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Samenvatting

Het rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid is een specifieke pensioenregeling van de overheidssector. Ze impliceert dat een statutair personeelslid op
pensioen wordt gesteld zodra zijn invaliditeit wordt vastgesteld door een bevoegde
dienst Medische Expertise (DME). In de privésector krijgt een werknemer in dat
geval tot de normale pensioenleeftijd uitkeringen ten laste van de tak ziekte en
invaliditeit van de sociale zekerheid
De reglementaire bepalingen met betrekking tot het vaststellen van de lichamelijke ongeschiktheid leggen regels op die verschillen naargelang de sectoren van
het openbaar ambt waar het om gaat. In bepaalde gevallen dient de werkgever te
vragen om de DME binnen een welbepaalde termijn te raadplegen, terwijl dat
verzoek in andere gevallen facultatief blijft. In de feiten worden de terzake geldende regels bovendien niet altijd strikt nageleefd. Deze vaststellingen vormen
een verklaring voor de grote verschillen die het Rekenhof heeft vastgesteld in de
duur van de disponibiliteitsperiode vóór het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid. Die verschillen bestaan niet enkel tussen het personeel van de verschillende overheidswerkgevers, maar eveneens tussen de personeelsleden van
eenzelfde werkgever. Deze toestand doorbreekt het principe van de gelijke
behandeling van de statutaire personeelsleden van het openbaar ambt.
Deze vaststelling moet eveneens worden geanalyseerd in de bijzondere context
van de financiering van de overheidspensioenen. De mogelijkheid die de openbare
werkgever (en ook de gemeenschappen en de gewesten) wordt gelaten om te
beslissen over de termijn waarbinnen zal worden gevraagd voor de DME te verschijnen, maakt het immers mogelijk invloed uit te oefenen op het tijdstip waarop
het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid ten laste van de federale Schatkist zal ingaan en op het bedrag van dat pensioen.
Het Rekenhof is van oordeel dat de openbare werkgevers moeten worden herinnerd aan hun wettelijke of reglementaire verplichtingen op dat vlak. Er moet
bovendien, meer bepaald door het Technisch Comité voor de pensioenen van de
overheidssector, worden nagedacht om de reglementeringen in verband met het
verschijnen voor een DME te harmoniseren en een juist evenwicht te vinden tussen de rechten en de verplichtingen van elk van de partijen, namelijk het personeelslid, de werkgever en de rijksbegroting.
Andere reglementaire aanpassingen zijn wenselijk: de huidige termijn van 30 dagen
waarbinnen een DME van zijn beslissing kennis moet geven, zou moeten worden
verlengd want hij blijkt in de praktijk onmogelijk in acht te nemen; men zou de
verplichting moeten opleggen om de beslissing van de DME tegelijkertijd aan de
werkgever en aan het personeelslid mee te delen; de administratieve statuten
inzake reaffectatie zouden moeten worden versoepeld als deze reaffectatie het
resultaat is van de beslissing van een DME; als de door de DME voorgestelde
reaffectatie onmogelijk blijkt, zou de huidige termijn van één jaar vóór de oppensioenstelling van het personeelslid kunnen worden verminderd.
Het Rekenhof heeft tot slot vastgesteld dat de door de PDOS ingevoerde procedures een te lange termijn willen vermijden tussen het einde van de betaling van
de wedde door de werkgever en de storting van het eerste maandelijks bedrag
van het pensioen wegens ongeschiktheid. Door de fakkel van de werkgever en de
DME over te nemen, vermijdt de PDOS eveneens dat de voorlopige pensioenen
langer worden betaald dan de periode waartoe de DME had beslist. De PDOS
verwittigt de DME immers dat die periode binnenkort verstrijkt.
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Het Rekenhof wenst echter in herinnering te brengen dat het pensioen wegens
lichamelijke ongeschiktheid slechts definitief kan worden toegekend op basis van
een op reglementaire wijze ingediende aanvraag. De praktijk die erin bestaat het
pensioendossier voorlopig te openen zodra de eerste stukken worden ontvangen,
mag geen afbreuk doen aan de wettelijke regel dat om het even welk rustpensioen dat formeel is aangevraagd meer dan een jaar na de datum waarop het recht
is geopend, wordt ingediend, slechts is verschuldigd vanaf de eerste dag van de
maand die volgt op die aanvraag.
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Inleiding

Specificiteit van de overheidsregeling
De voortijdige oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid is een eigen
pensioenregeling van de overheidssector, waarvoor in de privésector geen equivalent bestaat. Deze regeling geldt enkel voor de statutaire personeelsleden die
lijden aan een langdurige ziekte of die tijdens hun loopbaan worden getroffen
door een ernstige handicap.
Een andere pensioenregeling uit de overheidssector die met het pensioen wegens
lichamelijke ongeschiktheid in verband kan worden gebracht, is de ambtshalve
pensionering na 365 dagen ziekte na de leeftijd van 60 jaar.
In alle gevallen draagt de Staat voor het grootste deel1 de financiële last van die
pensioenen, ongeacht de openbare werkgever waar het om één van die twee
redenen gepensioneerde personeelslid in dienst was.
Oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid
De oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid van de personeelsleden van het openbaar ambt heeft meerdere bijzondere kenmerken.
In de privésector vallen de werknemers in geval van invaliditeit onder de ziekteen invaliditeitsverzekering tot de normale pensioenleeftijd, waarna het pensioenstelsel het overneemt. In dat stelsel worden de invaliditeitsjaren geïntegreerd in
de berekening van het rustpensioen dat hun dan wordt toegekend. In de overheidssector wordt de betrokkene in geval van lichamelijke ongeschiktheid onmiddellijk op pensioen gesteld, ongeacht zijn leeftijd, en het basisbedrag dat hem dan
wordt toegekend, is definitief. Dat bedrag, het nominaal bedrag genaamd, is het
resultaat van de berekening van het pensioen vóór toepassing van de regels in
verband met de cumuls en de toekenning van het gewaarborgd minimum2.
De systemen die in deze twee sectoren van kracht zijn, kunnen niet rechtstreeks
worden vergeleken omdat de toekenningsvoorwaarden, de berekening en de aard
van het vervangingsinkomen verschillen3.

1

Een bijdrage van 7,5 % wordt afgehouden op het loon van alle statutaire personeelsleden van de
overheidsdiensten om het fonds voor de overlevingspensioenen te stijven. Bovendien moeten de
instellingen die voor hun vastbenoemde personeelsleden aangesloten zijn bij de pool van parastatalen, bijdragen betalen aan de Pensioensdienst van de Overheidssector (PDOS), namelijk een
bijdrage van 7,5 % ten laste van de arbeiders, en 27 % ten laste van de werkgever (29,50 % sinds
januari 2009).

2

Wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen.

3

Om dezelfde redenen kunnen de vergelijkingen van de pensioenkosten tussen de twee sectoren als
vertekend worden beschouwd aangezien die lasten uitgaven omvatten die samenhangen met de
invaliditeit in de overheidssector en niet in de privésector, wanneer het gaat om bedragen die vóór
de normale pensioenleeftijd worden gestort.
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In de regeling van de overheidssector kan aan statutaire personeelsleden die
getroffen zijn door invaliditeit waardoor ze hun functies niet meer volledig, regelmatig en continu kunnen uitoefenen, een inkomen worden gegarandeerd. Deze
invaliditeit is een reden voor ambtshalve pensionering zonder opzeg uit de functies. Artikel 2 van de wet van 21 juli 18444 opent een recht op pensioen zonder
voorwaarden inzake leeftijd en duur van de diensten5.
Voor de pensionering en de toekenning van het pensioenbedrag moet een derde
dienst tussenbeide komen. De invaliditeit moet zijn vastgesteld door een dienst
Medische Expertise (DME) die zich niet enkel uitspreekt over het bestaan van
deze invaliditeit, maar ook over de ernst ervan en de blijvende of tijdelijke aard
ervan. De voorafgaande medische procedure is vastgelegd in artikel 117 van de
wet van 14 februari 19616.
De pensionering is niet noodzakelijkerwijze definitief. De dienst Medische Expertise kan immers van oordeel zijn dat de invaliditeit slechts tijdelijk is en zodoende
wordt het pensioen ook tijdelijk. Het pensioen wordt slechts definitief indien de
dienst Medische Expertise de invaliditeit als definitief erkent.
Aangezien het om een stelsel van rustpensioen uit de overheidssector gaat, is
met name de wetgeving die de cumuls en de toekenning van het gewaarborgd
minimum7 regelt, van toepassing.
Ambtshalve pensionering
Het personeelslid dat na zijn 60e verjaardag 365 dagen afwezig is wegens ziekte,
hetzij in het kader van ziekteverlof hetzij in het kader van disponibiliteit wegens
ziekte, valt onder een ander pensioenstelsel: namelijk de ambtshalve pensionering, beoogd in artikel 83 van de wet van 5 augustus 19788.
Wanneer een personeelslid zijn ziekteverlof (waarbij hij zijn wedde blijft ontvangen) heeft uitgeput, wordt hij in disponibiliteit wegens ziekte geplaatst (met een
wachtvergoeding die een zeker percentage van zijn wedde vertegenwoordigt).
Deze pensioenregeling kan als een “standaardregeling” worden beschouwd. Een
personeelslid dat minstens 60 jaar is en zich in die situatie bevindt, kan het voorwerp uitmaken van een procedure voor oppensioenstelling wegens lichamelijke
ongeschiktheid die in het vorige punt wordt beoogd. Indien de DME na een
medisch onderzoek echter van oordeel is dat er geen sprake is van lichamelijke
ongeschiktheid, behoudt dat personeelslid zijn administratieve positie en zijn
betrekking: hij zal ambtshalve worden gepensioneerd zodra hij in totaal 365 dagen
afwezig is wegens ziekte.

4

Wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. Op de militaire pensioenen zijn
gelijkaardige bepalingen van toepassing (artikel 3, C, van de door koninklijk besluit nr. 16.020 van
11 augustus 1923 gecoördineerde wetten op de militaire pensioenen)

5

Deze regel geldt voor de functies die in hoofdambt worden uitgeoefend. Artikel 3 van de wet van
21 juli 1844 voorziet in een minimumduur van tien dienstjaren voor de bijambten.

6

Wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel.

7

Wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen en wet van 5 april 1994 houdende
regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit
de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen.

8

Wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, wet van 5 april 1994
houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen.

8
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Een andere regel kan ook leiden tot een snellere oppensioenstelling zonder toepassing van artikel 83. Het statuut dat voorziet in de administratieve stand disponibiliteit, bepaalt ook dat een personeelslid niet in disponibiliteit kan worden
gehouden als hij 60 jaar is geworden en 30 dienstjaren telt die voor het pensioen
in aanmerking komen: in dat geval wordt hij onmiddellijk op pensioen gesteld.
Paragraaf 5 van artikel 83 stelt de ambtshalve pensionering gelijk met die wegens
lichamelijke ongeschiktheid voor de toepassing van eventuele bijzondere bepalingen van dat laatste stelsel.

Voorwerp van de audit
De audit onderzoekt de procedures die leiden tot de vaststelling van het recht en
tot de berekening van het bedrag van de pensioenen om gezondheidsredenen
(lichamelijke ongeschiktheid of ambtshalve pensionering) die door de Pensioendienst van de Overheidssector (PDOS) worden beheerd en die ten laste van de
federale begroting worden gelegd, met inbegrip van de eventuele supplementen
voor een ernstige handicap of voor het gewaarborgd minimumpensioen.
De procedures vóór de pensionering wegens lichamelijke ongeschiktheid die bij
de verschillende openbare werkgevers en de DME worden gehanteerd, zoals die
uit de pensioendossiers blijken, werden eveneens onderzocht om een zicht te
krijgen op de praktijken inzake humanresourcesbeheer van de verschillende sectoren van het openbaar ambt.

Auditvragen
De auditvragen die werden onderzocht, betreffen voornamelijk de procedures
voor de toekenning en het beheer van de pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid, alsook de kosten die dat stelsel met zich mee brengt.
Toekenningsprocedures:
1

Worden de reglementaire bepalingen toegepast in de verschillende fasen
van het proces dat leidt tot de vaststelling van het recht op en de berekening van het pensioenbedrag?

2

Welke organisatiemodaliteiten en procedures garanderen dat dit soort dossiers op dezelfde manier wordt behandeld door de verschillende diensten?

3

Zijn de betrekkingen met de leveranciers van gegevens van buiten de PDOS
gereglementeerd om enerzijds ervoor te zorgen dat de in de pensioen
wetgeving bepaalde termijnen in acht worden genomen en anderzijds om
te zorgen dat de overgezonden gegevens voldoende betrouwbaar zijn?

De procedures voor het beheer en de opvolging van de dossiers:
4

Hoe wordt de opvolging van de pensioenen wegens tijdelijke lichamelijke
ongeschiktheid en van het gewaarborgd minimum verzekerd?

5

Hoe worden de terugbetalingen van wedden beheerd indien het pensioen
met terugwerkende kracht ingaat?

Kosten:
6

Kan de PDOS precies de kosten van de pensioenen wegens lichamelijke
ongeschiktheid bepalen (pensioenbedrag, bedrag van het gewaarborgd
minimum en van het supplement wegens ernstige handicap)?
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Onderzoeksmethodologie en tegensprekelijke procedure
De audit vond plaats in het kader van het visum van de pensioenen waarin artikel 17 van de wet van 29 oktober 18469 voorziet. De pensioendossiers waarvan
het onderzoek is afgesloten, worden aan het Rekenhof toegestuurd ter verificatie
vóór het visum.
De controle werd uitgevoerd op de dossiers van de rustpensioenen van de twee
taalstelsels die tussen 1 januari en 30 november 2008 aan die voorafgaande verificatie werden voorgelegd en waarvoor de situatie van het pensioen, vastgesteld
overeenkomstig artikel 247 van de wet van 25 januari 199910 onder de rubriek
“Wijze eindeloopbaan” hetzij “Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid”
hetzij “Ambtshalve vroegtijdig pensioen 365 dagen” vermeldde. Er werd een
aselecte steekproef genomen van de dossiers van het Franse taalstelsel van de
maanden januari, februari, maart, april, augustus en oktober en van de dossiers
van het Nederlandse taalstelsel van de maanden maart, mei, juni, juli, september
en november, en deze werden onderzocht. Er werden 1.233 dossiers voor pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid en 65 dossiers voor ambtshalve pensioenen geverifieerd.
Een deel van de audit steunt bovendien eveneens op interne statistieken die de
PDOS aan het Rekenhof heeft bezorgd.
Op 8 juli 2009 werd een voorontwerp van verslag toegezonden aan de administrateur-generaal van de PDOS, die zijn opmerkingen en reacties bij brief van
30 juli 2009 heeft meegedeeld. Deze werden verwerkt in dit ontwerpverslag.
Een ontwerpverslag werd vervolgens op 30 september 2009 toegezonden aan de
minister van Pensioenen en Grote Steden. De minister heeft bij brief van 10 november 2009 geantwoord. Zijn antwoord is als bijlage bij het ontwerpverslag gevoegd.
Hoofdstuk 1 toont het belang aan van de pensioenstelsels wegens lichamelijke
ongeschiktheid en de ambtshalve pensioenen in de verschillende sectoren van het
openbaar ambt. Hoofdstuk 2 handelt over de procedure die leidt tot de beslissing
om een personeelslid op pensioen te stellen in één van die regelingen. In hoofdstuk 3 wordt onderzocht hoe de PDOS die pensioencategorieën beheert en
hoofdstuk 4 bevat tot slot de conclusies en aanbevelingen.

9
10

Wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen.

10
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Hoofdstuk 1
Frequentie van de oppensioenstellingen wegens lichamelijke
ongeschiktheid

Deze analyse werd uitgevoerd op basis van de interne statistieken die de PDOS
in de loop van de audit heeft verstrekt, en op de gegevens die uit de aan het
visum van het Rekenhof onderworpen dossiers werden gehaald. De statistische
overzichten die hierna volgen, vermelden enkel de door de PDOS beheerde pensioenen die ter visering aan het Rekenhof zijn voorgelegd, vermits dit de enige
pensioencategorie is waarop de audit betrekking heeft. De gegevens in verband
met de personeelsleden van de plaatselijke overheidsdiensten worden dan ook
niet vermeld.

1.1 Aantal en financiële last van de pensioenen wegens
lichamelijke ongeschiktheid en de ambtshalve pensioenen
voorgelegd aan het visum
De volgende twee tabellen vermelden de evolutie van het aantal en de financiële
last van de pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid enerzijds en de ambtshalve pensioenen anderzijds, in de loop van de periode 2003-2008. Deze gegevens betreffen het aantal nieuwe pensioenen die in de loop van elk van die jaren
werden toegekend en de financiële last die deze nieuwe pensioenen teweegbrengen. De percentages vertegenwoordigen het relatief aandeel van die pensioenen
in het geheel van nieuwe pensioenen die in de loop van hetzelfde jaar werden
geopend.
Tabel 1 – Pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid – evolutie van het aantal
en van de last
Jaar

Aantal

% van het totaal

Bedrag
(in miljoen euro)

% van het totaal

2003
2004
2005
2006
2007
2008

2340
3104
2393
2383
2229
1999

17,2
12,4
15,9
14,2
13,3
12,5

32,9
40,1
33,1
32,7
30,7
28,0

13,2
9,5
12,1
10,6
10,0
9,4

Bron: PDOS

De rustpensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid vertegenwoordigen gemiddeld 14 % van de totale pensioenen die jaarlijks worden toegekend in de periode
2003-2008. Sinds 2004 kan een neerwaartse tendens worden vastgesteld van het
percentage pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid ten opzichte van de
totale rustpensioenen, een tendens die in 2008 wordt bevestigd.
De financiële last volgt logischerwijze hetzelfde profiel. Gemiddeld bedraagt deze
11 % voor de zes jaren.
De ambtshalve pensioenen evolueren als volgt voor dezelfde periode 20032008.
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Tabel 2 – Ambtshalve pensioenen – evolutie van het aantal en van de last
Jaar

Aantal

% van het totaal

Bedrag
(in miljoen euro)

% van het totaal

2003
2004
2005
2006
2007
2008

70
89
67
58
67
57

0,51
0,35
0,44
0,35
0,40
0,36

1,15
1,40
1,14
0,96
1,12
1,07

0,46
0,33
0,41
0,31
0,36
0,36

Bron: PDOS

Uit deze gegevens blijkt duidelijk dat het om een residueel stelsel gaat, dat niet
langer meer dan 0,5 % van de totale pensioenlast uitmaakt. De verschillende
maatregelen om het loopbaaneinde van de personeelsleden van een groot aantal
openbare diensten in te richten, en die een oppensioenstelling op 60 jaar impliceren,
zijn hieraan zeker niet vreemd. Relatief gezien belopen deze pensioenen gemiddeld 0,4 % voor de periode 2003-2008.

1.2 Aantal en financiële last per sector van de pensioenen
wegens lichamelijke ongeschiktheid die zijn ingegaan in 2008
Tabel A in de bijlage vermeldt per sector (Staat, gemeenschappen en gewesten)
het aantal en de financiële last van de rustpensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid die in de loop van 2008 werden geopend, het relatief belang in aantal
en last dat dit pensioenstelsel vertegenwoordigt in vergelijking met het totale
aantal rustpensioenen in de loop van hetzelfde jaar, alsook het gemiddelde van
die relatieve aandelen in de loop van de periode 2003-2008.
Uit de verdeling van de financiële last die wordt teweeggebracht door de nieuwe
rustpensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid blijken grote verschillen tussen de sectoren en binnen eenzelfde sector. De meest opvallende vaststellingen
worden hieronder becommentarieerd.
In 2008 maakt het aantal pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid gemiddeld 12,46 % uit van de totale rustpensioenen die voor dat jaar werden toegekend. De financiële last van de pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid
ten opzichte van het bedrag van de totale rustpensioenen die in 2008 werden
toegekend, beloopt gemiddeld 9,35 %11.
Een analyse maken met betrekking tot één enkel jaar zou een vertekend beeld
kunnen geven van het belang van de pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid in bepaalde sectoren van het openbaar ambt, vooral omdat er in die sectoren
weinig personeelsleden worden gepensioneerd in de loop van een jaar. Om die
reden werd het percentage 2008 systematisch vergeleken met het gemiddeld
percentage van de laatste zes jaren.
In sommige sectoren kunnen bepaalde specifieke situaties worden vastgesteld:

11

Met de ambtshalve pensioenen komen die percentages respectievelijk op 12,81 % en 9,71 %.
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Staat
In 2008 vertegenwoordigden de pensioenen wegens ongeschiktheid 16,67 % van
de pensioenen die in de loop van het jaar werden geopend en een relatieve last
van 12,65 %. Voor de periode 2003-2008 belopen de gemiddelden respectievelijk
13,64 % en 10,29 %.
Voor de FOD’s, POD’s en wetenschappelijke instellingen vertegenwoordigt het
relatief aandeel van de pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid die in
2008 werden geopend, gemiddeld 17,37 % voor de laatste zes jaren.
Wat de militairen betreft, vertegenwoordigen de pensioenen wegens lichamelijke
ongeschiktheid van de groep niet-officieren – alle machten samen genomen –
19,8 %, ten opzichte van een gemiddeld percentage van 13,91 % voor het leger.
De pensioenen voor lichamelijke ongeschiktheid die in de loop van 2008 aan de
personeelsleden van De Post zijn toegekend (5,88 miljoen euro, d.i. iets minder
dan de helft van de last van de pensioenen wegens ongeschiktheid van de sector
Staat die 12,8 miljoen euro bedraagt) vertegenwoordigen een relatief percentage
van 26,9 % van alle pensioenen die in de loop van hetzelfde jaar werden toegekend aan de personeelsleden van die onderneming (21,86 miljoen euro). Het
gemiddelde van de relatieve aandelen voor de periode 2003-2008 beloopt 27,6 %.
Deze pensioenen hebben een zodanige impact dat het relatief aandeel ervan,
afgetrokken van de sector Staat, zich beperkt tot 6,85 % (6,93 miljoen euro) voor
de in 2008 toegekende pensioenen. Dit verschijnsel kan worden veroorzaakt door
de arbeidsomstandigheden van sommige personeelscategorieën, in het bijzonder
het personeel dat voor de verdeling instaat. Van 232 dossiers van gewezen personeelsleden van De Post waarvoor dit gegeven werd vermeld, hadden 132 dossiers, d.i. 56 %, betrekking op personeelsleden van 54 jaar en ouder. Hierbij moet
worden opgemerkt dat artikel 8, § 3, 3°, van de wet van 21 juni 1844 voorziet in
een preferentieel tantième, vastgesteld op 1/50, voor de actieve diensten die
door sommige personeelsleden van De Post werden gepresteerd (waaronder het
uitreikingspersoneel). Op die manier kan een volledige loopbaan worden bekomen
en dus een maximum pensioenbedrag na 37 jaar en 6 maanden dienst, hetzij in
het algemeen tussen 54 en 55 jaar.
Gemeenschappen (zonder onderwijs) en gewesten
In deze sectoren worden weinig schommelingen vastgesteld tussen de verschillende instellingen of administraties. Sommige percentages lijken hoger, maar dat
kan worden verklaard door het feit dat de meeste administraties en instellingen
een beperkt aantal personeelsleden tellen. Rekening houdend met het beperkt
aantal oppensioenstellingen, kan een even beperkt aantal pensioneringen wegens
lichamelijke ongeschiktheid statistisch een veel grotere impact hebben.
Het gemiddeld percentage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (17,47 %)
ten opzichte van het percentage voor 2008 van slechts 8,20 % wijst op grote
verschillen van jaar tot jaar in het aantal pensioneringen wegens lichamelijke
ongeschiktheid.
In 2008 werd in de diensten van de Duitstalige Gemeenschap geen enkel personeelslid gepensioneerd wegens lichamelijke ongeschiktheid.
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Onderwijs
In het onderwijs is de situatie minder eenduidig. De twee volgende tabellen geven
de algemene toestand van het aantal pensioenen voor lichamelijke ongeschiktheid die in het onderwijs van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap werd vastgesteld, volgens de onderwijsnetten.
Tabel 3 – Onderwijs Vlaamse Gemeenschap volgens de netten
Net

Gemeenschapsonderwijs
Gesubsidieerd vrij onderwijs
Gesubsidieerd officieel onderwijs

Nieuwe
pensioneringen
2008
(in miljoen euro)

Nieuwe
ongeschiktheden
2008
(in miljoen euro)

Relatief aandeel
(in %)

Gemiddeld
relatief aandeel
2003-2008
(in %)

26,20
63,02
14,56

2,42
3,74
1,64

9,2
6,0
11,3

11,1
6,6
11,9

Bron: PDOS

Tabel 4 – Onderwijs Franse Gemeenschap volgens de netten
Net

Gemeenschapsonderwijs
Gesubsidieerd vrij onderwijs
Gesubsidieerd officieel onderwijs

Nieuwe
pensioneringen
2008
(in miljoen euro)

Nieuwe
ongeschiktheden
2008
(in miljoen euro)

Relatief aandeel
(in %)

Gemiddeld
relatief aandeel
2003-2008
(in %)

20,85
30,84
21,09

1,29
2,05
2,55

6,2
6,6
12,1

10,9
8,8
20,0

Bron: PDOS

In deze twee gemeenschappen stelt men vast dat het net van het gesubsidieerd
vrij onderwijs wordt gekenmerkt door de laagste percentages, zowel in 2008 als
in de loop van de laatste zes jaren. Het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
en het gesubsidieerd officieel onderwijs van deze gemeenschap vertonen percentages die tamelijk nauw bij elkaar aansluiten. Hoewel de lasten van de pensioenen sterk gelijklopend zijn, ligt het percentage in 2008 voor het gesubsidieerd
officieel onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap praktisch dubbel zo hoog als
dat van het onderwijs van de Franse Gemeenschap. Uit de gemiddelde percentages van 2003-2008 van die twee netten blijkt hetzelfde verschijnsel, namelijk een
dubbel zo hoog percentage en hoger dan het percentage van 2008.
Uit deze schommelingen blijken ook andere schommelingen binnen die netten,
tussen de onderwijsniveaus. De volgende twee tabellen vermelden de specifieke
situaties van het lager en het secundair onderwijs met volledig leerplan.
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Tabel 5 – Lager en secundair onderwijs Vlaamse Gemeenschap volgens de netten
Niveau en net

Lager Gem.
Gesubs. vrij lager
Gesubs. lager gemeente
Gesubs. lager provinciaal
Secundair Gem.
Gesubs. vrij secundair
Gesubs. secundair gemeente
Gesubs. secundair provinciaal

Nieuwe
pensioenen
2008
(in miljoen euro)

Nieuwe
ongeschiktheden
2008
(in miljoen euro)

Relatief aandeel
(in %)

Gemiddeld
relatief aandeel
2003-2008
(in %)

7,35
20,79
7,91
0,02
11,15
14,98
2,51
1,47

0,79
1,53
1,16
0,00
1,39
0,79
0,19
0,16

10,7
7,3
14,7
0,0
12,4
5,3
7,6
10,7

13,4
7,9
12,3
6,8
13,5
5,9
9,3
13,3

Uit deze tabel blijkt een variëteit aan percentages, zonder dat het belang van de
gepensioneerde effectieven kan worden gekoppeld aan het percentage ongeschiktheden bij dat effectief. Er kan bijvoorbeeld worden gewezen op de toestand
die in het secundair van de Vlaamse Gemeenschap en in het door haar gesubsidieerd vrij secundair onderwijs werd vastgesteld, waarbij het percentage ongeschiktheid van het gemeenschapsonderwijs 225 % hoger ligt dan dat van het door
diezelfde gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs.
Tabel 6 – Lager en secundair onderwijs Franse Gemeenschap volgens de netten
Niveau en net

Lager Gem.
Gesubs. vrij lager
Gesubs. lager gemeente
Gesubs. lager provinciaal
Secundair Gem.
Gesubs. vrij secundair
Gesubs. secundair gemeente
Gesubs. secundair provinciaal

Nieuwe
pensioenen
2008
(in miljoen euro)

Nieuwe
ongeschiktheden
2008
(in miljoen euro)

Relatief aandeel
(in %)

Gemiddeld
relatief aandeel
2003-2008
(in %)

3,55
8,64
10,70
0,13
12,50
16,34
2,67
4,05

0,30
0,87
1,27
0,06
0,91
1,03
0,33
0,69

8,5
10,1
11,9
48,1
7,3
6,3
12,5
17,0

16,1
15,2
21,9
48,1
12,0
7,7
13,8
27,1

De toestand in het onderwijs in de Franse Gemeenschap vertoont nog meer
tegenstellingen. Het jaar 2008 is een atypisch jaar aangezien praktisch alle gemiddelde percentages van de laatste zes jaren hoger liggen dan in 2008. De percentages voor het lager en het secundair onderwijs liggen in het algemeen hoger dan
die van de andere onderwijsniveaus, zoals in het onderwijs voor sociale promotie
of het hoger niet-universitair onderwijs.
Het gesubsidieerd provinciaal onderwijs moet apart worden vermeld. Het lager
onderwijs is er weliswaar zwak vertegenwoordigd, maar het gemiddelde percentage van de laatste zes jaren ligt er bijzonder hoog, ongeacht de last van de
pensioenen die in de loop van elk van die jaren werden geopend (de bedragen
voor de nieuwe pensioenen schommelden tussen 73.000 en 262.000 euro). Wat
het middelbaar provinciaal onderwijs betreft, blijven de percentages ook hoger
dan voor de andere netten in de Franse Gemeenschap.
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Voor het onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap kan worden opgemerkt dat
enkel in het onderwijsnet van de gemeenschap elk jaar pensioenen wegens ongeschiktheid werden geopend, met uitzondering van het jaar 2008 (in de loop waarvan voor de hele gemeenschap geen enkel pensioen wegens ongeschiktheid werd
geopend). In het gesubsidieerd gemeenteonderwijs werden de laatste pensioenen
wegens arbeidsongeschikt toegekend in 2003, terwijl het lager onderwijs van dat
net één van de belangrijkste is in termen van pensioenlast voor die gemeenschap.

1.3 Leeftijd bij pensionering
Dit gegeven werd vastgesteld in alle dossiers die in de loop van de audit werden
gecontroleerd.
De algemene gemiddelde leeftijd die werd vastgesteld, is 51 jaar en 7 dagen.
Tussen de verschillende sectoren schommelen de leeftijden binnen een marge
van twee jaar ten opzichte van dat gemiddelde. Enkel de militairen vormen een
uitzondering met een gemiddelde leeftijd van 46 jaar, 8 maanden en 12 dagen.
Dit verschijnsel heeft gedeeltelijk te maken met het feit dat de normale pensioenleeftijd voor militairen tussen 45 jaar voor het varend personeel van de component «lucht» en 56 jaar voor de onderofficieren ligt.

1.4 Pensioenbedrag
Het bedrag van de pensioenen wegens ongeschiktheid ligt lager dan het bedrag
van de rustpensioenen van het algemene stelsel.
Aan de hand van de volgende tabel kan worden vastgesteld hoe groot het verschil
tussen die gemiddelde bedragen is.
Tabel 7 – Evolutie van het gemiddeld jaarlijks bedrag van de rustpensioenen
wegens ongeschiktheid
Jaar
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Pensioen exclusief
Pensioen wegens
ongeschiktheid (in euro) ongeschiktheid (in euro)
19704
17401
19007
19238
19136
19389

14132
12958
13886
13737
13863
14032

Verschil
(in %)
− 28,3
− 25,5
− 26,9
− 28,6
− 27,6
− 27,6

Bron: PDOS

Uit deze tabel blijkt dat het gemiddelde bedrag van de rustpensioenen voor lichamelijke ongeschiktheid12 27,4 % lager ligt dan het gemiddelde bedrag van de rustpensioenen berekend over de laatste zes jaren.

12

Resultaat van de deling van de last voor het openen van de pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid in de loop van het jaar door het aantal pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid
die in de loop van hetzelfde jaar werden geopend.
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De voornaamste factor die de berekening van de pensioenen bepaalt, is de duur
van de loopbaan, die niet enkel de voor de berekening in aanmerking komende
diensten bepaalt, maar eveneens de gemiddelde wedde van de laatste vijf jaren.
De loopbaan is gemiddeld korter voor de pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid.
Het Rekenhof herinnert er in dit verband aan dat, voor de rustpensioenen, het
bedrag dat op de ingangsdatum van het pensioen ingaat, het definitieve bedrag
is, ongeacht de leeftijd van de begunstigde, en dat het geen andere schommelingen meer zal ondergaan dan deze welke zijn bepaald voor alle stelsels van overheidspensioenen, namelijk de indexaanpassingen en de perequaties.
Voorts houdt het vastgestelde verschil geen rekening met de invloed van de regels
inzake cumulatie met andere pensioenen, vervangingsinkomens of inkomens voortvloeiend uit een beroepsactiviteit die het pensioenbedrag van het ene jaar tot het
andere aanzienlijk kunnen beperken of de betaling ervan kunnen schorsen.
De vermelde bedragen zijn tot slot niet de nominale bedragen of de basisbedragen van de pensioenen, maar wel de bedragen met inbegrip van de werkelijk
gestorte supplementen (gewaarborgd minimum, ernstige handicap).
Op basis van de door de PDOS verstrekte statistieken kon het gemiddeld nominaal pensioenbedrag niet worden bepaald, d.i. het pensioenbedrag buiten supplementen of verminderingen. Op basis van de bedragen die werden vastgesteld
in de in het kader van de audit onderzochte dossiers, werd dat gemiddeld bedrag
van het nominale pensioen berekend op 13.716,86 euro, waarbij het laagste pensioenbedrag 449,57 euro beloopt en het hoogste 46.882,74 euro.
In het kader van de audit werd vastgesteld dat het verschil ten opzichte van het
gemiddeld bedrag van de pensioenen exclusief ongeschiktheid in 2008 − 29,3 %
bedraagt.
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Hoofdstuk 2
Procedure voor de toekenning van het pensioen wegens
lichamelijke ongeschiktheid

Voor de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen werden twee
hoofdaspecten onderzocht:
•

de termijnen van de procedure voorafgaand aan de toekenning van het
pensioen;

•

de indiening van de pensioenaanvraag en de behandeling ervan door de
PDOS, meer bepaald met inachtneming van het handvest van de sociaalverzekerde.

Het eerste aspect komt aan bod in dit hoofdstuk, het tweede in hoofdstuk 3.

2.1 Fasen van de procedure voorafgaand aan de toekenning van
het pensioen
De procedure voorafgaand aan de toekenning van een pensioen wegens ongeschiktheid verloopt in vier fasen:
•

een toestand waarin men wegens ziekte langdurig afwezig is, die meestal
wordt bekrachtigd door een indisponibiliteitstelling wegens ziekte;

•

een aanvraag van de werkgever aan een dienst voor Medische Expertise
(DME) om een personeelslid in disponibiliteit op te roepen;

•

de oproeping en het onderzoek van het personeelslid door die dienst;

•

de beslissing van die dienst die leidt tot de oppensioenstelling van het personeelslid wegens lichamelijke ongeschiktheid.

Er werden voornamelijk twee termijnen onderzocht: de termijn tussen de indisponibiliteitstelling wegens ziekte, of het equivalent daarvan naargelang van de sectoren van het openbaar ambt, en de aanvraag tot onderzoek door de werkgever;
de termijn tussen die aanvraag en de oppensioenstelling van het personeelslid
wegens ongeschiktheid.
2.2 Termijn tussen de indisponibiliteitstelling wegens ziekte en
de oproeping voor de DME
2.2.1

Wettelijk en reglementair kader

De toestand van een personeelslid dat afwezig is wegens ziekte, wordt geregeld
door de bepalingen van de verschillende statuten in verband met verlof en indisponibiliteitstelling wegens ziekte.
De duur van het ziekteverlof is in principe beperkt: in de statuten wordt het aantal dagen ziekteverlof bepaald die een personeelslid kan genieten, meestal op
jaarbasis, en wordt gepreciseerd of de resterende dagen die in een kalenderjaar
niet werden opgebruikt, al dan niet naar de volgende jaren worden overgedragen.
In de loop van dat verlof blijft het personeelslid zijn activiteitswedde ontvangen.
Indien het statuut voorziet in de administratieve stand disponibiliteit, wordt een
personeelslid dat zijn ziekteverlof heeft uitgeput, in disponibiliteit wegens ziekte
geplaatst. Tijdens deze disponibiliteit ontvangt hij een wachtvergoeding, die een
zeker percentage van zijn activiteitswedde vertegenwoordigt. Deze disponibiliteit
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is niet beperkt in de tijd. Dit systeem, en de varianten erop, wordt toegepast bij
de administraties van de Staat, de gewesten en de gemeenschappen (met uitzondering van de administraties van de Vlaamse Gemeenschap), ook bij de instellingen die ervan afhangen, bij het onderwijs van de drie gemeenschappen en bij
de geïntegreerde politie.
In de gevallen waarin disponibiliteit niet bestaat, is de duur van het ziekteverlof
niet strikt beperkt en zijn de omkaderende maatregelen om in ziekteverlof te kunnen blijven met behoud van de activiteitswedde min of meer streng (toelatingen,
geneeskundige onderzoeken,…). Dit stelsel vindt men terug bij sommige speciale
korpsen van de Staat (voornamelijk de magistraten), bij het leger en bij de administraties van de Vlaamse Gemeenschap.
Er zijn niet veel wettelijke en reglementaire bepalingen die de aanvraag tot verschijning van een personeelslid voor een DME regelen. Artikel 117 van de wet
van 14 februari 1961 voorziet enkel uitdrukkelijk in het geval van een geneeskundig onderzoek op aanvraag van het personeelslid, dat een dergelijk onderzoek te
allen tijde kan aanvragen.
De bepalingen in verband met de aanvraag tot verschijning door de werkgever zijn
vermeld in de teksten die van toepassing zijn op de verschillende sectoren van het
openbaar ambt. Er kunnen verschillende regelingen worden onderscheiden:
1.

Verplichte aanvraag tot verschijnen binnen een korte termijn: het gaat om
de regeling die van toepassing is op militairen (oproeping in de loop van
de maand die volgt op een periode van vijf maanden afwezigheid, hetzij
niet opeenvolgend over een periode van twaalf maanden, hetzij opeenvolgend13) en op het personeel van de geïntegreerde politie (oproeping na het
verstrijken van een periode van zes maanden vanaf de indisponibiliteitstelling wegens ziekte14).

2.

Facultatieve aanvraag tot verschijnen binnen een korte termijn: magistraten mogen slechts langer dan een maand afwezig zijn na toelating van de
minister van Justitie, waarbij deze de mogelijkheid heeft om deze, in geval
van ziekte, pas te geven nadat de magistraat voor de DME is verschenen
(art. 332 en 332bis van het Gerechtelijk Wetboek).

3.

Verplichte verschijning over een lange termijn: de verschijning moet plaatsvinden na een jaar indisponibiliteitstelling wegens ziekte, in de loop van
de maand waarin dat een jaar wordt. Dit systeem is meer bepaald van
toepassing bij het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap15 en van de
Franse Gemeenschap16, voor de diensten van de Franse Gemeenschap17,

13

Artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de militaire commissies voor
geschiktheid en reform.

14

Artikel VIII.XI.7 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten.

15

Artikel 16 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 genomen ter uitvoering van artikel 164 van
het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het
bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden
van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen.

16

Artikel 17 van het decreet van 5 juli 2000 houdende de regeling inzake verlof en disponibiliteit
wegens ziekte of invaliditeit van sommige personeelsleden uit het onderwijs.

17

Artikel 71 van het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 2 juni 2004 betreffende de
verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse
Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die
onder het Comité van Sector XVII ressorteren.
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het Waals Gewest18 en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest19. Dit systeem
was eveneens van toepassing bij de rijksbesturen tot 31 december 2006
(cf. infra).
4.

Facultatieve aanvraag tot verschijning over een lange termijn: het besluit
van de Vlaamse Regering van 13 januari 200620 voorziet in de mogelijkheid om aan de DME te vragen om een personeelslid definitief ongeschikt
te verklaren van wie de gecumuleerde afwezigheden wegens ziekte in de
loop van zijn loopbaan 666 werkdagen bereiken. Deze aanvraag gaat niet
rechtstreeks uit van de werkgever, maar van een orgaan dat belast is met
de controle van de afwezigheden wegens ziekte.

5.

Geen verplichting tot verschijning en geen facultatieve aanvraag tot verschijning: het gaat om het stelsel dat van toepassing is ten aanzien van
de personeelsleden van de rijksbesturen, met inbegrip van de instellingen
van openbaar nut beoogd in het koninklijk besluit van 8 januari 197321. In
het koninklijk besluit van 19 november 199822 komt geen enkele bepaling
meer voor die met de hierboven beschreven bepalingen kan worden vergeleken, sinds het werd gewijzigd door artikel 16 van het koninklijk besluit
van 17 januari 200723 (met ingang van 1 januari 2007): voordien zorgde
artikel 58 van het besluit ervoor dat het stelsel van de verplichte verschijning over een lange termijn moest worden toegepast.

In het algemeen regelen de hierboven beschreven bepalingen enkel de eerste verschijningen op een nauwkeurige wijze. Als de DME concludeert dat er geen lichamelijke ongeschiktheid is, kunnen andere verschijningen worden overwogen. Buiten
het stelsel van de verplichte verschijning over een lange termijn (waarin telkens op
de verjaardag van de periode van disponibiliteit, zo lang die wordt gehandhaafd,
een nieuwe verschijning moet plaatsvinden) is er geen termijn bepaald waarbinnen
latere verschijningen moeten worden aangevraagd.
2.2.2

Risico’s

Al die stelsels kunnen worden gegroepeerd in twee basissystemen: ofwel een verschijning die de werkgever verplicht binnen een welbepaalde termijn moet vragen,
ofwel de mogelijkheid die hem gelaten wordt om deze verschijning te vragen na
een welbepaalde termijn. Het risico dat met het tweede systeem samenhangt,
berust in de dynamiek waarmee de human resources worden beheerd, die van de
ene openbare werkgever tot de andere kan verschillen, of in het feit dat die langdurige afwezigheden geval per geval worden behandeld. Dat is zo voor het personeel van de rijksbesturen dat aan het laatst vermelde stelsel onderworpen is. Dat
systeem houdt het risico in dat gelijkaardige situaties door eenzelfde werkgever
op verschillende wijze worden behandeld, zonder objectieve basis.
18

Artikel 430 van het besluit van de Waalse regering van 18 december 2003 houdende de Waalse
Ambtenarencode.

19

Artikel 158 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende
het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

20

Artikelen 10.20 e.v. van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.

21

Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van
openbaar nut.

22

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan
de personeelsleden van de rijksbesturen.

23

Koninklijk besluit van 17 januari 2007 houdende wijzigingen van diverse reglementaire bepalingen
betreffende de controle van afwezigheden wegens ziekte van de personeelsleden van de rijks
besturen en betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de
rijksbesturen.

20

Pensionering om gezondheidsredenen – Rekenhof, december 2009

Er moeten in dat verband enkele contextelementen in herinnering worden gebracht.
Enerzijds wordt de periode van disponibiliteit of afwezigheid wegens ziekte integraal in aanmerking genomen voor de pensioenberekening, ongeacht de regeling
van verschijning. Het tijdstip waarop men moet verschijnen voor de DME, dat
bepalend is voor de ingangsdatum van een eventuele oppensioenstelling wegens
lichamelijke ongeschiktheid, beïnvloedt dus het bedrag van het verschuldigd pen
sioen. Anderzijds blijft de last van de bezoldiging van het personeelslid in disponibiliteit bij de openbare werkgever liggen zolang het personeelslid niet op pensioen
is gesteld wegens lichamelijke ongeschiktheid. Vanaf zijn oppensioenstelling zal de
last voornamelijk bij de PDOS liggen, waarvan de begroting door de federale Staat
wordt gedragen.
Door de mogelijkheid die de werkgever wordt gelaten om te beslissen over de
termijn waarbinnen de verschijning zal worden aangevraagd, kan hij blijkbaar het
ogenblik beïnvloeden waarop het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid
ten laste van de federale Schatkist aanvangt, net als het bedrag ervan.
2.2.3

Resultaten van het onderzoek van de dossiers

De termijn tussen de indisponibiliteitstelling wegens ziekte, of een gelijkwaardige
toestand, en de aanvraag tot verschijning die de werkgever aan de DME richt,
werd opgenomen in 838 pensioendossiers wegens ongeschiktheid die in 2008 aan
het visum van het Rekenhof werden voorgelegd. De kortste termijn die werd vastgesteld, is die waarbij een verschijning aangevraagd werd op de dag zelf waarop
de indisponibiliteitstelling plaatsvond, en de langste termijn beliep 2.750 dagen,
d.i. iets meer dan 7,5 jaar. De gemiddelde duur bedraagt 244 dagen. Via een analyse van de termijn kunnen enkelen tendensen worden vastgesteld naargelang de
hierboven beschreven stelsels:
•

Voor de geïntegreerde politie24, waar de verplichting bestaat om binnen
een korte termijn (van zes maanden) een verschijning te vragen, beloopt
de gemiddelde termijn 229 dagen. In 11 % van de dossiers werd de
aanvraag vroeger gedaan. In 53 % van de dossiers is deze gedaan in de
loop van de zevende maand disponibiliteit. In 36 % van de dossiers werd
ze na de zevende maand gedaan. De langst vastgestelde termijn bedroeg
1.329 dagen.

•

Als er een verplichting tot verschijning bestaat over een lange termijn, liggen de voor de aanvraag tot verschijning vastgestelde termijnen tussen 0
en 2.750 dagen vanaf de indisponibiliteitstelling, en ze variëren sterk voor
eenzelfde werkgever. De gemiddelde termijn bedraagt 242 dagen.

•

Voor het stelsel dat op de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse
overheid van toepassing is, kon niet op een relevante wijze een termijn
voor de aanvraag tot verschijning worden vastgesteld, aangezien er geen
indisponibiliteitstelling is, waaruit een zekere datum voor de berekening
van die termijn kan worden geput.

•

Bij ontstentenis van een verplichte aanvraag of van een facultatieve aanvraag tot verschijning (algemeen stelsel voor de federale Staat) leveren de
gegevens uiteenlopende termijnen op, zelfs binnen een FOD of een instelling.
De uiterste termijnen die werden vastgesteld belopen 0 en 2.345 dagen.

24

De gegevens in verband met die termijn werden voor de militairen niet opgenomen.
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2.2.4

Conclusies

De openbare werkgever beschikt over veel vrijheid om een verschijning van een
personeelslid voor de DME te vragen, buiten het leger en de politie. Voor de politie wordt de termijn niet altijd in acht genomen. Deze vrijheid blijft groot zelfs als
de wettelijke of reglementaire bepalingen preciseren binnen welke periode de verschijning moet worden aangevraagd. Diezelfde bepalingen preciseren bovendien
zelden met welke tussenpozen de werkgever nieuwe verschijningen kan vragen als
de beslissing van de DME niet concludeert tot ongeschiktheid.
Ook al heeft de controle van het Rekenhof enkel rekening kunnen houden met de
vragen tot verschijning die geleid hebben tot een beslissing tot ongeschiktheid
door de DME en niet met de hypothetische voorgaande vragen die zonder gevolg
zijn gebleven, blijkt uit de verificaties dat de openbare werkgevers uiteenlopende
praktijken hanteren. Sommige vragen tot verschijning komen er pas lang na het
begin van de onbeschikbaarheid, terwijl andere worden ingediend vóór het verstrijken van de termijn waarin de reglementering voorziet, wanneer de reglementering in een dergelijke termijn voorziet. Het feit dat in de reglementering precieze
regels zijn opgenomen, oefent trouwens maar een beperkte invloed uit op de
vastgestelde praktijken, zelfs als er een verplichting bestaat om een verschijning
binnen een korte termijn te vragen.
Zonder dat op basis van de bij de pensioenaanvraag gevoegde stukken kon worden gepreciseerd wat de werkgever tot die beslissing heeft kunnen aanzetten,
onderstreept het Rekenhof dat de kennis die de werkgever kan hebben over de
gezondheidstoestand van het personeelslid een doorslaggevend element kan zijn,
dat hem ertoe gebracht heeft de aanvraag tot verschijning aan de DME (soms
heel veel) vroeger of later te richten. In de huidige stand van de verschillende
reglementeringen blijft dat echter een subjectief element waarover geen documentatie bestaat.
In die context is het Rekenhof van oordeel dat het gebrek aan precisie van de
reglementaire bepalingen op dat vlak en de manier waarop de openbare werk
gevers die bepalingen toepassen, het principe van de gelijke behandeling tussen
hun personeelsleden in het gedrang kan brengen aangezien de criteria waarop die
werkgevers zich baseren om de verschijning voor een DME te vragen, niet gedocumenteerd zijn en niet verifieerbaar.
Het Rekenhof is van oordeel dat, in het bijzonder op het federale niveau, de mogelijkheid zou moeten worden overwogen om voor de rijksbesturen, opnieuw de regel
(die tot 31 december 2006 van kracht was) in te voeren een jaarlijkse verschijning
te vragen, om het optreden van de werkgevers af te bakenen.
Het stelt bovendien voor dat de PDOS25 samen met de verschillende openbare
werkgevers erover zou nadenken om opnieuw de voorwaarden te definiëren
waarin wordt beslist over de vragen tot verschijning voor een DME die kunnen
leiden tot een pensioen ten laste van de Staat, ongeacht of het om de eerste
aanvraag dan wel om de vernieuwing van die aanvragen gaat. Er dient in casu een
evenwichtspunt te worden gevonden tussen verschillende doelstellingen: de
behoeften van de verschillende openbare werkgevers om hun personeel te beheren, de wens om personeelsleden die niet effectief in dienst zijn, niet te bezoldigen, het recht voor die personeelsleden om hun betrekking te behouden met
inachtneming van de voorziene regels en tot slot de regels van de financiële tenlasteneming van de pensioenen door de begroting van de Staat.
25

Artikel 4 van de wet van 12 januari 2006 tot oprichting van de “Pensioendienst voor de Overheidssector”.
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Het is nuttig in dat verband in herinnering te brengen dat dergelijke bepalingen de
rechten van het personeelslid om zijn betrekking te behouden, niet in gevaar zouden brengen omdat een aanvraag tot verschijning voor een DME niet noodzakelijkerwijze leidt tot een oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid.
De administrateur-generaal onderstreept in zijn antwoord dat de PDOS geen
enkele invloed kan uitoefenen op het proces inzake de pensionering wegens lichamelijke ongeschiktheid, aangezien dit proces afhangt van de statuten van het
personeel van haar klanten die vooral uit gefedereerde en plaatselijke besturen
bestaan. Hij is van mening dat de suggestie van het Rekenhof zou kunnen worden
vertaald door een sensibiliseringsactie binnen het technisch comité voor de pensioenen van de overheidssector26. De suggestie van het Rekenhof zal aan de
voorzitter van dat comité worden doorgespeeld, opdat hij het op één van de vergaderingen ervan zou kunnen agenderen.
De administrateur-generaal merkt ook op dat de pensioenen wegens lichamelijke
ongeschiktheid volledige ten laste van de Schatkist vallen en dat deze geen voordeel zou hebben bij een inkorting van de proceduretermijnen aangezien de wedde
van het betrokken personeelslid gedurende heel de procedure ten laste van de
werkgever blijft.
Het Rekenhof is van oordeel dat de suggestie van de administrateur-generaal van
de PDOS het de PDOS mogelijk maakt het initiatief te nemen om in dat verband
denkwerk te verrichten binnen een technisch comité waarin de dienst vertegenwoordigd is samen met alle openbare werkgevers en de vakbonden.
In zijn antwoord van 10 november 2009 is de minister van Pensioenen en Grote
Steden van oordeel dat dit denkwerk zou kunnen worden verricht in het kader van
werkgroepen binnen het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten.
Hij verzekert eveneens dat zijn kabinet zijn medewerking zal verlenen mocht het
comité een dergelijk initiatief nemen.
Het Rekenhof preciseert dat zijn aanbeveling niet bedoeld is om de stelsels van
ziekteverlof of van indisponibiliteitsstelling wegens ziekte te wijzigen, maar dat ze
slaat op de toepassingsvoorwaarden van artikel 117 van de wet van 14 februari 1961. Indien de werkzaamheden van het technisch comité voor de pensioenen
van de overheidssector een wijziging van sommige wettelijke of reglementaire
bepalingen noodzakelijk maken, zal de kwestie in elk geval worden voorgelegd
aan het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten ter uitvoering van
de wet van 19 december 197427.

26

In dat comité is voorzien door artikel 15 van de wet van 12 januari 2006 en het wordt georganiseerd door het koninklijk besluit van 29 oktober 2008 houdende de samenstelling en de werking
van het Technisch Comité voor de pensioenen van de overheidssector.

27

Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel.
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Tot slot wordt in het antwoord van de PDOS gewag gemaakt van het denkwerk
dat binnen de instelling werd verricht om de huidige responsabiliseringsbijdrage28
te vervangen door rechtstreekse bijdragen ten laste van de werkgevers, bestemd
voor de financiering van de pensioenen. Er zou een onderscheid worden gemaakt
tussen de pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid en de “gewone” rustpensioenen (die eveneens de pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid
zouden omvatten zodra de betrokken persoon 65 jaar wordt). Hij is zich echter
bewust van de moeilijkheden die, rekening houdend met de institutionele structuur, zouden rijzen bij de invoering van die bijdragen.

2.3 Termijn tussen de verschijning voor de DME en de beslissing
2.3.1

Reglementair kader

In het kader van de procedure van oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid vertrouwt artikel 117, § 2, van de wet van 14 februari 1961 de geneeskundige expertise toe aan hetzij de “Administratieve Gezondheidsdienst”, verbonden aan het Ministerie van Volksgezondheid, die nu Medex geworden is, hetzij aan
twee andere, meer “gespecialiseerde” diensten voor Medische Expertise (DME).
Medex, waaraan de medische expertise in het algemeen wordt toevertrouwd, is
de administratie binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die bevoegd is voor elke aanvraag tot verschijning om de lichamelijke geschiktheid van personeelsleden te verifiëren, met inbegrip van de personeelsleden die niet ressorteren onder de Staat of federale instellingen (personeel
van de administraties van de gemeenten, de gewesten, onderwijzend personeel,
…). De onderzoeksprocedure wordt gepreciseerd door een koninklijk besluit van
18 augustus 193929, waarvan artikel 5, 3e lid, bepaalt dat de DME binnen 30 dagen
volgend op de datum van ontvangst van de aanvraag tot onderzoek advies moet
uitbrengen, “behalve bij verhindering in geval van overmacht, die ter kennis van
de betrokken administratie moet worden gebracht”.
Er zijn twee gespecialiseerde DME’s bevoegd ten aanzien van sommige personeelscategorieën:
•

de militaire commissie voor geschiktheid en reform voor de militairen;

•

de commissie voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten,
voor de leden van de geïntegreerde politie.

De beslissingen van de DME kunnen de volgende gevolgen hebben:
•

De betrokkene vervult nog steeds de voorwaarden inzake lichamelijke
geschiktheid om zijn functies op regelmatige wijze uit te oefenen en wordt
niet op pensioen gesteld.

•

De betrokkene vervult momenteel die voorwaarden niet meer en wordt
tot het tijdelijk pensioen toegelaten voor een duur die in de beslissing
wordt gepreciseerd en die niet meer dan twee jaar bedraagt. Hij kan op
elk ogenblik opnieuw worden onderzocht, op initiatief van ofwel de dienst

28

Deze bijdrage wil de gewesten en de gemeenschappen het aandeel van de kosten van de overheidspensioenen laten dragen dat rechtstreeks samenhangt met de stijging van het aantal personeelsleden met een vaste benoeming of met de stijging van de wedden. Ze wordt geregeld door 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.

29

Koninklijk besluit van 18 augustus 1939 tot regeling van de inrichting der geneeskundige onderzoekingen door de Administratieve Gezondheidsdienst in plaats van door de provinciale pensioencommissies.
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voor medische expertise, ofwel van het personeelslid. Er moet een nieuw
onderzoek komen in de loop van het tweede trimester dat voorafgaat aan
het einde van de periode van het tijdelijk pensioen. Het tijdelijk pensioen
gaat in op de 1e van de maand die volgt op de verzending van de beslissing
van de DME naar het personeelslid.
•

De betrokkene vervult die voorwaarden definitief niet meer en wordt toegelaten tot het definitief pensioen. Deze beslissing kan worden genomen
na het eerste onderzoek, ofwel na een nieuw onderzoek in de loop van de
periode van tijdelijk pensioen. Het definitief pensioen gaat in op de 1e van
de maand die volgt op de verzending van de beslissing van de DME naar
het personeelslid.

•

De betrokkene vervult de voorwaarden inzake lichamelijke ongeschiktheid
om zijn functies op regelmatige wijze uit te oefenen, niet meer, maar hij
kan worden geheroriënteerd naar een andere betrekking die beter is aangepast aan zijn lichamelijke geschiktheden. Indien die heroriëntering niet
plaatsvindt binnen twaalf maanden na de verzending van de beslissing van
de DME aan het personeelslid, wordt deze laatste op pensioen gesteld
op de 1e van de maand die volgt op het verstrijken van die termijn (deze
mogelijkheid bestaat niet voor militairen).

De betrokkene kan tegen al deze beslissingen beroep aantekenen. In dat geval
wordt de ingangsdatum van het pensioen enkel gewijzigd als de nieuwe beslissing
anders luidt dan de beslissing die in eerste instantie werd genomen. De ingangsdatum wordt dan bepaald op de 1e van de maand die volgt op de verzending van
de beslissing in beroep aan het personeelslid.
Uit artikel 117, § 3, van de bovenvermelde wet blijkt ook dat deze pensionering op
basis van de beslissing die aan het betrokken personeelslid werd betekend, moet
worden uitgesproken door de overheid die met de benoemingsbevoegdheid is
bekleed.
2.3.2

Vaststellingen

De termijn van 30 dagen waarin de DME reglementair zijn beslissing moet uitbrengen, volstaat niet in die zin dat het om een procedure voor geneeskundige
expertise gaat. Bij vergelijking van de datum van aanvraag tot een onderzoek en
die van de betekening aan het personeelslid blijkt dat deze termijn slechts kon
worden nageleefd in 26 van de 830 onderzochte dossiers waarin het gegeven was
vermeld.
Uit het onderzoek van de dossiers blijkt eveneens dat er geen onderscheid wordt
gemaakt tussen de datum van de beslissing en de datum van de betekening
ervan. Enkel deze laatste datum staat vermeld in de verantwoordingsdocumenten
die zijn opgenomen bij de pensioendossiers wegens lichamelijke ongeschiktheid.
De termijn tussen de betekening aan het personeelslid en die van de betekening
aan de werkgever is opgenomen in 834 dossiers. Daaruit blijkt dat de betekening
aan de werkgever op enkele heel zeldzame uitzonderingen na, plaatsvindt na de
betekening aan het personeelslid. Het is ook uitzonderlijk dat de kennisgeving
gelijktijdig gebeurt: dat is slechts in 96 dossiers (11,5 %) het geval. De betekeningen aan de werkgever zijn gebeurd in de loop van de tweede week die volgt op
de betekening aan het personeelslid in 27,2 % van de gevallen, en in de loop van
de twee volgende weken in 41 % van de gevallen. Tot slot waren er nog 153 dossiers (18,3 %) waarin de betekeningen aan de werknemer na een termijn van langer dan een maand gebeurden. Uit het onderzoek van die dossiers blijkt echter
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geen bijzondere achterstand bij de toekenning van de pensioenen of bij de vraag
van de werkgever om bedragen van wedden te recupereren die werden gestort
na de datum van oppensioenstelling. De kennisgeving aan het personeelslid lijkt
dus meestal te volstaan, vermits deze zelf zijn werkgever verwittigt van de beslissing van de DME. Dit neemt niet weg dat, zelfs als deze hypothese klopt, de
procedure van oppensioenstelling, indien de beslissing niet aan de werkgever
wordt betekend, in de koelkast kan worden gestopt ingeval het personeelslid
nalaat daarvan melding te maken of van kwade wil is (het personeelslid kan het
niet eens zijn met de eindbeslissing van de DME), met alle financiële risico’s vandien, tot de kennisgeving aan de werkgever.
Hoewel dit geval slechts in één dossier werd vastgesteld in verband met de betekening aan het personeelslid, wordt de getypte datum op het kennisgevingsdocument voor de werkgever bovendien nagenoeg systematisch doorstreept en vervangen door een latere datum, die met de hand geschreven is, zonder dat het
mogelijk is na te gaan wie deze wijziging heeft doorgevoerd en waarom, en in
welke fase van de procedure. Door deze praktijk boet de zekere datum van het
document aan kracht in.
Met het oog op een goed beheer stelt het Rekenhof voor dat het koninklijk besluit
van 18 augustus 1939 zou worden aangevuld om te voorzien in de verplichting om
gelijktijdig van de geneeskundige beslissing kennis te geven aan de werkgever en
aan het personeelslid. Het is bovendien van oordeel dat de wijziging van de datum
van het kennisgevingsdocument moet worden vermeden, in het bijzonder zoals
dat momenteel gebeurt. Tot slot blijkt de termijn van 30 dagen voor de DME om
zijn beslissing te nemen, onrealistisch te zijn: het zou wenselijk zijn de tekst aan
te passen om te vermijden dat de DME verplicht wordt om in te veel gevallen aan
de werkgever te moeten laten weten dat hij verhinderd is door overmacht.

2.4 Heroriëntering naar een andere functie
Eén van de beslissingen die de DME kan nemen, is het personeelslid ongeschikt
te verklaren voor zijn huidige functie, maar geschikt voor een andere die beter
overeenstemt met zijn fysieke capaciteiten. Als de heroriëntering niet effectief is
gebeurd in het jaar dat volgt op de kennisgeving van die beslissing aan de betrokkene, wordt die laatste definitief op pensioen gesteld30.
De toepassing van die regel gaat gepaard met een specifiek risico. De heroriëntering naar een andere functie is immers afhankelijk van de regels en het beleid
inzake mobiliteit die vervat zijn in de verschillende statuten. Een statuut dat de
mogelijkheden voor heroriëntering sterk beperkt, bijvoorbeeld in het geval van
beslissing tot ongeschiktheid, kan soms een onoverkomelijk struikelblok vormen
voor de uitvoering van de beslissing van de DME.
Bovendien legt artikel 117 van de wet van 14 februari 1961 de termijn voor de
heroriëntering naar een andere functie uniform vast op één jaar en als er geen
heroriëntering is gebeurd, moet die volledige periode in het pensioen worden
opgenomen.
Binnen de reikwijdte van deze audit kon niet worden nagegaan hoe vaak de DME’s
in 2008 beslist hebben tot heroriëntering. Op basis van het onderzoek van de dossiers die ter verificatie aan het Rekenhof werden voorgelegd, konden de gevallen
worden opgespoord waarin het personeelslid bij gebrek aan heroriëntering op

30

Deze mogelijkheid bestaat niet voor de militairen.
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pensioen is gesteld na afloop van de termijn van één jaar: het ging om 63 dossiers, waarvan er 23 betrekking hadden op het onderwijzend personeel. In dat
opzicht moet worden opgemerkt dat precies die overheidssector de meest strikte
en precieze statutaire regels hanteert inzake heroriëntering.
Het Rekenhof is van oordeel dat de administratieve statuten, ongeacht de werkgever, meer aangepaste regels zouden kunnen hanteren inzake reoriëntatie,
indien die voortvloeit uit een beslissing van een DME. Als aanvulling bij dat soort
maatregelen zou artikel 117 van de wet van 14 februari 1961 kunnen voorzien in
de mogelijkheid om de termijn van één jaar in te korten als er geen mogelijkheid
is tot heroriëntering.

2.5

Totale duur van de procedure voorafgaand aan het pensioen

Ter herinnering: naargelang de wetgeving die van toepassing is op de openbare
werkgever, wordt de volledige periode tussen het moment waarop de afwezigheid
wegens ziekte van dien aard wordt dat ze aanleiding geeft tot een verschijning
voor een DME en het moment waarop het pensioen aanvangt, volledig in aanmerking genomen voor het recht op en de berekening van het overheidspensioen.
De onderstaande tabel geeft de duur weer van de volledige procedure die is vastgesteld in de 838 dossiers die werden gecontroleerd en waarvan de gegevens
bekend waren31:
Tabel 8 – Totale duur van de procedure voorafgaand aan het pensioen, naargelang van de openbare werkgever
Sector

Staat
Politie
Franse Gem. (excl. onderwijs)
Onderwijs van de Vl. Gem.
Onderwijs van de Fr. Gem.
Waals Gewest
BHG

31

Aantal dossiers

Gemiddelde
termijn
(in dagen)

Langste termijn
(in dagen)

Kortste termijn
(in dagen)

346
74
   7
173
222
   9
   3

367
321
290
331
507
534
1292

2456
1521
780
1915
2165
1586
3301

60
141
119
61
116
181
115

De militaire pensioenen zijn niet in de tabel opgenomen. De aanvangdatum van het pensioen is
vastgelegd bij koninklijk besluit, maar er is geen wettelijke of reglementaire verplichting inzake die
datum. Om redenen die werden uiteengezet in punt 2.2.3 over het stelsel eigen aan de diensten
van de Vlaamse regering, zijn ook die dossiers niet opgenomen in de tabel.
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Hoofdstuk 3
Beheer van de pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid
door de Pensioendienst van de Overheidssector (PDOS)

In het verslag is tot nog toe enkel de procedure aan bod gekomen die voorafgaat
aan de toekenning van een rustpensioen wegens ongeschiktheid die geen tussenkomst vergt van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS). De PDOS
treedt voor het eerst op wanneer de beslissing van de DME tot ongeschiktheid
van kracht wordt.

3.1 Bijzondere verplichtingen van de PDOS
Door de aard van het stelsel en de regel die stelt dat het pensioen aanvangt op de
eerste dag van de maand die volgt op de kennisgeving van de beslissing van de
DME aan de betrokkene (artikel 117, § 3, 1e lid, van de wet van 14 februari 1961),
is het onmogelijk een aanvraag in te dienen die het de PDOS mogelijk maakt het
recht vast te stellen, het bedrag te berekenen en het pensioen van bij de aanvang
in betaling te stellen. Dergelijke aanvragen worden dus prioritair en met enige
spoed behandeld om te vermijden dat er te veel tijd verstrijkt tussen de betaling
van de laatste wedde en de betaling van het eerste maandelijkse pensioen
bedrag.
Het eerste maandelijkse pensioenbedrag wordt dus vaak voorlopig berekend op
basis van de eerste elementen met betrekking tot de loopbaan waarover de
PDOS beschikt bij de indiening van de aanvraag32. Het bedrag moet dus vaker
worden herzien dan in andere stelsels van overheidspensioenen.
De bepalingen van het handvest van de sociaalverzekerde33 met betrekking tot de
termijnen voor beslissingen over pensioenen en met betrekking tot de onmogelijkheid om onterecht gestorte bedragen terug te vorderen als de administratie een
vergissing heeft begaan, zijn in dit pensioenstelsel van kapitaal belang. Ze zijn van
relatief groter belang dan in het geval van aanvragen voor onmiddellijke rustpensioenen of aanvragen voor pensioenen wegens het bereiken van de leeftijdgrens,
die minstens een jaar vóór de aanvang van het pensioen moeten worden ingediend
en die de PDOS de mogelijkheid geven het pensioenbedrag te wijzigen vóór de
inbetalingstelling.
Die pensioenen kunnen bovendien betrekking hebben op heel korte loopbanen
waarvoor het nominale pensioenbedrag dan ook niet erg hoog is. De bepalingen
van de wet van 26 juni 1992 die betrekking hebben op het minimumpensioenbedrag worden daarbij dus vaker toegepast.
Als er sprake is van een zware handicap, stelt artikel 134 van diezelfde wet van
26 juni 1992 dat er een pensioensupplement wordt toegekend dat onderworpen
is aan een bijzondere beslissing van de DME en aan regels in verband met maximumbedragen.

32

Het koninklijk besluit van 8 mei 1936 betreffende de wijze om van de rechten op pensioen te laten
blijken, preciseert dat de aanvraag alle elementen in verband met de loopbaan moet bevatten.

33

Wet van 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van de sociaalverzekerde.
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Een pensioen van die aard krijgt bij de PDOS over het algemeen eenzelfde behandeling als eender welk ander overheidspensioen. Bijgevolg zijn enkel de specifieke
problemen onderzocht die opduiken bij pensioenen wegens ongeschiktheid, in de
eerste plaats bij het indienen van de aanvraag door de betrokkene en vervolgens
tijdens het beheer van het pensioen door de PDOS (cumuls, gewaarborgd minimum en supplement voor zware handicap).

3.2 Indiening van de pensioenaanvraag voor lichamelijke
ongeschiktheid
3.2.1 Kader
Een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid moet net als elk ander overheidspensioen bij de PDOS worden aangevraagd door de laatste werkgever en
door middel van documenten die identiek zijn voor alle pensioenaanvragen. Het
koninklijk besluit van 8 mei 193634 voorziet niet in een uitzondering voor dat soort
pensioen. Artikel 5, 3e lid, van dat besluit bepaalt zelfs dat bij pensioenen wegens
lichamelijke ongeschiktheid “een uittreksel uit het proces-verbaal van verschijning voor de provinciale pensioenscommissie” bij de aanvraag moet worden
gevoegd. Het besluit van 1936 werd op dat punt nooit gewijzigd en moet worden
gelezen als een verwijzing naar de beslissing van de administratieve gezondheidsdienst, beoogd door het koninklijk besluit van 18 augustus 1939.
Artikel 117, § 4, van de wet van 14 februari 1961 voorziet in één enkele uitzondering: het pensioen wordt ambtshalve toegekend indien de betrokkene overlijdt
binnen één jaar te rekenen vanaf de datum waarop het pensioen had moeten
ingaan, zonder een pensioenaanvraag in te dienen.
3.2.2

Risico’s

Net als voor elke andere beslissing inzake sociale zekerheid beschikt de PDOS
over een termijn van vier maanden, vastgelegd door artikel 10 van de bovengenoemde wet van 11 april 1995, om het recht op pensioen te verifiëren, het pensioenbedrag vast te stellen, het pensioen in betaling te stellen en om de beslissing
over het pensioen bekend te maken aan de aanvrager.
Het grootste risico schuilt in het feit dat het pensioen wegens ongeschiktheid niet
op voorhand kan worden aangevraagd: de toekenning hangt immers af van de
beslissing van de DME, die pas bekend wordt op het moment van de kennis
geving.
De dringendheid waarmee de PDOS dergelijke dossiers moet afhandelen, kan
met name bij de berekening van het pensioenbedrag tot vergissingen leiden. De
bepalingen van het handvest van de sociaalverzekerde35 maken het moeilijk om
onterecht betaalde bedragen terug te vorderen en soms verplichten ze tot het
betalen van verwijlintresten aan de aanvrager.

34

Koninklijk besluit van 8 mei 1936 betreffende de wijze om de rechten op pensioen te laten blijken.

35

Indien de vergissing toe te schrijven is aan de administratie, behoudt de aanvrager de hem onterecht betaalde bedragen.
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3.2.3

Vaststellingen

Om de procedure voor de verificatie van het recht en de berekening van het pensioen door zijn diensten te versnellen, heeft de PDOS sinds 2001 een overeenkomst met de administratieve gezondheidsdienst (nu Medex): de dienst bezorgt
de PDOS een kopie van alle beslissingen waarbij een definitieve lichamelijke
ongeschiktheid wordt vastgesteld (de betrokkene wenst niet in beroep te gaan
tegen de beslissing, of de termijn om beroep aan te tekenen is verstreken). Op
basis daarvan kan de PDOS een – naar eigen zeggen voorlopig – dossier openen
en de documenten voor algemene inlichtingen (gezinssituatie, cumuls, enz.) meteen naar de betrokkene sturen, samen met een brief waarin de voorwaarden
worden opgesomd voor een definitieve opening van het dossier: formele aanvraag
van een rustpensioen en documenten met betrekking tot de loopbaan, die moeten
worden bezorgd door de laatste openbare werkgever36.
Die aanpak levert goede resultaten op en getuigt van goed bestuur, althans met
het oog op de snelle betaling van het eerste maandelijkse pensioenbedrag:
in 32,9 % van de 691 dossiers waarin de gegevens konden worden verzameld,
werden de instructies voor de inbetalingstelling aan de CDVU (Centrale Dienst
der Veste Uitgaven) uiterlijk overgemaakt in de loop van de maand waarin het
pensioen aanving. In 30,1 % van de 691 dossiers gebeurde dat in de loop van
de tweede maand na aanvang van het pensioen. In totaal kon in 89,7 % van die
dossiers de door het handvest van de sociaalverzekerde vooropgestelde termijn
van vier maanden voor de inbetalingstelling in acht worden genomen. Het betreft
in dit geval maandelijkse bedragen die als voorschot worden betaald op basis van
elementen die aan de PDOS zijn meegedeeld nadat de pensioenaanvraag werd
ingediend. De door de PDOS ingevoerde werkwijze heeft overigens enkel tot doel
zo weinig mogelijk tijd te laten verstrijken tussen de betaling van de laatste wedde
door de werkgever en de inbetalingstelling van het pensioen.
Dat element is wellicht ook één van de redenen voor het percentage definitieve
beslissingen binnen de termijn van vier maanden, dat slechts 49,5 % bedraagt van
de 949 onderzochte dossiers waarin de datum van de beslissing bekend was.
Bij de controle van de dossiers is tot slot vastgesteld dat voor 33 dossiers geen
formele pensioenaanvraag is ingediend zoals dat hoort volgens het koninklijk
besluit van 8 mei 1936, en dat vier aanvragen werden ingediend na de termijn die
is vastgelegd door artikel 42 van de wet van 21 juli 1844, dat preciseert dat “elke
aanvraag om pensioen moet worden ingediend uiterlijk binnen een termijn van
een jaar na de dag waarop het recht ontstaat”. In hun toelichtingen stellen de
diensten die belast zijn met de samenstelling van de dossiers dat daarover verwarring bestaat en dat het terugsturen van de ingevulde inlichtingenbladen door
de aanvrager beschouwd wordt als een aanvraag.
De administrateur-generaal van de PDOS oppert in zijn antwoord van 30 juli 2009
de mening dat het bovenvermelde artikel 42 het mogelijk maakt zo te werk te
gaan: de bepaling delegeert immers geen enkele bevoegdheid aan de koning om
de pensioenaanvraag nauwkeuriger te definiëren en het adjectief “elke” dat in
artikel 42 wordt gebruikt, suggereert dat er verschillende mogelijkheden bestaan.
Hij is bovendien van oordeel dat het formele standpunt van het Rekenhof in verband met de modaliteiten voor het indienen van een pensioenaanvraag wegens
lichamelijke ongeschiktheid de oplossing van sommige netelige situaties op een
36

De samenstelling van het dossier op basis waarvan het recht en het definitieve pensioenbedrag
worden vastgesteld, verloopt volgens een procedure die identiek is voor alle pensioendossiers. Een
laattijdige inbetalingstelling kan dus het gevolg zijn van een laattijdige reactie van de aanvrager of
zijn werkgever.
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menselijke wijze in de weg zou staan en voor de PDOS moeilijkheden zou doen
rijzen ingeval de aanvraag geldt bij de verschillende pensioeninstellingen. Hij geeft
echter toe dat het besluit van 8 mei 1936 moet worden vervangen door andere
reglementaire bepalingen. Er bestaat reeds verschillende jaren een ontwerptekst
maar die wordt als te beperkt beschouwd gezien de huidige informatiserings
mogelijkheden en er werd van afgestapt ten voordele van een andere versie
die rekening houdt met de invoering van Capelo (verzending en ontvangst van
de loopbaangegevens van het overheidspersoneel tijdens hun loopbaan), in het
kader van Sigedis (geïntegreerde gegevensbank van de verschillende pensioen
instellingen).
Het Rekenhof is in de huidige stand van de reglementering van oordeel dat enkel
de aanvraag overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 mei 1936
de mogelijkheid biedt een vaststaande datum te geven voor een pensioenaanvraag.
Het merkt op dat artikel 42 van de wet van 21 juli 1844 zoals het momenteel luidt,
enkel tot doel heeft de termijn voor het indienen van een pensioenaanvraag te
uniformiseren, ongeacht de reden en het stelsel ervan37. De bepaling had geenszins tot doel in een uitzondering te voorzien op de bevoegdheid die door artikel 37
van dezelfde wet aan de koning wordt verleend om de stukken of de bescheiden
die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de rechten op pensioen te bepalen,
waarvan de aanvraag ontegensprekelijk deel uitmaakt.
De manier waarop de PDOS momenteel dat artikel 42 interpreteert, vormt bovendien een struikelblok voor de goede toepassing van die bepaling: volgens de huidige praktijk plaatst een aanvraag die na de termijn van één jaar wordt ingediend
in de door het koninklijk besluit van 8 mei 1936 bepaalde vorm, de inbetalingstelling van het pensioen (op basis van de andere door de PDOS aanvaarde bescheiden) niet op de helling, terwijl de wet preciseert dat het pensioen pas in betaling
mag worden gesteld vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de aanvraag,
indien die aanvraag is ingediend na het verstrijken van de termijn.
In afwachting van de door de PDOS aangekondigde reglementaire teksten, is het
Rekenhof van oordeel dat het koninklijk besluit van 8 mei 1936 in zijn geheel
moet worden toegepast. De nadruk moet liggen op de inhoud van artikel 42,
zowel bij het versturen van de begeleidende brief bij de inlichtingenbladen als bij
eventuele rappels aan de laatste openbare werkgever. Er moet ook worden voorzien in maatregelen die de rechten van de Schatkist vrijwaren in het geval aanvragen laattijdig worden ingediend of er geen aanvraag komt.

3.3 Beheer van het pensioen door de PDOS
De PDOS beheert de rustpensioenen wegens ongeschiktheid op dezelfde manier
als de andere rustpensioenen, zowel inzake cumuls als inzake het gewaarborgd
minimum. De procedures zijn in maart 2008 geanalyseerd door het Rekenhof38 en
de aanbevelingen die toen werden geformuleerd, blijven van toepassing. Rustpensioenen wegens ongeschiktheid vertonen slechts één bijzonder aspect en dat is
het supplement voor zware handicaps.

37

Artikel 42 van de wet van 21 juli 1844 werd gewijzigd door artikel 64 van de wet van 15 mei 1984
houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. Cfr. in dat verband Parl. St.
Senaat – 557/1, p. 37 en 38. Vroeger was er een specifieke reglementering inzake termijnen voor
sommige sectoren van de burgerlijke, militaire of onderwijspensioenen.

38

Rekenhof, Berekening van de overheidspensioenen. Betrouwbaarheid van de gegevens, verslag
voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, maart 2008, 42 p. Beschikbaar
op www.rekenhof.be.
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3.4 Supplement voor zware handicaps
Artikel 134 van de wet van 26 juni 1992 heeft een supplement voor zware handicaps in het leven geroepen. Zo’n supplement wordt toegekend aan personen die
wegens lichamelijke ongeschiktheid op pensioen zijn gesteld en het is gekoppeld
aan twee voorwaarden:
•

de pensionering wegens lichamelijke ongeschiktheid moet voortvloeien uit
een zware handicap die is opgetreden tijdens de loopbaan en die het personeelslid definitief uit de dienst heeft verwijderd;

•

het verlies van de zelfredzaamheid door de handicap moet minstens 12
punten bedragen volgens de evaluatie waarin het ministerieel besluit van
30 juli 198739 voorziet (het maximale verlies bedraagt 18 punten).

Het bestaan van de handicap wordt vastgesteld door de DME, hetzij tijdens het
onderzoek van de betrokkene dat moet uitwijzen of hij in aanmerking komt voor
een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, hetzij tijdens een later onderzoek op vraag van de betrokkene.
Het bedrag van het supplement is vastgesteld op een brutojaarbedrag van
1.805,64 euro aan de geldende index op 1 september 2008. Het kan echter tot
drie maal toe worden verlaagd. Ten eerste kan dit bedrag worden verminderd om
te vermijden dat het totale pensioenbedrag het dubbele bereikt van de gewaarborgde bezoldiging, namelijk 39.329,40 euro aan de geldende index op 1 september 2008. Ten tweede wordt het bedrag van het supplement verminderd met de
eventuele voordelen die aan de betrokkene worden toegekend wegens diezelfde
handicap. En, tot slot, wordt de betaling van het supplement opgeschort in de
kalenderjaren tijdens dewelke de betrokkene een activiteit uitoefent, ongeacht
om welke activiteit het gaat, die hem een bruto jaarinkomst oplevert die gelijk is
aan of hoger is dan 902,82 euro aan diezelfde index.
De voorwaarden voor de toekenning en betaling van het supplement zijn dus bijzonder restrictief. Het supplement is toegekend aan 146 van de 1999 personen
voor wie in 2008 een pensioendossier wegens lichamelijke ongeschiktheid werd
geopend, en in geen enkel geval werd er een vermindering toegepast.
De toekenning en de berekening van het supplement gebeuren op hetzelfde
moment als de toekenning en berekening van het rustpensioen wegens ongeschiktheid en van het gewaarborgd minimum door de diensten die de pensioendossiers samenstellen. Zij baseren zich daarvoor op de beslissing van de DME en
op de verklaringen van de betrokkene inzake cumuls. De beperking van de cumul
tot het dubbele van de gewaarborgde bezoldiging is vervat in de software die
gebruikt wordt om de pensioenen te berekenen en uit de controles blijkt dat het
systeem werkt. Het beheer gaat vervolgens over in de handen van de diensten
die belast zijn met het beheer van de cumuls en van het gewaarborgd minimum.

39

Ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor
de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de
integratietegemoetkoming.

32

Pensionering om gezondheidsredenen – Rekenhof, december 2009

3.5

Pensioenen wegens tijdelijke ongeschiktheid

Indien de DME van oordeel is dat het personeelslid tijdelijk lichamelijk ongeschikt
is om zijn functies uit te oefenen, kan de dienst een tijdelijke ongeschiktheid vaststellen. Het pensioen wordt dan toegekend voor een periode van maximaal twee
jaar en de betrokkene kan op elk moment opnieuw worden onderzocht, hetzij op
initiatief van de DME, hetzij op vraag van de betrokkene zelf. In de loop van het
tweede trimester vóór het verstrijken van het tijdelijke pensioen moet de betrokkene sowieso opnieuw worden onderzocht. De DME kan dan beslissen over de
eventuele definitieve aard van de ongeschiktheid. Het tijdelijk pensioen gaat in op
de eerste van de maand volgend op de verzending van de beslissing van de DME
aan het personeelslid.
Het tijdelijke pensioen wordt op dezelfde manier vastgesteld en berekend als een
definitief pensioen en alle opmerkingen die tot nog toe werden geformuleerd, zijn
ook op het tijdelijke pensioen van toepassing. Er moet worden opgemerkt dat het
definitieve pensioen wordt berekend op basis van de elementen die bekend waren
op het moment dat het tijdelijke pensioen werd toegekend, tenzij de betrokkene
na afloop van het tijdelijke pensioen minstens één jaar opnieuw effectief heeft
gewerkt alvorens definitief met pensioen te gaan. In dat laatste geval wordt de
periode van tijdelijke pensionering opgenomen in de berekening van het nieuwe
pensioen.
De PDOS heeft geen afzonderlijke statistieken voorgelegd over de tijdelijke pensioenen.
Van alle dossiers die in het kader van de audit werden onderzocht, hadden er 44
betrekking op dit soort pensioenen en in 27 gevallen werd het definitieve pen
sioen voorafgegaan door een tijdelijk pensioen.
De termijn van vier maanden die het handvest van de sociaalverzekerde vooropstelt om de beslissing over het pensioen mee te delen aan de aanvrager, is in 15
van die 44 dossiers niet nageleefd. De termijn kan zelfs zeer lang zijn en overschrijdt soms de normale duur van twee jaar van het tijdelijke pensioen. Aangezien het een beslissing inzake sociale zekerheid betreft die wordt beoogd in het
handvest, wordt eraan herinnerd dat ze binnen de wettelijke termijn aan de aanvrager moet worden meegedeeld zodra de PDOS in het bezit is van alle elementen die het mogelijk maken het recht te verifiëren en het pensioenbedrag vast te
stellen, net als bij elk ander pensioen.
Om de vermijden dat men het tijdelijke pensioen blijft betalen na de periode die
door de DME is bepaald, hebben de diensten van de PDOS die de dossiers
samenstellen een bestand aangemaakt waarin die pensioenen zijn opgenomen en
wanneer het einde van de wettelijk vastgestelde periode nadert, brengen ze de
DME ervan op de hoogte dat de betrokkene opnieuw moet worden onderzocht.
Die aanpak levert goede resultaten op en zorgt ervoor dat de tijdelijke situatie de
wettelijke termijn niet overschrijdt. Volgens de informatie die werd verkregen bij
vijf van de zes diensten die instaan voor de controle van de pensioenaanvragen,
werden aldus op 1 maart 2009 minstens 155 tijdelijke pensioendossiers beheerd.
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3.6 Ambtshalve pensioneringen
3.6.1

Inleiding

Tabel B in de bijlage toont het belang aan van deze pensioenen die slechts 0,36 %
vertegenwoordigen van alle in 2008 geopende pensioenen.
In het kader van deze audit werden 65 dossiers onderzocht die betrekking hadden
op ambtshalve pensioneringen in uitvoering van artikel 83 van de wet van 5 augustus 1978.
3.6.2

Vaststellingen

Die dossiers vertonen geen bijzonderheden in vergelijking met andere pensioendossiers. Het enige risico schuilt in de voortijdige aard van sommige pensioenaanvragen die worden ingediend terwijl de termijn van één jaar afwezigheid wegens
ziekte na de 60e verjaardag nog niet verstreken is. Voor zo’n voortijdige aanvraag
kan in principe geen dossier worden geopend, althans als het pensioen op basis
van die bepaling is aangevraagd. Het recht wordt dus niet geopend en de datum
van opening staat niet vast. De betrokkene zou vóór het verstrijken van de 365
dagen immers al kunnen voldoen aan de voorwaarden om op een andere basis
met pensioen te gaan. Als de PDOS voortijdig een dossier zou openen, zou de
situatie in zo’n geval opnieuw moeten worden onderzocht, wat risico’s inhoudt op
vergissingen. Het probleem werd twee keer vastgesteld. In één van de gevallen
moest de datum van de pensionering worden gewijzigd omdat de betrokkene al
vóór de datum van de ambtshalve pensionering voldeed aan de voorwaarden om
in aanmerking te komen.
Net als het stelsel van de pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid, verschilt dit stelsel van de algemene pensioenstelsels door het feit dat het ontstaan
van het recht pas kan worden vastgesteld op de dag waarop aan de voorwaarden
wordt voldaan. Bij algemene stelsels zoals pensionering wegens leeftijdgrens of
vervroegde pensionering op de leeftijd van 60 jaar, zijn de voorwaarden voor de
opening van het recht (de leeftijd en de duur van de gepresteerde diensten) te
voorzien, zodat de aanvraag op voorhand kan worden ingediend.
Het Rekenhof is van oordeel dat de PDOS aanvragen tot ambtshalve pensionering slechts mag aanvaarden op het moment dat het recht ontstaat, net zoals dat
gebeurt voor pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid. De datum van de
pensionering staat immers pas op dat moment vast.
De administrateur-generaal geeft toe dat de opmerking relevant is. Zijn dienst wil
met zijn actie vermijden dat het inkomen van de gepensioneerden sterk daalt. Hij
zal er eveneens over waken de risico’s te vermijden.
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Hoofdstuk 4
Conclusies en aanbevelingen

De pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid vormen een bijzonder pen
sioenstelsel dat enkel bestaat bij de overheidspensioenen. Wanneer in de privésector een invaliditeit wordt erkend, kent de ziekte- en invaliditeitstak van de sociale
zekerheid een uitkering toe tot op het moment dat de betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In de overheidssector worden statutaire ambtenaren
onmiddellijk op pensioen gesteld. Met inbegrip van alle correcties (supplement
gewaarborgd minimum, supplement voor zware handicaps) liggen die pensioenen
gemiddeld 27 % lager dan de rustpensioenen van de overheid in de algemene stelsels (pensioen wegens leeftijdsgrens, pensioen op 60 jaar na verkorte loopbaan).
De audit heeft aangetoond dat de reglementaire bepalingen die ter zake van toepassing zijn uiteenlopende regels opleggen naargelang de overheidssector. In
bepaalde gevallen moet de werkgever het advies van de DME vragen binnen een
strikte termijn, terwijl die vraag in andere gevallen facultatief is.
De verificatie van de dossiers heeft overigens aangetoond dat, ongeacht de wettelijke of reglementaire bepalingen die de indisponibiliteitstelling van de betrokkene
of enig ander vergelijkbaar systeem omkaderen, en ongeacht de vraag door de
werkgever om voor een DME te verschijnen, de werkgever over een zekere vrijheid
beschikt om te bepalen op welk moment hij dat onderzoek wil laten uitvoeren.
Die dubbele vaststelling verklaart de grote verschillen die bestaan tussen de
periodes van disponibiliteit voorafgaand aan het pensioen wegens lichamelijke
ongeschiktheid. Die verschillen doen zich niet enkel voor tussen personeelsleden
van diverse overheidswerkgevers, maar ook tussen personeelsleden van eenzelfde overheidswerkgever.
De werkgevers kunnen bepaalde elementen in overweging nemen om de vraag tot
verschijning voor de DME te bespoedigen of uit te stellen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld op de hoogte zijn van de gezondheidstoestand van hun personeelslid en van
de mogelijkheid dat hij effectief het werk hervat. Die overwegingen worden echter
niet gedocumenteerd en zijn subjectief. Ze ontslaan de werkgever niet van de plicht
om een personeelslid bij het verstrijken van de termijn te laten verschijnen voor een
DME als de wettelijke of de reglementaire bepalingen daartoe verplichten.
De toestand die door het Rekenhof is vastgesteld, is van dien aard dat ze afbreuk
doet aan het principe van de gelijke behandeling van statutaire ambtenaren.
Bovendien moet die toestand worden geanalyseerd tegen de bijzondere achtergrond van de financiering van de overheidspensioenen. Enerzijds moet er immers
aan worden herinnerd dat de duur van de disponibiliteit wegens ziekte die voorafgaat aan het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, volledig in aanmerking
wordt genomen voor het vaststellen van het recht op een overheidspensioen en
ook bij de berekening van het pensioen. Het moment waarop de betrokkene voor
de DME verschijnt is bepalend voor de aanvang van een eventueel pensioen
wegens lichamelijke ongeschiktheid en beïnvloedt zodoende het verschuldigde
pensioenbedrag. Anderzijds blijft de bezoldiging van de ambtenaar in disponibiliteit
ten laste van zijn openbare werkgever, terwijl het pensioen wegens lichamelijke
ongeschiktheid hoofdzakelijk gedragen wordt door de PDOS en ten laste is van de
Schatkist. De vrijheid waarover de werkgever beschikt om te bepalen op welk
moment de betrokkene voor de DME dient te verschijnen, blijkt hem dus de mogelijkheid te verschaffen het pensioenbedrag te beïnvloeden, alsook de begroting die
er de financiële last van draagt.
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Het Rekenhof is van oordeel dat die toestand in de eerste plaats ontstaan is door
het gebrek aan precisering van de reglementaire bepalingen ter zake en door de
weinig rigoureuze manier waarop de openbare werkgevers die bepalingen in de
praktijk brengen.
Het Rekenhof is dan ook van oordeel dat moet worden overwogen om bij de
staatsbesturen opnieuw de regel in te voeren van de vraag om verschijning op
een welbepaalde datum. Het meent dat de openbare werkgevers in elk geval
moeten worden herinnerd aan de wettelijke of reglementaire verplichting om het
personeelslid te verzoeken zich bij een DME aan te dienen.
In het kader van zijn wettelijke opdracht zou de PDOS ook samen met de verschillende openbare werkgevers de voorwaarden kunnen herbekijken op basis
waarvan wordt beslist over de vraag om voor een DME te verschijnen en die
kunnen leiden tot een pensioen ten laste van de Staat, alsook de frequentie van
de hernieuwingen, om een evenwicht te vinden tussen de behoeften van de
verschillende openbare werkgevers inzake hun personeelsbeheer. In diezelfde lijn
zou kunnen worden overwogen om ambtenaren die niet langer in actieve dienst
zijn niet meer te bezoldigen en worden nagedacht over het recht van die ambtenaren om hun ambt volgens de regels te kunnen behouden alsook over de regel
betreffende de financiële tenlasteneming van de pensioenen door de staatsbegroting. De administrateur-generaal van de PDOS heeft gesuggereerd om het onderzoek van deze vraag te laten inschrijven op de agenda van een vergadering van
het technisch comité voor de pensioenen van de overheidssector. De minister van
Pensioenen is van oordeel dat deze denkoefening zou kunnen plaatsvinden in het
kader van de werkgroepen binnen het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten.
De aanvangsdatum van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid hangt
bovendien af van de datum waarop de DME zijn beslissing meedeelt aan de
betrokkene. De audit heeft vastgesteld dat het voor een DME vrijwel onmogelijk
is om zijn beslissing mee te delen binnen de reglementaire termijn van 30 dagen.
Het Rekenhof stelt voor om die termijn aan te passen en beveelt tevens aan dat
de beslissing van de DME verplicht en tezelfdertijd zou worden meegedeeld aan
de werkgever en aan het personeelslid. Het is tot slot van oordeel dat de datum
die wordt vermeld op de kennisgevingsdocumenten niet moet worden gewijzigd.
Een van de beslissingen die een DME kan nemen is erkennen dat een personeelslid lichamelijk ongeschikt is om zijn huidige functie uit te oefenen, maar wel een
andere functie kan opnemen. De wet bepaalt dat die heroriëntering moet gebeuren binnen een termijn van één jaar, te rekenen vanaf het moment dat de beslissing wordt genomen. Zo niet wordt de betrokkene wegens ongeschiktheid op
pensioen gesteld. Opdat die wettelijke bepaling vaker zou kunnen worden toegepast, meent het Rekenhof dat de administratieve statuten, ongeacht de werkgever, meer aangepaste regels zouden kunnen hanteren inzake reoriëntatie, indien
die voortvloeit uit een beslissing van een DME. Als aanvulling bij dat soort maatregelen zou de wet kunnen voorzien in de mogelijkheid om de termijn van één jaar
in te korten als er geen mogelijkheid is tot heroriëntering.
Het Rekenhof stelt vast dat de PDOS er alles aan doet om te vermijden dat er te
veel tijd verstrijkt tussen het moment waarop de werkgever de laatste wedde of
wachtvergoeding betaalt en het moment waarop het eerste maandelijkse pen
sioenbedrag wordt gestort. De aanpak die erin bestaat van de DME een kopie te
ontvangen van diens beslissingen tot ongeschiktheidsverklaring en vervolgens
onmiddellijk een pensioendossier te openen, de eerste onderzoeken te doen en
de inbetalingstelling te bespoedigen, vormt in dat opzicht een goede praktijk.
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Er moet echter op worden toegezien dat voor de definitieve toekenning van het
pensioen een formele aanvraag vereist is, net als voor elk ander pensioen dat
door de PDOS wordt behandeld. De werkwijze die de PDOS volgt, mag er niet
toe leiden dat artikel 42 van de wet van 21 juli 1844 inhoudelijk geen nut meer
heeft inzake pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid. Dat artikel omvat
de regel die stelt dat een rustpensioen, ongeacht de aard ervan, slechts verschuldigd is vanaf de eerste dag van de maand na de formele aanvraag, indien die
meer dan een jaar na de opening van het recht wordt ingediend.
Een andere goede praktijk is het beheer van de tijdelijke pensioenen, dat uiteindelijk door de PDOS wordt overgenomen van de werkgever die de betrokkene in
dienst had of zelfs van de DME, die door de PDOS wordt gewaarschuwd als de
periode voor de pensionering naar zijn einde loopt. Op die manier wordt immers
vermeden dat onrechtmatige toestanden blijven bestaan.
In verband met de ambtshalve pensionering, ten slotte, is het Rekenhof van oordeel dat de PDOS een aanvraag van een dergelijk pensioen pas in overweging
mag nemen op het moment dat het recht ontstaat.
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Bijlage 1
Tabellen
Tabel A – Pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid geopend in 2008
Aantal
% ten opzichte
pensioenen
van de andere
wegens
pensioenen in
ongeschiktheid
de sector

Gemiddeld %
2003-2008

Bedrag
% ten opzichte
van de
van de andere
pensioenen
pensioenen in
wegens
de sector
ongeschiktheid
(in euro)

Gemiddeld %
2003-2008

Staat
FOD,POD, FWI
Autonome
overheidsbedrijven
ION en OISZ
Politie
Bijzondere korpsen
Leger en
ex-Rijkswacht
Erediensten
Subtotaal
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Subtotaal
Waals Gewest
Subtotaal
Franse
Gemeenschap
Franse
Gemeenschap,
excl. onderwijs
Onderwijs van de
Franse
Gemeenschap
Subtotaal
Vlaamse
Gemeenschap
Vlaamse
Gemeenschap, excl.
onderwijs
Onderwijs van de
Vlaamse
Gemeenschap
Subtotaal
Duitstalige
Gemeenschap
Duitstalige
Gemeenschap, excl.
onderwijs
Onderwijs van de
Duitstalige
Gemeenschap
Subtotaal
Totaal
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180

11,76 %

17,37 %

2.205.007

8,19 %

12,65 %

507

21,57 %

15,50 %

6.251.499

19,11 %

11,98 %

54
35
36

11,89 %
11,36 %
13,48 %

17,89 %
12,62 %
16,46 %

586.974
589.524
487.221

7,68 %
8,60 %
7,52 %

11,98 %
9,38 %
10,32 %

217

19,29 %

18,89 %

2.686.552

13,91 %

12,50 %

0
1029

0,00 %
16,67 %

0,00 %
13,64 %

0
12.806.777

0,00 %
12,65 %

0,00 %
10,29 %

5

8,20 %

17,47 %

43.717

3,97 %

12,13 %

32

12,50 %

15,29 %

379.120

8,13 %

10,00 %

18

7,50 %

11,65 %

217.588

4,82 %

7,26 %

378

10,35 %

15,23 %

5.883.118

8,08 %

12,61 %

396

10,18 %

6.100.706

7,89 %

69

10,97 %

11,59 %

867.584

8,35 %

8,62 %

468

9,38 %

10,53 %

7.799.428

7,52 %

8,34 %

537

9,56 %

8.667.012

7,59 %

0

0,00 %

18,18 %

0

0,00 %

7,97 %

0

0,00 %

7,55 %

0

0,00 %

5,33 %

0

0,00 %

13,99 %

27.997.332

9,35 %

0

0,00 %

1999

12,46 %
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10,62 %

Tabel B – Ambtshalve pensioneringen geopend in 2008
% ten opzichte
Aantal
van de andere
ambtshalve
pensioenen in
pensioneringen
de sector

Gemiddeld %
2003-2008

Bedrag van de % ten opzichte
ambtshalve
van de andere
pensioenen
pensioenen in
(in euro)
de sector

Gemiddeld %
2003-2008

Staat
FOD, POD, FWI
Autonome
overheidsbedrijven
ION en OISZ
Politie
Bijzondere korpsen
Leger en
ex-Rijkswacht
Erediensten
Subtotaal

16

1,05 %

1,54 %

356.198

1,32 %

1,81 %

10

0,43 %

0,31 %

144.342

0,44 %

0,33 %

3
0
2

0,66 %
0,00 %
0,75 %

0,90 %
0,00 %
0,78 %

32.642
0
49.067

0,43 %
0,00 %
0,76 %

0,79 %
0,00 %
0,66 %

0

0,00 %

0,00 %

0

0,00 %

0,00 %

0
31

0,00 %
0,50 %

0,00 %

0
582.249

0,00 %
0,58 %

0,00 %

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Subtotaal

1

1,64 %

1,88 %

21.702

1,97 %

2,08 %

Waals Gewest
Subtotaal

2

0,78 %

3,70 %

40.416

0,87 %

3,43 %

6

2,50 %

1,88 %

87.542

1,94 %

1,55 %

1

0,03 %

0,08 %

13.046

0,02 %

0,05 %

7

0,18 %

100.588

0,13 %

10

1,59 %

1,64 %

211.899

2,04 %

1,69 %

6

0,12 %

0,11 %

116.470

0,11 %

0,09 %

16

0,28 %

328.369

0,29 %

0

0,00 %

0,00 %

0

0,00 %

0,00 %

0

0,00 %

0,00 %

0

0,00 %

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

57

0,36 %

1.073.324

0,36 %

Franse
Gemeenschap
Franse
Gemeenschap
(excl. onderwijs)
Onderwijs van de
Franse Gemeenschap
Subtotaal
Vlaamse
Gemeenschap
Vlaamse
Gemeenschap
(excl. onderwijs)
Onderwijs van de
Vlaamse
Gemeenschap
Subtotaal
Duitstalige
Gemeenschap
Duitstalige
Gemeenschap
(excl. onderwijs)
Onderwijs van de
Duitstalige
Gemeenschap
Subtotaal
Totaal
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Bijlage 2
Antwoord van de minister van Penioenen en
Grote Steden van 10 november 2009

(Vertaling)

Mijnheer de eerste voorzitter,
Met grote belangstelling heb ik kennis genomen van uw ontwerpverslag over de
pensionering om gezondheidsredenen bij het statutair personeel in de openbare
sector.
Zoals het voornoemde ontwerpverslag terecht vermeldt, wordt de situatie van
een statutair personeelslid dat wegens ziekte afwezig is, geregeld door de bepalingen van de diverse personeelsstatuten die van toepassing zijn voor het verlof
en de indisponibiliteitstelling wegens ziekte binnen het openbaar ambt.
Net als de administrateur-generaal van de Pensioendienst voor de Overheidssector ben ik van oordeel dat die pensioendienst niet het recht heeft enige invloed
uit te oefenen op het proces dat in voorkomend geval leidt tot een pensionering
wegens lichamelijke ongeschiktheid (in het bijzonder wat betreft het beheer en de
aanzuivering van ziekteverlof en het wegens ziekte al dan niet in de administratieve toestand van disponibiliteit plaatsen naargelang de betrokken openbare
sector). Dat proces hangt immers af van diverse reglementaire bepalingen eigen
aan de voornoemde statuten.
Een denkoefening met de diverse openbare werkgevers over het gebrek aan
duidelijkheid van de geldende reglementaire bepalingen met betrekking tot de
termijn waarbinnen een personeelslid voor de bevoegde medische dienst moet
verschijnen, kan mijns inziens dan ook niet plaatsvinden in het technisch comité
voor de pensioenen van de overheidssector, maar wel in het kader van werkgroepen die functioneren binnen het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten.
Als dat comité een dergelijk initiatief zou nemen, zal het kabinet van Pensioenen
uiteraard graag zijn medewerking verlenen.
In verband met de reglementair vastgestelde termijn van 30 dagen waarbinnen
een dienst voor medische expertise een beslissing moet nemen over de conclusie
van een medisch onderzoek en die beslissing moet meedelen aan de betrokken
partijen, wil ik u erop wijzen dat die materie niet onder mijn bevoegdheid valt
maar onder die van de ministers onder wie de betrokken medische dienst ressorteert.
Voorts verheugt het mij dat het Rekenhof een reeks goede administratieve praktijken heeft vastgesteld inzake het administratief beheer van de dossiers voor
pensioneringen wegens definitieve of tijdelijke lichamelijke ongeschiktheid.
Hoogachtend,

Michel Daerden
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Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.
U kunt dit verslag in de taal van uw keuze raadplegen
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