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487.1 - Pensioenverzekering 1ste pijler mandatarissen - actualisatie financieringsplan
Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur en uitvoeringsbesluiten.
Het bestuursdecreet en uitvoeringsbesluiten.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 15 maart 2011, houdende
de toewijzing van de pensioenverzekering voor mandatarissen, na algemene offerteaanvraag
en Europese bekendmaking, aan Dexia Verzekeringen.
De beslissing van de gemeenteraad van 24 september 2019 tot actualisatie van het
financieringsplan.
Feiten en context
De gemeente en het OCMW beschikken sinds 2011 over een pensioenverzekering Belfius Publi
Pension voor de mandatarissen. Deze verzekering betreft een collectief kapitalisatiefonds. Met
de verzekering wordt een financiële reserve opgebouwd zodat de pensioenverplichtingen van
de gemeente en het OCMW voor hun mandatarissen naar de toekomst toe verzekerd kunnen
blijven.
Jaarlijks betalen de gemeente en het OCMW een premie aan Belfius, op basis van een
goedgekeurd financieringsplan. De pensioenen van de mandatarissen zelf worden uitbetaald
via de Federale Pensioendienst (FPD). Belfius betaalt voorschotten voor de pensioenen aan de
FPD.
Het financieringsplan van de gemeente werd het laatst geactualiseerd op de gemeenteraad van
24 september 2019. De actualisering daarvoor dateerde van 2018.
Een nieuwe actualisering is wenselijk, zodat in het kader van de aanpassing van het
meerjarenplan 2020-2025 rekening gehouden kan worden met de uitgaven ten gevolge van de
geactualiseerde persoonsgegevens. De gemeente bezorgde Belfius Verzekeringen begin 2021
nieuwe informatie aangaande enkele individuele pensioendossiers. Deze informatie werd
verwerkt in de geactualiseerde tabel.
Zoals in de vorige versies gaat het geactualiseerde plan uit van een dekkingsgraad van de
totale pensioenverplichtingen van 100% op 30 jaar. De jaarlijkse premies in de nieuwe tabel
bedragen 76,62% van de loonmassa.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
1/2

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het geactualiseerd financieringsplan met betrekking tot de
pensioenverzekering 1ste pijler mandatarissen, ontvangen van Belfius Verzekeringen op 26
maart 2021, goed. De dekkingsgraad na 30 jaar ten opzichte van de totale
pensioenverplichtingen bedraagt 100%. De aflossingstabel maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Belfius Verzekeringen.
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