FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN
PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014)

INZAKE DE

Uittreksels
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK 1. - ALGEMENE BEPALING
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
…

HOOFDSTUK 5. - HET STATUUT EN DE PENSIOENREGELING VAN HET PERSONEEL VAN DE
HULPVERLENINGSZONES
Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities
Art. 48. § 1. Voor de toepassing van de artikelen in dit hoofdstuk wordt verstaan onder :

§ 2. De artikelen in dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op het personeel van de Dienst voor
Brandbestrijding en Dringende medische hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Afdeling 2. - Pensioenstelsel voor de operationele personeelsleden
Art. 49. Deze afdeling is uitsluitend van toepassing op de operationele personeelsleden.
Art. 50. Onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen van dit hoofdstuk genieten de operationele
personeelsleden die een vaste of een door of krachtens de wet daarmee gelijkgestelde benoeming
hebben verkregen, de rustpensioenregeling die van toepassing is op de ambtenaren van het
algemeen bestuur van het Rijk.
Voor toepassing van het eerste lid wordt het mandaat van zonecommandant zoals bedoeld in
artikel 109 van de wet van 15 mei 2007, gelijkgesteld met een vaste benoeming.
De rechthebbenden van de in het eerste lid bedoelde operationele personeelsleden genieten de
overlevingspensioenregeling die van toepassing is op de rechthebbenden van de ambtenaren van het
algemeen bestuur van het Rijk.
Art. 51. Voor de vereffening van de rustpensioenen, wordt elk jaar doorgebracht in dienstactiviteit als
beroepsbrandweerman zoals bedoeld in artikel 103, eerste lid, 1° van de wet, die rechtstreeks
deelneemt aan de brandbestrijding, aangerekend naar rata van 1/50 van de referentiewedde bedoeld
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Voor de toepassing van de artikelen in dit hoofdstuk wordt onder de term "gemeente" ook
begrepen "brandweerintercommunale".

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

1° "wet van 15 mei 2007" : de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
2° "hulpverleningszone" : de rechtspersoon bedoeld in artikel 14 van de wet van 15 mei 2007;
3° "operationeel personeelslid" : het operationele beroepspersoneelslid van de hulpverleningszone
bedoeld in artikel 103, derde lid van de wet van 15 mei 2007;
4° "administratief personeelslid" : het administratieve personeelslid van de hulpverleningszone
bedoeld in artikel 105 van de wet van 15 mei 2007;
5° "raad" : de raad van de hulpverleningszone zoals bedoeld in artikel 24 van de wet van 15 mei
2007;
6° "college" : het college van de hulpverleningszone zoals bedoeld in artikel 55 van de wet van 15 mei
2007.

in artikel 8, § 1, tweede lid van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke
pensioenen.
In afwijking van het eerste lid, wordt de periode van verlof voorafgaand aan het pensioen
aangerekend naar rata van 1/60 per dienstjaar.

Afdeling 3. - Pensioenstelsel voor het administratief personeel
Art. 52. Deze afdeling is uitsluitend van toepassing op de leden van het administratief personeel.
Art. 53. De leden van het administratief personeel die een vaste of een door of krachtens de wet
daarmee gelijkgestelde benoeming hebben bekomen, genieten de rustpensioenregeling die van
toepassing is op de ambtenaren van het algemeen bestuur van het Rijk.
De rechthebbenden van de in het eerste lid bedoelde personeelsleden genieten de
overlevingspensioenregeling die van toepassing is op de rechthebbenden van de ambtenaren van het
algemeen bestuur van het Rijk.

Afdeling 4. - Overgangsmaatregelen inzake het pensioenstelsel van de operationele
personeelsleden en van het vastbenoemd administratief personeel
Art. 54. Deze afdeling is van toepassing op de operationele personeelsleden en op de vastbenoemde
leden van het administratief personeel.

Art. 57. Het personeelslid dat, op de datum waarop de personeelscategorie waartoe hij laatst
behoorde overgedragen wordt naar de hulpverleningszone, een tijdelijk pensioen geniet wegens
lichamelijke ongeschiktheid dat na die datum wordt omgezet in een definitief pensioen, wordt voor de
toepassing van dit hoofdstuk geacht definitief gepensioneerd te zijn geweest op de ingangsdatum van
zijn tijdelijk pensioen.

Afdeling 5. - Wijzigingsbepalingen inzake pensioenen
Art. 58. In artikel 1 van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende
de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector, vervangen bij de wet
van 25 april 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het eerste lid, wordt de bepaling onder 5° vervangen als volgt :
"5° het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO.";
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Art. 56. Indien het gemeentelijk pensioenreglement van kracht op de datum van de overdracht naar
de hulpverleningszones, voor de personeelsleden van de brandweerdienst in een gunstigere
pensioenregeling voorzag dan deze waarin voorzien is door dit hoofdstuk, wordt een
pensioencomplement toegekend aan de personeelsleden die op dezelfde datum deel uitmaakten van
de brandweerdienst van de betrokken gemeente. Dit complement is gelijk aan het verschil tussen
enerzijds het pensioenbedrag dat bereikt zou zijn geweest indien de overdracht naar de
hulpverleningszones niet had plaatsgevonden en anderzijds het pensioenbedrag berekend volgens de
door deze wet opgestelde regels.
Het in het eerste lid bedoelde complement maakt integraal deel uit van het nominale bedrag van
het rustpensioen. Er wordt echter geen rekening mee gehouden voor de toepassing van artikel 13 van
de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden
pensioenregelingen van de openbare sector.
Het op grond van dit artikel toegekende complement is ten laste van de gemeente waar het
personeelslid werd tewerkgesteld vóór zijn overdracht naar de hulpverleningszones.
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Art. 55. Voor de toepassing van artikel 8, § 1, tweede en vierde lid, van de algemene wet van 21 juli
1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen worden de ambten die de personeelsleden hebben
uitgeoefend vanaf de datum waarop zij onderworpen waren aan de bepalingen die het statuut of de
rechtspositie vastleggen van de operationele personeelsleden of van de vastbenoemde leden van het
administratief personeel, beschouwd als zijnde volledig onderscheiden van de vóór die datum door
hen uitgeoefende ambten.

2° in het eerste lid wordt de bepaling onder 6° opgeheven;
3° in het tweede lid worden de woorden "het stelsel van de nieuwe aangeslotenen bij de RSZPPO"
vervangen door de woorden "het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO.
Art. 59. In artikel 12 van dezelfde wet, vervangen door de wet van 25 april 2007, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :
1° § 3 wordt aangevuld met de bepaling onder 16°, luidende :
"16° de hulpverleningszones bedoeld in artikel 14 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de
civiele veiligheid";
2° in § 4, eerste lid, wordt de tweede zin vervangen als volgt :
"Er wordt uitsluitend rekening gehouden met de in artikel 1 bedoelde rustpensioenen die beheerd
worden door de PDOS of die ten laste zijn van het gesolidariseerd pensioenfonds van de
RSZPPO.";
3° in § 5, eerste lid, wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt :
"3° twee pensioenen voor de in § 3, 2°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11° en 16° bedoelde sectoren;".
Art. 60. In artikel 13 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 25 april 2007, wordt een paragraaf
4/1 ingevoegd, luidende :
" § 4/1. De bepalingen van § § 2 tot 4 zijn mutatis mutandis van toepassing op het personeel dat
betrokken is bij de overdracht naar een in artikel 2, § 1, 2° bedoelde hulpverleningszone.".
Art. 61. In artikel 1, 2°, i), van het koninklijk besluit n° 442 van de wet van 14 augustus 1986
betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de
personeelsleden van de overheidsdiensten, worden de woorden "van het gesolidariseerd
pensioenfonds van de RSZPPO" vervangen door de woorden "van de hulpverleningszones".

Art. 63. In artikel 10 van dezelfde wet van 24 oktober 2011 worden volgende wijzigingen
aangebracht :
1° in 1) worden de woorden ", § 2 of § 5" ingevoegd tussen de woorden "artikel 5, § 1, 1) tot 7)" en de
woorden "bedoelde werkgevers";
2° in 2) worden de woorden ", § 2 of § 5" ingevoegd tussen de woorden "artikel 5, § 1, 1) tot 7)" en de
woorden "bedoelde werkgevers".
Art. 64. In artikel 18 van dezelfde wet van 24 oktober 2011, waarvan de huidige tekst paragraaf 1
vormt, wordt een § 2 ingevoegd, luidende :
" § 2. Voor de hulpverleningszones bedoeld bij artikel 14 van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de civiele veiligheid is de basisbijdragevoet die aan het gesolidariseerd pensioenfonds van de
RSZPPO moet worden betaald, als volgt vastgesteld :
- 2015 : 41 %;
- 2016 : 41,5 %.".
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Art. 62. Artikel 5, § 2, van de 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, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting
van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen
inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen wordt aangevuld met de volgende
leden :
"De hulpverleningszones bedoeld in artikel 14 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele
veiligheid, en hun personeelsleden worden ambtshalve, van rechtswege en onherroepelijk
aangesloten bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de RSZPPO met ingang van 1 januari 2015.
De in het tweede lid bedoelde aansluiting van rechtswege betreft alle leden van het personeel
bedoeld in artikel 48, § 1, 3° en 4° van de wet van 5 mei 2014 betreffende diverse aangelegenheden
inzake de pensioenen van de overheidssector, die een vaste of daarmee gelijkgestelde benoeming
hebben of die stagiair zijn.".
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Afdeling 6 - Financiering van de pensioenen

Art. 65. In dezelfde wet wordt een artikel 21/1 ingevoegd, luidende :
"Art. 21/1. Voor de berekening van de responsabilisering die voor het jaar 2015 en de volgende
jaren verschuldigd is door een gemeente of intercommunale van waaruit vastbenoemd personeel van
de brandweerdiensten is overgedragen naar een hulpverleningszone overeenkomstig de artikelen 203
en 205 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wordt de gemeente of de
intercommunale verondersteld de werkgever te zijn gebleven van het naar de hulpverleningszone
overgedragen personeel. Zij wordt geacht de bezoldiging van dit personeel te hebben betaald,
evenals de basispensioenbijdragen aan de bijdragevoet bedoeld in artikel 18, § 2.
Het eerste lid houdt op van toepassing te zijn vanaf de oppensioenstelling van het laatste naar de
desbetreffende zone overgedragen vastbenoemde personeelslid.".
Art. 66. In dezelfde wet wordt een artikel 21/2 ingevoegd, luidende :
"Art 21/2. Het bedrag van de aanvullende werkgeverspensioensbijdragen die verschuldigd zijn voor
de individuele responsabilisering, wordt verdeeld onder de gemeenten van de zone conform de
bepalingen van artikel 68, §§ 2 en 3 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.".
Art. 67. In artikel 29 van dezelfde wet van 24 oktober 2011 wordt een paragraaf 3 ingevoegd,
luidende :

§ 2. Deze subsidie dekt de last die voortvloeit uit het verschil tussen het percentage van
basispensioenbijdrage die de zone verschuldigd is krachtens artikel 18, § 2, van de wet van
oktober 2011 en het percentage van de basispensioenbijdrage die betaald zou worden voor
personeel door de gemeente in 2015 krachtens de artikelen 18, § 1, 1), en 22 van de wet van
oktober 2011. Dit verschil wordt toegepast op de loonmassa die als basis dient voor
basispensioenbijdrage die meegedeeld wordt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van
provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.

de
24
dit
24
de
de

§ 3. De in § 1 bedoelde subsidie wordt toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, voor rekening van de hulpverleningszones.
De Rijksdienst brengt deze subsidies in mindering op het totaal van de door elke
hulpverleningszone verschuldigde pensioenbijdragen.
De financiering van de in § 1 bedoelde subsidies gebeurt door een voorafname op de opbrengst
van de BTW-ontvangsten.
Het bedrag van de subsidies wordt gestort op 31 december van het voorgaande kalenderjaar voor
het begrotingsjaar waarop het betrekking heeft, op basis van een raming van de loonmassa.
Op het einde van het betreffende kalenderjaar wordt een definitieve afrekening uitgevoerd.

Afdeling 7. - Andere wijzigingsbepalingen
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Art. 68. § 1. Voor het jaar 2015 wordt een subsidie ten laste van de Staatskas toegekend aan de
hulpverleningszones die aangesloten zijn bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO voor
het personeel van de hulpverleningszones dat overgedragen werd van een gemeente bedoeld in
artikel 18, § 1, 1), van de 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, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting
van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen
inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen.
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" § 3. Het administratief beheer van de op 31 december 2014 lopende rust- en
overlevingspensioenen van de gewezen operationele personeelsleden en de gewezen leden van het
administratief personeel van de brandweerdiensten dat toevertrouwd was aan de PDOS, blijft
toevertrouwd aan die dienst.
Het administratief beheer en de betaling van de op 31 december 2014 lopende rust- en
overlevingspensioenen van de gewezen operationele personeelsleden en de gewezen leden van het
administratief personeel van de brandweerdiensten die werden uitgevoerd door een
voorzorgsinstelling, blijven eraan toevertrouwd.".

Art. 69. In artikel 32 van de algemene kinderbijslagwet wordt een punt 13° ingevoegd, luidend als
volgt :
"13° de hulpverleningszones bedoeld bij de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid".

HOOFDSTUK 6. - INWERKINGTREDING
Art. 70. Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin ze is
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
In afwijking van het eerste lid :
…

11°

treden de artikelen 48 tot 69 in werking op 1 januari 2015.
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Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch
Staatsblad zal worden bekendgemaakt

