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Agenda nr. 8/1 Afsluiting pensioenlastconventies tussen provincie 
Antwerpen en APB’s. Goedkeuring.

Juridische context
- De wettelijke verplichting tot omvorming van bepaalde provinciale entiteiten tot 

EVAP of tot APB zorgde voor een sterke verzelfstandigingsbeweging binnen de 
provincie Antwerpen gedurende de voorbije jaren. Deze verzelfstandigde 
entiteiten bleven op een aantal vlakken nog nauw verbonden met het 
Provinciebestuur.

- Op 1 januari 2012 trad het nieuwe systeem tot financiering van de pensioenen 
van de vastbenoemde personeelsleden van de lokale besturen in werking. 
Belangrijkste nieuwigheid was dat de lokale besturen waarvan de 
pensioenlasten (van de gepensioneerde vastbenoemden) hoger waren dan de 
pensioenbijdragen (voor de actieve vastbenoemden), een 
responsabiliseringsbijdrage moesten betalen aan de RSZ (Wet van 24 oktober 
2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de 
vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten en van de lokale politiezones).

- Mededeling 2012/03 (2 maart 2012) van de (toenmalige) RSZPPO betreffende 
de impact van herstructureringen van lokale besturen op de toerekening van de 
individuele pensioenlasten en responsabilisering stelt dat er een praktische 
regeling getroffen kan worden tussen de betrokken werkgevers voor wat betreft 
de lopende pensioenen (i.c. een onderlinge verdeling van de pensioenlasten), 
mits een bilaterale overeenkomst tussen het geherstructureerde lokale bestuur 
en het lokale bestuur dat de activiteiten heeft overgenomen.

Inhoudelijke toelichting
In het licht van een aantal opportuniteiten die zich aandienen op dit moment wordt 
er een voorstel gedaan om de statutaire personeelsleden van de provincie 
Antwerpen die verbonden zijn aan de APB’s te ‘externaliseren’, dit wil zeggen 
definitief ‘uit dienst’ te plaatsen bij de provincie en ‘in dienst’ te plaatsen bij het 
APB.

Dit dossier is uitgebreid besproken in het managementteam van de provincie en 
werd voorgelegd aan de deputatie na tevens besproken te zijn geweest in het 
vakbondsoverleg vanuit een gezamenlijke bezorgdheid om het dossier van de 
responsabiliseringsbijdrage dat aan deze statutaire tewerkstelling verbonden is 
beheersbaar te maken.

Na grondig onderzoek van alle voor- en nadelen wordt voorgesteld om de 
voormelde externalisatie door te voeren vanaf 1 januari 2019 en om in dit kader 



een pensioenlastconventie af te sluiten tussen de provincie Antwerpen en de 
overnemende overheid, in casu en in fine de APB’s van de provincie, omdat dit de 
manier is om de financiële effecten zowel bij het provinciebestuur als bij de APB’s 
correct te verdelen en een zo groot mogelijke budgettaire transparantie mogelijk te 
maken.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 september 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de detachering van statutair personeel van de provincie naar de APB’s 
vanaf 1 januari 2014 in navolging van de oprichting van deze APB’s;

Overwegende dat de APB’s deze personeelseden tewerkstellen maar dat de 
historische statutaire pensioenlast die hieraan verbonden is op het niveau van de 
Federale Pensioendienst (FPD) momenteel nog niet gekoppeld is aan elk APB-
dossier;

Gelet op het feit dat er in dit kader een pensioenlastconventie afgesloten kan 
worden tussen de provincie Antwerpen en elk APB;

Overwegende dat deze pensioenlastconventie er voor zou zorgen dat er sprake kan 
zijn van een billijke verdeling van de budgettaire lasten inzake de 
responsabiliseringsbijdrage;

Overwegende dat een overdracht van het statutaire personeel van de provincie 
Antwerpen naar de APB’s hiervoor eveneens noodzakelijk is;

Overwegende dat er in dit kader voorafgaandelijk advies werd gevraagd en 
verkregen vanwege de de FPD;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt de overdracht naar de APB’s goed van de pensioenlasten 
van de statutaire gepensioneerden toewijsbaar aan elk APB, te bekrachtigen via 
een pensioenlastconventie met de provincie Antwerpen.


