen als werknemer voor die 

dienstjaren.  

 

Hoewel ook het wettelijk pensioen van een 

ambtenaar geplafonneerd is, zorgt de 

verschillende berekeningswijze ervoor dat het 

wettelijk pensioen van een ambtenaar 

doorgaans een stuk hoger is dan dat van zijn 

contractuele collega met hetzelfde loon.  

 

1.2 Latere vaste benoeming  

Tot voor kort werden contractuele dienstjaren 

alsnog erkend onder het wettelijk 

pensioenstelsel voor ambtenaren in geval van 

een latere vaste benoeming. Voor 

personeelsleden van lokale besturen was die 

bepaling opgenomen in de nieuwe 

gemeentewet, voor andere overheden berustte 

dit op een administratieve praktijk. Concreet 

betekende dit dat een contractueel 

personeelslid dat naderhand vast benoemd 

werd een wettelijk pensioen kreeg alsof hij 

gans zijn loopbaan (in de publieke sector) vast 

benoemd was. In het verleden gingen (vooral 

lokale) overheden soms over tot “last minute” 

benoemingen om hun contractuelen op het 

einde van hun loopbaan een verbeterd 

wettelijk pensioen te geven.  

 

1.3 Wat verandert er?  

 Gemengde loopbaan: gemengd 

pensioen  

Voor vaste benoemingen vanaf 1 december 

2017 wordt met ingang van 1 mei 2018 een 

einde gesteld aan deze administratieve 

jurisprudentie. Wie eerst als contractueel werkt 

en naderhand vast benoemd wordt, bouwt voor 

de eerste periode een pensioen als werknemer 

op. Voor de periode gelegen na de vaste 

benoeming wordt een wettelijk pensioen onder 

het ambtenarenstelsel opgebouwd. Ook de 

loopbaanvoorwaarde van vijf jaar 

tewerkstelling om recht te hebben op een 

ambtenarenpensioen wordt afgeschaft vanaf 

1 mei 2019.  

 
 Verrekening aanvullend pensioen  

Voor personeelsleden die vóór 

1 december 2017 vast benoemd werden, 

blijven eventuele contractuele dienstjaren die 

daarvoor werden gepresteerd erkend onder 

het ambtenarenstelsel.  

 

Indien zij tijdens die dienstjaren een 

aanvullend pensioen hebben opgebouwd als 

contractueel, dan blijven die pensioenreserves 

verworven, maar ze komen vanaf 1 mei 2018 

in mindering van de “pensioenverhoging” die 

voortvloeit uit de in aanmerkingneming van de 

contractuele dienstjaren voor de berekening 

van het ambtenarenpensioen. Om deze 

verrekening te doen wordt het aanvullend 

pensioenkapitaal omgezet in een fictieve rente. 

Met persoonlijk gefinancierde reserves wordt 

geen rekening gehouden. Zij komen niet in 

mindering van de pensioenverhoging.   

 

http://www.claeysengels.be/
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Voor contractuelen van lokale besturen 

(provincies, steden, gemeentes...) voorzag de 

wetgeving een verval van het (patronaal 

gefinancierd) aanvullend pensioen in geval van 

een latere vaste benoeming. Dit systeem wordt 

nu afgeschaft. Er is behoud van het aanvullend 

pensioen, maar dat aanvullend pensioen komt 

(behalve wat de persoonlijk gefinancierde 

reserves betreft) dus in mindering van de 

pensioenverhoging onder het wettelijk 

pensioen.  

 

2 Aanvullende pensioenen  

Naast de bovenvermelde verrekening van het 

aanvullend pensioen voor werknemers van wie 

de contractuele jaren nog erkend worden 

onder het ambtenarenstelsel, voorziet de wet 

ook enkele bepalingen om aanvullende 

pensioenopbouw voor contractuelen aan te 

moedigen. Tot nu toe waren aanvullende 

pensioenen voor contractuelen voornamelijk 

ingeburgerd bij lokale besturen. De nieuwe wet 

wenst hier verandering in te brengen door het 

wettelijk kader te verduidelijken. Lokale 

besturen kunnen ook een financiële incentive 

krijgen wanneer hun pensioenplan aan 

bepaalde voorwaarden voldoet.  

 

2.1 Aanpassingen WAP  

 Vaste benoeming = uittreding light  

In geval van een vaste benoeming van een 

contractueel personeelslid komt er een einde 

aan de arbeidsovereenkomst en is er in 

principe “uittreding” uit het pensioenplan. De 

gevolgen van de uittreding worden uitgesteld 

tot op het einde van de vaste benoeming. De 

situatie is vergelijkbaar met die van een 

werknemer die bijvoorbeeld door een promotie 

of demotie niet langer aan de 

aansluitingsvoorwaarden van een 

pensioenplan voldoet. Concreet houdt dit 

bijvoorbeeld in dat de 

minimumrendementsgarantie verder van 

toepassing blijft na de vaste benoeming. De 

werknemer kan zijn reserves evenmin 

overdragen naar een andere 

pensioeninstelling. Dit kan pas op het moment 

van effectieve beëindiging van de vaste 

benoeming, of op het moment van overdracht 

naar een andere publieke werkgever.  

 

Indien verschillende werkgevers binnen de 

openbare sector een identiek multi-

inrichtersplan hebben, kan bepaald worden dat 

er in die situatie géén uittreding is.  

 
 Verduidelijkingen publieke sector  

Tot slot wordt in de Wet op de Aanvullende 

Pensioenen (WAP) een nieuw hoofdstuk 

“Publieke Pensioentoezeggingen” ingevoerd. 

Bedoeling is te preciseren hoe de sociale 

bepalingen van de WAP toegepast moeten 

worden op aanvullende pensioenregelingen 

van contractuelen van openbare werkgevers.  

  

Per overheid wordt gepreciseerd welk 

overlegorgaan gelijkgesteld wordt met “de 

ondernemingsraad” uit de privésector en 

bijvoorbeeld bevoegd is om een voorafgaand 

advies (of in het geval van een publieke 

werkgever, een protocol) uit te brengen over 

de invoering of wijziging van een 

pensioenplan.  

 

Wanneer de WAP voor toezeggingen uit de 

private sector een cao-verplichting oplegt, 

moet in de publieke sector een “protocol van 

akkoord” gesloten worden binnen het bevoegd 

onderhandelingscomité.  

 

2.2 Geen aanvullend pensioen uit de 

kassa  

Werkgevers uit de privésector moeten hun 

aanvullende pensioenregeling verplicht extern 

financieren via een Instelling voor 

Bedrijfspensioenvoorziening (een 

pensioenfonds) of via een 

verzekeringsonderneming.  

Voor bepaalde overheden bepaalde de Wet op 

de Instellingen voor 

Bedrijfspensioenvoorziening (WIBP) dat zij het 

beheer en de financiering van hun aanvullende 

pensioenen niet hoefden uit te besteden.  

http://www.claeysengels.be/
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Aanvullende pensioentoezeggingen die vanaf 

1 mei 2018 worden ingevoerd zijn niet langer 

vrijgesteld van de verplichting tot externe 

financiering. Toezeggingen die vóór 1 mei 

2018 al extern beheerd werden moeten ook in 

de toekomst extern beheerd blijven. Enkel 

stelsels die vóór 1 mei 2018 intern beheerd 

werden kunnen ook in de toekomst van die 

vrijstelling genieten.  

 

Hiervoor is wel vereist dat het intern beheerd 

stelstel uiterlijk op 31 december 2018 wordt 

aangegeven in de “Databank 2
de

 Pijler” 

beheerd door Sigedis. Gebeurt de aangifte niet 

(op tijd), dan geldt een wettelijk vermoeden dat 

het stelsel pas na 1 mei 2018 werd ingevoerd, 

en bijgevolg extern moet beheerd worden.  

 

De parlementaire voorbereidingen bepalen dat 

een uitbreiding van het toepassingsgebied of 

een substantiële verbetering van een (vóór 1 

mei 2018) bestaand stelsel wordt aanzien als 

de invoering van een nieuw plan, dat niet 

langer intern beheerd kan worden.  

 

Wettelijke pensioenregelingen kunnen onder 

bepaalde voorwaarden wel nog intern beheerd 

worden. Op dit vlak wijzigt er niets.  

 

2.3 Korting op 

responsabiliseringsbijdrage  

Heel wat lokale besturen financieren de 

wettelijke pensioenen van hun ambtenaren via 

het “Gesolidariseerd Pensioenfonds van de 

provinciale en plaatselijke besturen”. In het 

verleden gingen sommige lokale besturen over 

tot “last minute” benoemingen van 

contractuelen. Zoals onder punt 1.2 

uiteengezet had dit de toekenning van een 

wettelijk pensioen als ambtenaar - over de 

ganse loopbaan - tot gevolg. Tot voor de wet 

van 24 oktober 2011 bracht dit ook geen al te 

hoge bijkomende kosten voor die overheid met 

zich mee: de factuur werd doorgeschoven naar 

alle besturen die hun wettelijk pensioen 

financierden via het Gesolidariseerd 

Pensioenfonds voor lokale besturen. Deze 

techniek stond bekend als “de Alkentruc”,  

vernoemd naar de gemeente die in de media 

verklaarde zich regelmatig van deze techniek 

te bedienen. Daarnaast kwam de financiering 

van dit stelsel onder druk te staan omdat meer 

en meer lokale besturen voornamelijk 

contractuelen aanwierven, en die 

contractuelen niet bijdragen tot de financiering 

van het wettelijk pensioen van de 

gepensioneerde ambtenaren. De groep 

gepensioneerde ambtenaren wordt groter, 

maar de groep actieve ambtenaren die 

bijdragen tot de financiering van dit stelsel 

wordt kleiner.  

 

De wet van 24 oktober 2011 voerde daarom 

een responsabiliseringsbijdrage in voor lokale 

besturen waarvan de pensioenlast van de 

gepensioneerde ambtenaren hoger is dan de 

basispensioenbijdrage die elk lokaal bestuur 

aan het Gesolidariseerd Pensioenfonds 

betaalt.  

 

Lokale besturen die beslissen om een 

aanvullend pensioenplan in te voeren (of er al 

één hebben) voor contractuelen kunnen vanaf 

2020 (dus voor het eerst voor de 

responsabiliseringbijdrage over 2019) een 

korting krijgen op die 

responsabiliseringsfactuur. 

 

Deze lokale besturen kunnen 50% van de kost 

van het aanvullend pensioenplan voor de 

contractuelen aftrekken van de 

responsabiliseringsbijdrage (zonder dat dit 

mag leiden tot een negatieve 

responsabiliseringbijdrage, de bijdrage wordt 

maximaal tot 0 EUR herleid). Hiervoor moet 

het plan wel aan bepaalde voorwaarden 

voldoen: 

 Er geldt geen aansluitingsleeftijd, 

iedereen wordt op het moment van 

indiensttreding aangesloten; 

 Er geldt geen minimale 

aansluitingsperiode, de reserves zijn 

dadelijk verworven; 

 Het plan is van onbepaalde duur.  

 

Opdat de kost van het aanvullend pensioen 

voor 50% afgetrokken kan worden van de 

responsabiliseringsbijdrage moet het 

http://www.claeysengels.be/
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pensioenplan ook een minimale omvang hebben. De voorwaarden hangen af van het type 

pensioentoezegging.  

 

 

Type plan Vanaf 2020 Vanaf 2021 

Vaste bijdrage (DC) Bijdrage ≥ 2% RSZ-onderworpen 

loon  

Bijdrage ≥ 3% RSZ-onderworpen 

loon  

Vaste prestatie (DB) Prestatie uitgedrukt als rente ≥ 4% 

RSZ-onderworpen loon 

Prestatie uitgedrukt als rente ≥ 6% 

RSZ-onderworpen loon 

Cash Balance (CB) Toegekende bijdrage ≥ 2% RSZ-

onderworpen loon  

Toegekende bijdrage ≥ 3% RSZ-

onderworpen loon  

 

De kost die de het lokaal bestuur in mindering mag brengen van haar responsabiliseringsbijdrage is 

niet onbeperkt. Er kan maximaal rekening gehouden worden met het dubbele van de bijdragen (6% 

DC/CB) of prestatie (12% DB) die vanaf 2021 als ondergrens dienen. Het pensioenplan mag 

genereuzer zijn, maar die meerkost kan dan niet in mindering gebracht worden van de 

responsabiliseringfactuur. 
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