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Samenvatting

De ﬁnanciering van de wettelijke pensioenen gebeurt op basis van sociale bijdragen, die op arbeid worden geheven. In het geval van een gemengde loopbaan,
waarbij een persoon opeenvolgende beroepsactiviteiten als werknemer en als
ambtenaar uitoefent, moeten de voor elke periode geïnde bijdragen worden overgedragen naar de instelling die uiteindelijk de pensioenlast voor deze periodes
draagt. Het Rekenhof heeft een onderzoek verricht naar de overdracht van deze
pensioeninhoudingen vanuit het privépensioenstelsel naar het openbare pensioenstelsel.
Bij zijn onderzoek heeft het Rekenhof vastgesteld dat de toepassing van de regelgeving betreffende de overdracht van pensioeninhoudingen onvermijdelijk een
verschuiving van de pensioenlast van de private sector naar de openbare sector
tot gevolg heeft. Deze budgettaire verschuiving is het gevolg van de wisselwerking
tussen een aantal feitelijke en wettelijke factoren.
Enerzijds is het zo dat het aantal gerechtigden op een overheidspensioen, als
gevolg van een versoepeling van de wetgeving, in de loop der jaren aanzienlijk is
toegenomen. Daarbij komt dat het aantal mensen dat, vóór een vaste benoeming
bij de overheid, in een precair statuut tewerkgesteld blijft, sterk is gestegen. Deze
twee factoren hebben ertoe geleid dat de Pensioendienst voor de Overheidssector
(PDOS) voor steeds meer mensen, waarvoor in eerste instantie werknemersbijdragen werden ingehouden, de uiteindelijke pensioenlast draagt. Bijgevolg is de
overdracht van pensioenbijdragen door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) naar
de PDOS veel groter dan omgekeerd.
Anderzijds worden de pensioeninhoudingen zonder enige vorm van herwaardering
of intrest doorgestort aan de instelling die de pensioenlast draagt. Het daaruit
voortvloeiende effect van ontwaarding wordt nog versterkt doordat het tijdstip van
overdracht in de loop der jaren steeds verder is uitgesteld. Sinds begin 2007 was
zelfs wettelijk bepaald dat de overdracht ten vroegste mocht plaatsvinden op het
ogenblik dat het pensioen ingaat. Deze nieuwe, wettelijke regeling werd echter
vernietigd door het arrest van het Grondwettelijk Hof van 24 april 2008.
De overdrachtsregeling tussen de RVP en de PDOS verschilt fundamenteel van het
systeem dat door de wet van 14 april 1965 werd ingevoerd voor de verdeling van
de pensioenlast tussen verschillende, publieke overheden, waar elk pensioenstelsel
jaar na jaar een deel van het pensioen ten laste neemt pro rata de bij elke publieke
werkgever gepresteerde diensten en de genoten wedden. Ook bij vergelijking met
de regeling die door de wet van 10 februari 2003 werd ingevoerd voor de overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioeninstellingen en instellingen
van internationaal publiek recht valt de ﬁnanciële baat van de overdracht vanuit de
RVP naar de PDOS erg nadelig uit voor het stelsel van de overheidspensioenen.
Verder heeft de audit van het Rekenhof uitgewezen dat de procedure van de overdracht van pensioenbijdragen van de RVP naar de PDOS op verschillende vlakken
kan worden verbeterd.
Zo bestaat er bij de PDOS nog steeds geen opvolging van de stortingsaanvragen.
Hij beschikt over geen enkel instrument om de effectieve storting van pensioenbijdragen door de RVP te controleren, en zijn boekhouding beperkt zich tot het louter
inboeken van de ontvangen bedragen. Hoewel de automatisering van het volledige
overdrachtproces reeds in 2005 werd aangekondigd, worden de benodigde gegevens nog altijd niet elektronisch verwerkt.
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Een grondige controle door de PDOS van de gevraagde stortingen lijkt nochtans
aangewezen. Aan de hand van een steekproef heeft het Rekenhof immers vastgesteld dat in meer dan de helft van de gevallen de wettelijke termijn van zes maanden waarbinnen de storting door de RVP moet gebeuren, niet wordt nageleefd.
Zelfs na het dubbele van deze termijn blijkt de helft van de aanvragen nog niet te
zijn behandeld.
Ten slotte moet worden gewezen op het onregelmatige ritme waarmee de RVP
de pensioeninhoudingen overmaakt aan de PDOS, wat laat vermoeden dat de
RVP de overdrachten gebruikt als budgettaire buffer.
De minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden gaat
grotendeels akkoord met de conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof. Ze zal
aan de betrokken administraties vragen om te zorgen voor een geautomatiseerde
opvolging en controle van de stortingsaanvragen, de vooropgestelde termijnen te
eerbiedigen (en nalatigheidsintresten toe te passen bij laattijdige betaling) en de
budgettaire impact te berekenen van een globale aanpassing van de overgedragen
bijdragen aan de evolutie van de consumptieprijzen.
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Afkortingen

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

CIMIRe

Compte Individuel Multisectoriel – Multisectoriële Individuele
Rekening

PDOS

Pensioendienst voor de Overheidssector

OCMW

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

RSVZ

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

RSZ

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

RSZPPO

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Plaatselijke en Provinciale Overheidsdiensten

RVA

Rijksdienst voor Arbeidvoorziening

RVP

Rijksdienst voor Pensioenen
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Hoofdstuk 1
Omschrijving van de audit

1.1

Algemeen kader

De overdracht van bijdragen tussen de pensioenstelsels van de openbare en de
privésector wordt geregeld door de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van
een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van
de privésector.
Overeenkomstig artikel 1 van de wet zijn de instellingen die persoonlijke en werkgeversbijdragen hebben geïnd voor diensten die een arbeider of bediende in het
kader van een arbeidsovereenkomst heeft gepresteerd, vrijgesteld van verdere
pensioenverplichtingen tegenover de betrokkene of zijn rechthebbenden wanneer
deze diensten – waardoor betrokkene bij het pensioenstelsel voor werknemers was
aangesloten – aanneembaar worden voor een pensioen in de openbare sector1.
Voorwaarde is wel dat ze de ontvangen pensioenbijdragen overdragen aan de
instelling uit de openbare sector die het stelsel van de overlevingspensioenen dat
van toepassing is op de betrokkene beheert of die de pensioenlast draagt die voortvloeit uit deze diensten.
Het Rekenhof heeft de wisselwerking onderzocht tussen de verschillende actoren
die bij deze ﬁnanciële transfers betrokken zijn, de Pensioendienst voor de Overheidssector (de PDOS) en de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), zowel op het
vlak van de administratieve aanvraagprocedure als op dat van de vaststelling van
de terug te storten pensioenbijdragen.
Het onderzoek richt zich dus naar de correcte overdracht van de pensioenbijdragen van de private naar de openbare sector2. In bijkomende orde wordt (fragmentair) nagegaan in welke mate deze overdracht de meerkost van de overheidspensioenen dekt die voortvloeit uit de gevaloriseerde periodes.
Volgende aspecten staan daarbij voorop:
•

de kwaliteit van de regelgeving met betrekking tot de overdracht van de
pensioeninhoudingen;

•

de uitwerking van een aanvullend of verduidelijkend normenkader (waaronder
de reglementaire omkadering van de aanvraagprocedure);

•

de naleving van de regelgeving en het normenkader door de diverse actoren
(PDOS, RVP).

Deze audit kadert in de opdracht van het Rekenhof dat door de wetgever werd
belast met de controle van de wettigheid en het bedrag van de pensioenen ten
laste van de Staat3.

1

Diensten worden aanneembaar voor de opening van het recht op pensioen ten laste van de Staatskas en voor de berekening ervan, wanneer ze worden gevolgd door een vaste benoeming in hetzelfde ambt of in een ander overheidsambt.

2

De wijze waarop de PDOS de aanvragen om storting van de bijdragen aan de RVP verwerkt, werd
dus niet onderzocht. De overdrachten vanuit de overheidssector naar de private sector hebben
immers beduidend minder ﬁnanciële weerslag. Het pensioen in de private sector kan ook pas worden vastgesteld nadat de overdrachten zijn uitgevoerd, zodat dit proces waarschijnlijk preciezer zal
verlopen.

3

Artikel 17 van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
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1.2

Onderzoeksvragen

Het onderzoek wil een antwoord bieden op volgende onderzoeksvragen, die deels
verband houden met de regelgeving, deels met de uitvoering van deze regelgeving:
•

Wat is de opzet van de overdracht van de pensioenbijdragen vanuit de
privé- naar de openbare sector?

•

Beantwoordt de regelgeving aan de realisatie van deze doelstelling?

•

Is de regelgeving duidelijk, coherent en begrijpelijk?

•

Is de regelgeving volledig, m.a.w. biedt ze een toereikend antwoord op alle
mogelijke probleemgevallen die zich kunnen voordoen in het kader van de
vaststelling en de overdracht van de pensioeninhoudingen?

•

Hebben de betrokken actoren (PDOS, RVP) voorzien in een aanvullend
en/of verklarend normenkader (dienstorders, vademecums, administratieve
jurisprudentie…)?

•

Respecteert het aanvullend normenkader de hogere rechtsnormen van de
regelgeving zowel naar letter als naar geest?

•

Voldoet dit normenkader aan de vereisten van duidelijkheid, coherentie en
volledigheid?

•

Voldoet de overdrachtsprocedure van de pensioeninhoudingen aan de vereiste criteria van functionaliteit?

•

Zijn de overdrachten van de pensioeninhoudingen onderworpen aan enige
vorm van interne controle of interne audit?

1.3

Methodologie

De regelgeving zelf werd geanalyseerd aan de hand van de wetgeving, inclusief
uitvoeringsbesluiten en voorbereidende parlementaire stukken. In een later stadium werd ook het bijkomend normenkader dat de voornaamste actoren (PDOS,
RVP) hebben uitgevaardigd, doorgelicht.
De uitvoering van de regelgeving werd getoetst door middel van interviews en
door middel van een doorlichting van een relevant aantal lopende pensioenen
gemengde loopbaan waarvan de toekenning, de berekening, het beheer en de
opvolging aan de PDOS zijn toevertrouwd4 en waarvoor de RVP pensioeninhoudingen moet storten.

1.4

Procedure

Het onderzoek werd op 29 november 2006 aangekondigd bij de minister van
Leefmilieu en Pensioenen, de directeur-generaal van de PDOS en de administrateur-generaal van de RVP.
Het eigenlijke onderzoek werd uitgevoerd van mei tot en met oktober 2007.

4

Sommige overheidspensioenen die ressorteren onder de overdrachtbepalingen van artikel 1 van de
wet van 5 augustus 1968 komen niet in beeld omdat het Rekenhof voor de betreffende dossiers
geen controlebevoegdheid heeft (gemeenten, intercommunales, OCMW’s…) of omdat deze dossiers niet door de PDOS worden beheerd (provincies, NMBS…).
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Het voorontwerp van verslag werd op 19 december 2007 aan de administrateurgeneraal van de PDOS en aan de administrateur-generaal van de RVP gestuurd,
met het verzoek om eventuele opmerkingen binnen één maand schriftelijk mee te
delen.
In een brief van 16 januari 2008 gaf de administrateur-generaal van de RVP zijn
bedenkingen. Op 21 januari 2008 deelde de administrateur-generaal van de PDOS
zijn opmerkingen mee. Beide reacties werden verwerkt in het ontwerpverslag, dat
aansluitend, op 5 maart 2008, aan de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie werd gestuurd.
In een brief van 14 mei 2008 lichtte de minister van Maatschappelijke Integratie,
Pensioenen en Grote Steden haar standpunt toe, dat werd weergegeven in het
verslag.

10
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Hoofdstuk 2
Reglementaire omkadering

Voor een goed begrip van het gevoerde onderzoek worden hierna de verschillen
geschetst tussen de werknemersregeling en de regeling van de ambtenaren, en
meer bepaald die verschillen die van belang zijn voor deze audit.

2.1

Werknemersregeling

De werknemerspensioenen worden beheerd door de RVP.
Voor de werknemers wordt een loopbaanoverzicht door de vzw CIMIRe bijgehouden voor rekening van de RVP.
De loopbaan van de werknemers is samengesteld uit de periodes van effectieve
tewerkstelling (de periodes waarvoor bijdragen zijn betaald) en de gelijkgestelde
periodes (de periodes waarvoor geen bijdragen zijn betaald maar die toch in aanmerking worden genomen bij de pensioenberekening).
Om het loopbaanoverzicht te kunnen bijhouden wordt de database van CIMIRe
regelmatig gevoed met gegevens over de effectieve prestaties (door de instellingen die socialezekerheidsbijdragen innen5) en met gegevens over de gelijkgestelde dagen (door de instellingen die vervangingsinkomens toekennen).

2.2
2.2.1

Openbare sector
Algemeen

Het algemeen pensioenstelsel van de openbare sector geldt voor vastbenoemde
en daarmee gelijkgestelde personeelsleden van:
•

de federale en regionale parlementen;

•

de federale overheidsdiensten (FOD’s en POD’s);

•

de magistratuur;

•

de bijzondere korpsen (Grondwettelijk Hof, Raad van State, Rekenhof, …);

•

de regionale overheden (ministeries van gemeenschappen en gewesten);

•

het gemeenschapsonderwijs;

•

het gesubsidieerd vrij en ofﬁcieel onderwijs;

•

de instellingen van openbaar nut die afhangen van de federale overheid
(parastatalen) of van de gemeenschappen en gewesten (pararegionalen)
en die aangesloten zijn bij de Pool der Parastatalen;

•

het leger;

•

de geïntegreerde politie (op federaal en lokaal niveau);

•

overheidsbedrijven (DE POST, ex-RMT, Belgacom en BELGOCONTROL).

Deze pensioenen worden beheerd door de PDOS.
5

De werkgevers die verzekeringsplichtige werknemers tewerkstellen, zijn verplicht bij elke loonbetaling de bijdragen in te houden die ten laste vallen van de werknemers. Daarbij moeten ze de bijdragen voegen die zij zelf verschuldigd zijn. De werkgever moet het totale bedrag aan werknemers- en
werkgeversbijdragen betalen aan de RSZ, die optreedt als inningsinstelling. Voor de vorming van
de pensioenen is dat momenteel 16,36 % (7,50 % werknemers- en 8,86 % werkgeversbijdrage).
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2.2.2

Speciﬁeke regelingen

Een niet onaanzienlijk aantal personeelsleden van de openbare sector is onderworpen aan speciﬁeke pensioenstelsels6. Dit geldt met name voor de personeelsleden
van de gemeenten, de OCMW’s en de intercommunales die aangesloten zijn bij de
RSZPPO of een eigen pensioenregeling hebben, de personeelsleden van instellingen van openbaar nut die niet aangesloten zijn bij de Pool der Parastatalen maar
een eigen pensioenregeling hebben en de personeelsleden van de NMBS7.
Strikt genomen vallen deze categorieën volledig buiten het onderzoeksveld van
deze audit. De pensioenwetten die sinds eind de jaren ’70 zijn gestemd, hebben
echter wel gezorgd voor een stevige harmonisatie binnen deze aparte pensioenregelingen. Zo is bijvoorbeeld de reglementering in verband met het absoluut
maximum, de cumulatie van pensioenen met een inkomen uit beroepsactiviteit of
met een vervangingsinkomen en de cumulatie van verschillende pensioenen van
toepassing op de pensioenen van de openbare sector in ruime zin.
De regelgeving in verband met de overdracht van de pensioenbijdragen heeft
bovendien een breed toepassingsveld. Daardoor gelden de onderzoeksvaststellingen op het vlak van regelgeving ook voor deze categorieën pensioenen.
2.2.3

Enig pensioen

Tot midden de jaren ’60 ging de regelgeving uit van de zelfstandigheid van de verschillende pensioenstelsels in de openbare sector. Concreet hield dit in dat een
personeelslid dat achtereenvolgens diensten had verricht bij verschillende openbare
machten (Staat, provincie, gemeente, instelling van openbaar nut, ...) doorgaans
slechts aanspraak kon maken op een rustpensioen dat ten laste viel van de openbare macht die hem tewerkstelde op het einde van zijn loopbaan. De diensten die
eertijds bij andere machten waren gepresteerd, werden daarbij niet in aanmerking
genomen.
De nieuwe wet op het enig pensioen8 streefde ernaar de personeelsleden van de
openbare sector een pensioen te verzekeren in verhouding tot de duur en de
belangrijkheid van de ambten die ze gedurende hun volledige loopbaan uitoefenden in die sector. Sindsdien tellen alle diensten die bij de verschillende overheden
werden verricht mee voor de pensioenberekening en wordt de pensioenlast verdeeld op basis van de duur van de diensten en de genoten wedden. Die verdeling
onder de diverse overheden9 vertrekt dus van het werkelijke pensioenbedrag en
niet van het bedrag van de stortingen.

6

De last van de pensioenen wordt dan ook door verschillende overheden gedragen.

7

Geen van deze pensioenen is onderworpen aan de (visum)controle van het Rekenhof.

8

Wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector.

9

Het gaat hier om de overheden die de pensioenlast dragen. Dit zijn niet noodzakelijk de overheden
die de betrokkene hebben tewerkgesteld. Zo wordt bijvoorbeeld de pensioenlast van de Vlaamse
ambtenaren gedragen door de federale overheid.

12

Overdracht pensioenbijdragen door de RVP aan de PDOS – Rekenhof, juli 2008

2.3

Grenszone tussen werknemersregeling en
overheidsregeling(en)

Het werknemersstelsel is van toepassing op de werknemers die in België via een
arbeidsovereenkomst zijn tewerkgesteld in de hoedanigheid van arbeider,
bediende, mijnwerker, zeevarende, beroepsjournalist of lid van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart10. Ook de contractuele en tijdelijke ambtenaren
vallen onder dit stelsel.
Een personeelslid dat tijdens zijn loopbaan in de openbare sector enkel diensten
heeft gepresteerd als tijdelijk personeelslid, als contractueel, als gesubsidieerd
contractueel of als interimair, kan daarom geen aanspraak maken op een pensioen ten laste van de Staatskas.
Deze diensten worden wel aanneembaar voor de opening van het recht op pensioen ten laste van de Staatskas en voor de berekening ervan, wanneer ze worden
gevolgd door een vaste benoeming in hetzelfde ambt of in een ander overheidsambt.
Personen die wel vast benoemd waren, doch hun loopbaan bij de overheid uiterlijk
op 31 december 1976 vrijwillig beëindigden of werden ontslagen of afgezet na
aﬂoop van een tuchtprocedure, verliezen hun recht op een overheidspensioen en
moeten hun pensioenaanspraken doen gelden in het stelsel van de werknemerspensioenen.

2.4

2.4.1

Wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker
verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector
en die van de privésector
Ontstaan van de wetgeving

Het pensioenstelsel van de ambtenaren is veruit het oudste in ons land: de basiswet, die ook vandaag nog van toepassing is, dateert uit 184411. Voor de werknemers kwam er pas een volwaardige pensioenregeling, gebaseerd op verplichte
werkgevers- en werknemersbijdragen, in de jaren ’5012. Kort na de inwerkingtreding van de pensioenregeling voor werknemers stelde de regering vast dat er een
stuk regelgeving ontbrak om de in punt 2.3 aangehaalde situaties afdoende te
regelen. Zonder ingreep dreigden enerzijds situaties waarbij voor de rustpensioenen twee verschillende pensioenstelsels zouden worden toegepast uit hoofde van
eenzelfde beroepsactiviteit (bij tijdelijke of contractuele diensten voorafgaand aan
een vaste benoeming) en anderzijds situaties waarbij geen enkel recht op pensioen
bestond (indien iemand door vrijwillig ontslag of afzetting zijn rechten bij de overheid verloren had). Oorspronkelijk probeerde de regering een systeem van overdracht van stortingen tussen de twee grote pensioenstelsels te regelen bij koninklijk besluit13, doch dit besluit werd vernietigd door de Raad van State. Daarop werd
een vergelijkbare, maar ruimere regeling uitgewerkt in een wetsontwerp. Dit ontwerp mondde (pas) enkele jaren later uit in de wet van 5 augustus 1968 en kreeg
ruime terugwerkende kracht.

10

Voor de vier laatste categorieën gelden bijzondere regelingen.

11

Wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.

12

Bij wet van 21 mei 1955 voor de arbeiders en bij wet van 12 juli 1957 voor de bedienden.

13

Koninklijk besluit van 10 maart 1961, getroffen in uitvoering .
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2.4.2

Krachtlijnen van de wet

De belangrijkste principes van de wet waren:
•

Wanneer diensten gepresteerd in uitvoering van een arbeids-overeenkomst
voor arbeiders, bedienden of zeemannen die aanleiding hebben gegeven
tot aansluiting bij het pensioenstelsel voor werknemers, aanneembaar worden voor het recht op een pensioen in de openbare sector, hebben de
instellingen die voor de geleverde diensten persoonlijke en werkgeversbijdragen hebben geïnd, geen verdere pensioenverplichtingen tegenover de
betrokkenen of hun rechthebbenden, op voorwaarde dat ze de ontvangen
pensioenbijdragen overdragen aan de overheid die de overlevingspensioenen van de betrokken personeelsleden en hun rechthebbenden beheert14;

•

het totaal van de persoonlijke en werkgeversbijdragen bestemd voor het
vestigen van de rust- en overlevingspensioenen en gestort krachtens de
werknemersregeling wordt overgedragen, zonder enige intrest of herwaardering;

•

de koning bepaalt welke bestemming aan de overgedragen pensioenbijdragen wordt gegeven en hoe die bijdragen (eventueel) over de verschillende
betrokken instellingen worden verdeeld. Deze bestemming heeft uitvoering
gekregen in het koninklijk besluit van 25 augustus 197015:
–

wanneer de rust- en overlevingspensioenen volledig ten laste vallen van
eenzelfde instelling, zijn de pensioenbijdragen bestemd, ofwel voor de
ﬁnanciering van de rust- en overlevingspensioenen als beiden onder
bezwarende titel zijn verkregen, ofwel alleen voor de ﬁnanciering van de
overlevingspensioenen als de rustpensioenen om niet zijn verkregen;

–

wanneer de rust- en overlevingspensioenen, of een gedeelte ervan,
hoewel ze betrekking hebben op dezelfde aanneembare diensten, ten
laste vallen van verschillende instellingen, is de helft van de inhoudingen bestemd voor de ﬁnanciering van de overlevingspensioenen. De
andere helft gaat naar de ﬁnanciering van de rustpensioenen en wordt
betaald aan de instelling die de last van het rustpensioen rechtstreeks
draagt. Ingeval van een instelling aangesloten bij het pensioenregime
van de wet van 28 april 195816 worden de pensioenbijdragen gestort in
de openbare Schatkist;

–

de verschuldigde bedragen moeten worden betaald binnen de zes
maanden na aanvraag van de instelling waaraan de sommen moeten
worden bezorgd 17.

Om een idee te geven van de huidige bedragen die het gevolg zijn van de overdracht vanuit de privésector naar de overheidssector, wordt een overzicht gegeven van de kredieten die hiertoe werden ingeschreven op de begroting van de
RVP, en dit voor de begrotingsjaren 2006 en 2007. Ook de werkelijk gerealiseerde bedragen zijn opgenomen in het overzicht.

14

Of aan de overheid die het stelsel van de overlevingspensioenen beheert dat de pensioenlast
voortvloeiend uit de genoemde diensten zal moeten dragen.

15

Koninklijk besluit van 25 augustus 1970 vastgesteld ter uitvoering van de artikelen 3 en 14 van de
wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de
openbare sector en die van de privésector.

16

Wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van zekere organismen van openbaar nut alsmede
van hun rechthebbenden.

17

Artikel 4 van het koninklijk besluit van 25 augustus 1970 vastgesteld ter uitvoering van de artikelen 3 en 14 van de wet van 5 augustus1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de
pensioenstelsels van de openbare en die van de privésector.

14
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Tabel 1 – Overdracht van de pensioenbijdragen van de privésector naar
de openbare sector – Kredieten ingeschreven bij de RVP
(in duizend euro)
2006

2007

kredieten

realisaties

kredieten

realisaties
(tot 30/9)

Centrale overheid
Gemeenschappen en gewesten
Provincies en gemeenten
Openbare instellingen

24.483
21
33.637
1.449

26.629
1
32.950
1.404

40.133
0
30.000
5.000

47.145
0
10.727
4.046

Totaal

59.590

60.984

75.133

61.918

2.4.3

Belangrijke aanpassingen

Vermeldenswaard zijn de wijzigingen aan artikel 1 van de wet van 5 augustus 1968
door de artikelen 241 en 242 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale
bepalingen en door de artikelen 221 en 222 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen.
De eerste wijziging had “tot doel de administratieve kosten te verminderen en een
vlottere behandeling van de renten- en pensioendossiers mogelijk te maken”18.
Er werd beslist dat de koning de bevoegdheid kreeg om, inzake de overdracht van
de wiskundige reserves van de renten gevestigd in het kader van de wetten betreffende het kapitalisatiestelsel19, jaarlijks te voorzien in een forfaitaire storting20. De
nieuwe regeling moest in werking treden op 1 januari 1997.
De volgende, wijzigende tekst schafte de overdracht van deze persoonlijke bijdragen volledig af.
Voorts werd er ook in voorzien dat de koning voortaan de toepassingsmodaliteiten
van de overdrachten tussen de verschillende stelsels kan vaststellen. Tot dusver
werd geen besluit in die zin getroffen.
2.4.4

Recente evolutie van de regelgeving

Recent werd de wet van 5 augustus 1968 nog tweemaal gewijzigd: door de artikelen 294 en 295 van de programmawet van 27 december 2006 en door artikel 52
van de programmawet van 27 april 2007. Beide wijzigingen traden in werking op
8 januari 2007 en resulteren in twee belangrijke aanpassingen:
•

de overdracht van stortingen mag voortaan ten vroegste worden uitgevoerd op het ogenblik dat het pensioen daadwerkelijk ingaat;

•

de koning krijgt de mogelijkheid tot vaststelling van “een andere wijze van
vaststelling en berekening van de over te dragen sommen” en van de
toepassingsmodaliteiten.

18

Memorie van toelichting, DOC 1184-1185, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1996-1997,
p. 40.

19

Deze omschrijving verwijst (enkel) naar de overdracht van de stortingen die dateren van vóór de
inwerkingtreding van de huidige pensioenregeling voor werknemers, het KB nr. 50 van 24 oktober 1967. Het gaat dus om een uitdovende regeling.

20

Memorie van toelichting, DOC 1184-1185, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1996-1997,
p. 91.
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De memorie van toelichting van de programmawet van 27 december 2006 geeft
aan waarom de wet werd gewijzigd:
“Tot op heden bestaat er geen wettelijke bepaling die stelt op welk moment deze
overdracht moet plaatsvinden. Om een uniforme regeling te verkrijgen, wordt bepaald
dat de overdracht pas kan plaatsvinden op het ogenblik dat het pensioen van belanghebbende daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaat. Dit laat ook toe om in de
toekomst de budgettaire lasten op een objectieve manier evenredig te spreiden, zonder afhankelijk te zijn van het niet te voorspellen aantal jaarlijkse aanvragen. De
koning kan een andere wijze van berekening van de bijdragen vaststellen”.

De regeling tot vaststelling van een zeker verband tussen de Belgische pensioenstelsels wijkt daarmee fundamenteel af van de “regeling van de overdracht van
pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen
van internationaal publiek recht”, zoals vastgelegd in de wet van 10 februari 2003.
Volgens deze regelgeving21 moet de overdracht van stortingen naar de internationale instelling, ook na de recente wijzigingen aan de wet van 5 augustus 1968,
worden uitgevoerd op het ogenblik van indiensttreding van de ambtenaar, indien
deze erom verzoekt. Bovendien wordt de som van de gestorte pensioenbijdragen
(werknemers en werkgeversbijdrage) verhoogd met de samengestelde intrest die
loopt vanaf 1 juli van het kalenderjaar waarop de bedragen betrekking hebben tot
de laatste dag van het semester waarin ze worden overgedragen.
2.4.5

Arrest nummer 74/2008 van het Grondwettelijk Hof van 24 april 2008

De recente wijziging door artikel 294, 2° van de wet van 27 december 2006, van
artikel 1 van de wet van 5 augustus 1968, waarbij erin werd voorzien dat de overdracht van bijdragen van de privésector naar de overheidssector ten vroegste
mag worden uitgevoerd op het ogenblik dat het pensioen daadwerkelijk ingaat,
werd op 24 april 2008 vernietigd door het Grondwettelijk Hof.
In zijn overwegingen stelt het Hof dat het feit dat dit uitstel van overdracht niet
gepaard gaat met de overdracht van de opbrengst van de kapitalisatie of de
intresten van die bijdragen niet redelijkerwijs kan worden verantwoord, te meer
daar in geval van overdracht van stortingen van de overheidssector naar de privésector wél in een herwaardering van de over te dragen bijdragen is voorzien.
In zijn vernietigingsarrest besluit het Grondwettelijk Hof dat het “aan de wetgever toekomt om te beslissen op welke wijze hij de vastgestelde ongrondwettigheid wil verhelpen, hetzij door te bepalen dat het uitstellen van het ogenblik
waarop de bijdragen dienen te worden overgedragen samengaat met het uitbetalen van de intresten uit de kapitalisatie van die bijdragen, hetzij door af te zien
van dat uitstel van het ogenblik van de overdracht”.
2.5

Eenheid van loopbaan

Het beginsel van de eenheid van loopbaan22 sluit uit dat iemand in het kader van
zijn pensioenrechten meer dan een volledige loopbaan zou opbouwen.
Bij een gemengde loopbaan (werknemer, zelfstandige, ambtenaar) is het pensioen bijgevolg niet noodzakelijk het resultaat van de zuivere en eenvoudige
optelling van de deelpensioenen die voortvloeien uit de jaren van activiteit gepresteerd in ieder pensioenstelsel.
21

Dienstorder nr. 56.00.10.20/07.2090 van 27 augustus 2007, vanwege de directeur-generaal van
de PDOS.

22

Dit beginsel werd ingevoerd door het koninklijk besluit nummer 205 van 29 augustus 1983 tot wijziging van de wetgeving betreffende de pensioenen van de sociale sector.

16
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Zowel in de openbare sector als in de privésector wordt een volledig pensioen in
principe verworven na 45 jaar volledige tewerkstelling23.
Wanneer iemand een langere loopbaan heeft, bijvoorbeeld omdat hij al vóór de
leeftijd van 20 jaar is beginnen werken, omdat hij gedurende enkele jaren meerdere beroepsbezigheden in verschillende stelsels heeft gecumuleerd of omdat hij
bij de overheid diensten heeft gepresteerd die voor meer dan de eenheid tellen,
zal de som van de breuken, die de loopbaan uitdrukken in de betreffende pensioenregelingen, de eenheid overschrijden. Het beginsel van de eenheid van loopbaan voorziet erin dat de som tot de eenheid wordt herleid, met andere woorden
de pensioengerechtigde ziet zijn loopbaan ingekort. Daarbij worden in principe
steeds de minst voordelige jaren in mindering gebracht, zodat meestal de jaren
gepresteerd in openbare dienst behouden blijven.

23

In de openbare sector gelden voor sommige personeelsleden gunstigere pensioentantièmes dan
het 1/60-standaardtantième, waardoor een volledige loopbaan geen 45 jaar bedraagt. Voorbeelden: magistraten (1/30 of 1/35, met andere woorden een volledige loopbaan na 22,5 jaar of
26,25 jaar), universitair onderwijs (1/30, met andere woorden een volledige loopbaan na 22,5 jaar),
politie (1/50, met andere woorden een volledige loopbaan na 37,5 jaar), niet-universitair onderwijs
(1/55, met andere woorden een volledige loopbaan na 41,25 jaar).
In de werknemersregeling bekomt een vrouw momenteel een volledig pensioen na 44 jaar (vanaf
1 januari 2009: 45 jaar).
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Hoofdstuk 3
Onderzoeksverloop

Het proces dat elk dossier moet doorlopen vanaf de vaststelling dat er bijdragen
zijn die kunnen worden teruggevraagd, over de aanvraag tot overdracht tot en
met de eigenlijke ontvangst van de bijdragen door de PDOS kan worden opgesplitst in drie fasen:
•

de aanvraagfase: indien de dossierverantwoordelijke (bij de PDOS) bij de
samenstelling van het pensioendossier vaststelt dat de loopbaan diensten
omvat waarvoor pensioenstortingen moeten worden opgevraagd, stuurt hij
een gestandaardiseerde brief per post naar de RVP;

•

de behandelingsfase: bij de RVP wordt de aanvraag onderzocht, de periodes en bedragen van de stortingen worden opgezocht, de boekhouding
stort de bedragen van een lijst van willekeurig bijeengevoegde aanvragen
op een rekening van de PDOS;

•

de ontvangstfase: de storting van de RVP wordt ingeschreven in de boekhouding van de PDOS.

3.1

Aanvraagfase

Uit een bezoek aan de technische bureaus24 van de PDOS is gebleken dat de
aanvraagprocedure gelijklopend is voor alle bureaus.
Via het Thymon-programma (versie 6.5.2) heeft de ambtenaar van het technische
bureau inzage in de individuele loopbaanﬁche van de gepensioneerde (zoals bijgehouden door CIMIRe)25.
Deze individuele loopbaanﬁche vermeldt of er effectief pensioenstortingen werden verricht voor tijdelijke of contractuele diensten die in de loopbaan openbare
sector zijn opgenomen.
Indien op basis van de individuele loopbaanﬁche wordt vastgesteld dat artikel 1
van de wet van 5 augustus 1968 moet worden toegepast, wordt de aanvraag tot
overdracht van de pensioenbijdragen manueel ingevoerd in PenCalc26, meer
bepaald in het scherm dossieropvolging. Vervolgens worden twee formulieren
stortingsaanvraag geprint: één wordt per post verstuurd naar de dienst Regularisaties van de RVP (er bestaat momenteel nog geen geautomatiseerde dataverzending), het andere blijft in het dossier als bewijs voor het Rekenhof (of voor de
controlecel gemeentelijke pensioenen). Het aanvraagdocument vermeldt, in functie van het regime dat de pensioenlast draagt, automatisch het juiste rekeningnummer waarop de bijdragen moeten worden betaald.

24

De PDOS heeft een aantal diensten, de zogenaamde technische bureaus, die instaan voor de
vaststelling van de nieuwe pensioenen. Zij behandelen de dossiers, elk voor hun materie, van bij
de aanvraag tot de goedkeuring door het Rekenhof.

25

De loopbaanﬁche vermeldt onder meer: de kalenderjaren waarop de stortingen slaan, het bruto
jaarinkomen waarop bijdragen werden betaald, het aantal gewerkte of gelijkgestelde dagen per
kalenderjaar, de gecodeerde aard van de storting (bediende, arbeider, interimair onderwijzend
personeel, ziekte, invaliditeit…).

26

PenCalc is het automatische berekeningsprogramma van de PDOS dat in 1997 werd ontwikkeld
om pensioendossiers snel en vakkundig te behandelen vanaf de indiening van de pensioenaanvraag
tot de archivering van het afgehandelde dossier.

18
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3.2

Behandelingsfase

De behandeling van de aanvragen voor overdracht van stortingen berust volledig
bij de RVP, zonder enige tussenkomst van de PDOS.
De RVP-delegatie lichtte tijdens een vergadering toe dat de stortingsaanvragen
van de PDOS worden geïntegreerd in een eigen gegevensbestand. Aan Franstalige kant gebeurt dit nog steeds manueel, aan Nederlandstalige kant wordt sinds
kort geopteerd voor een database die is opgebouwd in Microsoft Ofﬁce Access.
Deze database, Atalante genaamd, bevat alle nieuwe dossiers vanaf januari 2007
alsook de oudere dossiers die nog in behandeling zijn. Vanaf maart 2007 worden
ook alle betalingen in het systeem genoteerd.
Om na te gaan in welke mate de wettelijke termijn van zes maanden, waarin de
verschuldigde bedragen moeten worden betaald27, nageleefd wordt, voerde het
Rekenhof een steekproefcontrole uit aan de hand van (geklasseerde) Nederlandstalige en Franstalige PDOS-dossiers waarvoor een stortingsaanvraag werd ingediend bij de RVP28. Daartoe werd aan de verantwoordelijke van de PDOS
gevraagd om twee lijsten met stortingsaanvragen te bezorgen:
•

een lijst met aanvragen van de maand september 2006. Deze lijst had de
bedoeling om te onderzoeken in welke mate de aanvragen binnen de wettelijke termijn van zes maanden waren afgehandeld;

•

een lijst met aanvragen van de maand maart 2006. Deze lijst had de bedoeling om te onderzoeken in welke mate de aanvragen binnen één jaar (en
dus het dubbele van de wettelijke termijn) waren afgehandeld.

Op deze lijsten werd een steekproef toegepast die is gebaseerd op de attributes
sampling-methode.
Voor de uitvoering van deze steekproef werd in eerste instantie gebruik gemaakt
van de Atalante-database van de RVP. Een belangrijk aantal stortingsaanvragen
was echter nog niet in deze database opgenomen (onder andere de Franstalige
dossiers). Deze werden in een lijst gebundeld en aan de RVP overgemaakt met
de vraag om voor elk dossier een bewijsstuk van de effectieve storting van overdrachten af te leveren.
3.3

Ontvangstfase

Voor het onderzoek van deze fase werd een bezoek gebracht aan de dienst Boekhouding van de PDOS, die instaat voor de boeking van de door de RVP uitgevoerde stortingen.
Er moet worden opgemerkt dat de RVP de door de PDOS aangevraagde stortingen per post aankondigt aan de hand van genummerde verzamellijsten. Deze
lijsten vermelden:
•

de naam van de pensioentitularissen;

•

het nationaal nummer van de pensioentitularissen;

•

de over te dragen bedragen (zowel het bedrag voor elke titularis afzonderlijk als het totaalbedrag voor de titularissen waarop de verzamellijst betrekking heeft).

27

Zie punt 2.4.2 Krachtlijnen van de wet.

28

De steekproef had geenszins de bedoeling om de juistheid van de (eventueel) gestorte bedragen
na te gaan.
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Voor elke individuele titularis die is opgenomen in de verzamellijst, wordt een
berekeningsblad bijgevoegd waarop de terug te storten totaalbijdrage is aangegeven (met vermelding van perioden, bezoldigingen, plafonds, bijdragevoeten en
bijdragen voor de onderscheiden weerhouden periodes).

20
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Hoofdstuk 4
Vaststellingen

4.1
4.1.1

Regelgeving
Wet van 5 augustus 1968 en bijhorend normenkader

De regelgeving in verband met de overdracht van stortingen vanuit de privésector
naar de openbare sector moest in de eerste plaats vermijden dat bepaalde diensten in twee verschillende pensioenstelsels aanleiding zouden geven tot de toekenning van een pensioenvoordeel en dat andere diensten helemaal geen recht
op een pensioen zouden opleveren.
Bijkomend probeerde de wet de pensioenbijdragen te laten toekomen aan het
pensioenstelsel of aan de instelling die instaat voor de ﬁnanciering van het betrokken pensioen.
Het was klaarblijkelijk nooit de bedoeling om een pensioenstelsel te laten meebetalen in verhouding tot de meerprijs die de inaanmerkingneming van bepaalde
diensten die oorspronkelijk binnen een ander stelsel vielen, met zich meebrengt.
Volgens de regelgeving worden immers enkel de historische pensioenbijdragen
doorgestort aan de instelling die de pensioenlast draagt. Deze keuze hoefde niet
eens te verwonderen, want:
•

ons pensioensysteem is gebaseerd op het zogenaamde repartitiestelsel:
met de sociale bijdragen van de werkende bevolking worden de pensioenen
van de gepensioneerden betaald;

•

hoewel er geen wettelijke bepaling was die stelde op welk moment de
overdracht moest plaatsvinden, was het gebruikelijk dat de overdracht
werd gevraagd op het ogenblik dat het potentieel recht in het andere stelsel ontstond29, zodat er meestal maar enkele jaren lag tussen de storting
en de overdracht ervan.

In de loop der jaren is wel één en ander aan deze uitgangspunten gewijzigd:
•

het aantal mensen bij de overheid dat gedurende jaren in een precair statuut
tewerkgesteld blijft (en dus pensioenbijdragen stort in de werknemersregeling) vooraleer vast te worden benoemd, is aanzienlijk gestegen;

•

de voorwaarden om recht te hebben op een overheidspensioen zijn versoepeld op twee belangrijke vlakken:
–

het aantal jaren dienst dat vereist is om recht te hebben op een overheidspensioen is gedaald van 30 naar 5 jaar;

–

het pensioenrecht blijft behouden na een vrijwillig ontslag in de loop
van de carrière; destijds behield het personeelslid dit recht enkel indien
het zijn loopbaan eindigde in openbare dienst;

•

in de praktijk worden de bijdragen niet meer teruggevraagd op het ogenblik
van het ontstaan van het potentieel recht op pensioen, doch slechts bij de
pensioenaanvraag of bij het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd.

29

Typevoorbeeld was iemand die in het onderwijs of in de ambtenarij begon als interimair of tijdelijk
tewerkgestelde (of in een gemeente als stagiair) en die na een paar jaar vast werd benoemd. Zijn
bestuur vroeg op dat ogenblik de overdracht van de pensioenbijdragen aan.
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De laatste wetswijziging legde zelfs op dat de overdracht ten vroegste mocht
gebeuren op het ogenblik dat het pensioen ingaat30. Zoals vermeld onder punt 2.4.5
werd deze bepaling echter op 24 april 2008 vernietigd door het Grondwettelijk
Hof.
Deze factoren zorgen ervoor dat de verschuiving van pensioenlast van de privésector naar de openbare sector, die al was ingebakken in de wet van 5 augustus 1968, steeds grotere proporties aanneemt.
Het systeem verschilt fundamenteel van datgene dat, bij de hierboven onder
punt 2.2.3. besproken wet op het enig pensioen werd ingevoerd voor de verdeling van de pensioenlast tussen verschillende publieke overheden. Daar neemt elk
stelsel immers jaar na jaar een deel van het pensioen ten laste, pro rata de bij
elke werkgever gepresteerde diensten en de genoten wedde.
De ﬁnanciële baat van de overdracht vanuit de RVP naar de PDOS valt ook erg
nadelig uit wanneer de vergelijking wordt gemaakt met de regeling die door de
wet van 10 februari 2003 werd ingevoerd voor de overdracht van pensioenrechten
tussen Belgische pensioeninstellingen en die van instellingen van internationaal
publiek recht31.
Een voorbeeld uit de praktijk geeft hierna het verschil in ﬁnanciële weerslag aan
tussen de verschillende systemen.
Tabel 2 – Financiële weerslag van de verschillende wetten
Simulatie van een loopbaan:
Loopbaan in het onderwijs;
Graad: kleuterleider
Geboren in 1948;
Pensioen wegens deﬁnitieve lichamelijke ongeschiktheid vanaf 1 maart 2006;
Diensten als tijdelijk leerkracht (aangesloten bij sociale zekerheid werknemers voor de periode 1 september 1967
tot 30 juni 1975, met onderbrekingen);
• Vastbenoemde diensten van 1 september 1975 tot en met 28 februari 2006;
• Twee jaar deeltijdse loopbaanonderbreking (50 %);
• Berekening pensioen:
– Gemiddelde wedde: 30.212,35 (= maximumwedde) aan spilindex 138,01;
– Diensten: totaal 456,32 maanden (incl. 2 jaar diplomaboniﬁcatie);
– Breukdeel: 1/55e (1/60e voor tijdelijke diensten bij lastenverdeling)
•
•
•
•
•

JAARBEDRAG PENSIOEN:
20.626,68 (index 138,01), of
28.881,47 (huidige index)

Uitleg van het type
overdracht

Wet van 5/8/1968

Wet van 10/2/2003

Wet van 14/4/1965

Overdracht van de stortingen vanuit de RVP naar
de PDOS, voor de periode
van 18/11/1968 tot en met
30/6/1975 (de diensten in
de periode 1/9/1967 tot
17/11/1968 werden niet
teruggestort);

Overdracht van stortingen
berekend voor dezelfde
dienstperiode, maar aan
een internationale instelling, dus met toevoeging
van de wettelijk voorziene
intresten en de in de regelgeving voorziene bijdragevoeten

Fictieve verdeling van het
pensioen als waren de
tijdelijke diensten gepresteerd bij een andere overheid, pro rata de verhouding tijdelijke diensten t.o.v.
vaste diensten.
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Deze wijziging wordt nochtans niet toegepast voor de overdrachten die, in toepassing van de wet
van 10 februari 2003, plaatsvinden tussen Belgische pensioeninstellingen en die van instellingen
van internationaal recht.
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Zie ook: punt 2.4.4.
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JAARBEDRAG PENSIOEN:
20.626,68 (index 138,01), of
28.881,47 (huidige index)
Wet van 5/8/1968
Berekend door:

RVP (reëel dossier)

Bedrag van het aandeel in
het overheidspensioen
Periodiciteit

2.886,77 euro aan huidige
index32
Eenmalig bedrag

Wet van 10/2/2003
Rekenhof, met behulp van
Excel-spreadsheet PDOS.
14.374,85 euro aan huidige
index.
Eenmalig bedrag

Wet van 14/4/1965
Rekenhof, met behulp van
programma PenCalc.
2.839,66 euro aan huidige
index
Jaarlijks bedrag

Het oorspronkelijke hoofddoel van de wet, een dubbele aanrekening van bepaalde
diensten vermijden, is inmiddels ook achterhaald. Aangezien het pensioenstelsel
van de werknemers (arbeiders en bedienden) met zijn verplichte afhoudingen
voor de vorming van pensioenen in een repartitiestelsel inmiddels al ruim 40 jaar
bestaat, zijn er geen of nauwelijks nog personen die in het kader van het eerdere
kapitalisatiesysteem bijdragen hebben gestort. Het risico op het genot van twee
pensioenvoordelen op basis van één tewerkstellingsperiode is dan ook zo goed
als onbestaande geworden. Trouwens, door wijzigingen die de wetten van
22 februari 1998 en 25 januari 1999 hebben aangebracht aan de wet van 5 augustus 1968 is de oorspronkelijke opzet hoe dan ook weggevallen: de zinsneden die
het mogelijk maakten om de overdracht van de bijdragen gestort in het kapitalisatiestelsel uit te voeren zijn geschrapt in de wettekst.
De vraag stelt zich dan ook wat vandaag nog de precieze waarde is van de regelgeving.
Zoals uit de tabel hierna blijkt, is de overdracht van pensioeninhoudingen van de
RVP naar de PDOS (toepassing van artikel 1) alleszins veel groter dan de uitstroom van de PDOS naar de RVP (toepassing van artikel 4). Het proces van
overdrachten tussen beide instellingen is dus zeker niet neutraal ten opzichte van
hun budget.
Tabel 3 – Jaarlijkse overdrachten door de RVP naar de PDOS (artikel 1) en
omgekeerd (artikel 4) op basis van de ontvangsten voor de laatste
vijf begrotingsjaren (in duizend euro)

2002
2003
2004
2005
2006

RVP naar PDOS

PDOS naar RVP33

26.393
18.254
32.065
36.219
23.257

1.957
2.604
1.209
4.638
9.841

32

Feitelijk is er gewoon geen indexering van de stortingen.

33

Vanaf 2005 zijn hierin ook de overdrachten in het kader van de wet van 10 februari 2003 opgenomen (vanuit de PDOS naar internationale instellingen via de RVP; voor 2006 is dat 4.495 duizend euro). Hierdoor ontstaat de valse indruk dat de stortingen vanuit de PDOS naar de RVP in
het kader van de toepassing van de wet van 5 augustus 1968 spectaculair zijn gestegen.
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De PDOS sluit zich aan bij de vaststelling van het Rekenhof dat de geldstroom van
het werknemersregime naar het pensioenstelsel van de overheidssector ruim onvoldoende is om de ﬁnanciële last te dragen van de periodes doorgebracht in contractueel dienstverband die, gelet op een latere benoeming, toch in aanmerking worden
genomen voor de berekening en betaling van het overheidspensioen. Samen met
de RVP meent zij evenwel dat dit budgettaire nadeel moet worden gezien binnen
het kader van de totale begroting voor de pensioenen en hoe dan ook neerkomt op
een “broekzak-vestzakoperatie”. In dit licht wordt door de RVP trouwens het idee
geopperd om het stelsel van individuele overdrachten af te schaffen, vooral gelet
op het arbeidsintensieve karakter ervan.

Standpunt van
de betrokken
administraties

Het Rekenhof wijst erop dat dergelijke zienswijze niet verzoenbaar is met de specialiteit van de begroting, een principe waarvan de wet van 5 april 1968 precies
de toepassing wil garanderen.
In haar antwoord bevestigt de minister de nadelige, budgettaire weerslag van het
huidige systeem van overdrachten voor het pensioenstelsel van de overheidssector. Zij is tevens van mening dat de noodzakelijke aanpassingen niet mogen
raken aan het principe van de individuele overdrachten aangezien dat niet zou
stroken met de specialiteit van de begroting.

Standpunt van
de minister

Gelet op het arrest van het Grondwettelijk Hof van 24 april 2008 (cfr. punt 2.4.5)
zal zij bovendien aan de betrokken administraties vragen om de precieze budgettaire impact te berekenen van een globale aanpassing van de overgedragen bijdragen aan de evolutie van de consumptieprijzen.
4.1.2

Eenheid van loopbaan

Het koninklijk besluit nummer 205 van 29 augustus 1983 wil vooral de toename
van de uitgaven in de pensioenregeling voor werknemers afremmen34. Deze pensioenregeling wordt voor de toepassing van het begrip eenheid van loopbaan dan
ook als residuair beschouwd ten opzichte van de regelingen in de openbare sector. Het is dan ook logisch dat telkens wanneer de totale duur van de diensten die
iemand heeft gepresteerd meer dan een volledige loopbaan betreft, het de diensten als werknemer zijn die worden weggelaten uit de berekening van de pensioenen.
Nochtans wordt er in de betrokken regelgeving nergens voorzien in een systeem
van overdracht van stortingen. Het principe van de eenheid van loopbaan zorgt
dan ook (opnieuw) voor een verschuiving van de pensioenlast van de private naar
de openbare sector: de vermindering van het pensioen bij een meer dan volledige
loopbaan wordt stelselmatig doorgevoerd bij de werknemerspensioenen, de pensioenbijdragen blijven echter in dit stelsel.

34

De aanhef van het verslag aan de koning bij dit volmachtenbesluit geeft dit duidelijk aan (BS van
6 september 1983, p. 11093).
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4.2
4.2.1

Uitvoering van de regelgeving
Aanvraagfase

Met dienstorder nr. 869 van 11 oktober 2005 vormde de PDOS de aanvraagprocedure om naar aanleiding van een BPR-onderzoek35: de technische bureaus
namen de centraliserende taak over van de vroegere, speciﬁeke cellen Overdrachten artikel 1. Er werd voor een nieuwe procedure gekozen omdat uit onderzoek was gebleken dat een aanzienlijk deel aanvragen werd uitgelokt waarvoor
achteraf, bij de raadpleging van de individuele rekening die bij CIMIRe wordt
beheerd, bleek dat er geen over te dragen bedragen beschikbaar waren.
De aanvraagprocedure zou, nu de PDOS beschikt over toegang tot het Thymonprogramma, inderdaad veel vlotter moeten verlopen: de meeste aanvragen vanuit
de PDOS kunnen nu een duidelijk overzicht bevatten van de periodes waarvoor er
daadwerkelijk stortingen zijn gebeurd binnen de werknemersregeling. Voordien
kwamen de periodes waarvoor de PDOS de overdracht van stortingen vroeg niet
steeds overeen met de periodes waarvoor er daadwerkelijk stortingen waren
gebeurd in de werknemersregeling, ofwel omdat er effectief geen stortingen
waren geweest36, ofwel omdat de overdracht al eerder was gebeurd. Nu kan via
het Thymon-programma vooraf worden vastgesteld of er al dan niet (nog) stortingen bestaan.
Volgens bovenvermeld dienstorder werkten de Franstalige diensten bij de uitvaardiging van het document al volgens het nieuwe systeem, de Nederlandstalige zouden later volgen. Tijdens de audit bleek echter dat de Nederlandstalige diensten
intussen volledig handelen volgens de nieuwe procedure, maar dat de Franstalige
diensten van de PDOS nog steeds gedeeltelijk werken volgens de oude werkwijze.
Aan Franstalige kant bestaat nog steeds een cel Overdrachten Artikel 1 die moet
instaan voor oude dossiers waarvoor de aanvraagprocedure nog niet was ingezet.
Standpunt van
de betrokken
administraties

In haar antwoord wijst de PDOS erop dat het verschil in werkwijze tussen de
Nederlandstalige en Franstalige diensten inmiddels werd opgeheven en dat de
Franstalige cel Overdrachten Artikel 1 werd afgeschaft.
In die nieuwe procedure bestaat er tot dusver geen enkele vorm van opvolging
van de aanvraag door de technische bureaus: op geen enkel ogenblik is er enige
controle rond de voortgang van de aanvraagprocedure van de overdracht. Hoewel
de rubriek dossieropvolging van het berekeningsprogramma PenCalc een (weliswaar manueel in te brengen) spoor van de stortingsaanvraag bevat, wordt met
deze informatie geen enkele vorm van controle uitgebouwd: er bestaat geen (al
dan niet geautomatiseerde) verklikkings- of aanmaningsprocedure in geval van
niet-tijdige storting door de RVP. Er is zelfs geen vorm van ontvangstbevestiging
van de aanvraag georganiseerd.

Standpunt van
de minister

De minister antwoordt dat zij bij de betrokken administraties zal aandringen op
de invoering van een geautomatiseerde procedure tot opvolging en controle van
de stortingsaanvragen

35

Business Process Reengineering is een geheel van studies dat in het kader van de Copernicushervorming tot doel had de werking van de diverse administraties van de FOD Sociale Zekerheid door
te lichten.

36

Het rustpensioen in de openbare sector is in principe immers een gratis pensioen; de aanneembaarheid van diensten hangt dus niet af van het al dan niet bestaan van stortingen.
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4.2.2

Behandelingsfase

Zoals al aangegeven onder punt 3.2 werd de termijn waarbinnen de stortingsaanvragen van de PDOS door de RVP worden behandeld, onderzocht aan de hand
van een statistische steekproef. Om een duidelijk inzicht te krijgen in de normale
behandelingtermijn werd niet louter uitgegaan van de wettelijke termijn van zes
maanden, maar werd daarnaast een tweede termijn van twaalf maanden (het
dubbele van de wettelijke termijn) gehanteerd:
•

onderzoek van de wettelijke termijn van zes maanden gebeurde aan de hand
van een lijst met aanvragen van september 2006; deze aanvragen werden
als tijdig beschouwd indien de storting plaatsvond vóór einde maart 2007;

•

onderzoek van de termijn van twaalf maanden gebeurde aan de hand van
een lijst met aanvragen van maart 2006; deze aanvragen werden als tijdig
beschouwd indien de storting plaatsvond vóór einde maart 2007.

De resultaten van de steekproef zijn veelzeggend:
•

van 115 aanvragen van de maand september 2006 waren er slechts 40 binnen de wettelijke termijn behandeld (categorie tijdig), 64 waren nog in
behandeling (categorie laattijdig), van 10 aanvragen was geen spoor terug
te vinden in het gegevensbestand van de RVP (categorie spoorloos).

•

voor de maand maart 2006 waren de resultaten gelijklopend: van de eveneens 115 aanvragen waren er slechts 51 binnen een termijn van twaalf
maanden behandeld (categorie tijdig), 59 waren nog in behandeling (categorie laattijdig), van 5 aanvragen was geen spoor terug te vinden in het
gegevensbestand van de RVP (categorie spoorloos).

Hieronder zijn de resultaten graﬁsch voorgesteld:
Resultaten na de wettelijke termijn
Spoorloos
9%
Tijdig
35%

Laattijdig
56%
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Resultaten na het dubbele van de wettelijke termijn
Spoorloos
4%
Tijdig
44%

Laattijdig
52%

Bij het voorgaande moet weliswaar worden opgemerkt dat er een duidelijk verschil in behandeling van de stortingsaanvragen is naargelang het om Nederlandstalige of Franstalige dossiers gaat. Een groot deel van de Franstalige dossiers is
min of meer binnen de gestelde termijnen afgehandeld. Dit is slechts voor enkele
Nederlandstalige dossiers het geval.
Standpunt van
de betrokken
administraties

Volgens de RVP is dit te verklaren door een historische achterstand in de verwerking van de Nederlandstalige aanvragen, die wellicht pas binnen twee jaar zal zijn
weggewerkt. Daarbij komt dat langs Nederlandstalige zijde heel wat tijd en energie is gestopt in het opzetten van een elektronische database, Atalante.
Hoe dan ook moet worden besloten dat, voor het geheel van de aanvragen, de
gestelde termijnen onvoldoende worden gerespecteerd. Zelfs na het dubbel van
de wettelijk voorziene termijn blijkt een groot aantal gevallen nog niet te zijn
afgehandeld. Het feit dat van een niet gering percentage van de stortingsaanvragen geen spoor terug te vinden is in het gegevensbestand van de RVP bewijst
bovendien dat een en ander misloopt in de communicatie tussen de PDOS en
RVP.

Standpunt van
de minister

In haar antwoord belooft de minister de betrokken administraties te wijzen op de
noodzaak de gestelde termijnen te eerbiedigen. In geval van laattijdige betaling
moet worden voorzien in nalatigheidsintresten.
4.2.3

Ontvangstfase

Het onderzoek legde ook een aantal zwakheden bloot in de fase van de ontvangst
van de stortingen vanuit de RVP. Vooreerst kondigt de RVP de door de PDOS
aangevraagde stortingen enkel aan op papier (per post)37. Deze werkwijze maakt
de opvolging door de PDOS uiteraard een stuk moeilijker. Bij een elektronische
verzending, waarbij de benodigde identiﬁcatiegegevens (naam, nationaal nummer,
eventueel bedrag) in een gegevensbestand zijn gegoten, zou een automatische
verwerking in PenCalc mogelijk worden. Vermits de RVP sinds begin 2007 – althans
aan Nederlandstalige kant – de verwerking van de overdrachten toch al bijhoudt in
een gegevensbestand38, behoort de elektronische verzending van de gestorte
bedragen met een automatische verzamellijst zeker tot de mogelijkheden.

37

Bovendien verlopen er meestal meerdere weken tussen de aankondiging en de effectieve storting
van de bedragen.

38

Zie punt 3.2.
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Bij de inwerkingtreding van de nieuwe procedure39, in 2005, werd het beheer op
geautomatiseerde wijze van het volledige proces trouwens al aangekondigd.
Momenteel fungeert de PDOS-boekhouding enkel als een postbus die de ontvangen bedragen inboekt, louter op RVP-declaratie. Daarbij is er eenvoudigweg geen
enkele controle, onder welke vorm dan ook. Elementen die zeker zouden moeten
worden nagegaan door de PDOS, hetzij stelselmatig, hetzij door middel van
steekproeven, zijn:
•

het al dan niet bestaan van openstaande aanvragen tot terugbetaling van
bijdragen;

•

de naleving door de RVP van het wettelijk voorziene tijdsbestek waarbinnen de betaling moet gebeuren;

•

de exactheid van de periodes waarvoor de bijdragen werden teruggestort
(voor sommige loopbanen is er een mix van wél en niet in aanmerking
komende privédiensten);

•

de vaststelling van de terugstortingen (rekening houdend met de correcte
bijdragevoeten en plafonds van bezoldigingen) voor de in aanmerking genomen periodes;

•

de integrale dekking door teruggestorte bijdragen van alle perioden uit de
private sector die gevalideerd worden voor het pensioen in de openbare sector alsook, in voorkomend geval, de terugstorting van na vaste benoeming
nog enige tijd doorgelopen pensioenbijdragen (cf. onderwijspensioenen).

De verantwoordelijken van de PDOS gaven aan dat het ontbreken van controle
te maken heeft met een al te krappe personeelsbezetting. Er zou geen personeel
beschikbaar zijn voor een bijkomende dienst.

Standpunt van
de betrokken
administraties

Feit is dat de controle bemoeilijkt wordt door de inhoud van de documenten van
de RVP, of liever door het gebrek aan bepaalde inhoudelijke gegevens. Zo vermelden de huidige verzamellijsten van de RVP niet eens de datum van de PDOSaanvraag.
De PDOS kan echter ook zijn impact op het proces van de overdracht verhogen
door het hele proces te automatiseren (en zo minder tijdrovend te maken) en
door bijkomend steekproefcontroles te organiseren.
Tijdens het onderzoek werd ook het ritme nagegaan waarmee de RVP de stortingen overmaakt. De onderstaande tabel is daarvan een vereenvoudigde weergave.
Tabel 4 – Evolutie van de stortingen door de RVP aan de PDOS in de periode
2004-2006 (in duizend euro)

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

39

2004

2005

2006

2007

1.051
1.484
3.692
1.699
877
3.548
1.252

2.510
3.693
5.830
3.941
1.234
2.777
4.092

5.813
4.807
2.554
5.357
1.397
2.104
1.221

8.466
16.744
4.777
4.793
3.897
3.158
707

Dienstorder nr. 869 van11 oktober 2005.
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Augustus
September
Oktober
November
December
TOTAAL

2004

2005

2006

2007

2.562
3.717
4.316
4.251
3.610

1.386
2.164
4.501
2.684
1.401

0
0
0
0
0

0
30

32.059

36.213

23.253

42.572

Dit overzicht legt een zeer grillig stortingsritme vanwege de RVP bloot. Vooral
het feit dat in 2006 geen stortingen meer werden uitgevoerd na de maand juli en
dat in de twee eerste maanden van 2007 zeer hoge bedragen werden overgedragen (de overdrachten van januari en februari 2007 zijn samen hoger dan het volledige bedrag van 2006), is verbazend. Vanaf de maand juli schijnt de overdracht
andermaal nagenoeg stil te vallen. Deze vaststelling, gecombineerd met het feit
dat de PDOS geen enkele vorm van controle uitoefent op het proces van de overdrachten, laat vermoeden dat de RVP de overdrachten gebruikt om een soort van
budgettaire buffer te hebben.
Standpunt van
de betrokken
administraties

In haar reactie stelt de RVP dat de verklaring voor het grillige stortingsregime ligt
in door de Ministerraad opgelegde kredietbeperkingen waarbij het door de RVP
geraamde bedrag voor de begrotingen 2006 en 2007 drastisch werd verminderd
voor de uitgaven voortvloeiend uit de wet van 5 augustus 1968.
Het Rekenhof stelt vast dat daarmee de theorie van de budgettaire buffer in feite
wordt bevestigd. De verantwoordelijkheid daarvoor rust evenwel niet bij de RVP
maar bij de Ministerraad.

Standpunt van
de betrokken
administraties

De PDOS erkent in haar antwoord dat, wat het aspect van interne organisatie en
interne controle betreft, onvoldoende inspanningen werden geleverd om het volledige proces van overdrachten van pensioenbijdragen op het administratieve vlak
degelijk te ontplooien en voldoende te automatiseren. Zij verwijst in dit verband
echter naar haar managementplan en haar operationeel plan die voorzien in de
verbetering van de interne controle.
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Hoofdstuk 5
Conclusies en Aanbevelingen

De belangrijkste vaststelling is dat de toepassing van de regelgeving betreffende
de overdracht van pensioeninhoudingen een verschuiving van de pensioenlast van
de private sector naar de openbare sector tot gevolg heeft.
Om een halt toe te roepen aan die budgettaire verschuiving, die inherent is aan
de huidige overdrachtsregeling, formuleert het Rekenhof de aanbeveling ofwel de
stortingen over te dragen binnen een aanvaardbare termijn, ofwel de pensioeninhoudingen te herwaarderen. Het is bovendien van oordeel dat eveneens zou moeten worden voorzien in de overdracht van álle pensioenstortingen, meer bepaald
ook die voor periodes welke, door toepassing van het principe van eenheid van
loopbaan, niet in aanmerking komen voor de pensioenberekening.
Het Rekenhof heeft eveneens vastgesteld dat de procedure van de overdracht
van pensioenbijdragen van de RVP naar de PDOS op verschillende vlakken kan
worden verbeterd, zoals
•

het toepassen van de nieuwe aanvraagprocedure door alle diensten van de
PDOS;

•

het uitwerken, door de PDOS, van een (elektronisch) instrument om de
stortingsaanvragen op te volgen en te controleren;

•

het tijdig storten, door de RVP, van de bijdragen.

In de uitvoering van de huidige overdrachtsregeling moet de PDOS dan ook dringend aandacht besteden aan de uitbouw van een interne controle, eventueel door
middel van steekproeven. In samenhang hiermee zou de regelgeving moeten
voorzien in sancties, waarbij laattijdigheid in betalingen bijvoorbeeld aanleiding
geeft tot verwijlintresten en/of administratieve boetes. Om het voorgaande te
verwezenlijken moet hoe dan ook werk worden gemaakt van een doorgedreven
automatisering van het overdrachtproces, waarbij de benodigde gegevens volledig elektronisch worden verwerkt.
Ten slotte zou er via de interne controle over moeten worden gewaakt dat de
overdrachtsregeling geen invloed kan hebben op de rekeningen van de PDOS, de
RVP en andere overheidsinstellingen en met name niet kan worden gebruikt als
budgettaire buffer.
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Bijlage
Brief van de minister

(vertaling)

Brussel, 14 mei 2008

De heer F. Vanstapel
Eerste voorzitter
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
100 BRUSSEL

Betreft: auditverslag m.b.t. de overdracht van de pensioenbijdragen van de private
naar de openbare sector

Mijnheer de eerste voorzitter,
Ik heb met grote belangstelling kennisgenomen van het voornoemde auditverslag
van 5 maart 2008.
Ik wens u van harte te bedanken voor het verslag en in het bijzonder voor de
geformuleerde opmerkingen. Als reactie deel ik u hierna mijn standpunt en plannen ter zake mee.
De overdrachten in kwestie vloeien voornamelijk voort uit de wet van 5 augustus 1968, die enerzijds de situatie regelt van personen die in de openbare sector
hebben gewerkt zonder daarom aanspraak te kunnen maken op een overheidspensioen, door de gepresteerde diensten over te dragen naar het stelsel van de
werknemers om in dat stelsel pensioenrechten te openen. Anderzijds kunnen
bepaalde gepresteerde diensten die op zich geen recht geven op een pensioen
van de openbare sector (bv. tijdelijke diensten), onder bepaalde voorwaarden in
aanmerking worden genomen bij de toekenning en berekening van een pensioen
van de openbare sector. Voor die gevallen bepaalt de wet van 5 augustus 1968
dat de inhoudingen, uitgevoerd in de sector van de werknemers, overgedragen
worden naar het pensioenstelsel van de openbare sector.
De oplossing die de wet van 5 augustus 1968 naar voren schuift, leidt vandaag de
dag tot ongewenste situaties die niet te voorzien waren toen het systeem van de
overdrachten bij wet werd ingevoerd.
In principe hebben enkel vastbenoemde of daarmee gelijkgestelde ambtenaren
recht op een pensioen van de openbare sector. Zodra een ambtenaar vastbenoemd wordt, tellen voor zijn pensioen niet enkel de diensten mee die hij in die
hoedanigheid heeft gepresteerd, maar ook de tijdelijke diensten of de diensten
die hij voordien als contractueel presteerde. In dat geval worden de pensioenbijdragen die in de private sector werden gestort, overgedragen naar de openbare
sector. In de praktijk gebeurt dat op het moment van de pensionering, aangezien
pas op dat moment met zekerheid kan worden vastgesteld of een persoon al dan
niet recht heeft op een pensioen van de openbare sector. Over het algemeen zit
er een groot tijdsverloop tussen het moment waarop diensten zijn gepresteerd en
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de bijdragen zijn betaald in de private sector, en het moment waarop de bijdragen
effectief worden overdragen naar de Schatkist. Bij die overdracht is er geen
sprake van indexeringen en intresten, zodat overgedragen bijdragen uiteraard
niet in proportie zijn met de pensioenlasten die resulteren uit het in aanmerking
nemen van die diensten bij de berekening van het pensioen van de overheidssector.
Zoals u hebt aangestipt in de audit, bestaat er momenteel dus een groot onevenwicht inzake de overdracht van bedragen: de overdrachten vanuit de private
sector naar de openbare sector zijn veel aanzienlijker dan de overdrachten vanuit de openbare sector naar de private sector.
Vóór de inwerkingtreding van de reglementering met betrekking tot het onmiddellijke pensioen en het uitgestelde pensioen (cf. artikel46 en volgende van de wet
van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen), bestond er een zeker evenwicht tussen de overdrachten. Tot dat moment
moest een ambtenaar minstens 20 dienstjaren hebben gepresteerd in de openbare sector en zijn loopbaan daar hebben beëindigd, om recht te hebben op een
pensioen van de openbare sector (met uitzondering van het uitgesteld pensioen
waarin artikel 55 van de wet van 5 augustus 1978 voorziet en dat aan strikte
voorwaarden was gebonden, zoals bv. het verbod om een professionele activiteit
te beoefenen tot de leeftijd van 60 jaar).
Als gevolg van de inwerkingtreding van artikel 46 en volgende van de wet van
15 mei 1984, volstaat het sindsdien voor personen die hun loopbaan na 31 december 1976 beëindigden, vijf aanspraakverlenende dienstjaren te kunnen voorleggen
om recht te hebben op een pensioen van de openbare sector. De voorwaarde om
de loopbaan beëindigd te hebben in de openbare sector, is ook niet meer van
toepassing. In principe voert de Pensioendienst van de Overheidssector dus enkel
nog overdrachten uit naar de private sector, als het gaat om vastbenoemde ambtenaren met in totaal minder dan vijf aanspraakverlenende dienstjaren, terwijl de
private sector bijdragen overdraagt voor alle diensten die ambtenaren gepresteerd hebben vóór ze vastbenoemd werden of een daarmee gelijkgestelde status
verkregen.
Dat leidt onvermijdelijk tot grote verschillen tussen de overgedragen sommen,
wat een ongunstige weerslag heeft op het pensioenstelsel van de openbare sector aangezien er geen indexeringen worden toegepast.
Bovendien moet worden opgemerkt dat de pensioenbijdragen die verschuldigd
zijn in de private sector sterk verschillen van de pensioenbijdragen die betaald
worden in de diverse stelsels van de openbare sector. Werkgevers uit de private
sector moeten momenteel een pensioenbijdrage storten van 8,86 %, terwijl de
werkgeversbijdrage in 2008 20 of 27 % bedraagt voor gemeenten en andere plaatselijke overheidsdiensten die inzake pensioenen aangesloten zijn bij de RSZ-PPO,
en 28 % voor de parastatalen die aangesloten zijn bij het pensioenstelsel dat is
ingevoerd door de wet van 28 april 1958.
Zoals al werd aangegeven, komen tijdelijke diensten in de openbare sector in
aanmerking voor het pensioen als ze gevolgd worden door een vaste benoeming.
Plaatselijke overheidsdiensten die aangesloten zijn bij het gemeenschappelijke
systeem en parastatalen die aangesloten zijn bij de wet van 28 april 1958, kunnen
de vaste benoeming van hun personeelsleden dus uitstellen tot ze einde loopbaan
zijn. Zolang een ambtenaar diensten presteert als tijdelijke of contractueel, is hij
onderworpen aan het pensioenstelsel van de private sector. De werkgever moet
dan enkel de pensioenbijdragen storten waarin dat stelsel voorziet, terwijl voor
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vastbenoemde personeelsleden de hogere bijdrage onmiddellijk moet worden vereffend. Het aantal aanspraakverlenende dienstjaren voor het pensioen blijft evenwel hetzelfde, ongeacht het moment van de vaste benoeming.
De situatie is echter helemaal anders voor de gemeenschappen en de gewesten.
Voor hun vastbenoemde personeelsleden moeten zij immers geen pensioenbijdragen storten, aangezien die pensioenen ten laste vallen van de Schatkist. Voor
tijdelijke personeelsleden moeten ze de verschuldigde bijdragen wel betalen aan
het stelsel van de private sector.
Bovendien zijn zowel het gemeenschappelijke pensioenstelsel van de plaatselijke
overheidsdiensten als het pensioenstelsel dat werd ingevoerd door de wet van
28 april 1958, repartitiestelsels. Daaruit volgt dat een bijzonder gul benoemingsbeleid bijvoorbeeld een aanzienlijke impact kan hebben op het bijdragepercentage
van die pools.
Tot slot moet worden opgemerkt dat de toepassing van de wet van 5 augustus 1968 de afronding van de pensioendossiers vertraagt en dat de overdrachten
tussen beide pensioenstelsels personeel vergt.
Zo is het bijvoorbeeld niet uitzonderlijk dat meerdere overdrachten plaatsvinden
voor eenzelfde periode. Voor een ambtenaar die niet in aanmerking komt voor
een pensioen van de openbare sector, kunnen op het moment van de pensionering overdrachten worden uitgevoerd voor diensten die hij in de openbare sector
heeft gepresteerd, als hij een rustpensioen van de private sector ontvangt. Als
zijn weduwe echter onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen kan
krijgen van de openbare sector, moeten in dat geval opnieuw overdrachten worden uitgevoerd.
Het systeem is duidelijk aan een herziening toe, want het meermaals geformuleerde idee om komaf te maken met individuele overdrachten is immers strijdig
met het principe van de begrotingsspecialiteit – zoals uw Hoog College zeer
terecht heeft onderstreept.
Onverminderd de impact die een nieuwe kaderwet voor de toekenning van een
bijkomend pensioen voor contractuele ambtenaren van de openbare diensten zou
kunnen hebben op het dossier, verzoek ik de betrokken administraties dus langs
deze weg:
1)

in het kader van het inrichtingsplan en het operationeel plan ter versterking
van de controlefunctie, een geautomatiseerde procedure uit te werken voor
de opvolging en de controle van de aanvragen tot storting;

2)

zich te gepasten tijde te vergewissen van de storting van de bijdragen die
verschuldigd zijn door de diverse betrokken overheden en te voorzien in
verwijlintresten indien de betalingen niet binnen de vooropgestelde termijnen zijn gebeurd;

3)

rekening houdend met het arrest 74/2008 van het Grondwettelijke Hof,
over te gaan tot een studie van de precieze budgettaire impact die een
aanpassing van de overgedragen sommen aan de evolutie van de indexprijzen zou hebben op het Globaal Beheer.

Hoogachtend,

Marie Arena
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