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Agenda nr. 8/1 Pensioenovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en de 
stad Antwerpen. Amendering pensioenlastconventies met de 
APB's in het kader van de bestuurshervorming vanaf 2018. 
Goedkeuring.

In het kader van de bestuurshervorming vanaf 2018 keurde uw raad op 28 
september 2017 de pensioenlastconventies goed tussen de provincie Antwerpen en 
de vier APB’s die zich binnen het beleidsdomein cultuur bevinden. Deze 
pensioenlastconventies waren nodig om de verregaande negatieve gevolgen op de 
zogenaamde responsabiliseringsbijdrage die het provinciebestuur aanvullend moet 
betalen om de pensioenen van haar gepensioneerde statutairen te betalen te 
vermijden.

Aangezien het vastbenoemde personeel van deze APB’s vanaf 1 januari 2018 
overgaat naar de stad Antwerpen en de APB’s vanaf deze datum ook in vereffening 
zullen worden geplaatst dient er ook met de stad nog een overeenkomst te worden 
bereikt. In deze context werd overeengekomen om niet te kiezen voor het 
instrument van de pensioenlastconventie (afgesloten onder auspiciën van de 
Federale Pensioendienst die de responsabiliseringsbijdragen voor de lokale besturen 
beheerd en berekend) maar om te werken met een afzonderlijke 
pensioenovereenkomst tussen beide besturen. Daar waar het financiële effect bij 
een pensioenlastconventie rechtstreeks tot uiting komt in de (voor het 
provinciebestuur verlaagde en voor de stad verhoogde) responsabiliseringsbijdrage 
werkt deze pensioenovereenkomst met een financiële compensatie op het niveau 
van de respectievelijke boekhoudingen.

Deze voorgestelde werkwijze gaat uit van een andere oplossing voor hetzelfde 
probleem maar is voor de rest financieel evenwaardig en budgetneutraal. De 
provincie Antwerpen blijft in dit voorstel volledig verantwoordelijk voor de 
historische pensioenlasten van het (voormalige) beleidsdomein cultuur (en zal 
bijgevolg ook de hogere responsabiliseringsbijdrage moeten betalen) maar het 
nadeel dat hierdoor ontstaat zal jaarlijks financieel gecompenseerd worden door de 
stad Antwerpen onder de vorm van een bijdrage. Daarnaast zal het budget voor de 
financiering van de responsabiliseringsbijdrage cultuur dat eerder door Vlaanderen 
in de financiële verevening van de bestuurshervorming was opgenomen ook 
jaarlijks teruggestort worden naar de Provincie Antwerpen.

Corresponderend met het afsluiten van deze pensioenovereenkomst dient er een 
amendering te gebeuren van de reeds eerder afgesloten pensioenlastconventies 
met de APB’s, als volgt : 



“De uitwerking van deze overeenkomst neemt een einde op 1 januari 2018 
onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van Antwerpen 
van de pensioenovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en de stad 
Antwerpen tot compensatie van het financiële effect op de statutaire 
pensioenfinanciering van de provincie Antwerpen ingevolge de 
bestuurshervorming vanaf 2018.”

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 december 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de verevening van vier door de provincie Antwerpen opgerichte APB’s 
vanaf 2018 in uitvoering van het Vlaamse Regeerakkoord;

Gelet op de in dit kader reeds afgesloten pensioenlastconventies tussen de 
provincie en de vier APB’s binnen het beleidsdomein cultuur, met als doel de billijke 
verdeling van de budgettaire lasten inzake de responsabiliseringsbijdrage;

Gelet op het feit dat er in dit verband nog een finale overeenkomst afgesloten moet 
worden met de stad Antwerpen tot financiële regeling van deze problematiek na 
afloop van de vereffening van deze APB’s in kwestie;

Overwegende dat er naast het instrument van de pensioenlastconventie ook een 
afzonderlijke pensioenovereenkomst mogelijk is tussen beide besturen waarin de 
billijke verdeling van de budgettaire lasten inzake de responsabiliseringsbijdrage 
onderling afgesproken kan worden;

Overwegende dat het voorstel van de stad Antwerpen in deze financieel gezien 
evenwaardig is aan de pensioenlastconventie en dat de budgetneutraliteit hierdoor 
gewaarborgd kan blijven;

Overwegende dat er bij het afsluiten van deze overeenkomst een einddatum 
bepaald moet worden aan de reeds eerder afgesloten pensioenlastconventies 
tussen de provincie Antwerpen en haar APB’s;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De provincieraad keurt de amendering goed van de pensioenlastconventies 
afgesloten met de APB's in het kader van de bestuurshervorming vanaf 2018.

Artikel 2:
De provincieraad keurt de bijgevoegde pensioenovereenkomst goed tussen de 
provincie Antwerpen en de stad Antwerpen.


