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Weddebijslagen in de
berekening van het
ambtenarenpensioen
Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd naar het in aanmerking nemen van weddebijslagen
in de referentiewedde die wordt gebruikt voor de berekening van de ambtenarenpensioenen.
Het wil daarmee nagaan of de Federale Pensioendienst (FPD) erin slaagt om de exhaustieve
lijst van aanneembare weddebijslagen in de wet actueel te houden, of er geen pensioenafhoudingen gebeuren op weddebijslagen zonder dat de betrokken ambtenaren daarvoor (later) aanspraak kunnen maken op een hoger pensioen en of de controleprocedures van de FPD
(en/of de RSZ) volstaan om de juistheid van de afhoudingen op weddebijslagen in de DmfAaangiftes te garanderen.
In 1999 probeerde de federale wetgever het aantal weddebijslagen te beperken die in aanmerking mogen worden genomen bij de berekening van het pensioen van statutaire ambtenaren. De
wetgever wilde ervoor zorgen dat dergelijke weddebijslagen geleidelijk niet meer zouden meetellen zodat uiteindelijk alleen nog de ‘wedde volgens weddeschaal’ in aanmerking zou komen in
de pensioenberekening.
In de praktijk nam het aantal aanneembare weddebijslagen de voorbije decennia echter verder
toe. De uitbreidingen gebeurden zowel formeel (door nieuwe weddebijslagen toe te voegen in de
wet) als, vooral, informeel (door het ‘automatisch’ in aanmerking nemen van wijzigingen aan en
uitbreidingen van al aanneembare weddebijslagen). Bovendien wordt voor een twintigtal groepen van weddebijslagen de formele procedure voor het in aanmerking nemen voorbereid. Het
Rekenhof is van oordeel dat de procedure voor uitbreiding van de lijst in de basiswet beter wettelijk moet worden afgebakend en dat ook de vereisten waaraan een weddebijslag moet voldoen
om in aanmerking te kunnen komen voor de pensioenberekening beter moeten worden omschreven. De regelgeving over het vaststellen van de referentiewedde van de ambtenarenpensioenen
kan mogelijk worden geëvalueerd in het kader van de pensioenhervorming die wordt voorbereid.
De wetgever heeft een duidelijk verband gelegd tussen het in aanmerking nemen van looncomponenten voor pensioen en het verschuldigd zijn van afhoudingen op deze looncomponenten.
Als een bijslag in aanmerking komt, zijn pensioenafhoudingen wettelijk verplicht, en in het andere geval zijn ze onwettig. In de praktijk controleert noch de RSZ noch de FPD afdoende of er pensioenafhoudingen op weddebijslagen worden geïnd of niet. Daardoor gebeuren er ook afhoudingen op bijslagen die niet meetellen in de pensioenberekening. Dergelijke afhoudingen resulteren
in onwettige inkomsten voor de FPD. Het Rekenhof meent dan ook dat de RSZ een efficiënte en
performante controleprocedure moet vastleggen waarmee de FPD zich een gedetailleerd beeld
van de afhoudingen kan vormen.
Het verband tussen pensioenafhoudingen en het in aanmerking nemen van weddebijslagen kan
alleen worden gegarandeerd als snel na de creatie van een weddebijslag wordt beslist of die ook
voor de pensioenberekening in aanmerking komt of niet. Als een overheidswerkgever voor het
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eerst een weddebijslag toekent, is het aangewezen dat er minstens al een principiële beslissing is
over het in aanmerking nemen. Het Rekenhof is van oordeel dat deze voorwaarde het best in de
wet wordt opgenomen.
Het Rekenhof stelt verder vast dat de doorlooptijd om (nieuwe) weddebijslagen in de lijst van
de basiswet op te nemen vaak zeer lang is. Dat heeft een budgettaire impact: het vertekent het
beeld van de kosten voor de overheidspensioenen. Wanneer al meerdere jaren pensioenafhoudingen op een weddebijslag gebeuren voordat de bijbehorende pensioenrechten worden toegekend, worden pensioenuitgaven immers doorgeschoven naar volgende begrotingsjaren, terwijl
de ontvangsten wel onmiddellijk worden aangerekend.
De trage besluitvorming leidt ook tot veel bijkomend werk voor de pensioenadministratie.
Wanneer een weddebijslag uiteindelijk formeel in aanmerking mag worden genomen, moet ze
immers alle intussen toegekende pensioendossiers herzien.
Overigens handelt de FPD op dit vlak niet altijd even consequent. In een aantal gevallen besliste
de dienst namelijk om al weddebijslagen in aanmerking te nemen nog voordat dit formeel was
goedgekeurd. Soms bleef de formele beslissing zelfs zonder meer uit.
De FPD stelt zich ook zeer inschikkelijk op bij het verder in aanmerking nemen van weddebijslagen die, na hun opname in de lijst van de basiswet, (vaak fundamenteel) worden aangepast of
gewijzigd. De dienst acht nieuwe regelgeving alleen nodig als de oorspronkelijke rechtsgrond
volledig werd afgeschaft. Concreet betekent dit dat de precisie van de wettelijke omschrijving
van een weddebijslag bepaalt hoe moeilijk of gemakkelijk het voor een werkgever is om allerhande aanpassingen ‘automatisch’ te laten ressorteren onder die rechtsgrond. De juridische band
tussen de weddebijslagen die destijds in de lijst van de basiswet werden opgenomen en latere
weddebijslagen die de FPD zonder nieuwe formele besluitvorming als in aanmerking komend
beschouwt, is in een aantal gevallen beperkt.
Het Rekenhof merkt tot slot op dat afgeschafte of in onbruik geraakte weddebijslagen nooit uit
de wet of uit de databank van de aanneembare weddebijslagen worden verwijderd. Een actualisering van de wettelijke lijst en de erop steunende databanken zou de duidelijkheid nochtans ten
goede komen. Daarenboven kan de wetgever schrappingen van weddebijslagen uit de wet best
delegeren aan de uitvoerende macht.
De minister van Pensioenen onderschrijft de bevindingen van deze audit. Ze geeft aan dat ze
sinds het begin van de regeerperiode heel wat aanvragen tot opname van weddebijslagen in de
pensioenberekening heeft ontvangen. De minister deelt ook mee dat het verslag als discussiebasis zal dienen om in de toekomst de dossiers met de administratie beter te behandelen.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1

Context

Een ambtenarenpensioen wordt berekend op basis van drie elementen:
1. de duur van de diensten die in aanmerking komen (de ‘aanneembare diensten’);
2. het ‘tantième’ of de loopbaanbreuk (de relatieve waarde van elke dienstperiode);
3. de ‘referentiewedde’, vastgesteld op basis van artikel 8 van de wet van 21 juli 1844
op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen (de ‘basiswet’).
De referentiewedde is in principe de gemiddelde wedde van de laatste tien jaar van de loopbaan1, vastgesteld op basis van het geldelijke statuut van kracht op de ingangsdatum van
dat rustpensioen. Alleen de zogenaamde baremieke wedde in strikte zin, dit is de wedde
die voorkomt in de weddeschaal verbonden aan het ambt waarin de betrokkene vast was
benoemd, komt in aanmerking2. De verschillende toelagen en vergoedingen waarop ambtenaren aanspraak kunnen maken (haard- en standplaatstoelage, vakantiegeld, eindejaarstoelage enz.) worden dus niet meegerekend in hun pensioen. Wel is in de basiswet nog
een (exhaustieve) lijst van weddebijslagen3 opgenomen die toch mee in rekening worden
gebracht bij de vaststelling van de referentiewedde.
Artikel 8 van de basiswet werd, sinds de wet ruim 175 jaar geleden van kracht werd, meerdere keren gewijzigd en aangevuld. Voor de huidige regeling voor het in aanmerking nemen van weddebijslagen zijn vooral de wijzigingen van artikel 8, § 1, vierde lid en artikel 8,
§ 2 door de wet van 25 januari 19994 belangrijk. Via deze wijziging poogde de wetgever
duidelijker en objectiever dan voorheen vast te leggen welke weddebijslagen in aanmerking
worden genomen bij de vaststelling van de gemiddelde wedde. De wetgever had voordien
immers tevergeefs gezocht naar een duidelijk criterium waaraan een weddebijslag moest
voldoen om die te kunnen opnemen in de gemiddelde wedde. Daarom opteerde men in
1999 voor de volgende oplossing:

1
2

3

4

Bij overgangsregeling wordt de referentiewedde van ambtenaren geboren vóór 1 januari 1962 nog vastgesteld op
basis van de gemiddelde wedde van de laatste vijf jaar.
Het werknemerspensioen is daarentegen gebaseerd op het integrale brutoloon sensu lato waarop de bijdragen
voor de sociale zekerheid zijn berekend. Voor een kort overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de berekening van een ambtenarenpensioen en een werknemerspensioen, zie Commissie Pensioenhervorming 20202040, Een sterk en betrouwbaar sociaal contract. Bijlage 2.3 Toekomst van de pensioenen in de overheidssector, p. 40,
www.academischeraadpensioenen.be.
De wet gebruikt vooral de omschrijving ‘weddebijslagen’. Daarom werd geopteerd voor die benaming in de rest
van het verslag. De ‘bijkomende loonvoordelen’ hebben in de teksten echter allerlei benamingen: weddecomplement, weddesupplement, toelage, premie enz.
Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen.
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•
•

•
•

Alle weddebijslagen die op dat ogenblik volgens een of andere jurisprudentie in aan
merking kwamen, werden opgenomen in de wet.
Verhogingen na 31 december 1998 van die aanneembare weddebijslagen (die dus op de
lijst voorkwamen) kunnen alleen nog in aanmerking worden genomen voor zover dat
(voor elke weddebijslag apart) wordt bepaald in een in ministerraad overlegd koninklijk
besluit.
Nieuwe weddebijslagen kunnen alleen in aanmerking worden genomen als ze eerst via
een in ministerraad overlegd koninklijk besluit worden toegevoegd in de lijst.
Het geldende principe dat weddebijslagen maar in aanmerking worden genomen voor
de periode en voor het bedrag dat de betrokkene ze werkelijk heeft genoten, wordt
uitdrukkelijk in de wet vermeld.

Door die wetsaanpassing kon de dienst die de ambtenarenpensioenen moest berekenen
en beheren, althans in theorie, nagaan of er op een weddebijslag al dan niet sociale bijdragen (uiteraard vooral pensioenbijdragen) werden afgehouden. Het risico bestond immers
dat overheidsdiensten dergelijke pensioenafhoudingen op een weddebijslag na enkele jaren
zouden inroepen als argument om het in aanmerking nemen van deze looncomponent af te
dwingen. De wetgever had immers al vele jaren voordien een logisch verband gelegd tussen
het bestaan van pensioenafhoudingen en het in aanmerking nemen bij de pensioenberekening, namelijk in artikel 60 van de wet van 15 mei 19845.
Het is echter niet evident om de evolutie van de weddebijslagen in kaart te brengen en actueel te houden. Heel wat diensten van de verschillende overheidsniveaus hebben immers
een eigen administratief en geldelijk statuut en kunnen dus (minstens deels) hun eigen
loonvoordelen vastleggen.
Tot voor enkele jaren inde de Federale Pensioendienst (FPD) zelf de pensioenafhoudingen6,
maar in het kader van het Capeloproject (opbouw van een database van de loopbanen van
de ambtenaren via de DmfA-aangiftes) werd beslist om de inning te laten verlopen via de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)7: die int nu alle sociale afhoudingen (zoals ze dat
al deed voor andere stelsels) en stort de pensioenbijdrage van de ambtenaren door naar de
FPD. Sinds de invoering van deze ‘tussenstap’ werd het overzicht op de afzonderlijke componenten van de binnenkomende geldstroom nog moeilijker.
Het Rekenhof stelde recent, onder meer tijdens een vorige audit8 en tijdens het onderzoek
naar aanleiding van een parlementaire vraag om advies over de budgettaire impact van

5
6

7

8

Wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. Deze wet zal verder
worden aangeduid met de bekende omschrijving die verwijst naar de auteur ervan, namelijk ‘wet-Mainil’.
Het pensioenstelsel van de plaatselijke besturen werd tot eind 2014 door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van
de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) en in 2015 en 2016 door de Dienst voor de Bijzondere
Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) beheerd en niet door de FPD of zijn voorloper, de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS).
Wet van 10 juli 2016 tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een
deel van het personeel van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid alsmede tot regeling van diverse aangelegenheden met betrekking tot Famifed en de Federale Pensioendienst, artikel 5. Deze wet bepaalt in hetzelfde artikel ook dat de RSZ de pensioenafhoudingen int van de
provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.
Rekenhof, De invoering van de nieuwe geldelijke loopbaan voor het federaal overheidspersoneel, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, 2019, www.rekenhof.be. In casu ging het over de ‘aanvullingswedde
voor buitengewone prestaties voor verplegend personeel’.
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een voorstel van resolutie9, vast dat de lijst in de basiswet niet altijd verwijst naar de meest
recente regelgeving waarop de toekenning van een weddebijslag gebaseerd is en dat er weddebijslagen bestaan waarop een pensioeninhouding wordt uitgevoerd, hoewel ze niet zijn
opgenomen in de lijst bij de basiswet. Het Rekenhof besliste daarom een onderzoek te wijden aan deze problematiek.

1.2

Onderzoeksvragen

Het Rekenhof onderzocht in deze audit in hoeverre de Federale Pensioendienst (FPD) erin
slaagt om de wetstabel van aanneembare weddebijslagen up-to-date te houden en zo te
zorgen voor een pensioenberekening conform de regelgeving.
Daarnaast ging het na of er geen pensioenafhoudingen gebeuren op weddebijslagen zonder dat de betrokken ambtenaren hiervoor (later) aanspraak kunnen maken op een hoger
pensioen.
Ten slotte werd aandacht besteed aan de procedures die de FPD (en/of de RSZ) toepassen om
de juistheid van de DmfA-aangiftes te garanderen van de afhoudingen op weddebijslagen.
De audit zocht een antwoord op volgende onderzoeksvragen:
•

Vragen in verband met de lijst van aanneembare weddebijslagen in de basiswet:
• Gaat de FPD na of alle aanneembare weddebijslagen uit de lijst van de basiswet nog
bestaan?
• Gaat de FPD na of de huidige bedragen van de weddebijslagen overeenstemmen met
de volgens de wetstabel aanneembare bedragen (de bedragen van kracht op 31 december 1998)?
• Gaat de FPD na of de opgelijste weddebijslagen nog steeds onder dezelfde voorwaarden worden toegekend?
• Gaat de FPD na of de weddebijslagen uit de wetstabel niet werden vervangen door
bijslagen met dezelfde omschrijving, maar gesteund op een andere rechtsgrond?

•

Vragen in verband met de inning van de pensioenbijdragen:
• Gaat de FPD na voor welke weddebijslagen (al dan niet opgenomen in de lijst van de
basiswet) de RSZ pensioenafhoudingen int (en doorstort naar de FPD)?
• Gaat de RSZ na voor welke weddebijslagen (al dan niet opgenomen in de lijst van de
basiswet) hij pensioenafhoudingen int?
• Zijn de controleprocedures bij de RSZ en/of de FPD effectief en zijn ze efficiënt georganiseerd (gebruiksgemak, doorlooptijd enz.)?

9

Resolutie ingediend tijdens de zitting van de commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers van 15 oktober 2019 door parlementslid Thémont, Hand. Kamer, CRABV 55 COM 027,
p. 12-13; voorstel van resolutie over het in aanmerking nemen van de competentiepremies bij de berekening van
het pensioen, Parl. St. Kamer, 26 juni 2020, DOC 55 0736/005 (verslag) en 20 februari 2020, DOC 55 0736/003 (advies van het Rekenhof).
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1.3

Onderzoeksmethode

De audit werd uitgevoerd door onderzoek van de regelgeving over de weddebijslagen (koninklijke besluiten, dienstorders, softwaretoepassingen en gegevensbestand FPD …), aangevuld met bevraging of interviews (via e-mail of telefonisch) met de verantwoordelijke
ambtenaren.

1.4

Onderzoeksverloop

9 december 2020

Aankondiging van de audit bij de minister van Pensioenen en bij
de administrateur-generaal van de FPD

Januari tot juli 2021

Uitvoering van de audit en opmaak van het ontwerpverslag

27 oktober 2021

Verzending van het ontwerpverslag aan de minister van
Pensioenen en aan de administrateur-generaal van de FPD

25 november 2021

Antwoord van de administrateur-generaal van de FPD op het
ontwerpverslag

2 december 2021

Antwoord van de minister van Pensioenen op het ontwerp
verslag
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Hoofdstuk 2

Regelgeving
Voor een goed begrip schetsen we de huidige regelgeving, waar nuttig met enige historische
duiding.

2.1

In aanmerking nemen van weddebijslagen

Artikel 8 van de basiswet bepaalde altijd dat bepaalde bijslagen bij het loon (in de wet soms
‘emolumenten’ genoemd) in aanmerking konden worden genomen bij de vaststelling van de
ambtenarenpensioenen. In de loop van de jaren 1980 kenden meer en meer overheidsdiensten aan hun personeel weddebijslagen bovenop de gewone wedde (volgens weddeschaal)
toe. De pensioendienst (destijds de Administratie der Pensioenen) en het Rekenhof (dat
destijds ter goedkeuring van elk pensioendossier zijn visum moest verlenen) werden steeds
vaker geconfronteerd met het probleem of dergelijke weddevoordelen konden meetellen bij
de pensioenberekening of niet. Een duidelijkere regeling drong zich dan ook op.
Via de wet van 21 mei 1991 10 werd gepoogd om de kwestie objectief te regelen. De notie ‘inherent aan het ambt’ werd ingeschreven in de wet. In de parlementaire voorbereiding 11 stelde
de toenmalige minister van Pensioenen:
“De verwijzing naar ‘aan het ambt inherente’ weddebijslagen is dus niet meer dan de
bevestiging bij wet van een vaste administratieve rechtspraak. In de praktijk wijzigt er
dus niets aan de manier waarop de gemiddelde wedde van de laatste vijf jaar12 – die als
basis dient voor de berekening van het pensioen – wordt vastgesteld. (…)
Bij ontstentenis van enige specifieke wettelijke of verordeningsbepaling kan een weddebijslag (premie, toelage …) slechts als ‘inherent aan het ambt’ worden beschouwd wanneer deze werkelijk onlosmakelijk met het specifieke ambt van de betrokken ambtenaar
is verbonden. Hoewel voor dergelijke bijslagen geen specifieke weddeschaal bestaat,
heeft de bijslag bijna het karakter van een normale wedde en maakt hij bijgevolg integraal deel uit van de bezoldiging en dus ook van de loonschaal. (…)
Een bijslag die daarentegen aan alle personeelsleden van de overheid of van een bepaald
departement of aan welbepaalde personeelsleden wordt toegekend en geen verband
houdt met het uitgeoefende ambt, kan per definitie niet als ‘inherent aan het ambt’ worden beschouwd”.

10 Wet van 21 mei 1991 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare
sector, meer bepaald artikel 27.
11 Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector, verslag namens de commissie voor de Financiën, Parl. St. Kamer 1990-1991, DOC 1523/004, p. 14-15.
12 Intussen gewijzigd in een berekening op basis van de laatste tien jaar door de wet van 28 december 2011 houdende
diverse bepalingen, artikel 105.
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In de loop van de volgende jaren bleek ook deze omschrijving niet te voldoen. Zo leken bepaalde weddebijslagen die volgens de gangbare jurisprudentie steevast hadden meegeteld
bij de pensioenberekening niet te voldoen aan de nieuwe wettelijke omschrijving en werd
meermaals gepoogd om het aantal aanneembare weddebijslagen uit te breiden door te verwijzen naar de notie ‘inherent aan het ambt’. Elke weddebijslag die een overheidswerkgever
bij de pensionering van een ambtenaar voor het eerst vermeldde in de aangifte van het
weddegemiddelde, moest worden onderzocht door de studiedienst/juridische dienst van de
toenmalige Administratie der Pensioenen13.
Overheidswerkgevers kenden en kennen vaak een weddebijslag toe in plaats van een verhoging van de weddeschaal. De reden hiervoor ligt in het verschil in behandeling van deze
voordelen bij de pensioenberekening 14. Een verhoging van de weddeschaal heeft onmiddellijk een impact op de volledige referentiewedde (dus op het volledige tienjaarlijkse gemiddeld loon), terwijl een weddebijslag die in aanmerking komt, alleen het deel van het gemiddeld inkomen dat na de ingangsdatum van de bijslag is toegekend, verhoogt. Met andere
woorden, het effect van een loonsverhoging voor de actieve ambtenaren op de kostprijs
voor de pensioenen wordt aanzienlijk vertraagd door die toe te kennen in de vorm van een
weddebijslag in plaats van in de vorm van een aanpassing van de weddeschaal15.
Omdat de toepassing van deze regelgeving voor problemen bleef zorgen, greep de wetgever
opnieuw in. In de memorie van toelichting van het wetsontwerp16 dat zou uitmonden in de
huidige versie van artikel 8 van de basiswet vinden we de principes van de wijziging terug:
“Met betrekking tot de voor de berekening van het pensioen in aanmerking te nemen
weddebijslagen, stapt de nieuwe tekst af van het door de wet van 21 mei 1991 ingevoerde
begrip ‘aan het ambt inherent karakter’, daar in de praktijk gebleken is dat de vaststelling van het al dan niet inherent karakter van een weddebijslag aanleiding geeft tot heel
wat moeilijkheden. Het probleem heeft daarenboven een grotere draagwijdte gekregen
dan verwacht in 1991 omwille van de snelle toename van het aantal premies, vergoedingen, toelagen, weddebijslagen en andere voordelen van dezelfde aard die door de verschillende inzake het geldelijk statuut bevoegde overheden toegekend werden.

13 Zo bepaalde dienstnota AS/96.1134/edb/dvk van 17 oktober 1996: “De weddesupplementen waarvan de inaanmerkingneming voor de vaststelling van de gemiddelde wedde voortvloeit uit een specifieke wettelijke of reglementaire
bepaling zijn uiteraard altijd aanneembaar. Bij gebrek aan een dergelijke specifieke bepaling mogen de weddesupplementen slechts in aanmerking genomen worden indien daartoe uitdrukkelijk de toelating verleend werd of wordt door
het eerste bureau [de juridische dienst] dat als enige bevoegd is om te bepalen of een weddesupplement al dan niet in
aanmerking mag genomen worden”.
14 In bijkomende orde speelde ook het destijds van kracht zijnde systeem van ‘perequatie’ van de pensioenen een rol.
Bij een verhoging van een weddeschaal verbonden aan een bepaalde graad, werden volgens de oude regelgeving
alle lopende pensioenen onmiddellijk ook evenredig ‘geperequateerd’ (en dus verhoogd), waardoor de kostprijs van
een weddeverhoging aanzienlijk opliep. Door een aanpassing van de wetgeving over de perequatie in 2007 werd
deze impact verkleind.
15 De pensioenafhouding is immers in beide gevallen dezelfde, maar volstaat globaal gesproken niet om de verhoging
van de kostprijs te financieren.
16 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende sociale bepalingen, Parl. St. Kamer 1997-1998, DOC 1722/001,
p. 83-84, www.dekamer.be.
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In deze omstandigheden acht de Regering het belangrijk om klaarheid te scheppen en in
de mate van het mogelijke terug te keren naar het basisprincipe dat erin bestaat inzake
pensioenen enkel rekening te houden met de in de weddeschalen vastgestelde wedden.
De bijslagen die momenteel in aanmerking worden genomen voor de berekening van de
pensioenen zullen evenwel in de toekomst nog in aanmerking worden genomen, maar
in principe zal dit niet meer het geval zijn voor andere bijslagen. Het nieuwe artikel 8,
§ 2 bevat een exhaustieve opsomming van de weddebijslagen die in aanmerking mogen
worden genomen voor de vaststelling van de gemiddelde wedde die tot grondslag dient
voor de berekening van het pensioen.
Bovendien preciseert de nieuwe bepaling dat deze bijslagen slechts in aanmerking worden genomen ten belope van de bedragen vastgesteld op 31 december 1998. Indien het
bedrag van een van deze bijslagen achteraf wordt verhoogd, zal deze verhoging voor de
berekening van het pensioen slechts in aanmerking mogen worden genomen indien de
Koning dit uitdrukkelijk bepaalt.
De Koning heeft eveneens de bevoegdheid om nieuwe bijslagen aan te wijzen die eveneens in aanmerking zullen mogen worden genomen voor de vaststelling van de referentiewedde. Het is de bedoeling van de Regering om voor de toekomst de inaanmerkingneming van nieuwe bijslagen of van de verhoging van bestaande bijslagen te beperken.
Daarom zal de Koning enkel in gevallen waarin objectieve redenen beletten om een
loonsverhoging om te zetten in een herziening van de weddeschalen, per specifieke situatie onderzoeken of het nodig is om van de Hem verleende bevoegdheid gebruik te
maken.”
De wetgever wilde duidelijk paal en perk stellen aan het in aanmerking nemen van andere
geldelijke voordelen dan de zuivere weddeschaal bij de berekening van het overheidspensioen.
De nieuwe regelgeving bepaalde nog wel dat bij koninklijk besluit (maar dan uitzonderlijk
en enkel wanneer het onmogelijk is om de bijslag in de wedde op te nemen) kon worden bepaald dat nieuwe weddebijslagen en hogere bedragen van de bestaande weddebijslagen zouden meetellen in de pensioenberekening. De regelgeving definieert echter nergens expliciet
wat moet worden begrepen onder ‘nieuwe weddebijslagen’ of onder ‘hogere bedragen’, maar
gelet op de tekst van de memorie leek het evident dat elke vorm van uitbreiding alleen kan
bij in ministerraad overlegd koninklijk besluit. De wetgever had immers de bedoeling om
de op dat ogenblik bestaande toestand te behouden als een soort verworven recht, maar
om daarnaast slechts uitzonderlijk een nieuw bijkomend voordeel te laten meetellen, en
dit bovendien voor een in de tijd beperkte periode. Een nieuwe bezoldigingsregeling die de
toekenningsvoorwaarden, het tijdstip van verkrijgen van een weddebijslag of het bedrag
zelf verandert, zou dus in principe geen gevolgen mogen hebben voor de pensioenen.
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2.2

Pensioenafhoudingen op weddebijslagen

Rustpensioenen in de overheidssector zijn theoretisch nog steeds ‘gratis’ voor ambtenaren.
In de praktijk betalen ambtenaren nochtans, net zoals contractuele werknemers, sinds 1 oktober 1983 een persoonlijke pensioenafhouding van 7,50 % op hun loon17. In principe dienen
die persoonlijke bijdragen alleen voor de financiering van de overlevingspensioenen, maar
in artikel 61 van de wet-Mainil werd opgenomen dat het overschot van deze afhouding voor
overlevingspensioenen bestemd is voor de financiering van de rustpensioenen ten laste van
de Staatskas18.
De wet-Mainil regelt ook op welke looncomponenten de pensioenafhoudingen moeten worden toegepast (waaruit ook volgt dat er geen afhoudingen op andere componenten mogen
gebeuren). Artikel 60 onderging geen enkele wijziging en luidt dus nog steeds:
“De aan de in artikel 59 bedoelde personen toegekende wedden evenals de andere bezoldigingselementen die in aanmerking genomen worden voor de berekening der rustpensioenen, zijn onderworpen aan een verplichte afhouding vastgesteld op 7,5 pct.”
De wet bepaalt dus nadrukkelijk dat alleen de loonelementen die meetellen in de pensioenberekening, mogen worden onderworpen aan de pensioenafhouding. De wetgever heeft
dus duidelijk een verband gelegd tussen het in aanmerking nemen van een looncomponent
(in dit onderzoek: van weddebijslagen) en het afhouden van een bijdrage. Het afhouden
van pensioenbijdragen op een weddebijslag die niet in aanmerking wordt genomen bij de
pensioenberekening, heeft dus geen rechtsgrond.
Het meetellen van een weddebijslag voor de pensioenberekening leidt niet in alle gevallen
tot een voordeel voor de ambtenaren. Voor sommige hogere ambtenaren zal een pensioenberekening louter op basis van de wedde volgens weddeschaal, zonder weddebijslagen
dus, immers volstaan om aanspraak te maken op een pensioen dat wordt beperkt tot het
maximumbedrag. Voor hen betekent het in aanmerking nemen voor het pensioen van een
weddebijslag eigenlijk een loonsvermindering: er wordt immers 7,5 % afgehouden terwijl er
geen bijkomend pensioenrecht tegenover staat.

2.3

In aanmerking nemen vs. afhouding

Het in aanmerking nemen van weddebijslagen staat als zodanig los van de wettelijke bepalingen die de afhoudingen regelen. Uit het feit dat afhoudingen werden gedaan op een weddebijslag, kan dus geen recht worden geput om die weddebijslag in aanmerking te nemen
bij de pensioenberekening, indien hij niet voorkomt in de lijst in de basiswet. Anders zou
trouwens ook de bedoeling van de wetgever uit 1999 op losse schroeven komen te staan:
overheidswerkgevers zouden dan het in aanmerking nemen van weddebijslagen kunnen
afdwingen door er gedurende een zekere periode pensioenafhoudingen op uit te voeren.

17 Vóór 1 mei 1982 bedroegen de pensioenafhoudingen 6,5 % en vanaf die datum tot 1 oktober 1983 was dit 7 %.
18 Voordien gebeurde dit ook, maar moest het elk jaar formeel worden geregeld via een begrotingsartikel.
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Meer nog, uit een dienstorder van de FPD blijkt dat het feit of er pensioenafhoudingen zijn
toegepast, het in aanmerking nemen van een weddebijslag bij de pensioenberekening niet
negatief mag beïnvloeden 19. Een weddebijslag die in de lijst staat, moet worden meegerekend in het pensioen, ook als er geen afhoudingen op zijn gebeurd.

2.4

Inning van pensioenafhoudingen

De pensioenafhoudingen op de lonen van ambtenaren werden vroeger gestort in een organiek begrotingsfonds, het Fonds voor Overlevingspensioenen. Toen dat werd afgeschaft20,
werden alle bijdragen rechtstreeks gestort aan de Pensioendienst voor de Overheidssector
(PDOS)21. In het kader van het Capeloproject werd echter beslist om de RSZ de afhoudingen
voor statutaire ambtenaren, net zoals voor alle contractuele werknemers, te laten innen
(zie punt 1.1).
Aangezien deze geldstroom een belangrijke financieringsbron is van de overheidspensioenen, ligt het voor de hand dat de RSZ en de FPD de correcte inning van de pensioenafhoudingen controleren. Hierop wordt verder ingegaan in hoofdstuk 3.

19 Dienstorder AS/99.1208/edb van 07 juni 2001 betreffende ‘weddebijslagen – pensioenbijdragen’: “In het algemeen
kan trouwens gesteld worden dat het feit dat op een weddebijslag geen pensioeninhoudingen zijn verricht geweest, niet
voor gevolg kan hebben dat de inaanmerkingneming van die weddebijslag bij de berekening van de gemiddelde wedde
zou kunnen geweigerd worden. Indien op een weddebijslag vermeld in voormeld artikel 8, § 2 geen afhoudingen werden
verricht dan dient die weddebijslag dus toch in aanmerking genomen te worden bij de berekening van het pensioen”.
20 Het fonds werd afgeschaft door artikel 145 van de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen.
21 De PDOS werd op 1 januari 2006 opgericht door de wet van 12 januari 2006. De taken en het personeel van de
Administratie der Pensioenen van het vroegere ministerie van Financiën werden naar deze instelling overgeheveld. Op 1 april 2016 fuseerden de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de PDOS tot de Federale Pensioendienst
(FPD), door de wet van 18 maart 2016 tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten “Pensioenen” van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere
socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst
voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels.
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Hoofdstuk 3

Pensioenafhoudingen
op weddebijslagen
Het Rekenhof ging na hoe de FPD en de RSZ de wettigheid van de inningen van pensioenafhoudingen op de weddebijslagen controleren.

3.1

Controle door de FPD

De FPD gaf aan dat hij sinds de overheveling van de inning van de pensioenafhoudingen
naar de RSZ, niet meer zelf kan controleren tot op het niveau van de afhoudingen op weddebijslagen. Hij verwees daarom voor de specifieke aspecten van de controle door naar de
RSZ. De FPD wijst er wel op dat bij de opstart van het Capeloproject een ‘DmfA-atlas’ werd
opgebouwd (zie verder punt 4.3) waarmee de RSZ voor elke looncomponent (wedde, toelage, vergoeding, bijslag …) kan vaststellen of de FPD die beschouwt als een component die
in aanmerking komt voor de pensioenberekening.
De FPD benadrukt daarnaast dat hij zelf in de upstream pensioenberekeningen wel degelijk
controles heeft ingebouwd die ervoor zorgen dat alleen de weddebijslagen die mogen meetellen, daadwerkelijk voor het pensioen worden meegerekend.

3.2

Controle door de RSZ

De pensioenafhoudingen van de overheidssector worden sinds 2016 aangegeven in de ‘gewone’ kwartaalaangiftes van sociale bijdragen bij de RSZ. De gegevens van de federale en
de regionale besturen zijn een onderdeel van de DmfA-aangiftes, die van de provinciale en
plaatselijke besturen zitten in de zogenaamde ‘DmfAPPL-aangiftes’22.
Het Rekenhof ging na welke procedures en controles de RSZ uitvoert op de inning van de
afhoudingen op weddebijslagen. De RSZ gaf aan dat hij momenteel het merendeel van de
pensioenafhoudingen op weddebijslagen niet controleert, maar werkt aan een verbetering
van de controlemogelijkheden.
3.2.1
Huidige toestand
Volgens de RSZ worden de DmfA momenteel anders gecontroleerd dan de DmfAPPL.
3.2.1.1 DmfA
Bij DmfA controleert de RSZ alleen op basis van de jaarwedde volgens weddeschaal. Die
zit vervat in de bijkomende gedeelten van de aangifte (de zgn. Capeloblokken) die bij de

22 DmfA is de afkorting van ‘Déclaration multifonctionelle / multifunctionele Aangifte’; in DmfAPPL staat ‘PPL’ voor
‘Provinciale en Plaatselijke / Provinciales et Locales’.
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opstart van het Capeloproject in 2011 werden toegevoegd aan de DmfA 23 . Op basis van de
jaarwedde volgens weddeschaal kan de geïndexeerde maandwedde worden berekend en
vervolgens de berekeningsbasis van de pensioenbijdrage worden gecontroleerd.
Er is echter geen informatie aanwezig waarmee ook eventuele andere loonelementen kunnen worden geverifieerd. De codering van de loonelementen in de DmfA via zogenaamde
‘looncodes’24 is onvoldoende gedetailleerd om degene die onderworpen zijn aan de pensioenafhouding te onderscheiden van die welke zijn vrijgesteld van de pensioenafhouding.
Die codes werden destijds logischerwijze gedefinieerd op basis van het al dan niet onderworpen zijn aan de (globale) socialezekerheidsbijdrage. Alle loonelementen die onderworpen zijn aan de (volledige) socialezekerheidsbijdrage, worden dus samen gecodeerd onder
één code25. De berekeningsbasis van de (globale) socialezekerheidsbijdrage en die van de
pensioenafhoudingen voor statutaire ambtenaren verschillen echter. Voor statutaire ambtenaren is een deel van de loonelementen die zijn onderworpen aan de socialezekerheidsbijdrage, niet onderworpen aan de pensioenafhouding. Omdat de codes alleen globaal gedefinieerd werden op basis van de socialezekerheidsbijdrage, voldoen ze voor statutaire
ambtenaren dan ook niet als berekeningsbasis voor de pensioenafhouding26.
In de DmfA worden bovendien normaal alleen de loonelementen aangegeven die daadwerkelijk onderworpen zijn aan de socialezekerheidsbijdrage; de loonelementen die zijn
onderworpen aan de pensioenafhouding van de overheid maar vrijgesteld van de rest van
de socialezekerheidsbijdrage, ontbreken volledig in de aangifte27.
De inspectie van de RSZ zou bij een controle ter plaatse wel kunnen nagaan of er afhoudingen zijn gebeurd of niet. Het Rekenhof merkt daarbij op dat dit impliceert dat de RSZ in
principe elke pensioenafhouding op een (nog) niet aanneembare weddebijslag in dat geval
als onwettig zou moeten worden rapporteren.

23 Het gaat om het blok ‘Gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector’, met daaronder het
blok ‘Baremieke wedde’ en daaronder het blok ‘Weddebijslag’.
24 Zo worden alle bedragen die beschouwd worden als loon aangegeven met code 1; alle premies die worden uitbetaald onafhankelijk van het aantal effectief gewerkte dagen in het kwartaal (bijvoorbeeld eindejaarspremie) met
code 2 enz.
25 De werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid zijn de volgende:
Tak van de sociale zekerheid
Pensioen

Contractuele werknemers

Statutaire ambtenaren

7,50 %

7,50 %

ZIV – tak geneeskundige verzorging

3,55 %

3,55 %

ZIV – tak uitkeringen

1,15 %

-

Werkloosheid
Totaal

0,87 %

-

13,07 %

11,05 %

26 Bijvoorbeeld: stel dat een statutaire ambtenaar gedurende een bepaald kwartaal naast zijn wedde volgens weddeschaal een vergoeding voor het bezit van een bepaald bekwaamheidsbewijs ontvangt (waarbij dat weddecomplement niet aanneembaar is voor de pensioenberekening). Zijn wedde is dan onderworpen aan de volledige
socialezekerheidsbijdrage van ambtenaren (dus inclusief de pensioenafhouding), maar de vergoeding is alleen
onderworpen aan de ’rest’ van de socialezekerheidsbijdrage, doch niet aan de pensioenafhouding. In de DmfAaangifte wordt echter de som van beide looncomponenten aangegeven met de code 1. Het deel wedde (dat onderworpen is aan de pensioenafhouding) kan dus niet worden onderscheiden van het deel vergoeding (dat niet is
onderworpen aan de pensioenafhouding) omdat beide bedragen deel uitmaken van één enkele code.
27 Voorbeeld: het weddesupplement voor buitengewone prestaties van verplegend en verzorgend personeel komt
niet voor in de DmfA.
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3.2.1.2 DmfAPPL
In tegenstelling tot de DmfA, bevatten de DmfAPPL wel alle looncomponenten (dus naast
gegevens over de wedde volgens weddeschaal ook data over de weddebijslagen). De codificatie in de DmfAPPL is volgens de RSZ wel voldoende gedetailleerd om controle op de weddebijslagen mogelijk te maken.
De RSZ controleert de pensioenafhouding op basis van zogenaamde bezoldigingscodes28
en dus niet op basis van de Capeloblokken. De controle op het gebruik van de correcte
bezoldigingscode verloopt geïnformatiseerd (het gaat eerder om een controle op materiële
vergissingen dan om een inhoudelijke controle). Daarnaast controleert de inspectiedienst
van de RSZ ook ter plaatse, met een meer inhoudelijke benadering.
3.2.2
Vooruitzicht
Volgens de RSZ zal vanaf het eerste kwartaal van 2022 de codificatie van de loonelementen
uitbetaald aan de statutaire ambtenaren gedetailleerder worden, om aldus de controle van
de pensioenafhouding te verfijnen tot op het niveau van de weddebijslagen.
De verschillen tussen de aangiftes van enerzijds de federale en regionale besturen en anderzijds de provinciale en lokale besturen zullen op dat ogenblik ook wegvallen. De DmfAPPL
worden geïntegreerd in de DmfA, zodat ze ook op dezelfde wijze kunnen worden gecontroleerd. Concreet houdt dit het volgende in:
•

•

3.3

De codes die momenteel zowel componenten onderworpen aan de pensioenafhouding
als componenten zonder pensioenafhouding bevatten, worden gesplitst. De componenten onderworpen aan de volledige socialezekerheidsbijdrage behouden de huidige code,
de componenten waarop geen pensioenafhouding wordt geïnd, krijgen een nieuwe29.
Een dergelijke uitsplitsing wordt voorzien voor alle codes die tot dusver een probleem
stelden op dit punt.
De componenten die alleen onderworpen zijn aan de pensioenafhouding (uit de sector
van de statutaire ambtenaren) krijgen een volledig nieuwe code.

Deelconclusie

Uit de bevraging van de FPD en de RSZ blijkt dus dat op dit ogenblik het al dan niet innen van pensioenafhoudingen op andere looncomponenten dan de wedde (waaronder dus
vooral weddebijslagen), niet wordt gecontroleerd. De huidige DmfA-aangiftes zijn daarvoor
immers te weinig gedetailleerd. Op basis van de gegevens over de inningen kan dus niet
worden vastgesteld of, noch op hoeveel weddebijslagen er eventueel ten onrechte afhoudingen worden uitgevoerd of niet worden uitgevoerd.

28 Elke component van het loon wordt geïdentificeerd met een specifieke code die meteen ook bepaalt of op deze
component al dan niet een pensioenafhouding moet worden toegepast. Naast de code wordt ook het uitbetaalde
bedrag aangegeven.
29 Zo wordt de code 1 voor loon voortaan opgesplitst in een code 1 (voor de eigenlijke wedde) en een code 61 (waarin de looncomponenten terechtkomen die wel aan de ‘rest’ van de socialezekerheidsbijdragen zijn onderworpen, maar niet aan de pensioenafhouding). In bovenvermeld voorbeeld zou de wedde volgens weddeschaal dus
code 1 blijven, de vergoeding voor bezit van een bepaald bekwaamheidsbewijs zou code 61 worden.
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Het Rekenhof heeft in eerder onderzoek wel vastgesteld dat er weddebijslagen bestaan
waarop de pensioenafhouding van 7,5 % wordt uitgevoerd hoewel ze (nog) niet zijn opgenomen in de lijst van de basiswet30. Het ging om bijslagen omschreven als competentietoelage,
competentieontwikkelingstoelage of premie voor competentieontwikkeling, die echter waren toegekend op basis van een andere reglementaire tekst dan het koninklijk besluit van
20 december 2007 31 (dat wel in de lijst van de basiswet werd opgenomen). Eén categorie van
de betrokken weddebijslagen werd intussen wel via een in ministerraad overlegd koninklijk
besluit toegevoegd aan de lijst, namelijk de competentieontwikkelingstoelage toegekend
aan het zogenaamde CaLog-personeel van de politiediensten32. Voor andere, gelijkaardige
weddebijslagen33 waarop al sinds jaren inningen worden gedaan, is dit (nog) niet het geval.
Het Rekenhof acht het waarschijnlijk dat er nog andere weddebijslagen bestaan waarop
pensioenafhoudingen gebeuren hoewel ze niet in aanmerking komen voor de pensioenberekening. Het kan daarbij niet alleen gaan om weddebijslagen die geheel niet meegeteld
worden in de pensioenberekening, maar (vooral) ook om weddebijslagen waarvan de bedragen sinds 1999 of sinds een latere opname in de lijst bij de basiswet werden verhoogd en
waarop daardoor pensioenafhoudingen gebeuren op een hoger bedrag dan het bedrag dat
in aanmerking komt voor het pensioen, wat evenzeer onwettig zou zijn34. De inkomsten die
uit dergelijke afhoudingen voortvloeien voor de RSZ zouden dan ook onwettig zijn.
Het Rekenhof beveelt dan ook aan dat de RSZ een efficiënte en performante controleprocedure uitwerkt waarmee de FPD geregeld kan nagaan op welke looncomponenten en op
welke bedragen overheidswerkgevers van de verschillende bestuursniveaus afhoudingen
verrichten. Door middel van die procedure moet de FPD kunnen nagaan of op alle weddebijslagen die voor de berekening van de overheidspensioenen meetellen, correct een
pensioenafhouding van 7,5 % gebeurt. Omgekeerd moet de FPD ermee kunnen nagaan of
pensioenafhoudingen ten onrechte worden toegepast op weddebijslagen die niet voor het
pensioen meetellen. Bovendien moeten de pensioenafhoudingen zo worden geboekt dat de
FPD er een gedetailleerd beeld van kan opvragen.
30 Rekenhof, De invoering van de nieuwe geldelijke loopbaan voor het federaal overheidspersoneel, Verslag aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, 2019, www.rekenhof.be.
31 Koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de inaanmerkingneming voor de berekening van het pensioen,
van de competentietoelage en de premie voor competentieontwikkeling toegekend aan bepaalde personeelsleden van de Staat.
32 Koninklijk besluit van 2 februari 2021 betreffende het in aanmerking nemen, bij de berekening van het pensioen,
van de competentieontwikkelingstoelage toegekend aan de personeelsleden van het administratief en logistiek
kader van de politiediensten.
33 Het gaat om de volgende weddecomplementen:
— de competentietoelage toegekend met toepassing van de artikelen 6, 12, 18 en 42 van het koninklijk besluit van
1 april 2007 houdende de bezoldigingsregeling en de loopbanen bij de Nationale Arbeidsraad;
— de competentieontwikkelingspremie toegekend met toepassing van artikel 64 van het koninklijk besluit van
22 november 2006 houdende diverse maatregelen inzake de loopbaan van het Rijkspersoneel van de niveaus
A, B, C en D;
— de competentieontwikkelingspremie toegekend in uitvoering van artikel 26 van het koninklijk besluit van
29 augustus 2009 betreffende de gecertificeerde opleidingen;
— de competentieontwikkelingspremie toegekend in uitvoering van artikel 36 van het koninklijk besluit van
25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.
34 Een eis tot terugbetaling van dergelijke ten onrechte afgehouden bijdrage zou dan ook binnen de wettelijke verjaringstermijnen kunnen worden ingewilligd. De wet bepaalt dat vorderingen tegen de RSZ met het oog op terugbetaling van niet verschuldigde bijdragen verjaren na drie jaar, te rekenen vanaf de dag van de betaling (artikel 42 van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders).
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Hoofdstuk 4

In aanmerking nemen
van weddebijslagen
Hoewel de wetgever in 1999 het in aanmerking nemen van weddebijslagen wilde beperken,
en het liefst bevriezen of op termijn zelfs laten uitdoven, werd de lijst van aanneembare
weddebijslagen sindsdien vaak uitgebreid, zowel langs formele als informele weg.
Wat de formele aanpassingen betreft, onderzocht het Rekenhof de eigenlijke regelgeving
(wetten en koninklijke besluiten), de voorbereidende teksten (memorie van toelichting,
verslag aan de Koning, advies Raad van State) en de dienstorders van de FPD om na te gaan
op welke punten de principes achter de wetswijziging van 1999 intussen werden aangevuld,
gewijzigd of bevestigd.
Het Rekenhof onderzocht verder op welke grond de FPD oordeelt of wijzigingen aan de
oorspronkelijke regelgeving van een aanneembare weddebijslag al dan niet tot gevolg hadden dat het in aanmerking nemen formeel moest worden ‘vernieuwd’ of ‘aangepast’ door
het treffen van een in ministerraad overlegd koninklijk besluit. De criteria die de FPD hierbij hanteert, moeten uiteraard in overeenstemming zijn met de standpunten in de eigen
dienstorders en met de adviezen van de Raad van State over de doorgevoerde uitbreidingen
van de lijst en degene die in voorbereiding zijn.
Het Rekenhof ging tot slot ook na welke formele uitbreidingen van de lijst van aanneembare weddebijslagen ‘in onderzoek’ zijn.

4.1

Onderzoeksmethode

Het Rekenhof ontving, met het oog op de controle van de wijze waarop de FPD de lijst van
aanneembare weddebijslagen up-to-date houdt, een Excelbestand met daarin alle weddebijslagen die een Capelocode hebben. Dit impliceert dat het bestand alle bij de pensioenberekening aanneembare weddebijslagen zou moeten bevatten. De FPD stelde de lijst samen
op basis van de zogenaamde ‘DmfA-atlas’35, die in principe alle weddeschalen en -bijslagen
bevat van alle overheidswerkgevers die tot het werkveld van de FPD behoren.
Een Capelocode wordt in principe toegekend op vraag van de werkgever-overheidsdienst.
Als de werkgever een dergelijke aanvraag niet doet, bestaat er geen Capelocode en kan de
nieuwe weddebijslag niet in de DmfA (en dus later ook niet in de referentiewedde bij de
pensioenberekening) vermeld zijn.

35 Deze databank moet de werkgevers de mogelijkheid bieden om bij de verplichte kwartaalaangifte voor de sociale
zekerheid (de DmfA- of DmfAPPL) op basis van het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen te beschikken over een volledige set van de weddeschalen en -bijslagen geldig voor hun overheidsdienst.

Het Rekenhof trachtte voor elke weddebijslag de evolutie van de rechtsgrond in de basiswet
te reconstrueren via opzoekingen in juridische databanken. Bijkomend vroeg het over een
aantal bijslagen verduidelijking aan de FPD.
Het Rekenhof stelde tijdens dat onderzoek vast dat het aangeleverde Excel-bestand een
aantal materiële fouten bevatte. Zo is in sommige gevallen de verwijzing naar de rechtsgrond fout omschreven (besluit Executieve in plaats van koninklijk besluit enz.), is de datum van de rechtsgrond of van de aanvang van het in aanmerking nemen of de verwijzing
naar het artikel fout of ontbreken een of meer van deze gegevens.
Ook werd bij een aantal recenter in aanmerking genomen weddebijslagen het koninklijk
besluit dat deze bijslag aan de lijst toevoegt als rechtsgrond vermeld en niet, zoals voor alle
andere bijslagen, de regelgeving die de weddebijslag creëerde.
Het aantal fouten bleef, rekening houdend met de omvang van de data, aanvaardbaar.
De pensioenadministratie gebruikt sinds decennia ook een zogenaamd recueil waarin de
belangrijkste regelgeving wordt verzameld en bijgewerkt (zowat tweemaal per jaar). De lijst
van aanneembare weddebijslagen bij de basiswet werd in dit recueil wel aangevuld, maar
voor een aantal weddebijslagen ontbreekt de verwijzing naar het in ministerraad overlegd
koninklijk besluit dat de inaanmerkingneming regelde.

4.2

Actualisering van de lijst in de basiswet

4.2.1
Uitbreidingen
De eerste twee uitbreidingen van de lijst in de basiswet, in 2001, gebeurden niet door de uitvoerende macht (bij in ministerraad overlegd koninklijk besluit), maar wel door de wetgever
zelf. Deze twee toevoegingen maakten deel uit van de wet die een vernieuwd pensioenstelsel creëerde voor de geïntegreerde politiediensten36. De eerste uitbreiding betrof volgens de
memorie van toelichting 37 louter de opname in de wet van de weddebijslagen verbonden aan
nieuwe mandaten waaraan via dezelfde wet pensioenrechten werden verleend. De tweede
uitbreiding was volgens hetzelfde document “de rechtzetting van een vergetelheid” bij het
opstellen van de oorspronkelijke lijst. Deze aanpassingen wijzen er dus geenszins op dat de
wetgever zijn visie uit 1999 (zie punt 2.1) had gewijzigd.
Het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel legt op dat vergelijkbare situaties in principe op
een vergelijkbare manier worden behandeld. Het Rekenhof stelt vast dat er weddebijslagen
bestaan die betrekking hebben op zeer gelijkaardige situaties of personeelscategorieën als
degene die al in de lijst van artikel 8 van de basiswet zijn opgenomen. Voor zover de regelgever niet verantwoordt waarom op dit punt een onderscheid wordt gemaakt, kan dit minstens een risico inhouden in het licht van het gelijkheidsbeginsel. Bijvoorbeeld:

36 Wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun rechthebbenden.
37 Wetsontwerp betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun rechthebbenden, memorie van
toelichting, Parl. St. Kamer 2000-2001, DOC 50 1112/001 , p. 10 -11, www.dekamer.be.
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Wanneer de wetgever beslist dat een ‘competentietoelage’ of een ‘competentie-ontwikkelingspremie’ weddebijslagen zijn die voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking
te komen voor de pensioenberekening voor overheidsdienst A en B, dan vloeit uit het
gelijkheidsbeginsel voort dat volkomen vergelijkbare weddebijslagen (met dezelfde inhoud, dezelfde achtergrond en benaming) bij overheidsdienst C en D eveneens in aanmerking komen.
Wanneer de aanvullingswedde voor het verplegend personeel voor wisselende prestaties
en nacht- en weekenddiensten in aanmerking komt bij instelling X, lijkt het met respect
voor het gelijkheidsbeginsel onvermijdelijk dat deze bijslag ook voor het verplegend
personeel van instellingen Y en Z met zeer vergelijkbare prestaties in aanmerking komt.

Uit het antwoord van toenmalig minister van Pensioenen Bacquelaine op een parlementaire
vraag 38, bleek dat er midden 2018 een koninklijk besluit in voorbereiding was om een twintigtal nieuwe soorten weddebijslagen bij meerdere overheidswerkgevers en –niveaus toe te
voegen aan de lijst van aanneembare weddebijslagen. Het Rekenhof ging begin 2021 bij de
FPD na over welke weddebijslagen het gaat en onderzocht waarom het regelgevende proces
zo lang aansleept, wat daarvan de mogelijke gevolgen zijn en hoe de verhouding tussen het
aspect ‘inaanmerkingneming’ en het aspect ‘afhoudingen’ wordt beoordeeld.
Uit het antwoord van de FPD blijkt dat er in mei 2021 nog steeds ruim twintig (groepen)
weddebijslagen waren waarvoor een overheidsdienst heeft gevraagd of ze bij koninklijk besluit kunnen worden opgenomen in de wetstabel van de aanneembare weddebijslagen. De
toestand is met andere woorden quasi ongewijzigd gebleven sinds 2018. De FPD kon daarbij
niet meedelen of (en zo ja, vanaf wanneer) op de betrokken weddecomplementen momenteel een pensioeninhouding wordt verricht. De RSZ deelde hierover alleen mee dat Defensie
een pensioeninhouding verricht op het weddecomplement voor de onregelmatige prestaties van militairen met een paramedische functie. Overigens stelt het Rekenhof vast dat er
voor deze afhouding geen begindatum wordt toegepast en dat ze niet wordt gecontroleerd.
Nochtans maakt de FPD voor elke aanvraag een raming van de kostprijs van het in aanmerking nemen van de betrokken weddebijslag, die hij samen met het ontwerp van koninklijk
besluit meestuurt naar het kabinet van de minister van Pensioenen. Dat wijst erop dat
deze ramingen, wat de opbrengst van de pensioenafhoudingen betreft, niet uitgaan van de
intussen werkelijk gerealiseerde ontvangsten, maar alleen van een simulatie op basis van
de gegevens in de Capelodatabank of op basis van gegevens opgevraagd bij de betrokken
overheid. Zo actualiseert de FPD de ontwerpen en ramingen die hij aan het vorige kabinet
(minister Bacquelaine) had gestuurd; voor enkele ontwerpen van koninklijk besluit is de
geactualiseerde raming al naar het huidige kabinet (minister Lalieux) gestuurd.
4.2.1.1 Competentiepremies en aanvullingswedden
Het Rekenhof stelt vast dat meer dan de helft van de aanvragen voor opname in de wetstabel
betrekking heeft op één welbepaalde soort weddebijslag, namelijk op verschillende vormen van competentiepremies. Het gaat onder meer om een weddebijslag voor ambtenaren

38 Vraag van de heer Deseyn van 30 mei 2018 over ‘weddetoeslag voor militairen’ (meer specifiek: vraag 4: Welke
personeelsleden met een weddecomplement verkeren vandaag in een gelijkaardige situatie? Welke initiatieven zult u
voor deze personeelsleden nemen?), antwoord minister op 29 juni 2018, Vr. en Antw. Kamer, QRVA 54 162, nr. 349,
p. 217-218, www.dekamer.be.
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van de FOD Financiën en van de Nationale Plantentuin die naar de Vlaamse overheid zijn
overgeheveld, voor het personeel van de rechtbanken, voor het naar de Vlaamse overheid
overgehevelde personeel van Famifed en voor personeel van de Nationale Arbeidsraad.
Daarnaast zijn er ook twee gevallen van weddebijslagen toegekend aan ambtenaren die een
paramedische functie vervullen bij het ministerie van Defensie (burgerpersoneel en militairen) en hiervoor recht hebben op een aanvullingswedde39.
De vraag rijst dan ook waarom dergelijke bijslagen nog altijd niet in aanmerking komen,
terwijl volkomen gelijkaardige weddebijslagen (bij andere overheden) al jaren geleden werden toegevoegd aan de wetstabel of zelfs al in de oorspronkelijke wetstabel voorkwamen40.
Een verantwoording van deze verschillende behandeling dringt zich dus op.
Een dergelijk uitstel kan bovendien niet worden verantwoord doordat een regering ontslagnemend is en maar bevoegd is voor lopende zaken. Inhoudelijk lijkt het immers duidelijk
te gaan om de verdere realisatie van een bestaande en besliste materie. De Raad van State
heeft in zijn advies bij een andere uitbreiding (zie hierna punt 4.2.1.2) al te kennen gegeven
dat de regering op basis van de feitelijke gegevens kan oordelen dat het vaststellen of wijzigen van een verordening noodzakelijk is en op die basis de beslissing doorvoeren. In de
hiervoor beschreven gevallen zou, op basis van dit principe, een aanpassing van de regelgeving mogelijk zijn geweest.
Een raming van de kostprijs van het in aanmerking nemen is een logische stap om de toekomstige pensioenuitgaven accuraat te kunnen schatten, maar lijkt geen fundamentele
invloed meer te (kunnen) hebben op de beslissing zelf. De principiële beslissing tot de ‘uitgave’ is immers al genomen bij het in aanmerking nemen van de eerste bijslag van hetzelfde
type (dus bijvoorbeeld bij de eerste competentietoelage of de eerste aanvullingswedde voor
verplegend personeel).

39 De ‘voorganger’ van deze aanvullingswedde (toen nog vastgesteld op 10 %), toegekend op basis van het koninklijk besluit van 19 september 1967, staat trouwens nog steeds in de lijst van aanneembare weddebijslagen
(nummer 7 van het eerste deel).
40 In de basiswet staan bijvoorbeeld volgende bijslagen:
— het weddecomplement toegekend met toepassing van artikel 25 van het koninklijk besluit van
19 september 1967 betreffende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van sommige
ambtenaren in de rijksbesturen, die belast zijn met ambten in verband met bijstand en hygiëne (nummer 7);
— de competentietoelage toegekend met toepassing van de artikelen 34 tot en met 36 van het koninklijk besluit
van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten
gemene graden (nummer 41);
— de competentietoelage toegekend met toepassing van de artikelen 7, 8, 9, 13,14, 15, 17, 19 en 21 van het koninklijk
besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van
het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Ministerie van Financiën (nummer 48);
— de competentietoelage toegekend met toepassing van artikel 33ter van het koninklijk besluit van
10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene
graden (nummer 52);
— de premie voor competentieontwikkeling, toegekend met toepassing van de artikelen 33ter tot 36bis van
het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale
overheidsdiensten gemene graden, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 november 2006 houdende
diverse maatregelen inzake de loopbaan van het Rijkspersoneel van de niveaus A, B, C en D (nummer 54).
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4.2.1.2 Vertragingen en terugwerkende kracht
Vermits er een verband bestaat tussen het in aanmerking komen van een weddebijslag en
het uitvoeren van pensioenafhoudingen op dat weddevoordeel, lijkt het voor de hand te
liggen dat bij het toekennen van een nieuwe weddebijslag onmiddellijk of minstens binnen relatief korte tijd wordt beslist of dit loonvoordeel in het pensioen mag worden verrekend én vanaf dat ogenblik wordt gestart met pensioenafhoudingen. Zo kwam met het
koninklijk besluit van 3 april 2003 41 de ‘competentietoelage toegekend met toepassing van de
artikelen 34 tot en met 36 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de
weddeschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden’ in aanmerking
en kende daarbij terugwerkende kracht toe voor een beperkte periode, namelijk tot 26 september 2002 (ongeveer zes maanden)42.
In de praktijk is deze aanpak echter eerder uitzondering dan regel: heel wat weddebijslagen
komen in aanmerking met zeer ruime terugwerkende kracht. Zo had het koninklijk besluit
van 7 mei 2004 43, waarbij twee nieuwe weddebijslagen uit de onderwijssector44 in aanmerking kwamen, zelfs terugwerkende kracht tot 1 juli 1991, dit is tot de datum waarop de notie
inherent aan het ambt (de voorloper van de huidige regelgeving met een exhaustieve lijst
in de wet, dus) werd ingeschreven in de regelgeving. Ook in dit koninklijk besluit wordt
nergens duidelijk gesteld of, en zo ja vanaf wanneer, er pensioenafhoudingen gebeurden op
deze weddebijslagen.
In de adviezen van de Raad van State kwam de terugwerkende kracht of de link tussen
de pensioenafhoudingen en het in aanmerking komen van de weddebijslagen zelden ter
sprake. Dat was wel het geval in het advies van de Raad van State45 bij het koninklijk besluit van 26 september 2009, waarbij twee premies van mandaathouders binnen de Franse
Gemeenschap in aanmerking kwamen46. De Raad van State geeft hierbij aan dat de

41 Koninklijk besluit van 3 april 2003 tot uitvoering van artikel 8, § 2, vierde lid van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.
42 Ook in dat geval maakt het getroffen besluit echter niet duidelijk of er vóór de datum van uitvaardiging al pensioenafhoudingen werden gedaan op het betrokken loonvoordeel.
43 Koninklijk besluit van 7 mei 2004 tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid en § 2, vierde lid van de wet van
21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.
44 Het gaat meer bepaald om:
— de bijwedden toegekend met toepassing van de artikelen 44quater decies, § 2 van het decreet van
27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs
en de gesubsidieerde centra van leerlingenbegeleiding, en de artikelen 55octies decies en 55vicies,
§ 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het
gemeenschapsonderwijs;
— de mandaatsvergoeding toegekend met toepassing van de artikelen 136, 137, § 1, 1° en 158 van het decreet van
13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.
45 Raad van State, Advies 47.006/2/V van 4 augustus 2009 van de afdeling Wetgeving, tweede vakantiekamer,
www.raadvst-consetat.be.
46 Te weten:
— de premie toegekend met toepassing van artikel 19 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap
van 27 maart 2003 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal 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;
— de premie toegekend met toepassing van artikel 27 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap
van 1 december 2006 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenarengeneraal 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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rechtvaardiging van de retroactieve inwerkingtreding van het in aanmerking nemen moet
worden opgenomen in het verslag aan de Koning.
In zijn advies bij het meest recente (stand eind mei 2021) ontwerp van in ministerraad overlegd koninklijk besluit waarbij weddebijslagen in aanmerking komen voor de pensioenberekening47, gaat de Raad van State heel wat verder:
“Luidens artikel 2 heeft artikel 1 van het ontwerp uitwerking met ingang van 1 januari 2007.
In het licht van de overwegingen C en G van resolutie 736/007 die door de Kamer van
volksvertegenwoordigers aangenomen is op 20 juli 2020, is die terugwerking verantwoord omdat de eigen bijdrage van 7,5 % die samenhangt met het in aanmerking nemen
van de competentieontwikkelingstoelage in kwestie bij de berekening van het pensioen,
vanaf die datum ingehouden is.
Dat staat niet vermeld in het verslag aan de Koning; daarin is enkel sprake van een
persoonlijke bijdrage van 7,5 % die voortaan gestort moet worden. Aangezien op die
toelagen vanaf 1 januari 2007 een persoonlijke bijdrage van 7,5 % ingehouden is, kan de
voorgenomen terugwerking aanvaard worden.
Het zou hoe dan ook een goede zaak zijn om het verslag aan de Koning op dit punt
te verduidelijken, door uiteen te zetten welke gegevens de terugwerking waarin artikel
2 voorziet, verklaren en rechtvaardigen.” 48
Kortom, de Raad van State koppelt duidelijk de rechtvaardiging van de terugwerkende
kracht aan de pensioenafhoudingen die al zijn gebeurd voor de periode waarop de terugwerking betrekking heeft.
De voorbije jaren waren er gedurende langere periodes regeringen in lopende zaken. De
betrokken ministers haalden in antwoord op meerdere parlementaire het ontbreken van
die volle bevoegdheid als (enig) argument aan om het uitblijven van de toevoeging van een
weddebijslag te verantwoorden49.
In geen enkel van zijn adviezen bij de koninklijke besluiten waarbij de lijst van aanneembare weddebijslagen in de basiswet wordt uitgebreid, onderzoekt de Raad van State deze
kwestie. Er werd immers telkens een dringend advies gevraagd50, waardoor het onderzoek
van de afdeling Wetgeving beperkt blijft tot de rechtsgrond, de bevoegdheid van de steller
en de voorafgaande vormvereisten51.

47 Koninklijk besluit van 2 februari 2021 betreffende het in aanmerking nemen, bij de berekening van het pensioen,
van de competentieontwikkelingstoelage toegekend aan personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten.
48 Raad van State, Advies 68.074/4 van 21 oktober 2020 van de afdeling Wetgeving, vierde kamer, meer bepaald bij
artikel 2 van het ontwerp, Belgisch Staatsblad van 15 februari 2021, editie 2, p. 14808.
49 Zie bijvoorbeeld het antwoord van de minister op de vraag van mevrouw Thémont over “Het pensioen van het CaLogpersoneel bij de geïntegreerde politie”, Hand. Kamer, 15 oktober 2019, CRIV 55 COM 027, p. 22-23, www.dekamer.be.
50 Op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.
51 Zoals bepaald in artikel 84, § 3 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.
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In zijn advies bij het ontwerp dat uitmondde in het koninklijk besluit van 5 december 201152
kaart de Raad de kwestie wel zijdelings aan:
“Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad
van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. Dit advies
wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van
het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als zij
te oordelen heeft of het vaststellen of wijzigen van een verordening noodzakelijk is.” 53
Grote vertraging bij het in aanmerking nemen van weddebijslagen is niet nieuw. Van de
26 uitbreidingen die sinds 1999 werden doorgevoerd, hadden maar veertien aanpassingen
minder dan drie jaar terugwerkende kracht, acht bijslagen hadden meer dan zes jaar terugwerkende kracht en drie daarvan zelfs meer dan tien jaar54. De meest recente uitbreiding
van de lijst gebeurde iets meer dan veertien jaar na de invoering van de betrokken weddebijslag. Ook de ruim twintig weddebijslagen die in voorbereiding zijn, hebben zonder uitzondering betrekking op al lang bestaande weddebijslagen, waarvan een aantal inmiddels
al is afgeschaft.
Doordat beslissingen over het in aanmerking nemen van bepaalde weddebijslagen ettelijke
jaren aanslepen, bestaat er voor de betrokken ambtenaren (en gepensioneerden) gedurende
heel die periode rechtsonzekerheid, op twee vlakken. De ambtenaren weten niet of de bijslagen uiteindelijk zullen worden meegerekend in hun pensioen.

52 Koninklijk besluit van 5 december 2011 tot gelijkstelling van mandaten toegekend aan ambtenaren-generaal van
het Waalse Gewest met een vaste benoeming inzake pensioenen en tot inaanmerkingneming voor de berekening
van het pensioen van bepaalde supplementen en ambtstoelagen toegekend aan ambtenaren van het Waalse
Gewest.
53 Raad van State, Advies 49.692/2 van 6 juni 2011, afdeling Wetgeving, tweede kamer, www.raadvst-consetat.be.
54 Een paar sprekende voorbeelden:
— De mandaatsvergoeding toegekend met toepassing van de artikelen 136, 137, § 1, 1° en 158 van het decreet van
13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap (nummer 43) werd aan de lijst in de basiswet
toegevoegd bij in ministerraad overlegd kb van 7 mei 2004. Het ging nochtans om een decreet uit 1994 dat
dus in 1999 onmiddellijk in de lijst van de basiswet had kunnen worden opgenomen. Het in aanmerking nemen
kreeg in 2004 zelfs terugwerkende kracht tot 1 juli 1991, dit is tot de datum van de vorige wetgeving over
weddebijslagen (waarin deze looncomponenten moesten voldoen aan de notie ‘inherent aan het ambt’).
— Uit de titel van het nummer 49 uit de lijst (‘de aanvullende wedde toegekend aan de directeur van de operaties,
met toepassing van artikel 24 van het koninklijk besluit van 22 augustus 1998 …, zoals het bestond voor de
afschaffing ervan door artikel 277, 3°, van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van
de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat’) blijkt dat de weddebijslag als rechtsgrond
voor het in aanmerking nemen voor pensioen werd ingevoegd in de basiswet op het ogenblik dat het
toekenningsbesluit al was afgeschaft en vervangen door nieuwe wetgeving (de toevoeging gebeurde pas bij
kb van 20 december 2007). Aangezien de oorspronkelijke regelgeving dateerde uit 1998 had de weddebijslag
eigenlijk al in de oorspronkelijke lijst opgenomen moeten zijn.
— De nummers 57 en 58 werden door eenzelfde in ministerraad overlegd kb (van 5 december 2011) toegevoegd
aan de lijst. Uit de titels blijkt echter dat het gaat om de opname van het ‘oorspronkelijke’ toekenningsbesluit
van een weddebijslag (‘…, zoals het luidde vóór de wijziging door het besluit van de Waalse regering van
31 augustus 2006’) en het wijzigende besluit (‘…, zoals vervangen door het besluit van de Waalse regering van
31 augustus 2006’).
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Bovendien ondergaat hun loon mogelijk (het is immers niet duidelijk of de bijslag uiteindelijk zal meetellen voor het pensioen) een onwettige afhouding, die na een vrij beperkte
termijn niet meer kan worden gerecupereerd55.
4.2.1.3 Impact op pensioenuitgaven
De hierboven geschetste situatie vertekent ook de ontvangsten en uitgaven voor de overheidspensioenen. Op sommige weddebijslagen worden namelijk wellicht gedurende jaren
pensioenafhoudingen uitgevoerd, terwijl er geen uitgave tegenover staat. Zodra echter beslist wordt de bijslag in aanmerking te nemen, moeten de inmiddels toegekende pensioenen, waarvan de referentiewedde de betrokken weddebijslag bevat, worden herberekend
en achterstallige pensioenbedragen worden betaald. Het uitstel van het treffen van een
koninklijk besluit dat een weddebijslag in aanmerking neemt, zorgt er dus voor dat (een
deel van de) pensioenuitgaven over meerdere begrotingsjaren worden doorgeschoven.
Bovendien veroorzaakt de uitvoering van een dergelijke terugwerkende kracht een aanzienlijke werklast voor de FPD. Het Rekenhof ging na welke procedure de FPD volgt om
de pensioenen van het CaLog-personeel aan te passen, waarvoor eind januari 2021 na vele
jaren de competentietoelage werd toegevoegd aan de lijst van de basiswet (onder nummer
61). Hieruit bleek het volgende:
•

•

•

•

De pensioenen worden niet herberekend op basis van de gegevens in de Capelodatabank. De FPD nam integendeel contact op met de werkgever om zo te komen tot een
(uitgebreide) lijst van CaLog-personeel dat in het verleden de bewuste competentietoelage heeft genoten. De FPD heeft de werkgever gevraagd om alle DmfA-aangiftes sinds
2012 (!) van de betrokken ambtenaren te herzien. Die samenwerking moet ervoor zorgen, zo stelt de FPD, dat de ambtenaren zo snel mogelijk ‘de beste service’ (lees: een
pensioenherziening) krijgt.
De pensioenen waarvan de referentiewedde (het vijf- of tienjaarlijkse gemiddeld inkomen) nog periodes van voor 2012 bevat (toen de uitbouw van de Capelodatabank op
basis van de DmfA's startte), moeten manueel door de FPD worden herzien, om te vermijden dat de ‘historische gegevens’ (de loopbaan- en weddegegevens van vóór 2012)
verloren zouden gaan in de databank.
De oudste pensioenen, die nog zijn berekend op basis van een papieren dossier, moeten helemaal worden herberekend door op basis van de nog voorhanden zijnde stukken
(normaal zijn er scans van de originele loopbaandocumenten) het dossier aan te passen
in de berekeningssoftware PenCalc. Voor die berekening kan alleen worden uitgegaan
van de listing van de werkgever.
In casu ging het om de herziening, voor één in aanmerking genomen weddebijslag met
een terugwerkende kracht tot 1 januari 2007, van maar liefst 572 pensioendossiers.

De vaststellingen over de gevolgen van dergelijke vertraging gelden evenzeer voor eerdere
en toekomstige vergelijkbare laattijdige uitbreidingen.

55 Vorderingen tegen de RSZ om niet-verschuldigde bijdragen te laten terugbetalen, verjaren na drie jaar te rekenen
vanaf de dag van de betaling.
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4.2.2
Schrappingen
Een tabel in de wet en erop steunende databanken (hier de weddeatlas) bieden een garantie
op een correcte toepassing voor zover zij geen achterhaalde gegevens bevatten. De tabel in
de basiswet en zeker in de onderliggende databank moet dus regelmatig worden bijgewerkt
en afgeschafte weddebijslagen moeten worden verwijderd56.
De basiswet bepaalt dat de tabel kan worden aangevuld bij in ministerraad overlegd koninklijk besluit, maar het verwijderen of vervangen van bijslagen moet nog steeds gebeuren
door de wetgever zelf. Het Rekenhof meent dan ook dat de wetgever de mogelijkheid zou
kunnen opnemen om via in ministerraad overlegd koninklijk besluit ook niet langer bestaande weddebijslagen te schrappen uit de wet. De FPD wijst er in zijn antwoord op dat
het “heel moeilijk, zo niet onmogelijk” is “om te bepalen vanaf welk ogenblik een weddebijslag
verwijderd mag worden uit voormelde lijst van weddebijslagen”. Het Rekenhof is zich bewust
van het feit dat deze taak een goede opvolging vereist, maar is precies daarom van oordeel
dat de FPD hiervoor beter geplaatst is dan de wetgever zelf. Het feit dat dit geen gemakkelijke taak is, mag geen reden zijn om overbodig geworden weddebijslagen zonder meer in
de lijst van de basiswet te laten staan.
De FPD heeft bovendien aangegeven dat hij niet controleert of de weddebijslagen uit de
lijst nog bestaan. De FPD deelde mee dat er op vraag van de overheidswerkgevers een
Capelocode wordt gecreëerd voor elke weddebijslag, voor zover het gaat om loonvoordeel
dat in aanmerking komt voor de pensioenberekening. Zodra een weddebijslag een dergelijke code heeft gekregen, wordt niet meer opgevolgd of de bijslag nog wordt toegepast of niet.
Omgekeerd hebben heel wat aanneembare weddebijslagen in de lijst van de basiswet nooit
een Capelocode gekregen. Het gaat vooral om weddebijslagen die een rechtsgrond hebben
die al (ruim) voor het opstarten van de Capelodatabank en het elektronisch berekenen van
de pensioenen werd afgeschaft of opgeheven.

56 Daarbij moet worden opgemerkt dat een gecodeerde (en dus voor pensioen aanneembare) weddebijslag die niet
meer aan een actieve ambtenaar mag worden toegekend, onmiddellijk uit de databank kan worden verwijderd,
maar dat diezelfde weddebijslag pas uit de wetstabel mag worden gehaald wanneer er ook geen enkel lopend
pensioen meer bestaat waarbij deze weddebijslag in de berekening is vervat (de opname in de wet vormt immers
een deel van de rechtsgrond van de pensioenberekening). De FPD wees er zijn antwoord terecht op dat niet meer
toekenbare weddebijslagen na vele jaren toch nog kunnen opduiken bij de vaststelling van de referentiewedde van
een uitgesteld rustpensioen of een overlevingspensioen.

34

Zowel de lijst in de basiswet als de databank bevat enkele weddebijslagen waarvan het onwaarschijnlijk is dat er nog ambtenaren zijn die ze genieten in hun loonpakket of (zelfs) dat
er nog lopende pensioenen zijn of in de toekomst nog pensioenen zouden moeten worden
toegekend die deze bijslagen bevatten of zouden moeten bevatten. Als voorbeeld:
•
•

•

de weddetoeslag bepaald in artikel 152bis van de wet van 15 juni 1899 houdende titel II
van het Wetboek van Strafrechtspleging voor het Leger (nummer 1 uit de lijst);
de anciënniteitsbijslag toegekend met toepassing van het koninklijk besluit van
22 april 1952 betreffende de anciënniteitsbijslag bepaald bij artikel 13 van de wet van
3 augustus 1919 en 27 mei 1947, bij de wet van 14 februari 1955 en bij het koninklijk besluit
nr. 6 van 21 januari 1957 (nummer 2);
de weddebijslag toegekend met toepassing van het koninklijk besluit van
15 april 1965 houdende toekenning van een weddebijslag aan sommige leden van het door
de Staat bezoldigd personeel wier indiensttreding door de oorlog 1940-1945 merkelijk is
vertraagd (nummer 6).

4.3

Juiste rechtsgrond

Sinds 1999 kwamen uiteraard niet alleen ‘nieuwe’ weddebijslagen in aanmerking, maar
werden de weddebijslagen op de lijst van de basiswet ook vaak gewijzigd of afgeschaft (en
daarbij vaak vervangen).
4.3.1
Principiële houding van de FPD
De FPD stelt een zeer strikt onderscheid te maken tussen enerzijds weddebijslagen die nog
altijd steunen op dezelfde rechtsgrond, ook als die (vaak) gewijzigd is, en anderzijds weddebijslagen waarvan de rechtsgrond werd afgeschaft en vervangen door een volledig nieuwe
regelgeving, en dit ongeacht of het over inhoudelijk vergelijkbare weddevoordelen gaat.
Concreet gaf de FPD aan het volgende onderscheid te hanteren:
•

•

Wanneer de oorspronkelijke wettelijke of reglementaire bepalingen (volledig) worden
afgeschaft, beschouwt de FPD een ‘vergelijkbare’ weddebijslag als een nieuwe weddebijslag, die dus niet voorkomt op de lijst van de basiswet. De FPD koppelt aan een dergelijke
nieuwe weddebijslag geen (nieuwe) Capelocode en daardoor kan de overheidswerkgever
een dergelijke weddebijslag niet aangeven in de Capeloblokken van de trimestriële sociale zekerheidsaangifte.
Wanneer de oorspronkelijke wettelijke of reglementaire bepalingen behouden blijven (zij
het dat de artikelen geheel of gedeeltelijk worden vervangen door recentere wettelijke of
reglementaire bepalingen), beschouwt de FPD dit als een voortzetting van de bestaande
weddebijslag, die dus wel voorkomt op de lijst van de basiswet.

Deze tweede benadering, waarbij de FPD alle wijzigingen aan in aanmerking genomen
weddebijslagen meteen ook als zodanig beschouwt, biedt verregaande uitbreidingsmogelijkheden voor de overheidswerkgevers57. Ze kunnen immers bijkomende loonvoordelen invoeren door ze in te voegen in bestaande regelgeving en ze op die manier onmiddellijk in

57 Deze benadering strookt niet met het feit dat voor een aantal wijzigingen aan de weddebijslagen voorzien in het
Gerechtelijk Wetboek wel nieuwe in ministerraad overlegde koninklijke besluiten noodzakelijk werden geacht
(zie hierna punt 4.3.2).
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aanmerking laten komen. Bovendien komt de uiteindelijke kostprijs van het in aanmerking
nemen in de pensioenberekening altijd ten laste van de federale overheid58.
Afhankelijk van wat de FPD dus verstaat onder ‘bestaande in aanmerking komende bijslagen’ genieten ambtenaren in het ene geval van het feit dat hun werkgever een uitbreiding
van een bestaande bijslag verbindt aan een regelgeving die een eerdere (en in feite ‘andere’) weddebijslag in aanmerking neemt terwijl ze in het andere geval, wanneer een nieuwe
rechtsgrond vereist is, jaren in onzekerheid moeten afwachten of de bijslag in aanmerking
zal komen, terwijl dat voor collega’s die werken bij een andere overheid al lang het geval is.
4.3.2
Toetsing van inhoudelijke vereisten
In het merendeel van de onderzochte koninklijke besluiten waarbij de lijst van aanneembare weddebijslagen in de basiswet wordt uitgebreid, wordt niet ingegaan op de inhoudelijke
aspecten van die uitbreiding. Noch de Raad van State in zijn advies59, noch de ministerraad
in het verslag aan de Koning, vermelden waarom wordt beslist om een bepaalde weddebijslag toe te voegen aan de wetstabel. Het is dus niet mogelijk om na te gaan in welke mate
de FPD en/of de minister en zijn administratie zijn nagegaan of de toevoegingen die de
overheidswerkgevers vragen, voldoen aan de beperkte redenen die de wetgever aangaf voor
een uitbreiding van de aanneembare bijslagen (te weten: uitzonderlijk en enkel wanneer het
onmogelijk is om de bijslag in de wedde op te nemen).
Slechts bij twee aanvullingen wordt in het verslag aan de Koning ingegaan op de inhoudelijke redenen voor het in aanmerking nemen van de weddebijslag: de koninklijke besluiten
over de bijkomende weddebijslagen bepaald in artikel 357, § 1 en 360bis van het Gerechtelijk
Wetboek60 . Die twee weddebijslagen staan in de wetstabel van de actieve diensten achteraan de basiswet, en niet in de gewone nummering in art. 8, § 2. De kern van de verantwoording bij het eerste uitvoeringsbesluit luidt:
“Als gevolg van deze wetswijzigingen61 stemmen de vanaf 1 januari 2000 in de artikelen
357 en 360bis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde weddenbijslagen – de in artikel
357, § 1, 1°, van dat wetboek bedoelde weddenbijslag voor de afdelingsvoorzitters in het
Hof van Cassatie uitgezonderd – niet meer overeen met de in artikel 8, § 2, eerste lid,
8°, van de algemene wet van 21 juli 1844 bedoelde weddenbijslagen. Deze nieuwe weddenbijslagen kunnen daarom niet in aanmerking genomen worden voor de berekening
van de pensioenen.”
Het verslag aan de Koning van het tweede koninklijk besluit bevat nog de volgende belangwekkende passages:
58 Overheidswerkgevers als gemeenschappen en gewesten schuiven daardoor het financiële gevolg van hun beslissing op de pensioenberekening door naar het federale niveau.
59 Ook hier is de verklaring dat het advies telkens wordt gevraagd binnen een beperkte termijn waardoor het onderzoek van de afdeling Wetgeving beperkt blijft tot de rechtsgrond, de bevoegdheid van de steller en de voorafgaande vormvereisten.
60 Het koninklijk besluit van 10 juli 2001 betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van weddenbijslagen toegekend aan magistraten en het koninklijk besluit van 30 januari 2006 betreffende het in aanmerking nemen
voor het pensioen van diverse weddenbijslagen toegekend aan magistraten.
61 Het verslag citeert de wet van 29 april 1999 tot wijziging, wat de wedden van de magistraten van de rechterlijke
orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 28 maart 2000 tot wijziging van de rechterlijke organisatie ten gevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning.
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“Artikel 8, § 2, derde lid, van de algemene wet van 21 juli 1844 beperkt dit voordeel62
evenwel tot de weddenbijslagen zoals zij tot op 31 december 1998 - d.i. daags vóór de
inwerkingtreding van voornoemde wet van 25 januari 1999 - van kracht waren. Deze
beperking impliceert uiteraard ook dat volkomen nieuwe weddenbijslagen die na 31 december 1998 in het Gerechtelijk Wetboek worden ingevoegd, niet in aanmerking kunnen
genomen worden voor de berekening van het pensioen.
(…)
Als gevolg van deze wetswijziging63 stemmen de vanaf 1 januari 2000 in artikel 360bis
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde weddenbijslagen niet meer overeen met de in
artikel 8, § 2, eerste lid, 8°, van de algemene wet van 21 juli 1844 bedoelde weddenbijslagen van vóór 31 december 1998. Deze nieuwe weddenbijslagen kunnen daarom niet
opgenomen worden in de referentiewedde die als grondslag dient voor de berekening van
de pensioenen.”
Met andere woorden: in beide koninklijke besluiten wordt de mogelijkheid om bestaande
weddebijslagen verder in aanmerking te nemen bij de berekening van het pensioen, wanneer de rechtsgrond van de bijslagen wordt gewijzigd of de inhoud van de bijslagen wordt
hervormd, eng geïnterpreteerd. Volgens deze benadering volstaat het niet dat nieuwe voordelen worden ‘toegevoegd’ of ‘ingepast’ in regelgeving die al in de wetstabel staat. Wanneer
de weddebijslagen door een aanpassing niet meer overeenstemmen met de oorspronkelijke
weddebijslagen uit de lijst, is een nieuw koninklijk besluit nodig.
De (enge) voorwaarden die de wetgever opgaf als reden voor een uitbreiding van de aanneembare bijslagen (te weten: uitzonderlijk en enkel wanneer het onmogelijk is om de bijslag
in de wedde op te nemen) (zie punt 2.1), moeten door de uitvoerende macht op een correcte
wijze worden ingevuld. In dat verband wijst het Rekenhof op een weddebijslag die van bij
de oorsprong op de lijst van de basiswet voorkomt, meer bepaald ‘de bijwedde toegekend met
toepassing van het koninklijk besluit van 16 januari 1970 houdende toekenning van een bijwedde aan sommige leden van het onderwijzend personeel die houder zijn van bijzondere d
 iploma’s’
(nummer 10). Deze bijwedde werd sinds de inwerkingtreding in 1999 van artikel 8, § 2 van
de basiswet meermaals gewijzigd door elk van de betrokken overheden (Vlaamse, Franse en
Duitstalige Gemeenschap). De FPD oordeelde hierbij blijkbaar steeds dat de aanpassingen
verder konden steunen op de vermelding van de oorspronkelijke rechtsgrond in de tabel
van de basiswet. Daarbij rijst de vraag of een dergelijke weddebijslag meer dan 50 jaar na de
invoering ervan nog altijd kan worden beschouwd als ‘uitzonderlijk’. Daarenboven is een
weddebijslag volgens de intentie van de wetgever in 1999 alleen aanvaardbaar ‘wanneer het
onmogelijk is om de bijslag in de wedde op te nemen’. Die opname in de wedde is nochtans
al een feit. Zo heeft de Vlaamse Gemeenschap de betrokken weddevoordelen in 200564 afgeschaft en geïncorporeerd in (aparte) weddeschalen.

62 Lees: het in aanmerking nemen van een weddebijslag voor de vaststelling van de referentiewedde die als grondslag
dient voor de berekening van het pensioen.
63 Ook hier wordt verwezen naar de wet van 29 april 1999 tot wijziging, wat de wedden van de magistraten van de
rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek.
64 Bij besluit van de Vlaamse Executieve van 15 april 2005.
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4.3.3
Gevolgen van een ruimere of preciezere omschrijving
Naarmate de omschrijving van de weddebijslag minder precies was bij de opname in de
basiswet, blijkt het achteraf makkelijker voor de werkgevers om wijzigingen ‘automatisch’
te laten meetellen. De verschillen in de wijze van omschrijven van de weddebijslagen in de
wetstabel zijn groot. Enkele voorbeelden:
•

•

•

•

•

de supplementen toegekend met toepassing van artikel 349 (vroeger LII.CV.4.) van het
besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse ambtenarencode, zoals het luidde vóór de wijziging door het besluit van de Waalse Regering van
31 augustus 2006 (nummer 57);
de weddencomplementen toegekend met toepassing van de artikelen 20, 24 en 26 van
het koninklijk besluit van 10 juli 1996 houdende diverse geldelijke bepalingen ten voordele van sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus 2+, 2, 3 en 4 (nummer 31);
de functietoeslag toegekend aan het verplegend en paramedisch personeel krachtens de
omzendbrieven van het ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu van 12 juni 1991 of
1 juni 1992 (nummer 23);
de uitkeringen bepaald bij artikel 3 van het besluit van de Algemene Vergadering van de
Raad van State van 16 februari 1979 tot vaststelling van de weddenschalen van de leden
van het administratief personeel van de Raad van State (nummer 16);
de weddecomplementen bepaald bij of krachtens het organiek reglement van het
personeel van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat en de Gemeenschapsen Gewestparlementen, met uitzondering van die toegekend wegens uitoefening van
hogere functies (nummer 35).

In zijn advies65 bij een van de eerste uitbreidingen van de lijst (via het koninklijk besluit van
25 maart 200366) stelde de Raad van State zich aanvankelijk bovendien vragen bij het feit
dat het ontwerp van besluit refereerde aan een syndicaal protocol en niet aan een juridisch
bindende norm, maar aanvaardde volgende uitleg van de gedelegeerde ambtenaar:
“Ten einde te vermijden dat de Koning zou dienen tussen te komen om de tekst van artikel 8, § 2, eerste lid van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke
pensioenen aan te passen telkenmale als de regeling inzake de financiële tegemoetkoming aan de werkgever gewijzigd wordt, werd er de voorkeur aan gegeven om in het
ontwerp van koninklijk besluit te verwijzen naar het protocol nr. 120/2 van 28 november 2000 van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten betreffende het
meerjarenplan voor de openbare gezondheidssector in plaats van naar de verschillende
koninklijke besluiten die in uitvoering van dat protocol genomen werden en desgevallend nog zullen genomen worden.
Ik ben zo vrij er nog op te wijzen dat ook voor andere weddenbijslagen soms niet naar een
koninklijk besluit of een gelijksoortige norm verwezen wordt. Zo wordt in artikel 8, § 2,
eerste lid, 12) van voormelde wet van 21 juli 1844 verwezen naar de weddenbijslagen toegekend aan het personeel van de verkeersleidingsdiensten «krachtens onderhandelingen
gevoerd in Sectorcomité VI: Verkeerswezen”.
65 Raad van State, Advies nr. 34.662/2 van de afdeling Wetgeving, gegeven op 7 januari 2003, www.raadvst-consetat.be.
66 Koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van weddenbijslagen
toegekend aan verplegend en verzorgend personeel van de openbare sector.
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Met andere woorden, de Raad van State aanvaardt dat bij uitbreidingen van de lijst van
weddebijslagen van de basiswet naar niet-juridisch bindende normen wordt verwezen omdat zo minder vaak aanpassingen moeten worden vastgelegd bij koninklijk besluit. De Raad
van State doet dit op grond van het feit dat de oorspronkelijke lijst ook al dergelijke verwijzingen bevatte.
In de lijst werden inderdaad weddebijslagen opgenomen zonder dat daarbij wordt verwezen
naar de specifieke norm of regeling waarmee ze werden ingevoerd. Enkele voorbeelden:
•

•

de veranderlijke wedde of de weddecomplementen toegekend aan het personeel van de
verkeersleidingsdiensten van de Regie der Luchtwegen krachtens de collectieve overeenkomst betreffende de sociale programmatie 1972-1973 of krachtens onderhandelingen gevoerd in het Sectorcomité VI: Verkeerswezen (nummer 12 in de wetstabel);
de weddecomplementen bepaald bij of krachtens het organiek reglement van het
personeel van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat en de Gemeenschapsen Gewestparlementen, met uitzondering van die toegekend wegens uitoefening van
hogere functies (nummer 35 in de wetstabel).

Ook bij het merendeel van de weddebijslagen in het tweede deel van de lijst staat geen precieze verwijzing naar de rechtsnorm op basis waarvan ze werden ingevoerd. Dit is echter te
verklaren doordat het gaat om weddebijslagen toegekend aan ambtenaren van plaatselijke
besturen, waarbij de rechtsnorm uitgaat van elk plaatselijk bestuur afzonderlijk, zodat die
onmogelijk kan worden vermeld in de basiswet.
Uit de Exceltabel die FPD aan het Rekenhof bezorgde, blijkt dat heel wat overheidsdiensten
gebruik hebben gemaakt van deze ruime interpretatie van de FPD (die wordt getolereerd
door de Raad van State) om op basis van een ‘open’ omschrijving van aanneembare weddebijslagen in de wetstabel hun aanneembare weddebijslagen aanzienlijk uit te breiden,
zonder dat hiervoor de procedure van de opname in een regelgevende tekst werd doorlopen
en zonder dat er sprake was van controle van inhoudelijke aspecten67.
4.3.4
Onduidelijke band met bestaande regelgeving
Het automatisch in aanmerking nemen van meerdere andere weddebijslagen, louter omdat een eerdere regelgeving voorkomt in de lijst van de basiswet, roept overigens vaak juridische vragen op, omdat het verband tussen de oorspronkelijke rechtsgrond in de lijst
van de wet en de (ver)nieuw(d)e regelgeving dikwijls onduidelijk is. Het automatisch in

67 Enkele voorbeelden:
— Bij de Raad van State werd na een wijziging aan het statuut met ingang van 1 juli 2007 een bestaande
aanneembare weddebijslag (ook) toegekend aan personeel met de graad van receptionist en hoofdreceptionist
(met nieuwe Capelocodes) en werd deze weddebijslag automatisch aanneembaar op basis van de vermelding
in de basiswet van de omschrijving ‘de uitkeringen bepaald bij artikel 3 van het besluit van de Algemene
Vergadering van de raad van State van 16 februari 1979 tot vaststelling van de weddenschalen van de leden van
het administratief personeel van de Raad van State’ (nummer 16).
— Voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd in de basiswet als omschrijving van aanneembare
weddebijslagen (nummer 35) gesteld dat het moest gaan om een bijslag ‘bepaald bij of krachtens het organiek
reglement van het personeel van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat en de Gemeenschaps-en
Gewestparlementen, met uitzondering van die toegekend wegens uitoefening van hogere functies’. Deze brede
omschrijving liet toe om na 1999 nog herhaaldelijk nieuwe bijslagen automatisch te laten meetellen in de
pensioenberekening, zonder dat een nieuw kb moest worden getroffen.

WEDDEBIJSLAGEN IN DE BEREKENING VAN HET AMBTENARENPENSIOEN / 39

aanmerking nemen staat eveneens haaks op de trage behandeling van nieuwe aanvragen
tot opname. Enkele voorbeelden uit de lijst met ruim 60 weddebijslagen:
•

De oorspronkelijke lijst in de basiswet bevat drie groepen van weddebijslagen die werden toegekend aan personeel van de vroegere Regie voor Maritiem Transport (loodstoelage, aanvullende bezoldiging, zeegeld; nummers 14, 18 en 19). Die overheidsdienst werd
opgeheven en vereffend met ingang van 1 maart 1997 (dus nog vóór de inwerkingtreding van de wijzigingen van 1999 aan de basiswet) door het koninklijk besluit van 18 februari 1997, in uitvoering van de wet van 26 juli 199668. In dit uitvoeringsbesluit werd
rechtstreeks het behoud van het overheidspensioen (met inbegrip van alle bestaande
berekeningselementen) voor alle gewezen personeelsleden van de Regie voor Maritiem
Transport gewaarborgd. Toch werd dit besluit niet in de basiswet opgenomen. De Raad
van State had eerder al geoordeeld dat dit juridisch geen beletsel is, maar op dat ogenblik achtte de regering zelf die werkwijze niet wenselijk. Aanleiding voor de juridische
onenigheid was het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van
de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat. In artikel 231, § 2,
vierde lid van dat besluit staat volgende passage over de waarderingstoelage: “Ze wordt
ook in aanmerking genomen voor de berekening van het rust- en overlevingspensioen.” In
zijn advies69 bij het ontwerp van het koninklijk besluit van 16 februari 201470 gaat de
Raad van State op deze kwestie in. De Raad stelt duidelijk dat een dergelijk koninklijk
besluit een voldoende rechtsgrond vormt: “In tegenstelling tot hetgeen gesteld wordt in
het verslag aan de Koning, ontleent het voornoemde artikel 233, § 2, vierde lid van het
koninklijk besluit van 13 december 2006, in het licht van die grondwetsbepaling71 een afdoende rechtsgrond aan de eerste zin van artikel 8, § 2, vierde lid van de algemene wet van
21 juli 1844 “op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen”72. Artikel 233, § 2, vierde lid van het
koninklijk besluit van 13 december 2006 heeft deze lijst weliswaar niet op uitdrukkelijke
wijze aangevuld, zoals artikel 1 van dit ontwerp dit beoogt te doen, maar het rechtsgevolg
ervan blijft niettemin hetzelfde en stemt in wezen overeen met hetgeen die door de wet verleende machtiging bepaalt”. Verder in het advies besluit de Raad: “De conclusie is dan ook
dat het ontwerp geen enkele thans geldende regel wijzigt, en dat, aangezien het dan ook uitsluitend een louter formele, en geen juridische draagwijdte heeft, de terugwerking zinloos
is en achterwege gelaten moet worden.” De regering geeft in het uiteindelijke verslag aan
de Koning aan dat het deze mening van de Raad van State niet deelt en geeft daarvoor
volgende argumenten: “Artikel 8, § 1, vierde lid van voormelde wet van 21 juli 1844 bepaalt
immers dat enkel de in § 2 van dit artikel opgenomen bijslagen in aanmerking kunnen worden genomen voor de berekening van het pensioen. Elke eventuele bijslag die niet in deze
lijst voorkomt, mag dus niet in aanmerking worden genomen. Bovendien beschikt de Koning niet over de macht om nieuwe bijslagen op te nemen maar enkel over deze om de lijst

68 Wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de
Europese Economische en Monetaire Unie.
69 Raad van State, Advies nr. 54.663/2 van 23 december 2013, afdeling Wetgeving, vierde kamer,
www.raadvst-consetat.be.
70 Koninklijk besluit van 16 februari 2014 betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van de waarderingstoelagen toegekend aan sommige ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat.
71 De Raad van State verwijst hier naar artikel 179 van de Grondwet (“Geen pensioen, geen gratificatie ten laste van de
staatskas kan worden toegekend dan krachtens een wet”).
72 Deze zin luidt: “De koning kan, bij een besluit genomen na overleg in de Ministerraad, de lijst van de in het eerste en
tweede lid bedoelde weddenbijslagen aanvullen”.
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•

•

•

van de weddenbijslagen die voorkomen in deze § 2 te vervolledigen. Ten slotte zou het in
aanmerking nemen van weddenbijslagen bij bijzondere bepalingen, zonder deze op te nemen in artikel 8, § 2, indruisen tegen de doelstelling van verheldering en exhaustiviteit die
nagestreefd wordt door de wetgever.” In de praktijk gaat de FPD hier nog een stap verder
in de andere richting: het Excelbestand bevat zelfs Capelocodes die steunen op een niet
in ministerraad overlegd koninklijk besluit waarin wordt bepaald dat de aanvullende
bezoldiging en de loodstoelage mogen meetellen voor de berekening van het rust- en
overlevingspensioen.
De lijst bevat ook het weddecomplement toegekend met toepassing van artikel XIII
147 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 (nummer 28), d.i. de
weddebijslag voor het bezit van het diploma van informaticus (en het uitoefenen van
die functie). Dit besluit werd opgeheven door het besluit van de Vlaamse regering van
15 juli 2002, dat op zijn beurt werd opgeheven door het besluit van de Vlaamse regering
van 16 maart 2007. De weddebijslagen voor informatici worden al die tijd gewoon verder
in aanmerking genomen (zonder dat er een nieuw koninklijk besluit kwam), omdat de
nieuwe besluiten telkens verwijzen naar de oudste regelgeving over de voorwaarden
om als informaticus recht op een bijslag te hebben, met name een besluit van 14 oktober 1992. Dat besluit uit 1992 komt zelf echter niet voor in de basiswet, zodat het verband
tussen een volledig opgeheven besluit uit de lijst (van 24 november 1993) en de recentere
regelgeving wel erg onduidelijk wordt.
De lijst vermeldt ook het weddecomplement, toegekend met toepassing van het besluit
van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 tot toekenning van een weddencomplement van
11  % aan bepaalde personeelsleden van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel en
het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Rekem (nummer 29). Hoewel dit besluit nog
bestaat, vermeldt de Exceltabel voor een hele reeks Capelocodes als rechtsgrond de besluiten van de Vlaamse regering van 4 maart 2005 (één voor OPZ Geel en één voor OPZ
Rekem). De FPD heeft ervoor geopteerd om deze specifieke besluiten (besluit per instelling) te vermelden omdat (enkel) daarin de correcte, gewijzigde benamingen van de
betrokken graden die recht geven op de weddebijslag worden vermeld. Daardoor is de
juridische band tussen de aanneembare rechtsgrond en de verwijzing echter volkomen
zoek en is controle naar de gerechtigden op de weddebijslag zo goed als onmogelijk.
De lijst vermeldt onder nummer 33 de weddecomplementen en de toelage toegekend
met toepassing van de artikelen 6, 7, 8, 12, 17 en 22 van het koninklijk besluit van
6 juli 1997 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het ministerie
van Financiën. Het vermelde besluit werd afgeschaft door een koninklijk besluit van
3 maart 2005 (waarin een aantal graden een nieuwe benaming kregen en ook nieuwe
weddebijslagen werden toegekend aan andere graden). In de Exceltabel wordt zonder
meer het vervangende besluit vermeld als rechtsgrond voor de opname van die
weddebijslagen. Een nieuw in ministerraad overlegd kb werd met andere woorden niet
nodig geacht, ondanks de herschikking van de graadbenamingen en de afschaffing van
de oorspronkelijke rechtsgrond73.

73 Volledigheidshalve moet worden toegevoegd dat het bedoelde koninklijk besluit van 3 maart 2005 wel apart
aanneembaar werd gemaakt voor een aantal volledig nieuwe graden en weddebijslagen (met name onder
nummer 48 in de lijst).
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4.3.5
Geen band met bestaande regelgeving
De FPD verklaarde initieel dat alleen aanneembare bijslagen een Capelocode toegewezen
krijgen. Een niet-aanneembare weddebijslag kon volgens de FPD alleen een Capelocode
hebben door een fout (als de toekenning dus ten onrechte was gebeurd).
Uit het antwoord van de toenmalige minister op een parlementaire vraag 74 blijkt dat weddebijslagen die voordien (nog) niet in aanmerking kwamen, vaker in aanmerking werden genomen voor de pensioenberekening in de periode voor de opbouw van de Capelodatabank
op basis van DmfA-aangiftes75. Uit een nota van de studiedienst van de FPD76 blijkt zelfs
dat de FPD bij de invoering van de DmfA als bron voor de pensioenberekening aan een
overheidsdienst de raad gaf een weddebijslag op te geven in de driemaandelijkse aangifte
vooraleer de inaanmerkingneming ervan was gereglementeerd77.
Het onderzoek van het Excelbestand van alle bestaande Capelocodes bevestigde dat
Capelocodes af en toe worden toegekend (en opgenomen in de pensioenberekening) ‘in
afwachting’ van de opname van het betrokken loonvoordeel in een regelgevende tekst. In
enkele gevallen bleef een dergelijke rechtsgrond uit maar bleef de FPD de weddebijslagen
wel verder in aanmerking nemen in de pensioenberekening (de ‘voorbarig’ toegekende
Capelocode bleef bestaan). De beslissing om niet te wachten op een aanpassing van de regelgeving werd telkens bij dienstorder genomen door de leidend ambtenaar van de FPD78.
Een dergelijke werkwijze houdt het risico op een ongelijke behandeling in en kan uiteindelijk leiden tot foutief (niet conform de regelgeving) berekende pensioenen.
Een van de aanvullingen van de oorspronkelijke lijst is een duidelijk voorbeeld. Het betreft
de premie voor competentieontwikkeling, toegekend met toepassing van de artikelen 33ter
tot 36bis van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddeschalen der
aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 november 2006 houdende diverse maatregelen inzake de loopbaan van het
Rijkspersoneel van de niveaus A, B, C en D (nummer 54). In het Excelbestand worden meerdere van de Capelocodes voor die weddebijslagen ook vermeld met een recentere rechtsgrond
dan degene opgenomen in de wetstabel79. Overeenkomstig het advies van de Raad van

74 Vraag nr. 182 van de heer De Vriendt van 21 november 2016, antwoord van de minister van Pensioenen van
18 januari 2017, Vr. en Antw. Kamer, 20 januari 2017, QRVA 54 102, p. 476, www.dekamer.be.
75 Dat gebeurde, steeds volgens het antwoord op de hiervoor vermelde parlementaire vraag, met name ook voor de
aanvullingswedde van verplegend personeel.
76 Dienstorder met kenmerk CAPELO 011_SSS SUPPLEMENTS_DECLARATION_11140 301_56.47.5 van
31 januari 2011.
77 De bewuste passage uit de nota luidt: “Mais vous pouvez déjà la déclarer dans le bloc CAPELO de la DmfA sans attendre la modification légale qui devrait normalement intervenir”.
78 Het gaat om volgende weddebijslagen:
— de weddebijslag toegekend aan een eerstaanwezend verkeersleider en een eerste verkeersleider,
weddevoordelen die een duidelijke uitbreiding vormen van de op basis van de rechtsgrond ‘weddecomplementen
toegekend met toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 tot vaststelling van
de weddenschalen van de Regie der Luchtwegen’ (nummer 34) aanneembare bijslagen (Dienstorder HS1/
BR05.2096.04/BGT van 3 april 2006);
— de weddebijslag toegekend aan verplegend personeel op basis van het protocol 148/2 terwijl als rechtsgrond
voor de opname van een dergelijke weddebijslag in de lijst enkel gelijkaardige loonvoordelen toegekend
op basis van het protocol 120/2 van 28 november 2000 (nummer 40) stond en die norm intussen zelfs was
afgeschaft (Dienstorder HSS-11.1338 -lca-primeprotocole n° 120/2-art. 8 § 2 – MA 504 van 28 februari 2011).
79 Bijvoorbeeld de koninklijke besluiten van 4 september 2014 en van 29 maart 2015.
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State80 over het in ministerraad overlegd koninklijk besluit van 20 december 2007 waarmee
deze weddebijslagen in de lijst bij de basiswet werden opgenomen, houdt de omschrijving
‘zoals gewijzigd door …’ echter in dat latere wijzigingen dan degene die in de omschrijving
worden vermeld, worden uitgesloten81. Dit betekent dat wijzigingen die dateren van na het
koninklijk besluit van 22 november 2006, geen rechtsgrond hebben op basis van deze vermelding in de basiswet en dus in een nieuw in ministerraad overlegd koninklijk besluit
moesten worden opgenomen. Daarenboven bevat het Excelbestand ook Capelocodes voor
bepaalde groepen federale ambtenaren die naar de Vlaamse overheid werden overgeheveld
en waarvoor de toekenning van de weddebijslag steunt op (volledige nieuwe) bepalingen
uit het Vlaams Personeelsstatuut82. De FPD gaf aan dat dit ten onrechte gebeurde en dat
de bedoelde weddebijslagen inderdaad niet hadden mogen opgenomen worden in de berekening van de betrokken pensioenen83. Voor deze nieuwe weddebijslagen is nog steeds (na
meer dan vijftien jaar) geen in ministerraad overlegd koninklijk besluit genomen waarbij
hun inaanmerkingneming wordt toegevoegd in de basiswet, terwijl die voor de hand ligt.

4.4

Precieze voorwaarden

Aangezien de FPD verregaande aanpassingen van de weddebijslagen aanvaardt die al in
de lijst bij de basiswet staan (met de ‘originele’ Capelocode), zonder vernieuwing van de
rechtsgrond, is het niet ondenkbaar dat de wijzigingen ook (min of meer verdoken) nieuwe
gerechtigden creëert. Zo gaf de FPD toe dat hij niet nagaat of een aanneembare weddebijslag na aanpassingen aan de regelgeving nog altijd onder dezelfde voorwaarden wordt
toegekend. De pensioendienst verklaarde dat, zolang de oorspronkelijke wettelijke of reglementaire grondslag van een bestaande bijslag niet wordt opgeheven, nieuwe toekenningsvoorwaarden worden toegevoegd aan de bestaande bijslag, met behoud van de Capelocode.
De betrokken werkgever gebruikt dus verder de bedoelde bijslag met bijhorende code voor
alle personeelsleden die deze bijslag genieten, ook al zijn de toekenningsvoorwaarden gewijzigd. Daarbij maakt het bijvoorbeeld ook geen verschil of de werkgever aanvankelijk
behoorde tot de federale overheid en later tot een gemeenschap of gewest.

80 Raad van State, Advies nr. 43.091/2 van 6 juni 2007 van de afdeling Wetgeving, www.raadvst-consetat.be.
81 Het advies van de Raad van State wijst erop dat de wettelijke grondslag van een weddebijslag in
artikel 8,§ 2 beperkend moet worden geïnterpreteerd. Het ontwerp van kb bevatte als omschrijving van de derde
van drie ‘nieuw’ aanneembare weddebijslagen de volgende tekst: “de premie voor competentieontwikkeling,
toegekend met toepassing van de artikelen 33ter tot 36bis van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling
van de weddeschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden, zoals gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 22 november 2006 houdende diverse maatregelen inzake de loopbaan van het Rijkspersoneel
van de niveaus A, B, C en D.” De Raad van State gaf hierbij het volgende advies: “In onderdeel 3 van de ontworpen
tekst ten slotte is het beter de woorden “zoals gewijzigd” te vervangen door de woorden “na de wijziging ervan”, tenzij
het de bedoeling zou zijn de wijzigingen die later zouden worden aangebracht in de artikelen 33ter en 36bis van het
voornoemd koninklijk besluit van 10 april 1995 uit te sluiten”. De uitvoerende macht ging niet in op die suggestie.
Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat, telkens in de lijst van de basiswet een aanneembare weddebijslag wordt
toegevoegd door een regelgeving met de zinsnede ‘zoals gewijzigd door …’, dit inhoudt dat latere wijzigingen
aan die regelgeving niet in aanmerking komen, tenzij de latere wettelijke grondslag opnieuw uitdrukkelijk wordt
opgenomen in de lijst via een nieuw in ministerraad overlegd koninklijk besluit.
82 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van de diensten
van de Vlaamse overheid.
83 De juridische dienst van de FPD nam zelf dit standpunt in bij dienstorder nr. 56.11.44 van 1 maart 2017 betreffende
de competentiepremie van federale personeelsleden die naar de Vlaamse overheid werden overgeheveld, maar de
toekenningsdiensten pasten die richtlijn niet toe.
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Een voorbeeld (m.b.t. een beperkt aantal gerechtigden) is de weddebijslag toegekend op basis van artikel 46 van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair
onderwijs van de Staat (nummer 3 in de lijst). Deze wettelijke grondslag werd meermaals
gewijzigd, bij wet en later bij decreet van de Franse Gemeenschap84. Bij de laatste wijziging
is er duidelijk sprake van een ‘uitbreiding’: de mogelijkheid wordt gegeven om, anders dan
voorheen, de bijslag toe te kennen aan meer dan aan één vicerector.

4.5

Actuele bedragen

Voor de weddebijslagen die al in aanmerking werden genomen in de pensioenberekening
vóór het invoegen van de lijst in de basiswet, bepaalt de regelgeving duidelijk dat alleen de
bedragen van kracht op 31 december 1998 mogen worden meegerekend. Welke bedragen
mogen in aanmerking worden genomen voor weddebijslagen die pas na die datum aan de
lijst in de basiswet worden toegevoegd? Het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit
van 3 juni 200785 is hierover zeer duidelijk:
“Artikel 8, § 2, derde lid van de algemene wet van 21 juli 1844 beperkt het voordeel van
de bij de berekening van het pensioen in aanmerking te nemen weddebijslagen tot het
bedrag van de weddenbijslagen zoals zij op 31 december 1998 – d.i. daags voor de inwerkingtreding van voornoemde wet van 25 januari 1999 – van kracht waren. Deze beperking impliceert uiteraard ook dat de weddebijslagen die pas na 31 december 1998 worden gecreëerd – en aan de lijst van de weddebijslagen worden toegevoegd – in principe
slechts ten belope van hun initieel vastgesteld bedrag in aanmerking kunnen genomen
worden voor de berekening van het pensioen”.
De wetgever wilde in 1999 niet alleen dat het aantal aanneembare weddebijslagen werd ingeperkt, maar ook dat het bedrag van een bestaande aanneembare bijslag werd ‘bevroren’
tot dat op 31 december 1998. Het is dus van belang dat de FPD nagaat of de huidige bedragen
van die bijslagen overeenstemmen met de volgens de wetstabel aanneembare bedragen.
De FPD controleert dat echter niet. De FPD gaf wel aan dat interne procedures ervoor zorgen dat alleen het bedrag op 31 december 1998 van een weddebijslag in aanmerking kan
worden genomen in de pensioenberekening. De Exceltabel bevat daartoe een kolom met
het bedrag op die scharnierdatum (of met de datum van het begin van het in aanmerking
nemen voor later toegevoegde bijslagen). De FPD kan door het ontbreken van controle op de
pensioenafhoudingen echter niet vaststellen of die ook alleen gebeuren op het bedrag dat
in aanmerking komt en niet op het (ondertussen eventueel) verhoogde bedrag.

4.6

Deelconclusie

De wetgever heeft een duidelijk verband gelegd tussen het in aanmerking nemen van weddebijslagen voor de pensioenberekening en het uitvoeren van pensioenafhoudingen op die
bijslagen. Inhoudingen zijn wettelijk verplicht op aanneembare weddebijslagen, maar onwettig op weddebijslagen die niet mogen meetellen voor het pensioen. Die samenhang kan

84 Door een wet van 4 januari 1989, en door decreten van 27 december 1993, van 4 mei 2005 en van 15 februari 2008.
85 Koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van diverse weddenbijslagen toegekend aan militairen.
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alleen gegarandeerd worden als de periode tussen het toekennen van een weddebijslag en
het beslissen over het in aanmerking nemen ervan zo kort mogelijk is. Als een overheidswerkgever een weddebijslag toekent, zou er ideaal al een minstens principiële beslissing
moeten zijn over het al dan niet in aanmerking komen van deze looncomponent voor het
pensioen86. In zijn adviezen bij twee in ministerraad overlegde koninklijk besluiten waarbij weddebijslagen in aanmerking kwamen, heeft de Raad van State overigens aangegeven
dat de keuze voor terugwerkende kracht altijd in het verslag aan de Koning moet worden
opgenomen en alleen gerechtvaardigd is wanneer er voor de periode van de retroactiviteit
pensioenafhoudingen zijn gebeurd. Het Rekenhof is dan ook van oordeel dat de wetgeving
over de vaststelling van de referentiewedde op dit vlak zou moeten worden verfijnd en verduidelijkt.
Dat de wetstabel met zoveel vertraging wordt aangepast, kan in de meeste gevallen niet
worden verantwoord door een inhoudelijke afweging over de wenselijkheid van het in aanmerking nemen. Meestal gaat het immers om weddebijslagen die zo goed als identiek zijn
aan weddebijslagen die al in de lijst zijn opgenomen. Die vertraging houdt bovendien een
risico in op discriminatie: sommige ambtenaren zien immers hun weddebijslag onmiddellijk opgenomen worden in de pensioenberekening, terwijl anderen jaren moeten wachten
op eenzelfde voordeel uit identieke weddebijslag.
Ook het feit dat een regering in lopende zaken verkeert, vormt geen beletsel om een dergelijke beslissing te nemen volgens de Raad van State in een advies bij een ontwerp van
koninklijk besluit tot opname van een weddebijslag in de lijst van de basiswet.
De trage opname van (nieuwe) weddebijslagen in de lijst van de basiswet heeft een budgettaire impact, vermits er langere tijd afhoudingen worden uitgevoerd waar geen uitgave
tegenover staat. Dit vertekent het beeld van de kost voor de overheidspensioenen en smukt
het resultaat (zij het tijdelijk) kunstmatig op; de pensioenuitgaven worden immers doorgeschoven naar volgende jaren, terwijl de ermee samenhangende ontvangsten wel onmiddellijk worden geïnd.
De aanpak veroorzaakt bovendien een grote bijkomende werklast voor de pensioenadministratie. Die moet immers bij de uiteindelijke goedkeuring van het in aanmerking nemen
van een weddebijslag honderden pensioendossiers herzien. Daarbij lijkt het onvermijdelijk
dat er fouten worden gemaakt, vooral omdat de FPD een beroep moet doen op informatie
van de overheidswerkgevers om alle betrokken pensioendossiers te identificeren.
Bij het onderzoek van een Excelbestand met daarin alle voor pensioen aanneembare weddebijslagen stelde het Rekenhof vast dat de FPD in het verleden niet altijd even consequent
heeft gehandeld bij de toepassing van de regelgeving. Zo werden in een aantal gevallen
al Capelocodes toegekend voor weddebijslagen nog voor die waren opgenomen in de lijst.
Soms kwam er daarna zelfs nooit een dergelijke formele rechtsgrond, maar bleven de weddebijslagen toch gewoon meetellen voor de pensioenberekening. Een dergelijke aanpak is
onregelmatig en kan een ongelijke behandeling van ambtenaren tot gevolg hebben.

86 Volgens de adviezen van de Raad van State volstaat de vermelding in een in ministerraad overlegd koninklijk besluit van het in aanmerking komen van de betrokken weddebijslag en hoeft het uitvoeringsbesluit niet expliciet de
opname in de lijst van de basiswet vermelden (zie punt 4.3.5, toelichting bij het eerste voorbeeld).
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De FPD gaf ook aan van oordeel te zijn dat een nieuw in ministerraad overlegd koninklijk
besluit bij aanpassingen aan de toekenning van weddebijslagen die in de lijst van de basiswet
staan, alleen nodig is wanneer de oorspronkelijke rechtsgrond volledig wordt afgeschaft.
Bij minder ingrijpende aanpassingen gaat de dienst ervan uit dat de inaanmerkingneming
daarentegen automatisch doorloopt. Die interpretatie biedt overheidswerkgevers de kans
om bijkomende loonvoordelen toe te voegen op basis van de bestaande rechtsgrond.
In een aantal gevallen is de juridische band tussen de weddebijslagen die destijds werden
opgenomen in de lijst van de basiswet en latere weddebijslagen die de FPD ook automatisch
als in aanmerking komend beschouwt, hoogst onduidelijk.
De FPD gaf aan dat hij niet controleert of de aanneembare weddebijslagen ‘bevroren’ blijven
op het bedrag van 31 december 1998 (of bij later ingevoerde weddebijslagen op de creatiedatum) maar dat in concrete pensioendossiers dat bedrag hoe dan ook automatisch wordt
geblokkeerd tot dit grensbedrag. Het is echter niet duidelijk of ook de pensioenafhoudingen
alleen gebeuren op basis van dit grensbedrag.
De FPD gaf ook aan niet na te gaan of een aanneembare weddebijslag na een aanpassing
van de oorspronkelijke rechtsgrond nog altijd geldt voor dezelfde groep ambtenaren en
op basis van dezelfde voorwaarden. De dienst voegt immers gewijzigde toekenningsvoorwaarden toe aan de bestaande weddebijslag, met behoud van eenzelfde Capelocode. Zo is
het mogelijk dat het aantal gerechtigden op een bepaalde weddebijslag (aanzienlijk) wordt
uitgebreid.
Het Rekenhof stelde ook vast dat FPD afgeschafte of in onbruik geraakte weddebijslagen
niet uit de basiswet of de weddeatlas verwijdert. Als een weddebijslag een Capelocode eenmaal heeft gekregen, wordt niet opgevolgd of de bijslag blijft bestaan.
Ten slotte meent het Rekenhof dat de inhoudelijke voorwaarden waaraan een weddebijslag
moet voldoen om in aanmerking te komen voor de pensioenberekening, preciezer moeten
worden afgebakend. De huidige tekst van de wet heeft niet geleid tot een beperking en
geleidelijke uitdoving van de weddebijslagen in de pensioenberekening, wat nochtans de
bedoeling was bij de wetsaanpassing van 1999. Bepaalde bijslagen bestaan al een halve
eeuw en kunnen dus bezwaarlijk als uitzonderlijk worden beschouwd. Ook de richtlijn van
de wetgever dat weddebijslagen alleen in aanmerking mogen komen “in gevallen waarin
objectieve redenen beletten om een loonsverhoging om te zetten in een herziening van de weddeschalen” blijft vaak dode letter.
In het kader van de pensioenhervorming die sinds enige tijd wordt voorbereid en waarbij
o.m. wordt onderzocht hoe de verschillende pensioenstelsels (ambtenaren, werknemers,
zelfstandigen) meer naar elkaar kunnen toegroeien, kan ook worden nagegaan in welke
mate deze regelgeving daarop kan worden afgestemd.
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Hoofdstuk 5

Conclusie en aanbevelingen
5.1

Conclusie

In 1999 probeerde de federale wetgever het aantal weddebijslagen te beperken die in aanmerking mogen worden genomen bij de vaststelling van de referentiewedde waarmee het
pensioen van ambtenaren wordt berekend. Na een eerdere poging om dat op basis van een
objectief criterium (de omschrijving ‘inherent aan het ambt’) te doen, wilde de wetgever
ervoor zorgen dat aanneembare weddebijslagen geleidelijk verdwenen zodat uiteindelijk
alleen nog de wedde volgens weddeschaal in aanmerking zou komen voor de pensioenberekening.
Deze ambitie werd niet gerealiseerd. Integendeel, het aantal aanneembare weddebijslagen
nam de voorbije decennia nog toe. De uitbreidingen gebeurden zowel formeel (door nieuwe
weddebijslagen toe te voegen in de basiswet bij in ministerraad overlegde koninklijke besluiten) als, vooral, informeel (door het ‘automatisch’ in aanmerking nemen van wijzigingen aan en uitbreidingen van al aanneembare weddebijslagen). Bovendien wordt voor een
twintigtal groepen van weddebijslagen de formele procedure voor inaanmerkingneming
voorbereid. Het Rekenhof is van oordeel dat de procedure voor uitbreiding van de lijst in
de basiswet beter wettelijk moet worden afgebakend en dat ook de vereisten waaraan een
weddebijslag moet voldoen om in aanmerking te komen voor de pensioenberekening, beter
moeten worden omschreven. De regelgeving over het vaststellen van de referentiewedde
van de ambtenarenpensioenen kan mogelijk worden geëvalueerd in het kader van de pensioenhervorming die wordt voorbereid.
De wetgever legt een duidelijk verband tussen het in aanmerking nemen van looncomponenten voor pensioen en het verschuldigd zijn van afhoudingen op deze looncomponenten.
Als een bijslag in aanmerking komt, zijn pensioenafhoudingen wettelijk verplicht, maar
in het andere geval zijn ze onwettig. In de praktijk controleren noch de RSZ noch de FPD
of er pensioenafhoudingen op weddebijslagen worden geïnd of niet. Daardoor gebeuren er
afhoudingen hoewel die niet in aanmerking komen voor de pensioenberekening. Dergelijke
afhoudingen resulteren in onwettige inkomsten voor de FPD. De RSZ moet daarom een
efficiënte en performante controleprocedure vastleggen waarmee de FPD zich een gedetailleerd beeld van de afhoudingen kan vormen.
Het verband tussen pensioenafhoudingen en het in aanmerking nemen van weddebijslagen
kan alleen worden gegarandeerd als de periode tussen de creatie van een weddebijslag en
het beslissen over de in aanmerkingneming ervan kort is. Als een overheidswerkgever voor
het eerst een weddebijslag toekent, zou er ideaal al minstens een principiële beslissing moeten zijn over het in aanmerking nemen ervan voor het pensioen. In dit verband verwijst het
Rekenhof naar het recente standpunt van de Raad van State dat terugwerkende kracht altijd
in het verslag aan de Koning van het uitvoeringsbesluit moet worden opgenomen en alleen
gerechtvaardigd is als er voor de periode van de retroactiviteit pensioenafhoudingen zijn

gebeurd. Het Rekenhof is van oordeel dat deze voorwaarde het best in de basiswet worden
ingeschreven.
Het Rekenhof stelt verder vast dat de doorlooptijd om (nieuwe) weddebijslagen in de lijst
van de basiswet op te nemen, de laatste jaren wordt vertraagd. Dit heeft een budgettaire
impact: het vertekent het beeld van de kosten voor de overheidspensioenen en smukt het
resultaat kunstmatig op. Wanneer al ettelijke jaren pensioenafhoudingen op een weddebijslag gebeuren voordat de bijbehorende pensioenrechten worden toegekend, worden pensioenuitgaven immers doorgeschoven naar volgende begrotingsjaren, terwijl de ontvangsten
wel onmiddellijk kunnen worden aangerekend.
De trage besluitvorming zorgt voor heel wat bijkomend werk voor de pensioenadministratie: zodra een weddebijslag formeel in aanmerking wordt genomen, moet zij immers alle
intussen toegekende pensioendossiers herzien.
Overigens handelt de FPD op dit vlak niet altijd even consequent. In een aantal gevallen
besliste de dienst namelijk om al weddebijslagen in aanmerking te nemen nog voordat dat
formeel was goedgekeurd. Soms bleef de formele beslissing zelfs zonder meer uit.
De FPD stelt zich ook evenzeer inschikkelijk op bij het verder in aanmerking nemen van
weddebijslagen die, na hun opname in de lijst van de basiswet, (vaak fundamenteel) worden
aangepast of gewijzigd. De dienst acht nieuwe regelgeving alleen nodig als de oorspronkelijke rechtsgrond volledig werd afgeschaft. Concreet resulteert dit in het feit dat de precisie
van de omschrijving van een weddebijslag in de wet bepaalt hoe moeilijk of makkelijk het
voor een werkgever is om allerhande aanpassingen te laten ressorteren onder die rechtsgrond. De juridische band tussen de weddebijslagen die destijds in de lijst van de basiswet
werden opgenomen en latere weddebijslagen die de FPD zonder nieuwe formele besluitvorming als in aanmerking komend beschouwt, is in een aantal gevallen beperkt.
Het Rekenhof merkt tot slot op dat afgeschafte of in onbruik geraakte weddebijslagen niet
uit de basiswet of of uit de databank van de aanneembare weddebijslagen worden verwijderd. Een actualisering van de wettelijke lijst en de erop steunende databanken zou de
duidelijkheid ten goede komen. Daarenboven kan de wetgever schrappingen van weddebijslagen uit de wet het best delegeren aan de uitvoerende macht.
De minister van Pensioenen onderschrijft de bevindingen van deze audit. Ze geeft aan dat
ze sinds het begin van de regeerperiode heel wat aanvragen tot opname van weddebijslagen in de pensioenberekening heeft ontvangen. De minister deelt ook mee dat het verslag
als discussiebasis zal dienen om in de toekomst de dossiers met de administratie beter te
behandelen.
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5.2

Aanbevelingen
Aanbeveling

Punt van het verslag
waarop de aanbeveling
betrekking heeft

Voor de wetgever
1 Verduidelijk in de basiswet de inhoudelijke voorwaarden om een
weddebijslag (d.i. een ander loonvoordeel dan de wedde volgens
weddeschaal) in aanmerking te laten komen voor de referentiewedde.

4.3.2 en 4.6

2 Baken in de basiswet de procedure af om de lijst van aanneembare weddebijslagen uit te breiden.

4.3.2 en 4.6

3 Creëer de mogelijkheid om via een in ministerraad overlegd koninklijk besluit afgeschafte of niet langer bestaande weddebijslagen (die in geen enkel lopend pensioen nog voorkomen) te
schrappen uit de lijst van de basiswet.

4.2.2 en 4.6

Voor de FPD-ambtenarenpensioenen
4 Werk een efficiënte en performante controleprocedure uit waarmee bij de RSZ op regelmatige basis kan worden nagegaan op
welke looncomponenten en op welke bedragen de werkgevers
van de verschillende overheidsniveaus pensioenafhoudingen
verrichten.

3.3

5 Verzoek de RSZ om een gedetailleerd overzicht van de pensioenafhoudingen te kunnen opvragen.

3.1 en 3.2

6 Controleer de pensioenafhoudingen die de RSZ int.

3.1 en 3.2

7 Neem weddebijslagen pas in aanmerking voor de pensioenberekening als er een wettelijke basis is.

4.3.5

8 Neem bij aanpassingen aan de toekenningsvoorwaarden, zonder nieuwe opname in een in ministerraad overlegd koninklijk
besluit, weddebijslagen alleen verder in aanmerking als de juridische band met de oorspronkelijke rechtsgrond duidelijk en
rechtstreeks is.

4.3.4 en 4.3.5

9 Behandel aanvragen voor opname van hetzelfde type weddebijslag door verschillende overheden zo veel mogelijk ‘globaal’.

4.2.1.1 en 4.6

10 Omschrijf de aanneembare weddebijslagen zo precies mogelijk
in de rechtsgrond, zodat uitbreidingen (naar andere bijslagen,
andere gerechtigden, soepelere voorwaarden enz.) worden vermeden.

4.4

11 Verwijder afgeschafte of in onbruik geraakte weddebijslagen uit
de weddeatlas.

4.2.2 en 4.6

Voor de betrokken ambtenaar
12 Volg de pensioenafhoudingen op weddebijslagen op, aangezien
die alleen wettig zijn wanneer de bijslagen in aanmerking komen
voor het pensioen.

2.2 en 3.3

Bijlage
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Bijlage
Antwoord van de minister van Pensioenen
(vertaling)

Philippe ROLAND
Eerste voorzitter
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 BRUSSEL

Brussel, 2 december 2021
Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlagen

A4-3.726.707-B3

KL/PP/CVM/MP/SVdV/119-1213P003

Mijnheer de eerste voorzitter,
Ik heb uw brief (A4-3.726.707-B3) over de audit van het Rekenhof in verband met de inaanmerkingneming van weddebijslagen in de berekening van het ambtenarenpensioen goed
ontvangen.
Ik wil u allereerst bedanken voor het opmerkelijke werk van uw diensten.
Ik heb het verslag aandacht gelezen en sluit mij aan bij de bevindingen van deze audit. Sinds
het begin van de regeerperiode heb ik heel wat dossiers voor opname van weddebijslagen in
de pensioenberekening ontvangen.
Uw werk zal ook als discussiebasis dienen om in de toekomst de verschillende dossiers beter met mijn administratie te behandelen.
Als u nog vragen hebt, staat mijn adviseur Ambtenarenzaken, Sébastien Scanu
(sebastien.scanu@lalieux.fed.be) te uwer beschikking.

Hoogachtend,

Karine Lalieux

Dit verslag is enkel elektronisch beschikbaar,
in het Nederlands en het Frans, op www.rekenhof.be.
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