
12.04 Maggie De Block (Open Vld): Dit ontwerp 
is niet alleen belangrijk voor de betaalbaarheid 
van de ambtenarenpensioenen van de 
ondergeschikte besturen, maar ook voor het 
toekomstig budget van de gemeenten, steden en 
provincies en voor de budgetplanning van de 
openbare ziekenhuizen. 
Dit dossier werd reeds lang geleden aangekaart, 
maar er was niet meteen een pasklare oplossing. 
Deze regering heeft de verdienste dat er eindelijk 
klaarheid is geschapen. Er is nu een 
langetermijnplanning en er zijn ook cijfers. 

Bij de begrotingsbesprekingen was er op het 
niveau van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
van de Provinciale en Plaatselijke 
Overheidsdiensten (RSZPPO) telkens een 
probleem van toenemende uitgaven en dalende 
inkomsten. De volgende jaren zullen we niet 
meer kampen met dit probleem. Er zal steeds 
een sluitend budget zijn. Met een regering van 
lopende zaken was dit wellicht het enig haalbare 
ontwerp. De kwestie van de financiering ligt in 
het kamp van de gemeenten. De pensioenlasten 
zullen zwaar wegen op de gemeentebegrotingen. 
Voor sommige steden wordt dit geen 
gemakkelijke oefening. 

Dit ontwerp moet de start vormen van een groot 
debat. Er is immers een grondige hervorming 
nodig om de pensioenlasten die verbonden zijn 
aan de vergrijzing van de komende decennia het 
hoofd te kunnen bieden. De problematiek van de 
betaalbaarheid van de pensioenen beperkt zich 
niet tot het probleem dat in dit ontwerp wordt 
aangepakt. 
De minister heeft in de commissie de cijfers tot 
2016 gegeven, maar kon de cijfers op langere 
termijn niet geven. Volgens hem kunnen die 
cijfers niet worden berekend omdat we de 
economische, financiële en politieke prognoses 
niet kennen. 

De Vergrijzingcommissie kan wel degelijk cijfers 
voorleggen tot het jaar 2030-2050. De 
ondergeschikte besturen hebben deze informatie 
nodig om een langetermijnplanning te kunnen 
maken. De gemeenten van pool 3 en 4 zijn een 
heel bijzondere groep. Dit ontwerp voorziet in 
een ambtshalve aansluiting, tenzij men verzet 
aantekent vóór 15 december. 
Ik heb de minister dan ook gevraagd om 



onmiddellijk na de goedkeuring van dit ontwerp 
een informatiecampagne te starten ten behoeve 
van de openbare besturen. Zij moeten zich 
grondig kunnen informeren over hun eventuele 
aansluiting. Er zijn voor hen belangrijke 
inspanningen gedaan. Zij kunnen een deel van 
hun gepensioneerden overdragen naar de 
nieuwe pool, te beginnen met de jongste 
pensioenen. Zij kunnen de opgebouwde reserves 
nog wat behouden. Ook kunnen zij het 
administratieve beheer van hun pensioenen 
blijven toevertrouwen aan de 
voorzorgsinstellingen waarmee zij al een contract 
hadden. De verwachting is dat heel veel 
openbare besturen uit pool 3 en 4 zullen 
toetreden. 
Ik ben al langer bezorgd over de uitholling van 
het budget van de openbare ziekenhuizen. De 
minister heeft het engagement van de regering 
herhaald om het verschil bij te passen via het 
budget van Volksgezondheid. Dit is voor de 
openbare ziekenhuizen, die een belangrijke 
sociale rol vervullen, een grote geruststelling. 

Het financieringsmechanisme bestaat uit een 
basisbijdragepercentage op de lonen van de 
vastbenoemde ambtenaren en een 
solidariteitsbijdrage. Het bijdragepercentage zal 
tegen 2016 oplopen tot een aanzienlijke 41,5 
procent voor alle pools en het zal ook stijgen met 
een geraamde 1,5 procent per jaar ten gevolge 
van de vergrijzing; 495 van de 1.236 besturen 
van pool 1 en alle besturen op één na van pool 2 
zullen een solidariteitsbijdrage moeten betalen, 
die daarmee zeker even belangrijk zal zijn als het 
basisbijdragepercentage. 

Gelukkig zijn er ook reserves binnen de 
RSZPPO. Voor pool 1 bedragen die meer dan 
400 miljoen euro, terwijl de niet-geaffecteerde 
reserves ter waarde van 329 miljoen euro 
kunnen worden aangewend om de bijdragen van 
alle gemeenten te verzachten. Heeft de minister 
er al een kijk op welk percentage 
bijdragevermindering men zal kunnen geven? 
Over welke periode wordt dat gespreid? 

Voor de problematiek inzake de laattijdige 
benoeming van contractuele ambtenaren heeft 
de minister gelukkig een duidelijke oplossing 
gezocht. Deze groep geniet immers een dubbel 
voordeel, met de opbouw van een tweede 
pensioenpijler naast het ambtenarenpensioen. 
De annulering van de verworven rechten legt 
echter nog een aantal problemen bloot. Wat te 
doen bijvoorbeeld als contractuele ambtenaren al 
een deel van hun aanvullend pensioen hebben 



bestemd of gebruikt? Dergelijke problemen 
zullen moeten worden 
opgelost binnen de Wet op de Aanvullende 
Pensioenen. 
Onze fractie steunt dit ontwerp, maar een 
volgende regering zal alleszins een grote 
pensioenhervorming moeten uitwerken. Er moet 
immers een link blijven bestaan tussen de 
gestorte bijdragen en wat effectief wordt 
uitbetaald, zonder dat dit het solidariteitsprincipe 
en de leefbaarheid van de pensioenen in het 
gedrang brengt. Dat is de moeilijke opdracht voor 
de opvolger van de minister. (Applaus) 
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