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Aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie (tweede pensioenpijler) - Attest 
van vermindering van de responsabiliseringsbijdrage (nieuwe procedure) - ERRATUM 
 
Beste,  
 
Het koninklijk besluit van 11 december 2019 voert met ingang van 1 juli 2019 een aanvullend pensioen in voor de contractuele 
personeelsleden van de geïntegreerde politie: 
 
"Een aanvullend pensioen wordt opgebouwd op basis van een verbintenis van het type vaste bijdragen, overeenkomstig de wet van 
28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende 
voordelen inzake sociale zekerheid..." (artikel 2). 
 
Indien een politiezone verplicht is een responsabiliseringsbijdrage te betalen, kan zij, als gevolg van de invoering van het aanvullend 
pensioen, aanspraak maken op een vermindering van de responsabiliseringsbijdrage.  
 
Meer informatie hierover vindt u in de onderstaande link.  
https://www.sfpd.fgov.be/nl/kenniscentrum/gesolidariseerd-pensioenfonds 
 
Om van deze vermindering van de responsabiliseringsbijdrage te kunnen genieten, moet de politiezone een jaarlijks attest (attest 
betreffende de conformiteit van het pensioenstelsel met de voorwaarden van artikel 20, 6de en 8ste lid, van de wet van 24 oktober 
2011) aan de federale pensioendienst voorleggen.  
 
Voor de politiezones die voor het jaar 2019 recht hebben op deze vermindering, heeft het SSGPI deze attesten op een uniforme wijze 
opgesteld en op 28 mei 2020 aan de betrokken politiezones verzonden.  
 
Om de politiezones in staat te stellen deze attesten in de toekomst zelf in te vullen, heeft het SSGPI een procedure uitgewerkt op 
basis van twee outputbestanden die beschikbaar zijn op FinDoc, namelijk de bestanden "TH.EMPL.xls" en "TH.CNTL.xlsx".  
Deze procedure is als bijlage bij deze communicatie gevoegd. Ze is ook beschikbaar op onze website, onder de rubriek "Boekhouding 
- FAQ".  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 

    
Fabien Courtecuisse       Franck Bernard         
SSGPI – Cel boekhouding    SSGPI – Cel boekhouding 
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Nieuwe procedure voor attest – vermindering responsabiliseringsbijdrage - 2e-
pensioenpijler 

 

Met behulp van onderstaande procedure kunt u de patronale RSZ-bijdragen voor de contractuele personeelsleden 
die onder de tweede pensioenpijler vallen, isoleren. Het aldus verkregen resultaat, maand per maand, moet worden 
opgeteld om deel II, punten 4, 5 en 6, van het attest van vermindering van de responsabiliseringsbijdrage in te vullen.  

1°) De personeelsleden isoleren die onder de 2e pensioenpijler vallen   

Elke maand, bij de definitieve run van de wedden, vindt u op FinDoc het bestand "TH.EMPL. Jur Nr. van de zone . 
einddatum .000001.xls". In dit bestand zijn, sinds juni 2020, twee extra kolommen toegevoegd. Dit zijn 
"2Pilier_Pens_Pijl" (kolom BG) en "Pens_EFFDT" (kolom BH).  

De kolom "2Pilier_Pens_Pijl" bevat twee mogelijkheden, hetzij N als het personeelslid niet onder de tweede 
pensioenpijler valt, hetzij Y als het personeelslid deze tweede pensioenpijler geniet.  

De kolom "Pens_EFFDT" geeft de datum aan waarop het personeelslid in aanmerking komt voor de tweede 
pensioenpijler. Het is vanaf deze datum dat de patronale RSZ-bijdragen moeten worden meegerekend om het attest 
voor de vermindering van de responsabiliseringsbijdrage te vervolledigen.  

Door de filters op de titelregel toe te passen, kunt u de "Y" selecteren om de personeelsleden te verkrijgen die aan 
de 2e pensioenpijler zijn gekoppeld.  

 

 

Zodra deze selectie is uitgevoerd, kunt u alle personeelsleden van de 2e pensioenpijler terugvinden.  Wij raden u aan 
kolom E "AlterEmplId", die het identificatienummer van de personeelsleden bevat, te gebruiken om hen te kunnen 
selecteren in het bestand TH.CNTL.xlsx  
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2°) Berekening van de loonmassa die voor de RSZ in aanmerking wordt genomen 

De RSZ-loonmassa wordt vastgesteld aan de hand van het bestand TH.CNTL.xlsx.  De TH.CNTL.TOPSUP.xls is vanaf 
oktober 2021 niet langer beschikbaar. 

Pas de filters op de titelregel toe als dit niet is gebeurd en selecteer het identificatienummer van de personeelsleden 
waarop de tweede pensioenpijler betrekking heeft (zie punt 1). Dit is kolom F "EmployeeID". 
 

 

De patronale bijdragen worden geboekt via de looncode 9500. Zij zijn te vinden in de kolommen "SalaryCode" (kolom 
CM), "DESCRIPTIONNL" (kolom CN), "DESCRIPTIONFR" (kolom CO), "WageAmount" (kolom CQ) en 
"WageAmountPerUnit" (kolom CR).  

Om de berekening van deze bijdragen te isoleren, selecteert u via de filter de looncode 9500 in de kolom 
"SalaryCode". De RSZ-basis staat in de kolom "WageAmountPerUnit" en het bedrag van de patronale RSZ-bijdrage in 
de kolom "LoonAantal". Het percentage van de patronale bijdrage is te zien in de kolom "WagePercentage " (kolom 
CU). 

De optelling van deze twee bedragen geeft de totale loonmassa.  

 

 
In dit geval hebben we een totaal basisbedrag van 1.928,85 euro en een patronale bijdrage van 28,85% van 556,47 
euro. Dit geeft een totale loonmassa van € 2.485,32 (1.928,85+556,47).  

De totaal verkregen loonmassa moet voor de vier trimesters van het betrokken jaar worden vermeld in punt II.4 van 
het attest van vermindering van de responsabiliseringsbijdrage.   

De patronale lasten voor de pensioenregeling, die in punt II.5 van het attest moeten worden vermeld, bedragen 3% 
van de hierboven berekende totale loonmassa.  

In ons voorbeeld is dat 3% van € 2 485,32. Dit komt overeen met € 74,56. 

De bijzondere bijdrage sociale zekerheid van 8,86%, die in punt II.6 van het attest moet worden vermeld, 
vertegenwoordigt 8,86% van de zojuist vastgestelde patronale kosten van de pensioenregeling, die in punt 5 zijn 
vermeld.  

In ons voorbeeld betekent dit 8,86% van € 74,56. Dit komt overeen met € 6,60.  

Deze nieuwe procedure is van toepassing vanaf 10/2021. Voor voorgaande maanden verwijzen wij naar de oude 
procedure die eveneens op de website van het SSGPI beschikbaar werd gesteld. Deze oefening moet gebeuren voor 
alle maanden van het betrokken jaar.  

Sinds 2020 bepaalt de Koning jaarlijks bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, ten laatste in de maand 
december van het voorgaande jaar, het aantal trimesters waarvoor de patronale bijdrage van 0,01% (Asbestfonds) 
verschuldigd is. Indien er binnen voornoemde termijn geen koninklijk besluit is uitgevaardigd, is de patronale 
bijdrage verschuldigd voor het eerste en tweede kwartaal (8,86% voor het 1e en 2e trimester – 8,85% voor het 3e en 
het 4e trimester). 
 

*** 

CompanyNumber ZoneNumber DraftFinalCode CreationDateTime PaymentDate EmployeeID ZP_EmplId_Ctr Emplid PersonName PersonFirstName
11999 5555 FINAL 2021-10-21T08:00:00 441234567 5555_0000001_001 0000001 X Y
11999 5555 FINAL 2021-10-21T08:00:00 441234568 5555_0000002_001 0000002 A Z

SalaryCode DESCRIPTIONNL DESCRIPTIONFR WageAmount WageAmountPerUnit
9500 RSZ-bijdrage werkgever Cotisation patronale ONSS 515,32 1786,22
9500 RSZ-bijdrage werkgever Cotisation patronale ONSS 41,15 142,63

556,47 1928,85


