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ONDERWERP Het percentage van de patronale pensioenbijdragen voor de vastbenoemde 

personeelsleden van de lokale politiezones voor het jaar 2023 en 2024 
  
Referenties 1. Koninklijk besluit van 16 februari 2022 tot uitvoering voor het jaar 2023 van artikel 

16, eerste lid,1), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een 
duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde 
personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de 
lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het 
fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere 
bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen, 
BS 2 maart 2022; 

2. Koninklijk besluit van 17 juni 2022 tot uitvoering voor het jaar 2024 van artikel 16, 
eerste lid,1), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame 
financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de 
provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot 
wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de 
pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen 
inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen, BS 30 juni 
2022. 

 
 
 
  

1. Ratione personae 
 
De bijzondere rekenplichtige van de lokale politiezone. 
 
 

2. Ratione materiae 
 

Vanaf 1 januari 2023, zal het percentage van de patronale pensioenbijdragen voor de vastbenoemde 
personeelsleden van de lokale politie 36,50% bedragen.  
 
Vanaf 1 januari 2024, zal het percentage van de patronale pensioenbijdragen voor de vastbenoemde 
personeelsleden van de lokale politie 37,50% bedragen.  
 
Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde satelliet via het 
contactcenter SSGPI op het nummer 02 554 43 16. 
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