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Groepsverzekering 
voor de contractuelen van de lokale besturen 
(plan FPD)

Het aantal contractuele personeelsleden in 
de publieke sector blijft toenemen. De lokale
besturen zijn zich meer en meer bewust 
van de pensioenkloof tussen statutaire 
en contractuele werknemers en zoeken 
naar een rechtvaardige oplossing. Voor 
een volledige carrière zal een statutair 
immers gemiddeld 66% van zijn laatste 
loon als pensioen krijgen, een contractuele 
werknemer gemiddeld slechts 40%.

 Verschil tussen het wettelijk pensioen van 
een statutair versus dat van een contractant

   De oplossing: de groepsverzekering voor de 
contractuelen van de lokale besturen (plan FPD)

Het gaat om een groepsverzekering van het type
«vaste bijdrage». 

 Het doel van de groepsverzekering FPD is een 
aanvullend pensioen op te bouwen dat uitgekeerd 
wordt aan de aangesloten contractant of in geval 
van overlijden vóór voorziene einddatum, aan zijn 
rechthebbenden.

 Het lokaal bestuur verbindt zich er toe een premie 
te betalen gelijk aan een percentage van het jaarlijks 
pensioengevend salaris. Het bestuur kiest een 
percentage tussen 1 en 6%.

 Het lokaal bestuur kan er voor kiezen om de 
dienstjaren die bij het bestuur gepresteerd werden 
vóór de ingangsdatum van de groepsverzekering 
te valoriseren d.m.v. een inhaalbijdrage, bijvoorbeeld 
2% van het salaris per reeds gepresteerd dienstjaar.
Elk bestuur beslist hierover in volle autonomie en 
kan de beslissing nemen zowel bij de opzet van de 
groepsverzekering als in de jaren nadien.

 Momenteel garanderen Belfius Verzekeringen en 
Ethias een jaarlijks rendement van 1,75% op de 
gestorte premies. Toekomstige premies zullen 
eveneens minstens genieten van het gegarandeerd 
rendement opgelegd door de Wet op de Aanvullende 
Pensioenen (momenteel 1,75%).

 De gelden worden beheerd in een afgezonderd 
fonds, dit is apart van de overige activa van de 
verzekeringsonderneming. In functie van het 
rendement van dat fonds, wordt winstdeelname 
toegekend.

 Rapporten en individuele gegevens zullen online 
geraadpleegd kunnen worden. ·Ook alle andere 
kenmerken van de groepsverzekering voldoen 
aan de modaliteiten van de overheidsopdracht, 
georganiseerd door de Federale Pensioensdienst 
(FPD) in haar hoedanigheid van opdrachtencentrale.  

Bruto maandelijks pensioen  
(volledige loopbaan)

 als statutaire
 als contractuele

Gegradueerd 
verpleger

Ingenieur Type A

Ingenieur Type B

Schoonmaker

studie H.I.V.A. - K.U. Leuven

2.235 eur
1.388 eur

3.906 eur
1.837 eur

3.714 eur
1.597 eur

1.327 eur
1.025 eur
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  Wie kan aansluiten bij de groepsverzekering 
FPD?
 Het plan voorziet dat het lokaal bestuur alle 

personeelsleden (bediende en arbeider) aansluit die 
tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst.

 Voordelen van de groepsverzekering FPD 
 Het lokaal bestuur moet GEEN overheidsopdracht 

meer organiseren.
 Eenvoudig administratief beheer: de Rijksdienst voor 

sociale zekerheid (RSZ) int de bijdragen en bezorgt 
zelf de nodige gegevens van het contractueel 
personeel aan de verzekeringsonderneming.

 De samenwerking tussen Belfius Verzekeringen 
en Ethias leidt tot schaalvoordelen en verlaagde 
kosten.

  Betrokken partijen en hun rol
 Het lokaal bestuur: is de inrichter van de groeps-

verzekering en bepaalt het premiepercentage, de 
ingangsdatum en de eventuele inhaalbijdrage.

 RSZ: berekent en int de bijdragen bij de lokale bestu-
ren en bezorgt aan de verzekeringsondernemingen 
de gegevens van de aangeslotenen.

 Belfius Verzekeringen – Ethias: verzorgen het 
administratief, actuarieel en financieel beheer van 
de groepsverzekering. 


