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Hoe de stijging van uw pensioenbijdragen opvangen?

De pensioenen van het benoemd personeel bij de lokale besturen die aangesloten zijn bij de RSZ, worden gefinancierd
volgens een «repartitiestelsel», meerbepaald via het gesolidariseerd pensioenfonds.
De verhouding tussen het aantal actieve statutaire personeelsleden en het aantal personen dat een rust- of overlevingspensioen geniet, is bepalend voor de levensvatbaarheid van dat stelsel. De vergrijzing van de bevolking, de
evolutie van de loonschalen, maar vooral de toenemende aanwerving van contractuelen zijn allemaal factoren die de
basispensioenbijdragen en de responsabiliseringsbijdragen onvermijdelijk doen stijgen.
En als u niet anticipeert op die stijging en ze slecht beheert, kan ze de begroting van uw bestuur doen ontsporen

U zoekt één globale
oplossing?
Het pensioenplan Belfius Publi Pension Contribution Comfort biedt
u een oplossing. Dankzij de tool om simulaties op lange termijn te
maken, kunt u inschatten welke reserves u dient op te bouwen om
uw verplichte bijdragen te financieren.
Dit is maar één troef van het pensioenplan. Naast het financiële
(kapitaalsgarantie) en het juridische aspect (wet- en regelgeving
opvolgen, …) zorgt Belfius eveneens voor de betaling van uw RSZ
pensioenbijdragen voor uw statutairen.

Na het berekenen van diverse scenario’s kiest u voor het
financieel plan op basis van de hypotheses die u, als lokaal
bestuur, het meest waarschijnlijk acht. Maar u hebt hoe dan
ook de teugels in handen en u beslist op ieder moment over
het bedrag en het tijdstip van de stortingen.
Onze Comfort service beheert de rechtstreekse betalingen van uw bijdragen aan de RSZ. Dankzij die all-in service
hoeft u zich nergens meer om te bekommeren.

Hoe?

Meer dan een product?

Belfius heeft een unieke tool ontwikkeld waarmee u de impact van
uw benoemingsbeleid op de hoogte van uw basis- en responsabiliseringsbijdragen kunt analyseren en meten. Zo kunt u meerdere
scenario‘s testen en de budgettaire impact hiervan beoordelen.

Belfius Publi Pension Contribution Comfort geeft u een
beter idee van uw toekomstige pensioenverplichtingen.
Aan de hand van cijfers en grafieken leggen onze adviseurs
u de evolutie van de pensioenkosten en de impact van uw
benoemingsbeleid uit.

Deze speciaal voor de overheidssector ontwikkelde informaticatool
biedt een handige ondersteuning bij het uitstippelen van een beleid
op lange termijn.

Belfius is de betrouwbare en bevoorrechte
pensioenpartner van de openbare besturen.
Als historische speler in de pensioenen van
de 1ste en 2de pijler bieden wij u een globale
oplossing om te anticiperen op uw financiële
last en om de betaling van uw pensioenen in
goede banen te leiden.

U kunt rekenen op een polyvalent team dat de hele pensioenmaterie voor statutairen beheerst, zowel de financiële
als de actuariële, boekhoudkundige en administratieve
aspecten ervan.
De informaticatool maakt projecties op middellange en
lange termijn en stelt elk lokaal bestuur in staat om gepast
te anticiperen op de evolutie van de pensioenbijdragen.
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Algemene informat
Offerteaanvraag
U kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen bij uw
adviseur of relatiebeheerder.
Op de contactpagina‘s van www.belfius-verzekeringen.be vindt u
de lijst van die contactpersonen.

Als hun antwoord u niet voldoet, gelieve u te wenden tot de klachtendienst van Belfius verzekeringen, Galileelaan 5 in 1210 Brussel
(e-mail: klachten@belfius-in¬surance.be).
U bent nog altijd niet helemaal tevreden? Wend u dan tot de
Ombudsman van de verzekeringen, de Meeussquare 35 in 1000
Brussel (e-mail: info@ombudsman.as).
U vindt al zijn gegevens op http://www.ombudsman.as

Productfiches
U kunt de productfiches consulteren op de productpagina‘s van
www.belfius-verzekeringen.be of bij uw adviseur of relatiebeheerder.

Klachten

Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing.
Herkomststaat van de verzekeraar
Belfius Insurance is een Belgische verzekeringsonderneming.

Aarzel niet ons te contacteren als u niet tevreden bent. Voor om het
even welke klacht neemt u best eerst contact op met uw adviseur
of relatiebeheerder of met de beheerder van uw polis.

Belfius Bank
& Verzekeringen
Meer info:
Belfius Insurance NV, verzekeringsonderneming goedgekeurd onder code 0037,
Galileelaan 5 -1210 Brussel,
RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - IBAN BE72 0910 1224 0116 - BIC GKCCBEBB- 03/2017

www.belfius-verzekeringen.be

2

