
Belfius Publi pensioen 
Mandatarissen 

Om uw pensioenlasten te beheren en te beheersen 
De wettelijke pensioenen van de mandatarissen die ten laste zijn van de lokale besturen, zijn 
de jongste jaren sterk gestegen. Het beheer ervan (berekening, cumulatie, hervorming, …) 
wordt ook almaar complexer.

Belfius stelt u een complete pensioenservice voor waarmee u in alle 
veiligheid reserves kunt aanleggen om uw huidige en toekomstige 
pensioenverplichtingen te financieren. Het is tegelijk een efficiënte 
beheerstool om de impact op de begroting van uw openbaar 
bestuur onder controle te houden.

Naast het financiële aspect zorgt Belfius voor de betaling van 
de pensioenen van uw ex-mandatar issen en voor het hele 
administratieve gedeelte (pensioenfiche, wet- en regelgeving 
bijhouden, …).  

Op maat
Wij werken een pensioenfinancieringsplan op maat uit op basis van 
een reeks simulaties en analyses van de gegevens van uw manda-
tarissen. Die persoonlijke aanpak geeft u de zekerheid dat uw finan-
cieel plan past bij uw investeringsbeleid. U beslist zelf in welk tempo 
u de reserve opbouwt.         

Flexibiliteit
Uw pensioenbehoeften veranderen? Dan passen wij het 
financieringsplan aan. 

Er zijn verschillende opties mogelijk, zoals het afsluiten van 
een overlijdensverzekering of de overname van de lopende 
pensioenen.  

Een complete service  
U kunt rekenen op een polyvalent team dat de hele pensi-
oenmaterie tot in de puntjes beheerst, zowel de financiële 
als de actuariële, boekhoudkundige en administratieve 
aspecten ervan. 

Belfius zorgt voor alles, van het actuarieel beheer tot de 
administratie van de pensioenen (o.a. de jaarlijkse herschat-
ting van de huidige en toekomstige lasten, de nauwkeurige 
berekening op de pensioendatum, de berekening en over-
dracht van de sociale en fiscale bijdragen aan de bevoegde 
diensten van de Sociale Zekerheid enzovoort ). 

Onze bevoorrechte partner is de Federale Pensioendienst, 
de zeer ervaren specialist in het beheer en de betaling van 
de pensioenen van de overheidssector. 

 

U zoekt één globale 
oplossing? 

Belfius is op zijn beurt 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.     



2

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 

Belfius Bank  
& Verzekeringen

Meer info:
www.belfius-verzekeringen.be 

Algemene informatie

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.

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

Klachten
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.

Als hun antwoord u niet voldoet, gelieve u te wenden tot de klach-
tendienst 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

Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing.

Herkomststaat van de verzekeraar

Belfius Insurance is een Belgische verzekeringsonderneming.


