Nieuwe berekeningswijze responsabiliseringsbijdrage inzake pensioenen - wijziging van de
bijzondere wet van 5 mei 2003

Situering
Met de bijzondere wet van 5 mei 2003 tot instelling van een nieuwe berekeningswijze van de
responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector werd een
nieuwe wijze van berekening van de door de gemeenschappen en gewesten verschuldigde
responsabiliseringsbijdrage inzake pensioenen ingesteld.
Artikel 10 van deze bijzondere wet voorzag in een evaluatie, in de loop van het jaar 2003, van die
bijzondere wet door de federale overheid en de verschillende bij de responsabiliseringsbijdrage
betrokken overheden. Indien in het kader van die evaluatie de gemeenschappen en gewesten
akkoord gingen met de in de wet vermelde berekeningselementen, dan was de bijzondere wet
integraal van toepassing. Indien in kader van die evaluatie het echter niet mogelijk was een
akkoord te bereiken om de in de bijzondere wet bepaalde berekeningswijze toe te passen, voorzag
artikel 10, derde lid, dat de Koning, bij een in ministerraad overlegd besluit en mits akkoord van de
bij de responsabiliseringsbijdrage betrokken overheden, bepaalde berekeningselementen van de
responsabiliseringsbijdrage kon vervangen. Deze nieuwe berekeningselementen zouden dan
worden gebruikt om de responsabiliseringsbijdragen vast te stellen die verschuldigd zouden zijn
vanaf het kalenderjaar dat volgt op de bekendmaking van dit koninklijk besluit in het Belgisch
Staatsblad. Indien dit koninklijk besluit niet tijdig zou worden gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad, dan zou de jaarlijkse responsabiliseringsbijdrage gelijk blijven aan de
responsabiliseringsbijdrage verschuldigd voor het jaar 2002. In de feiten bleek het onmogelijk om
tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten een akkoord te bereiken
waardoor de voor de jaren 2003 tot 2011 verschuldigde bedragen gelijk waren aan deze voor
2002.
De door de federale regering opgestelde verklaring over het algemeen beleid van 1 december
2011 voorzag, om vanaf 2012, na overleg met de deelstaten, de berekeningsregels van de
bijzondere wet van 5 mei 2003 in werking te stellen om de responsabiliseringsbijdrage van elke
deelstaat vast te leggen.
In voorliggend ontwerp van wijziging van deze bijzondere wet van 5 mei 2003 heeft het koninklijk
besluit reeds een uitwerking vanaf het jaar waarin het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad
wordt gepubliceerd. Bovendien wordt voorzien dat, in geval van een akkoord van de verschillende
overheden, bij voormeld koninklijk besluit het verschil kan worden gerecupereerd bij de
gemeenschappen en gewesten tussen, enerzijds, de in het verleden betaalde
responsabiliseringsbijdragen en, anderzijds, de bedragen zoals zij zijn verschuldigd, indien de door
het koninklijk besluit bepaalde parameters worden toegepast.
Aan het INR wordt gevraagd om zich uit te spreken over het aanrekeningtijdstip van deze
"achterstallige" bijdragen.

Advies
Voor de behandeling volgens het ESR95 dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de
jaarlijkse verschuldigde responsabiliseringsbijdrage en de aanrekening van de "achterstallige"
responsabiliseringsbijdragen.
De responsabiliseringsbijdrage die wordt betaald door de gemeenschappen en gewesten aan de
federale overheid wordt in de overheidsrekeningen beschouwd als een sociale bijdrage betaald
door de werkgevers voor de pensioenen die aan hun voormalige statutaire ambtenaren worden
uitgekeerd. De aanrekening van de "achterstallige" bijdragen die worden berekend als het verschil
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tussen, enerzijds, de in het verleden betaalde en anderzijds de verschuldigde bedragen volgens
het koninklijk besluit zullen worden beschouwd als kapitaaloverdrachten van de gemeenschappen
en gewesten naar de federale overheid.
Het aanrekeningtijdstip voor zowel de eerste aanrekening van de aanpassing van de jaarlijkse
bijdragen, als het volledige bedrag aan "achterstallige" bijdragen, is wanneer er een definitieve
beslissing is die het te betalen bedrag vastlegt en aan eventuele andere voorwaarden is voldaan,
waardoor het bedrag effectief verschuldigd wordt. De facto is dit, op basis van de voorliggende
documenten, wanneer het koninklijk besluit van kracht wordt en aan de in dit koninklijk besluit
vermelde voorwaarden, zoals een akkoord tussen de verschillende overheden, is voldaan.
Concreet betekent dit voor de jaarlijkse toekomstige bijdragen dat deze elk jaar zullen worden
aangerekend vanaf het jaar dat het nieuwe koninklijk besluit, dat een uitwerking heeft in het jaar
waarin het in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd, van kracht wordt en er een akkoord is
tussen de verschillende overheden.
Het aanrekeningtijdstip voor de "achterstallige" bijdragen in de overheidsrekeningen is in het jaar
waarin het koninklijk besluit van kracht wordt en er tevens een akkoord is tussen de verschillende
overheden.
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