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Samenvatting

De overheidspensioenen van de federale overheidsdiensten, de gedefedereerde 
entiteiten, het onderwijspersoneel en de bijzondere korpsen vertegenwoordigen 
jaarlijks meer dan 7 miljard euro aan uitgaven. Permanent moeten nagenoeg 
�85.000 pensioendossiers worden bijgewerkt. De federale Pensioendienst voor 
de Overheidssector (PDOS) beheert deze pensioenen. 

Die pensioenen worden voornamelijk door de federale Staat betaald, hoewel 
bepaalde gepensioneerden gedurende een deel van hun loopbaan in dienst 
geweest zijn van een ander bestuursniveau, door de federalisering van de Staat, 
en een statuut hadden dat specifiek is voor dat bestuursniveau.

Bij de overheid dient de laatste werkgever de pensioenaanvraag van de toekom‑
stige gepensioneerde in bij de PDOS. Voor een correcte berekening van het pen‑
sioen moet die aanvraag betrouwbare gegevens bevatten over het statuut en de 
loopbaan van de aanvrager. In tegenstelling tot bij de privésector, worden de 
periodes van activiteit die meetellen om een overheidspensioen te berekenen, 
tijdens de loopbaan niet gevalideerd door de storting van een bijdrage, maar 
steunen ze op begrippen als in aanmerking komende diensten en gelijkgestelde 
periodes. In de praktijk houden de werkgevers binnen de overheid die gegevens 
niet uniform en gecentraliseerd bij en worden ze pas verzameld op het ogenblik 
dat het pensioen wordt aangevraagd. Het gebeurt dan ook geregeld dat pensi‑
oenaanvragen onvolledig en slecht gedocumenteerd bij de PDOS toekomen. Die 
moet dan de gegevens van de aanvragen aanvullen en zich soms uitspreken over 
loopbaanelementen van de aanvragers op basis van hun specifieke statuut, soms 
zelfs voor personeelsleden die niet tot federale overheid behoren.

Deze situatie wordt mee verklaard doordat de PDOS overeenkomstig het Handvest 
van de Sociaal Verzekerde verplicht is een beslissing te nemen binnen vaste termij‑
nen en het financiële risico draagt van een vertraging of een fout in de berekening 
van het pensioen. De laatste werkgever daarentegen is wel wettelijk verplicht de 
loopbaangegevens te certificeren op het ogenblik van de pensioenaanvraag, maar 
daaraan is geen enkele sanctie verbonden ingeval van lacunes of vergissingen. 

Tot slot worden gegevens vaak bij de gepensioneerde opgevraagd terwijl ze ook 
bij andere administraties of gegevensbanken aanwezig zijn.

Het Rekenhof meent dat deze manier van werken om gegevens te verzamelen en 
te certificeren berust op een slecht omschreven en onaangepaste verdeling van 
de verantwoordelijkheid tussen de PDOS en de diverse werkgevers binnen de 
overheid. 

Het is van oordeel dat de laatste werkgever de loopbaangegevens van de aanvra‑
ger moet verzamelen en certificeren en zich daartoe zo nodig tot vorige werkge‑
vers moet richten. Hij moet die gegevens aan de PDOS bezorgen binnen de ter‑
mijnen die overeenstemmen met de eisen van het Handvast van de Sociaal 
Verzekerde. De naleving van die eisen impliceert dat voor elke ambtenaar een 
persoonlijk en geactualiseerd dossier wordt bijgehouden tijdens de hele loopbaan. 
Bovendien moeten aan die naleving sancties worden gekoppeld. De PDOS moet 
dan nagaan of hij over alle nodige gegevens beschikt en dat die door de laatste 
werkgever zijn gecertificeerd. Hij moet zich ook uitspreken over het recht op een 
overheidspensioen en het bedrag ervan.

Het sluiten van protocollen met de werkgevers binnen de overheid voor de overzen‑
ding van de gegevens, zoals dat momenteel wordt overwogen, zou het inzamelen 
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van de gegevens moeten vergemakkelijken. Het Rekenhof merkt daarbij echter op 
dat die protocollen er ook toe kunnen leiden dat documenten worden opgesteld 
voor de PDOS die eenvoudigweg de loopbaan samenvatten, zonder dat de certifi‑
cering van de gegevens is geregeld en geformaliseerd, met het risico dat de moge‑
lijkheden van met name het Rekenhof om de regelmatigheid van de pensioenen te 
controleren, worden beperkt. 

Daarnaast biedt de oprichting van de vzw SIGeDIS, die op termijn de loopbaan‑
gegevens van alle werknemers uit de privé‑ en de overheidssector moet verzame‑
len en beheren, uiteindelijk de mogelijkheid om een geïnformatiseerd pensioen‑
dossier bij te houden voor elk personeelslid van de overheidssector. Daarbij mag 
echter niet uit het oog worden verloren dat, om met die gegevens rekening te 
kunnen houden bij de toekenning en berekening van een pensioen, door de spe‑
cifieke aard van de overheidspensioenen een vorm van certificatie nodig is die 
verder gaat dan een eenvoudig beheer van een gegevensbank. 

Op het vlak van de organisatie van de PDOS beveelt het Rekenhof de PDOS aan 
internecontrolestandaarden te definiëren en in te voeren. 

De minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie heeft de PDOS 
gevraagd zijn documentbeheerssysteem te verbeteren. Hij benadrukt de nood‑
zaak protocollen te sluiten om alle gegevens door te sturen en nauwgezet de 
gegevens na te kijken die verkregen worden vanuit SIGeDIS.
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Inleiding

1 Pensioendienst voor de Overheidssector

De Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) werd door de wet van 12 janu‑
ari 2006 opgericht (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006) en erfde de 
opdrachten die in het verleden werden uitgevoerd door de Administratie van Pensi‑
oenen van het ministerie van Financiën. Dat betekent dat de PDOS het recht op de 
rust‑ en overlevingspensioenen die ten laste van de federale Schatkist worden 
betaald aan de gewezen personeelsleden van de overheidsdiensten moet vaststel‑
len en berekenen. Hij moet die pensioenen ook beheren en opvolgen. 

Om zijn opdrachten te vervullen, moet de PDOS een omvangrijk aantal gegevens 
vergaren, controleren en verwerken. Die gegevens zijn hoofdzakelijk beschikbaar 
op papier en soms elektronisch. 

Aan de hand van de toegezonden gegevens moet de PDOS met redelijke zeker‑
heid kunnen verantwoorden dat:

dat nieuwe pensioenrechten vastgesteld en berekend zijn; 

dat de bestaande rechten voor de pensioenen verder worden betaald, 
rekening houdend met de individuele toestand van de gepensio‑
neerde; 

dat de vereffening van die rechten wordt geschorst of geschrapt. 

Het gaat dus om een permanente instroom van gegevens die niet enkel betrek‑
king hebben op nieuwe pensioenen maar ook op de al toegekende pensioenen. 

Deze gegevens weerspiegelen ook de diversiteit van de statuten in het Belgische 
openbaar ambt (in ruime zin). Door de institutionele hervormingen heeft de PDOS 
(en voordien de Administratie van Pensioenen) immers de pensioenen van steeds 
talrijkere categorieën van gewezen personeelsleden van het openbaar ambt onder 
zijn beheer gekregen. 

Momenteel beheert de PDOS:

rechtstreeks ten laste van de Schatkist: de pensioenen van:

de federale overheidsdiensten, de gemeenschappen en de gewesten; 

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

een aantal overheidsbedrijven (De Post, de gewezen Regie voor  
Maritiem Transport, Belgacom, BIAC, Belgocontrol, de NMBS); 

het onderwijs van de gemeenschappen; 

het gesubsidieerd provinciaal en gemeentelijk onderwijs;

de pensioenen van de gewezen personeelsleden van het gesubsidieerd 
vrij onderwijs;

het leger en de vroegere rijkswacht; 

de bedienaars van de erediensten;

kaders van Afrika;

ten laste van de organieke fondsen van de Schatkist: 

de overlevingspensioenen van de rechthebbenden van de bovenver‑
melde personeelsleden ten laste van het organiek fonds voor de over‑
levingspensioenen; 

–

–

–

•

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•

–
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de rustpensioenen van de personeelsleden van de instellingen van 
openbaar nut ten laste van de Pool van de parastatalen (de overeen‑
stemmende overlevingspensioenen zijn ten laste van het organiek fonds 
voor de overlevingspensioenen); 

ten laste van pensioenfondsen:

de rust‑ en overlevingspensioenen van de personeelsleden en hun 
rechthebbenden van de plaatselijke overheidsdiensten die zijn aange‑
sloten bij het gezamenlijk pensioenstelsel van de Rijksdienst voor de 
Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten 
(RSZPPO); 

de rust‑ en overlevingspensioenen van de personeelsleden en hun 
rechthebbenden van de geïntegreerde politie ten laste van het Fonds 
voor de Pensioenen van de Personeelsleden van de Geïntegreerde 
Politie (FPGP) dat in 2001 werd opgericht. 

De bevoegdheden van de PDOS zijn dus niet beperkt tot de federale diensten 
maar strekken zich uit tot de gemeenschappen en de gewesten1. Voor die laatste 
is de PDOS door de federale wet belast met het vaststellen van de pensioenrech‑
ten en het bepalen van het bedrag ervan. 

De kosten van de overheidspensioenen worden in hoofdzaak door de federale 
Staat gedragen. Het aandeel van de gewesten en de gemeenschappen is beperkt 
tot een responsabiliseringsbijdrage2. Die is erop gericht die overheden het 
gedeelte van de kosten van de overheidspensioenen te laten dragen dat recht‑
streeks samenhangt met de toename van het aantal vastbenoemde personeelsle‑
den of met de stijging van de wedden. 

Volgens de laatste beschikbare gegevens waren er op �1 december 2005 in totaal 
�8�.6�2 dossiers van rust‑ en overlevingspensioenen (met inbegrip van de pensi‑
oenen ten laste van de afzonderlijke fondsen en stelsels). Dat aantal gaat in  
stijgende lijn, zoals blijkt uit onderstaande tabel (+1�,6 % tussen 2000 en 2005). 

Tabel 1 – Aantal pensioendossiers

Referentiedatum Rustpensioenen Overlevings‑ 
pensioenen

Totaal

01/07/2000 2�8.982 86.660 ��5.6�2
01/07/2001 25�.50� 87.55� ��1.057
01/07/2002 258.888 88.�65 ��7.25�
01/07/200� 266.900 89.6�� �56.5��
01/07/200� 289.080 86.100 �75.180
01/07/2005 298.1�1 86.501 �8�.6�2

Financieel bedroegen die overheidspensioenen 7.�22.710.�50 euro voor het 
begrotingsjaar 2005. Deze last stijgt ook gestaag, zoals blijkt uit onderstaande 
tabel (+27,� % tussen 2000 en 2005)

–

•

–

–

1 Artikel 87, § �, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
2 Deze bijdrage wordt geregeld door de bijzondere wet van 5 mei 200� tot instelling van een nieuwe 

berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de 
openbare sector.
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Tabel 2 – Evolutie van de financiële last van de overheidspensioenen  
(in miljoen euro)

Begrotingsjaar Rustpensioenen Overlevings‑
pensioenen

Totaal

2000 �.850,2� 981,89 5.8�2,1�
2001 5.075,8� 1.012,06 6.087,90
2002 5.�60,�0 1.0��,17 6.�0�,�7
200� 5.668,�0 1.071,82 6.7�0,1�
200� 5.97�,51 1.078,80 7.05�,�1
2005 6.�06,55 1.116,15 7.�22,71

Op organiek vlak heeft de PDOS sinds 1 januari 2006 een nieuw statuut. Hij werd 
losgekoppeld van het ministerie van Financiën en werd een instelling van open‑
baar nut van categorie A, die is onderworpen aan de wet van 16 maart 195� 
betreffende de controle van sommige instellingen van openbaar nut. Door die 
wijziging kon hij als socialezekerheidsinstelling optreden en aldus meer actief 
deelnemen aan de modernisering en informatisering van het gegevensbeheer bin‑
nen de socialezekerheidssector. 

In het kader van de COPERSOC‑hervorming (de Copernicushervorming specifiek 
voor socialezekerheidsinstellingen) in 200� heeft de instelling nagedacht over zijn 
werking en organisatie. Dat is uitgemond in een “business process reengineering” 
(BPR‑1�). Een van de voornaamste projecten in dat kader beoogt de werking van de 
instelling te verbeteren door de gegevensstromen van de openbare werkgevers te 
informatiseren. Vier scenario’s werden bekeken om de kwaliteit van de inkomende 
gegevens te verhogen. Het ideale scenario is volgens de instelling een elektronisch 
dossier aan te leggen dat in real time wordt gevoed gedurende heel de loopbaan van 
de betrokkene. Het pensioendossier van het personeelslid zou niet langer pas wor‑
den aangelegd op het moment dat de pensioenaanvraag wordt ingediend, zoals nu 
het geval is. De realisatie van dat scenario is gekoppeld aan de oprichting en ontwik‑
keling van de vzw SIGeDIS, waarop verder wordt teruggekomen. 

2 Opzet van het onderzoek 

Het onderzoek heeft tot doel de processen te beoordelen die de PDOS heeft 
ingevoerd om te beschikken over volledige en betrouwbare informatie voor het 
volbrengen van zijn hoofdopdrachten, namelijk: 

het recht op pensioen vaststellen en dit pensioen berekenen volgens de 
wettelijke normen en termijnen;

die pensioenen tijdens het leven van de gepensioneerde beheren en opvolgen. 

Het onderzoek spitste zich enkel toe op de pensioenen die traditioneel ten laste 
van de Schatkist vallen, namelijk de rust‑ en overlevingspensioenen van de per‑
soneelsleden van de diensten van de Staat, de gewesten en de gemeenschappen. 
Daaronder vielen ook de pensioenen van personeelsleden van het onderwijs, van 
de diensten die van die overheden afhangen en van de geïntegreerde politie, voor 
zover de pensioenen momenteel ten laste van het fonds van de geïntegreerde 
politie vallen. 

De pensioenen van de personeelsleden van de plaatselijke overheidsdiensten die 
zijn aangesloten bij de RSZPPO of die zelf hun eigen pensioenstelsel hebben, 
werden niet in het onderzoek opgenomen. 

•

•
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3 Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen hebben betrekking op twee processen, namelijk het verza‑
melen van de gegevens en het certificeren ervan, en op het wettelijk en reglemen‑
tair kader. 

Wat betreft de gegevensverzameling:

1. Beantwoorden de pensioenaanvragen en de verantwoordingsstukken die 
deze aanvragen moeten vergezellen aan de wettelijke en de reglementaire 
eisen, en komen die bij de PDOS toe binnen een termijn waarin deze dienst 
het recht kan verifiëren en het pensioen kan berekenen om te waarborgen 
dat het zonder uitstel wordt betaald en om een doeltreffend beheer ervan 
te verzekeren? 

2. Moet de PDOS bijkomend onderzoek uitvoeren om leemten en tegenstel‑
lingen in de ontvangen documenten weg te werken en fouten recht te zet‑
ten? Gebeurt dat aanvullend onderzoek binnen wettelijke of reglementaire 
bepalingen? 

Wat betreft de certificering:

�. Kan de PDOS de kwaliteit van de verantwoordingsdocumenten beoordelen 
en eventueel betwisten? Is hij in staat te bepalen welke gewezen werkge‑
vers een groter risico op fouten inhouden? 

�. Kan voldoende worden nagegaan wie de verantwoordingsdocumenten heeft 
opgesteld en in hoeverre hij aansprakelijk is bij een vergissing waarvoor hij 
verantwoordelijk is? 

5. Volstaan de wettelijke, reglementaire of procedurele maatregelen om te 
waarborgen dat (zowel bij de toekenning van het pensioen als tijdens het 
beheer ervan) de bijzondere regels voor overdracht van bijdragen tussen 
pensioenstelsels, aandelen ten laste van andere pensioenstelsels van de 
overheidssector, de toekenning van het gewaarborgd minimum, cumulatie 
met een bezoldigde activiteit of met een ander pensioen of perequatie, 
goed worden toegepast en dat binnen redelijke termijnen? 

6. Welke maatregelen garanderen de inhoud van de pensioenverzamelstaat, 
zoals bepaald in artikel 2�7 van de wet van 25 januari 1999 houdende 
sociale bepalingen, en zorgen ervoor dat die in overeenstemming is met 
de verantwoordingsdocumenten die bij de pensioenaanvraag zijn gevoegd, 
rekening houdend met de bewijskracht die de wet aan die staat ver‑
leent? 

Wat betreft het wettelijk en reglementair kader:

7. Zijn de wetten en reglementen toereikend opdat de PDOS zijn opdracht 
kan vervullen overeenkomstig de wet van 11 april 1995 tot invoering van 
het handvest van de sociaal verzekerde? Welke maatregelen heeft de 
instelling genomen of wil ze nemen om dat te realiseren?

4 Methodologie 

Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van de procedures die de reglemen‑
tering heeft ingevoerd of die de PDOS volgt om de gegevens van de verschil‑
lende openbare werkgevers en de verschillende externe gegevensbanken (rijksre‑
gister, belastingskantoren, kruispuntbank van de sociale zekerheid) te verzamelen 
en te beheren.
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Twee kernprocessen werden onderzocht: het verzamelen van de gegevens en het 
certificeren ervan. De doeltreffendheid van de gegevensverzameling en de rela‑
ties met de openbare werkgevers zijn bepalend voor de snelheid waarmee een 
pensioenaanvraag wordt verwerkt en (daardoor) ook voor de inachtneming van de 
wettelijke termijnen van het handvest van de sociaal verzekerde. Uit de betrouw‑
baarheid van de inkomende gegevens vloeit dan weer de redelijke zekerheid voort 
die nodig is om de overheidsuitgave veroorzaakt door die pensioenen te verrecht‑
vaardigen. 

Hoe de verschillende diensten van de PDOS de gegevens benutten om het pen‑
sioenbedrag vast te stellen en te betalen, werd niet onderzocht. Het Rekenhof 
heeft daar in 2006 een afzonderlijke publicatie aan gewijd�. 

Binnen de PDOS werden de diensten die bij die processen betrokken zijn, geïn‑
terviewd: de dienst Algemene Logistiek (identificatie van de aanvragers, ontvan‑
gen van stukken en archiveren van de documenten), de diensten voor de toeken‑
ning van de rust‑ en overlevingspensioenen (pensioenen van het onderwijs, 
burgerlijke en kerkelijke pensioenen, militaire pensioenen en pensioenen van de 
geïntegreerde politie) en de diensten voor het beheer van de rust‑ en overlevings‑
pensioenen (cumulatiestelsels en wetgeving over de gewaarborgde minimumpen‑
sioenbedragen).

Vervolgens werden voor elk type rust‑ en overlevingspensioenen die de PDOS 
verwerkt, steekproeven van dossiers getrokken om die eerste inlichtingen te 
bevestigen. Bedoeling daarvan was niet statistische conclusies te trekken over 
het volledige karakter van de ingediende dossiers, maar wel eventueel voor elke 
bestudeerde groep specifieke tendensen te onderkennen in kwaliteit en betrouw‑
baarheid van de dossiergegevens. 

Op het einde van de audit werd een interview gehouden met de algemene directie 
van de PDOS om de meest actuele informatie te vergaren over de evolutie van 
sommige kwesties en de uitvoering van nieuwe projecten. 

Op 19 juni 2007 werd een voorontwerp van verslag bezorgd aan de administra‑
teur‑generaal van de PDOS. Die heeft zijn opmerkingen bezorgd op 6 septem‑
ber 2007 per brief en tijdens een laatste vergadering, georganiseerd op zijn ver‑
zoek, op 6 november 2007. Ze werden in het ontwerpverslag verwerkt dat op 
29 november 2007 aan de minister van Milieu en Pensioenen werd gestuurd. De 
minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie heeft geantwoord op 
19 februari 2008. De aanbevelingen uit zijn antwoord worden op het einde van 
het verslag vermeld.  

� Geautomatiseerd beheer van de pensioenen via het berekeningsprogramma Pencalc, november 
2006, ter beschikking op www.rekenhof.be.
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Hoofdstuk 1 
Twee kernprocessen van gegevensbeheer 

1.1 Inleiding

Voor de audit werd het beheer van de inkomende gegevens die noodzakelijk zijn 
om de pensioenen vast te stellen en te beheren, opgesplitst in twee processen. 
Het eerste proces is het verzamelen van de gegevens, het tweede de controle 
van die gegevens om uit te maken of ze betrouwbaar zijn. Die twee processen 
zouden kunnen worden samengesmolten. Dat is op dit moment nog niet het geval. 
Toch tekent zich binnen de projecten van de PDOS voor gegevensbeheer via 
protocollen of door de oprichting van de vzw SIGeDIS, een tendens af die de 
grondslag kan vormen voor een mogelijke samenvoeging van die twee processen. 
Deze projecten worden in hoofdstuk 2 besproken. 

De twee processen vloeien voort uit de specifieke aard van het overheidspensi‑
oen en zijn er ook cruciaal voor. Dat pensioen wordt rechtstreeks bepaald door de 
administratieve en geldelijke loopbaan van het personeelslid. Het wordt trouwens 
voorgesteld als een uitgestelde wedde en moet zoveel mogelijk de loopbaan 
weerspiegelen. Het dossier dat bij de pensioenaanvraag is gevoegd, moet bijge‑
volg alle verantwoordingsstukken van het goede verloop en de regelmatigheid 
van de loopbaan bevatten; de gegevens ervan moeten ook voldoende betrouw‑
baar zijn om de regelmatigheid van de overheidsuitgave te verzekeren. 

Handvest van de Sociaal Verzekerde 

Op de activiteiten van de PDOS, net zoals op die van de andere socialezeker‑
heidsinstellingen, is de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van 
de sociaal verzekerde van toepassing. Die wet legt de instelling een aantal speci‑
fieke verplichtingen op. 

Eén van de grondprincipes van het handvest is dat de instellingen klantgericht 
moeten werken. Artikel 8 van het handvest bepaalt dat de sociale prestaties 
ambtshalve worden toegekend als dat materieel mogelijk is, ofwel op schriftelijk 
verzoek. De instelling moet zich proactief opstellen. Door een beroep te doen op 
de gegevensbanken waarmee steeds meer wordt gewerkt binnen de sociale 
zekerheid, moet ze de acties van de burgers vergemakkelijken. Dit principe legt 
de socialezekerheidsinstellingen nieuwe eisen op die niet altijd expliciet zijn gefor‑
muleerd in de wetteksten. 

Arrest nr. 89/2006 van 2� mei 2006 van het Arbitragehof illustreert dat verschijn‑
sel. Als een gescheiden echtgenoot die in gelijkgerechtigdheid komt met een 
langstlevende echtgenoot, een overlevingspensioen aanvraagt, geldt een verval‑
termijn van één jaar vanaf het overlijden van de ex‑echtgenoot. Het arrest oordeelt 
dat die termijn discriminerend is, omdat de PDOS op basis van de inlichtingen uit 
het rijksregister van de natuurlijke personen kan vaststellen wie de potentiële 
rechthebbenden op het overlevingspensioen zijn. De PDOS kan dus het recht in 
kwestie ambtshalve toekennen of op zijn minst proactief optreden en de betrok‑
kenen aan dat recht herinneren. Dat arrest verplicht de PDOS de facto de geschei‑
den echtgenoten te herinneren aan het bestaan van hun rechten, op straffe van de 
toestand van het overlevingspensioen van de langstlevende echtgenoot te moeten 
herzien, zelfs nadat de vervaltermijn voor de indiening is verstreken. 
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Een andere verplichting die het handvest aan de PDOS oplegt, is dat hij over een 
pensioenaanvraag uitspraak moet doen binnen vier maanden na de indiening. Die 
termijn wordt opgeschort zolang het dossier niet volledig is. Artikel 11 van het 
handvest bepaalt bovendien dat de socialezekerheidsinstelling op eigen initiatief 
alle ontbrekende inlichtingen verzamelt. Ze ondervraagt daartoe de betrokken 
informatieplichtigen. Wanneer de ondervraagde personen of instellingen niet bin‑
nen een maand hebben geantwoord na een herinnering, kan de socialezekerheids‑
instelling beslissen over de aanvraag in de staat waarin ze zich bevindt, na alle 
voor het inwinnen van die inlichtingen nuttige stappen te hebben gedaan. Daar‑
uit kan worden afgeleid dat het niet voldoende is gewoon op een antwoord te 
wachten. Ook hier wordt een proactief optreden van de PDOS gevraagd. 

Deze middelenverbintenis heeft wel gevolgen voor de verantwoordelijkheid van 
de instelling wanneer fouten worden begaan. Als de administratie een verkeerde 
beslissing neemt, kunnen sommen die ten onrechte aan de gepensioneerden wer‑
den gestort, immers niet altijd worden teruggevorderd. Artikel 17 van het hand‑
vest bepaalt immers dat de nieuwe beslissing (genomen na een beslissing die een 
fout bevat) terugwerkende kracht heeft, tenzij het vastgestelde recht lager uitvalt 
dan het voordien toegekende recht. In dat geval blijven de ten onrechte gestorte 
sommen verworven, tenzij de sociaal verzekerde wist of moest weten dat hij geen 
recht (meer) had op de volledige sociale prestatie. 

Artikel 20 van het handvest van de sociaal verzekerde voorziet tot slot in de toe‑
kenning van rechtswege van verwijlintresten ten laste van de socialezekerheids‑
instelling. Die intresten zijn verschuldigd vanaf de datum dat ze opeisbaar zijn en 
ten vroegste vanaf de vierde maand die volgt op de kennisgeving van de beslis‑
sing, op voorwaarde dat het voorlopige pensioenbedrag lager ligt dan 90 %  van 
het definitieve bedrag. 

1.2 Verzamelen van de gegevens 

De gegevens nodig om het recht op pensioen vast te stellen en om het pensioen 
te berekenen, omvatten zowel elementen uit de loopbaan van de betrokkene 
(diploma, benoeming, in aanmerking komende diensten, laatste wedden) als ele‑
menten die daarvan los staan (gezinstoestand, cumulatie van activiteiten, inkom‑
sten van de echtgenoot). De eerste reeks wordt normaal verstrekt door de open‑
bare werkgevers en weerspiegelt de toepassing van statuten die elke entiteit 
(Staat, gemeenschappen, gewesten) autonoom vastlegt en toepast. De tweede 
kunnen in principe gemakkelijker worden geverifieerd in de gegevensbanken van 
de Staat (rijksregister, belastingadministratie ...).

1.2.1 Gegevens voor het vaststellen en berekenen van het recht op pensioen

Rustpensioenen

Volgens de wet moet een betrokkene, om het recht op een rustpensioen in de 
overheidssector te openen, een aanvraag indienen�. De werkgever moet deze 
aanvraag bij de PDOS indienen ten vroegste op de eerste dag van de twaalfde 
maand voor de datum waarop het pensioen ingaat. De datum van de aanvraag en 
de datum waarop de PDOS ze ontvangt, vormen het begin van het onderzoek en 
zijn de essentiële referenties voor verjaring. 

� Deze materie wordt geregeld door het koninklijk besluit van 8 mei 19�6 betreffende de wijze om 
van de rechten op pensioen te laten blijken. 
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De pensioenaanvraag wordt samen met het dossier met de verantwoordingsstuk‑
ken naar de PDOS gestuurd, die onmiddellijk na ontvangst: 

de betrokkene identificeert via het rijksregister;

een pensioendossier opent en een brevetnummer aan de aanvrager 
toekent; 

de ontvangst van de pensioenaanvraag bevestigt en verschillende alge‑
mene formulieren verstuurt over situaties die een invloed zouden kun‑
nen hebben op de betaling van het pensioen (andere beroepsinkomsten 
of ‑activiteiten, gezinstoestand enz.).

Uit de regelgeving vloeit voort dat de aanvrager vooral zelf zijn pensioendossier 
moet samenstellen. De laatste openbare werkgever is echter verplicht de vermel‑
dingen die de aanvrager op het formulier ingevuld heeft, te verifiëren en in voorko‑
mend geval aan te vullen. De werkgever moet ook opgeven welke wedden de laat‑
ste vijf jaar van zijn loopbaan aan de betrokkene werden betaald. Tot slot “worden 
alle op de formulieren gebrachte aanduidingen echt verklaard door een ambtenaar 
met minstens de graad van onderdirecteur of een gelijkwaardige graad” 5.

De meeste inlichtingen die op die manier zijn verzameld bij de indiening van de 
aanvraag hebben nochtans geen onmiddellijke bewijskracht. Ze zijn ook niet  
bindend voor de PDOS. Die is verplicht de dossiers aan te vullen. Die actieve 
houding vloeit hoofdzakelijk voort uit artikel 11 van de wet van 11 april 1995 tot 
invoering van het handvest van de sociaal verzekerde. 

De elementen in de aanvraag krijgen pas bewijskracht nadat ze onderzocht zijn 
en nadat verantwoordingsstukken zijn voorgelegd voor alle diensten die in aan‑
merking kunnen komen voor de vaststelling van het recht op pensioen en de 
berekening ervan. Het gaat daarbij om de documenten die aantonen dat diensten 
gepresteerd buiten de laatst uitgeoefende functie effectief werden gepresteerd, 
kopieën van benoemingsbesluiten, beslissingen over de administratieve standen 
(dienstactiviteit, terbeschikkingstelling, verloven ...), diploma’s die tot een bonifi‑
catie kunnen leiden, documenten over eventuele loopbaanonderbrekingen en de 
regularisatie ervan inzake bijdragen, het uittreksel uit het stamboek voor de mili‑
taire diensten, en in het algemeen om elk document dat de gegevens in de pen‑
sioenaanvraag kan staven. 

De laatste werkgever, door wie het personeelslid zijn pensioenaanvraag gaat 
indienen, moet een volledig en correct dossier indienen. Er zijn echter geen sanc‑
ties voor die laatste werkgevers als het dossier fouten bevat of als er elementen 
in ontbreken. Alleen de PDOS is verantwoordelijk voor de naleving van de termijn 
van vier maanden vanaf de ontvangst van de pensioenaanvraag om het dossier af 
te handelen. De PDOS zal binnen die termijn, die eventueel kan worden opge‑
schort, de ingediende aanvraag moeten vervolledigen. 

Overlevingspensioenen

Wanneer degene die recht geeft op een overlevingspensioen bij zijn overlijden 
zelf al gepensioneerd was, slaan de in te zamelen gegevens op de identiteit van 
de aanvrager van het overlevingspensioen en op die van de rechtgevende  
(bewezen door uittreksels uit akten van de burgerlijke stand) en op de laatst uit‑
geoefende functie. 

–

–

–

5 Artikel 5 van het bovenvermeld koninklijk besluit.
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Als de rechtgevende overlijdt terwijl hij in nog actieve dienst is, moet de aanvraag 
voor een overlevingspensioen in principe worden ingediend bij de laatste werkge‑
ver. Die vervolledigt het loopbaandossier en stuurt het aan de PDOS6. In dit 
geval moet de werkgever dus zelf het overlevingspensioendossier bijna volledig 
zelf samenstellen en zijn de regels voor de documenten die bij een aanvraag voor 
een rustpensioen moeten worden gevoegd, van toepassing. 

De bij te voegen bewijsstukken slaan vooral op de band tussen de begunstigde 
van het overlevingspensioen (weduwe, gescheiden echtgenoot, wees) en de over‑
ledene. De PDOS heeft grotendeels dezelfde verplichtingen op het gebied van de 
verwerking van de informatie als voor de rustpensioenen. Het overlevingspensi‑
oen wordt echter ambtshalve toegekend aan wezen jonger dan 18 jaar als ze de 
enige rechthebbenden zijn. 

1.2.2 Gegevens voor het beheer van het pensioen

Als het recht op pensioen is erkend en het pensioen wordt betaald, kunnen ver‑
schillende gebeurtenissen de PDOS ertoe nopen het recht op of het bedrag van 
het pensioen te heronderzoeken. Een speciale dienst is daarmee belast. Voor zijn 
werk is deze dienst aangewezen op gegevens van verschillende instellingen die 
informatie moeten verstrekken of op raadpleging van gegevensbanken. 

De externe informatie van buitenuit wordt verzameld door middel van schriftelijke 
formulieren die aan de betrokkenen worden toegestuurd, maar ook elektronisch 
bij de socialezekerheidsinstellingen. De meeste informatie wordt verzameld bij de 
ontvangst van de pensioenaanvraag en dient nadien als basis voor de controles 
door de dienst die met het beheer belast is. 

Cumulatie van activiteiten

Wanneer de PDOS een pensioenaanvraag ontvangt, stuurt hij alle aanvragers een 
formulier toe, ongeacht de categorie van het pensioen. Daarin wordt de betrok‑
kene gevraagd op eer te verklaren dat de toegezonden informatie oprecht is. 

Door middel van dat formulier kan informatie worden vergaard die nuttig is voor 
het vereffenen van het pensioen (uitoefenen van een beroepsactiviteit of genie‑
ten van vervangingsuitkeringen) en kan worden nagegaan of de cumulatieregels 
moeten worden toegepast (pensioenen of renten ten laste van een ander  
stelsel). 

De PDOS verifieert de verkregen inlichtingen via vragen aan andere sociale‑
zekerheidsinstellingen of aan derden (zoals de werkgevers). De gepensioneerde 
moet bepaalde bewijsstukken bij het inlichtingenformulier voegen (bv. een 
afschrift van het aanslagbiljet personenbelasting om de inkomsten te bewijzen). 
Als de betrokkene niet antwoordt, kan de uitbetaling van het pensioen worden 
geschorst. 

Die informatie wordt verzameld zodra een aanvraag binnenloopt, maar ook perio‑
diek (meestal op jaarbasis), zolang de cumulatie voortduurt. De betrokkenen ver‑
binden zich ertoe de PDOS van iedere wijziging in hun cumulatietoestand op de 
hoogte te brengen.

6 Uitzondering vormen de rechthebbenden van leden van het gemeentelijk, provinciaal en vrij onder‑
wijs, die rechtstreeks hun aanvraag moeten indienen bij de PDOS. De PDOS laat de aanvraag bij 
de betrokken instellingen dan vervolledigen. 
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Gezinstoestand

De aanvrager ontvangt ook een vraag om inlichtingen over zijn gezinstoestand 
met het verzoek op eer te verklaren dat de toegezonden informatie oprecht is. 

Die inlichtingen, die worden vergaard zodra een aanvraag wordt ontvangen, die‑
nen om de bedrijfsvoorheffing te bepalen, de vermindering wegens gezinslast toe 
te kennen en de inhouding voor de ziekteverzekering en de solidariteitsbijdrage te 
bepalen (stuk voor stuk elementen die afhankelijk zijn van de eventuele inkom‑
sten van de echtgenoot). 

Het merendeel van die relevante informatie is terug te vinden in het rijksregister. 

Inkomsten en activiteiten van de echtgenoot

De PDOS verzendt alleen een inlichtingenformulier over de inkomsten en activi‑
teiten van de echtgenoot als de aanvrager in aanmerking kan komen voor het 
gewaarborgde minimumpensioenbedrag. De inkomsten van de echtgenoot bepa‑
len mee dat bedrag. De gepensioneerde verbindt zich er in zijn aangifte toe iedere 
wijziging in de oorspronkelijke toestand aan de PDOS mee te delen. 

Bij dat formulier moet een kopie van alle bewijsstukken (arbeidsovereenkomsten, 
wedde‑ of loonfiches, attesten van de sociale instellingen, belastingfiches ...) wor‑
den gevoegd. De PDOS kan bijkomend verifiëren bij de belastingskantoren of bij 
de instellingen die de sociale prestaties vereffenen.

1.3 Certificering van de gegevens

De gegevens om het recht op het pensioen te bepalen en het bedrag ervan te 
berekenen, moeten betrouwbaar zijn, zowel om de overheidsuitgave te rechtvaar‑
digen als om de Schatkist te beschermen voor niet‑verschuldigde betalingen die 
niet kunnen worden gerecupereerd (als het pensioen te hoog werd geschat) of 
voor verwijlintresten ten voordele van de gepensioneerde (als het pensioen te 
laag werd geschat). 

Als het dossier volgens de reglementering geacht wordt volledig te zijn, moet de 
PDOS het pensioen vaststellen aan de hand van de toegezonden documenten. 
De wet (in hoofdzaak het handvest van de sociaal verzekerde) kent aan de PDOS 
het recht toe om de pensioendossiers te vervolledigen zodra de aanvragen binnen 
zijn. 

De PDOS verifieert de loopbaangegevens ook pragmatisch, door de betrokken 
administraties te ondervragen (vooral als in de overgezonden gegevens tegen‑
strijdigheden voorkomen). 

Deze pragmatische houding wordt ook gerechtvaardigd door de verplichtingen 
van het handvest van de sociaal verzekerde. Het handvest kent weliswaar geen 
bijzondere onderzoeksbevoegdheid of echte dwangmiddelen toe tegenover de 
instellingen die de informatie moeten verstrekken, maar stelt dat de PDOS pas 
een beslissing over overheidspensioenen kan nemen nadat hij al het nodige heeft 
gedaan om de nuttige inlichtingen te verkrijgen. Aan deze middelenverbintenis, 
die niet erg duidelijk is afgelijnd, zijn financiële risico’s verbonden voor de PDOS: 
verjaring van de niet‑verschuldigde bedragen of de verplichting om verwijlintres‑
ten te moeten betalen. Als de instellingen die informatie moeten verstrekken, in 
gebreke blijven, wordt de onderzoekstermijn voor de pensioenaanvraag welis‑
waar opgeschort. Wanneer er helemaal geen antwoord komt, kan de PDOS het 
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pensioen berekenen op basis van de enige zekere elementen die de PDOS kent. 
Die werkwijze schaadt echter meer de gepensioneerde dan de openbare werkge‑
vers die de informatie moeten verschaffen. 



Berekening overheidspensioenen – Rekenhof, maart 2008 17

Hoofdstuk 2 
Auditbevindingen 

De zeven onderzoeksvragen van deze audit worden hierna in de volgende punten 
behandeld: 

de gegevensinzameling en het beheer van de vragen om bijkomende 
inlichtingen (vragen 1 en 2); 

de certificering en de controle van de gegevens (vragen �, �, 5 en 6); 

het wettelijk en reglementair kader (ontwerpprotocollen) en de projec‑
ten inzake informatisering van de pensioendossiers (vraag 7). 

2.1  Gegevensinzameling en beheer van de vragen voor  
bijkomende inlichtingen 

De huidige toestand verschilt sterk van het ideale scenario, m.n. een elektronisch 
pensioendossier dat in real time gedurende heel de loopbaan van de betrokkenen 
zou worden bijgewerkt en dat volledig zou zijn als de pensioenaanvraag wordt 
ingediend (BPR 1�, zie punt 1 van de inleiding). 

Een pensioenaanvraag indienen vraagt nog altijd veel tijd, vooral als het perso‑
neelslid tijdens zijn loopbaan bij verschillende openbare werkgevers heeft gewerkt. 

Uit de interviews met de PDOS blijkt dat de belangrijkste documenten, namelijk 
de pensioenaanvraag en de inlichtingenformulieren over de gezinstoestand en de 
inkomenscumulatie, zonder vertraging naar de PDOS worden gezonden, aange‑
zien het eerste pensioenvoorschot pas kan worden betaald nadat die formulieren 
zijn teruggezonden. 

De PDOS heeft eveneens een systeem van betaling van pensioenvoorschotten 
ingevoerd om de termijn van vier maanden te kunnen respecteren die het hand‑
vest van de sociaal verzekerde oplegt en om te vermijden dat hij verwijlintresten 
zou moeten betalen. Het voorschot stemt in het algemeen overeen met 90 % van 
het vermoedelijke pensioenbedrag. 

2.1.1 Organisatie van de diensten-werkgevers

De audit heeft aangetoond dat de problemen die de PDOS bij het onderzoek van 
de dossiers ondervindt, soms worden veroorzaakt door de diensten van de werk‑
gevers die de pensioendossiers moeten samenstellen.

In de meeste FOD’s behandelt één centrale dienst de pensioenaanvragen vóór 
verzending ervan aan de PDOS. Deze best practice verhoogt de kwaliteit en de 
volledigheid van de overgezonden dossiers en vermindert het aantal aanvragen 
om bijkomende inlichtingen significant. Deze centralisering waarborgt ook een 
eenvormige administratieve werkwijze, wat het voor de PDOS makkelijker maakt 
om de dossiers te behandelen. 

In het onderwijs van de Franse Gemeenschap leiden de decentralisering van de 
diensten die de pensioendossiers verwerken en het gebrek aan coördinatie ertus‑
sen daarentegen tot appreciatieverschillen bij het behandelen van de dossiers en 
dwingen ze de PDOS om aanvullende uitleg te vragen. Het probleem is daarbij nog 
groter omdat loopbanen van onderwijspersoneel een grote variëteit vertonen. Vaak 
cumuleren ze immers verschillende functies om tot een volledig lessenrooster te 

–

–

–
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komen. Ze oefenen die functies bovendien ook niet noodzakelijk uit binnen het‑
zelfde niveau, onderwijstype of onderwijsnet. 

De diensten van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn iets meer 
gecentraliseerd. Toch stelde Rekenhof bij afloop van een onderzoek over de 
samenstelling van de pensioendossiers vast dat slechts ongeveer 10 % van de 
dossiers volledig was op het einde van de onderzoeksfase7. 

Wat de militaire pensioenen betreft, doen de dossiers van de federale politie 
meestal geen probleem rijzen, omdat de dienst die de pensioendossiers verzendt, 
die taak heeft overgenomen van de dienst bij de vroegere rijkswacht, die al 
gecentraliseerd was. Hetzelfde geldt voor de dossiers van de lokale politiekorp‑
sen als de politiezone samenvalt met het grondgebied van één gemeente. Er doen 
zich daarentegen talrijke problemen voor met de dossiers van personeelsleden 
van de lokale politiezones die zich uitstrekken over verschillende gemeenten, 
omdat de logistieke diensten daar van nul af opgebouwd moesten worden. 

2.1.2 Onderzoek van de pensioenaanvragen

De verantwoordingsdocumenten van de loopbaan van de personeelsleden die bij 
de pensioenaanvraag zitten, zijn schriftelijke documenten, attesten van diensten, 
maar ook kopieën van administratieve akten. De opmaak van zulke kopieën op 
het ogenblik van de pensionering kan problemen veroorzaken. 

Het eerste probleem waarmee de PDOS te maken krijgt, is het bestaan zelf van 
die documenten. 

Het gaat hoofdzakelijk om akten over de administratieve standen, waarvan de 
correcte vaststelling, met toepassing van de wet van 10 januari 197�8, belangrijke 
gevolgen kan hebben voor het pensioen. Het betreft veelal verlofperiodes wegens 
sociaal of familiaal belang en periodes van terbeschikkingstelling wegens per‑
soonlijke aangelegenheden, ziekte of opdracht. Bepaalde akten over de einde‑
loopbaanregelingen, zoals de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangele‑
genheid voorafgaand aan het rustpensioen (courant in het onderwijs), ontbreken 
bovendien vaak bij het samenstellen van het dossier van een pensioenaanvraag. 

Soms is het originele document verloren gegaan. Het is ook mogelijk dat de for‑
mele administratieve akte niet op het vereiste tijdstip in de loopbaan opgesteld is. 
In die gevallen moet de overheid bij het ingaan van het pensioen opnieuw een 
formele beslissing nemen of een nieuwe akte opmaken. Deze situaties kunnen de 
echtheid van het document of de te bewijzen toestand ter discussie stellen. 

De PDOS kan bovendien ook moeilijkheden hebben om de ontbrekende docu‑
menten te verkrijgen, zelfs als ze bestaan. De PDOS moet daartoe vaak heel wat 
bijkomende aanvragen indienen. Het handvest van de sociaal verzekerde legt aan 
de instellingen die de informatie moeten verstrekken, en dan specifiek de open‑
bare werkgevers, geen enkele termijn op. De PDOS kan dus enkel rekenen op de 
goodwill van die overheden om een antwoord te krijgen binnen redelijke termij‑
nen. Frequent worden antwoorden met vertraging toegestuurd. Het enige middel 
waarover de PDOS beschikt om de gevraagde inlichting te verkrijgen, is het ver‑
sturen van herinneringsbrieven. 

7  Brief van 17 augustus 2000 aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen.
8  Wet van 10 januari 197� tot regeling van de in aanmerkingneming van bepaalde diensten en van 

met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten 
laste van de Staatskas.
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Tot in 200� meldde het informaticasysteem vertragingen bij het toesturen van 
een antwoord automatisch doordat het om de zeven weken een lijst opmaakte 
van de openstaande aanvragen. Om technische redenen werkt die automatische 
opvolging van de herinneringsbrieven op dit ogenblik niet meer. Geen enkele van 
de herinneringsbrieven waarin het handvest van de sociaal verzekerde of andere 
bepalingen van toepassing op de pensioenen ten laste van de staatskas voorzien, 
wordt nog automatisch beheerd. 

De diensten kunnen de antwoordtermijnen wel onrechtstreeks controleren via ver‑
meldingen in de opvolging van het dossier via het informaticasysteem Pencalc 
door middel van verschillende filters, sorteermogelijkheden of statistische elemen‑
ten. Die controles gebeuren echter niet automatisch en kunnen niet onmiddellijk 
de redenen achterhalen waarom nog niet betaald is (bv. doordat een antwoord op 
een vraag om inlichtingen ontbreekt). Tot slot blijkt uit het onderzoek van de dos‑
siers dat de rubriek “dossieropvolging” van het Pencalcprogramma zelden volledig 
is. Heel wat acties die in de dossiers worden ondernomen, staan er niet in ver‑
meld, en ontsnappen bijgevolg aan iedere mogelijkheid tot latere controle. 

De PDOS heeft op dit ogenblik geen geautomatiseerd systeem om de vragen om 
bijkomende inlichtingen op te volgen. 

De administrateur‑generaal van de PDOS erkent de slechte werking van het 
documentenbeheersysteem en merkt op dat om allerlei redenen sinds 2002 niet 
langer geïnvesteerd is in het DOCNET‑systeem dat door de audit wordt gevi‑
seerd. Om dit probleem op te lossen is al in (een voorafgaande) uitvoering van 
het managementplan en operationeel plan een concrete actie ondernomen. Via 
een tijdelijk dienstencontract van één jaar zal een programmeur‑analist in dienst 
worden genomen om het DOCNET‑systeem te re‑engineeren.

2.1.3 Beheer van gegevens in de loop van het pensioen

De PDOS kan krachtens de wet als bewarende maatregel het pensioenbedrag 
verminderen en zelfs de betaling van het pensioen of van het supplement voor het 
gewaarborgde minimumpensioenbedrag schorsen als er binnen de toegestane 
termijn geen antwoord komt. 

De voornaamste bron van inlichtingen voor de dienst die de pensioenen opvolgt 
en beheert, is de begunstigde van het pensioen zelf. Over het algemeen lijkt die 
vrij snel en volledig te antwoorden op de vragen om inlichtingen die hij van de 
PDOS krijgt. 

In 2006 werd op de onderzoeken naar cumulatie in 50 % van de gevallen geant‑
woord binnen een maand nadat de aangifte was verzonden en in meer dan 75 % 
van de gevallen binnen twee maanden. Wat het gewaarborgd minimumpensioen‑
bedrag betreft, liggen de antwoordpercentages nog hoger: zo werd 90 % van de 
vragenlijsten aan gehuwde begunstigden binnen twee maanden na verzending 
naar de bevoegde diensten van de PDOS teruggestuurd. Die percentages blijven 
jaar na jaar stabiel. 

Uit het onderzoek blijkt echter dat de betrokkenen in hun antwoorden vaak weinig 
nauwkeurig zijn over het bedrag van hun inkomsten. De PDOS moet hoe dan ook 
verificaties blijven uitvoeren in de gegevensbanken van verschillende instellingen 
en administraties. 

Toegang krijgen tot die gegevensbanken is niet altijd gemakkelijk. Zo blijft de 
toegang tot de gegevensbanken van de belastingkantoren, om de beroepsinkom‑
sten van de begunstigden of van hun echtgenoten te controleren, een probleem. 
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De PDOS benadrukt dat deze oplossing op het eerste gezicht ideaal lijkt, maar 
toch op vele wetgevingstechnische hindernissen stoot. De administrateur‑gene‑
raal benadrukt: “Wat de cumulatie met een beroepsactiviteit betreft, schrijft de 
pensioenwetgeving bijna altijd bruto jaarplafonds voor. Dit betekent vóór de 
inhouding van de sociale bijdragen. De fiscale administraties beschikken niet 
over deze gegevens. Bovendien wordt de definitieve heffing per definitie bijna 
twee jaar na de genoten inkomsten vastgesteld. De oplossing is bijgevolg enkel 
bruikbaar voor zelfstandigen waarvoor de cumulatiereglementering een ‘netto 
resultaat’ als plafond oplegt.” 

Het Rekenhof is echter van oordeel dat de raapleging van de databanken, ook al 
laat die niet toe de brutobedragen te kennen van de inkomsten voor beroepsacti‑
viteiten, op zijn minst het voordeel heeft aan te tonen dat er een activiteit is die 
de betaling van het pensioen kan beperken of opschorten.

De PDOS preciseert verder nog: “De PDOS moet echter prioriteiten stellen in de 
aanwending van zijn financiële, menselijke en technische middelen. Om evidente 
redenen zijn deze niet onbeperkt aanwezig. […] De PDOS is er zeker van dat, 
indien een kosten-batenanalyse zou worden uitgevoerd, de investeringskost 
voor de raadpleging van de fiscale databanken de keuze niet zou verantwoor-
den. Dit betekent niet dat, indien er zich een goedkope en technisch eenvoudige 
opportuniteit voordoet binnen het netwerk van de sociale zekerheid, de PDOS 
deze kans aan zich zal laten voorbijgaan.”

Er loopt een grootschalig project over informatisering en administratieve vereen‑
voudiging, om zo te vermijden dat de Staat aan burgers inlichtingen moet vragen 
die hij al via een andere administratie bezit. Dat project van “e‑government van 
de sociale zekerheid” komt aan bod in punt 2.5.

2.1.4 Verantwoordelijkheid van de diensten-werkgevers bevestigen

Het Rekenhof is van oordeel dat een overheidsdienst‑werkgever de gegevens van 
de loopbaan van de personeelsleden die hij tewerkstelt, moet bijhouden en bewa‑
ren. Zo moet hij in staat zijn om, wanneer een personeelslid met pensioen gaat, 
aan de bevoegde federale dienst (PDOS) de gegevens toe te zenden die noodza‑
kelijk zijn om zijn pensioen te berekenen. Die diensten moeten daarom schikkin‑
gen treffen om aan die verplichtingen tegemoet te komen, in het bijzonder door 
internecontroleprocedures uit te werken en door overzendingstermijnen in acht te 
nemen die verenigbaar zijn met het handvest van de sociaal verzekerde. 

Op federaal niveau wordt het bijhouden van de dossiers van het personeel ver‑
meld in een beleidsnota van de FOD Personeel en Organisatie voor het begro‑
tingsjaar 200�9. De federale regering heeft op 17 maart 2006 de opvolging van 
dat project “e‑HR” aan de pers voorgesteld, namelijk de Implementatie van een 
globale oplossing voor de informatisering van de human resources in de FOD’s 
en de POD’s. Naar de regering verklaart, zal de op te richten gegevensbank niet 
alleen de algemene gegevens over het humanresourcesbeheer op geactualiseerde 
en betrouwbare wijze groeperen, maar zal ze eveneens een bron vormen waarin 
alle informatie van het personeel zou worden bewaard en beveiligd. 

Soortgelijke projecten kunnen worden overwogen voor alle openbare werkgevers 
om de gegevens over de loopbanen van hun personeelsleden gemakkelijker te 
bewaren en aan de PDOS over te zenden. 

9 Parl. St. Kamer,  50 2081/007, p. 5.
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2.2 Certificering en controle van de gegevens

2.2.1 Noodzaak van betrouwbare gegevens 

Het Rekenhof heeft in het kader van het visum van de overheidspensioenen herhaalde‑
lijk aanbevolen acties te ondernemen om tegenstrijdigheden, onjuistheden of ontbre‑
kende verantwoordingsdocumenten te vermijden in dossiers van sommige werkgevers. 

Naast wat hierboven is gezegd over de administratieve akten die niet tijdens de 
loopbaan zijn genomen, heeft het Rekenhof in het verleden opmerkingen gemaakt 
in verband met de documenten over de toepassing van de afwijkende procedures 
voor het valideren van de benoemingsakte of het equivalent daarvan dat bij het 
dossier is gevoegd10. Daarnaast waren er opmerkingen over de documenten 
waarmee de geldelijke anciënniteiten kunnen worden gevalideerd als die niet 
samenvallen met de diensten die voor het pensioen in aanmerking komen11. 
Opmerkingen waren er ook over het ontbreken in sommige dossiers van wedden‑
fiches waaruit de geldelijke anciënniteit duidelijk blijkt12. 

2.2.2 Controles door de PDOS

Het onderzoek heeft aangetoond dat de PDOS de gegevens niet systematisch 
verifieert. De PDOS verifieert alleen als de elementen van het dossier elkaar 
tegenspreken of als hij op basis van zijn ervaring diensten‑werkgevers kan identi‑
ficeren die een risico betekenen. 

Deze verificatieopdracht behoort trouwens niet formeel tot de bevoegdheden van 
de PDOS. Wanneer het hof zijn visum weigert, zal de PDOS nochtans vaak bij‑
komende vragen moeten stellen of bepaalde elementen van de loopbaan van het 
personeelslid moeten betwisten. 

2.2.3 Gedeelde verantwoordelijkheden noodzakelijk

Het handvest van de sociaal verzekerde geeft de PDOS het recht de pensioen‑
dossiers te vervolledigen zodra hij de aanvragen ontvangt. De PDOS kan immers 
het pensioenbedrag, op basis van de voorgelegde documenten, alleen maar bepa‑
len als het dossier volgens de reglementering volledig is. In een dossier dat als 
volledig wordt beschouwd, kunnen echter nog tegenstrijdigheden of fouten voor‑
komen. Daarom is de certificering van de gegevens van essentieel belang. Toch 
is dat proces niet erg georganiseerd. 

Het Rekenhof merkt hierbij op dat de wet niet expliciet bepaalt wie dan verant‑
woordelijk is voor het valideren van de loopbaangegevens van de personeelsleden 
die worden gebruikt voor de controle en de berekening van het pensioen. 

In de praktijk worden de werkwijzen van vóór de staatshervorming verder toege‑
past en verifieert de federale pensioenadministratie zoveel mogelijk de kwaliteit 
van gegevens die ze van de laatste openbare werkgever ontvangt. 

De loopbaangegevens van de personeelsleden en hun bezoldigingsniveau, en de 
talrijke statuten die de verschillende bestuursniveaus binnen de openbare diensten 

10 Brief van � juli 2001 aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen, brief van 2� december 200� 
aan de minister van Tewerkstelling en Arbeid.

11 Brief van 11 juni 1997 aan de minister van Volksgezondheid en Pensioenen, brief van 28 april 200�, 
aan de minister van Tewerkstelling en Pensioenen.

12 Brief van 7 april 200� aan de minister van Tewerkstelling en Pensioenen, brief van 22 septem‑
ber 2006 aan de minister van Leefmilieu en Pensioenen.
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toepassen, zijn bovendien heel uiteenlopend. De PDOS heeft ze dan ook niet echt 
in de hand. 

Het is bijzonder belangrijk dat de PDOS en de laatste openbare werkgever die 
niet onder de federale staat ressorteert, expliciet de verantwoordelijkheid delen. 
De Staat draagt immers de kosten voor de betaling van alle overheidspensioenen 
en moet ook alleen dat begrotingsrisico dragen dat samenhangt met de toeken‑
ning of de berekening van overheidspensioenen die zijn gebaseerd op verkeerde 
gegevens. Het is dus legitiem dat de federale Staat de zekerheid zou verkrijgen 
dat de gegevens die hij krijgt toegezonden door de andere bestuursniveaus, vol‑
ledig zijn en correct zijn vastgesteld. 

Deze deling van verantwoordelijkheid is ook verantwoord door de verplichtingen 
die de PDOS heeft vanuit het handvest van de sociaal verzekerde. 

2.2.4 Invoering van internecontroleprocedures bij de PDOS noodzakelijk

Door de rol die de wet op het vlak van visum van pensioenen ten laste van de 
Schatkist aan het Rekenhof heeft toebedeeld, werkt het Rekenhof op dit moment 
onrechtstreeks mee aan de kwaliteitscontrole van de gegevens die aan de PDOS 
worden toegezonden. 

Deze controle heeft immers betrekking op alle elementen die het recht op pensi‑
oen en het pensioenbedrag beïnvloeden. Hoewel de controle wordt uitgevoerd 
door een instelling die los staat van de dienst, grijpt hij plaats vóór de eindbeslis‑
sing over de toekenning van het pensioenbrevet. 

Het Rekenhof herinnert eraan dat het bestaan van die modaliteit inzake externe 
controle, die trouwens normaal zou moeten verdwijnen1�, niet betekent dat een 
overheidsadministratie geen doeltreffend internecontrolesysteem moet invoeren 
of dat ze de eventuele tekortkomingen van dat systeem niet moet compenseren. 

Het beveelt bijgevolg aan dat de PDOS internecontroleprocedures invoert voor 
zijn opdrachten waarvoor hij verantwoordelijk is. De PDOS zou bovendien een 
aparte audit‑ of verificatiedienst moeten oprichten die beantwoordt aan de onaf‑
hankelijkheids‑ en competentienormen van zijn leden. 

Hierbij preciseert de PDOS dat maatregelen zullen worden genomen om de 
interne controle te versterken. De administrateur‑generaal preciseert: “Het 
managementplan en operationeel plan van de administrateur-generaal voorzien 
in de oprichting van een interne audit zoals dit trouwens door de federale rege-
ring reeds geruime tijd voor al haar instellingen wordt beoogd. De administra-
teur-generaal mag reglementair de interne audit om een advies vragen. Welnu, 
één van de eerste opdrachten wordt een denkoefening rond de verbetering van 
de interne controle, het opstellen van kwaliteitsregels en performantie-indicato-
ren. De interne audit zal worden bemand door twee zeer ervaren directeurs (1N 
+ 1F) afkomstig uit de operationele diensten. De voorschriften van het sociaal 
handvest worden daarbij een belangrijke omgevingsfactor.”

Op 1 januari 2008 is binnen de PDOS een interneauditdienst opgericht om aan de 
doelstellingen te beantwoorden van de koninklijken besluiten van 17 augus‑
tus 2007 betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de 
federale uitvoerende macht.

1� Artikel 10 van de wet van 22 mei 200�, tot wijziging van de wet van 29 oktober 18�6 op de inrich‑
ting van het Rekenhof heft artikel 17 van die wet van 18�6 op. Artikel � van de wet van 21 decem‑
ber 2007 houdende diverse bepalingen (BS �1 december 2007) bepaalt dat de wet van 200� op 
1 januari 2009 in werking treedt.
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2.3 Initiatieven om de gegevensinzameling te uniformiseren

De vaststelling van het Rekenhof over de organisatie van de gegevensinzameling 
is niet nieuw. Met sommige openbare werkgevers werd op reglementaire basis of 
door middel van overeenkomsten geprobeerd de gegevensinzameling te normali‑
seren, om een afgesproken werkomgeving te creëren en de vorm en de inhoud 
van de overgezonden gegevens te uniformiseren. 

2.3.1 Regelgevende initiatieven 

Het eerste initiatief was de individuele gegevenskaart die door de artikelen 5� tot 
56 van de wet van 15 mei 198� werd ingevoerd en die was opgenomen in een 
deel van de wet met een expliciete titel: “Maatregelen om de inzameling van 
inzake pensioenen noodzakelijke inlichtingen te vergemakkelijken”. De regels 
voor de toepassing die bij in ministerraad overlegde koninklijke besluiten moesten 
worden vastgelegd, werden echter nooit genomen. 

Die gegevenskaart moest de burgerlijke stand, de samenstelling van het gezin, de 
woonplaats en de inlichtingen over de administratieve en geldelijke loopbaan ver‑
melden. De vermeldingen moesten bewijskracht hebben inzake de rechtvaardi‑
ging van de pensioenrechten, behoudens tegenbewijs wat de juistheid van de 
gegevens betrof.

In bepaalde sectoren van het onderwijs van de drie gemeenschappen werden 
kaarten (weliswaar in verschillende vormen) gebruikt die min of meer aan die 
bepalingen tegemoetkwamen, maar die meestal enkel de gegevens over de admi‑
nistratieve en geldelijke loopbaan vermeldden. 

Het Rekenhof heeft opmerkingen geformuleerd1� bij de documenten van dat type 
die de diensten van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap hadden opge‑
steld, en het heeft gesteld dat dat document “vaak werd samengesteld met behulp 
van verschillende vermeldingen of aanwijzingen in volledig officieuze documen-
ten”. Het voegde eraan toe dat “een dergelijke loopbaankaart met des te meer 
omzichtigheid moet worden behandeld daar de volgende elementen aan het licht 
zijn gekomen: 

talrijke wijzigingen in de vorm van toevoegingen of schrappingen, zon‑
der duidelijke vermelding van de persoon die die wijzigingen heeft 
aangebracht en op basis waarvan; 

verklaring (meestal op de laatste bladzijde) van de subsidieerbaarheid 
en de aard van de functie (hoofd‑ of bijambt) beperkt tot een typever‑
melding; 

bewijs van de administratieve toestand van een personeelslid door 
middel van de effectieve betalingen en de uitgevoerde afhoudingen. 
Er is geen enkel element dat aangeeft dat die betalingen en afhoudin‑
gen correct zijn uitgevoerd. Die elementen maken het met andere 
woorden geenszins mogelijk de aard van de betrekking (vast of tijde‑
lijk) af te leiden uit de betaling.” 

Het Rekenhof herinnerde eraan dat het handvest van de sociaal verzekerde noch‑
tans niets had veranderd aan de draagwijdte van het koninklijk besluit van 8 mei 19�6 
betreffende de wijze om de rechten op pensioen te rechtvaardigen: de aanvrager 
moet nog altijd alle stukken verstrekken over het goede verloop van zijn loopbaan 
en de PDOS moet die nog altijd vragen indien nodig. Het Rekenhof was dus van 
oordeel dat die kaarten slechts als werkdocumenten konden worden beschouwd, 

–

–

–

1� Brief van 17 augustus 2000; 158e Boek van het Rekenhof, p. 192 e.v.
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die op zich niet volstaan voor de PDOS om het recht en het bedrag van het pensioen 
vast te stellen. Het dossier kon slechts als volledig worden beschouwd als elke ver‑
melding op die kaart was verantwoord met een document dat op reglementaire 
wijze de administratieve of geldelijke toestand van het personeelslid aantoont. 

Het document dat het onderwijs van de Franse Gemeenschap gebruikt, ziet er 
lichtjes anders uit, maar vertoont gelijkaardige leemten; de kaarten zien eruit als 
een gewone wedersamenstelling van de loopbaan van de aanvrager. 

De loopbaansteekkaart van het onderwijs van de Duitstalige Gemeenschap biedt 
andere waarborgen: het gaat om een computerlijst die voor elk schooljaar de uitge‑
oefende functie vermeldt, het statuut waaronder het personeelslid die functie heeft 
uitgeoefend (tijdelijk, stagiair, vastbenoemd), de omvang van de opdracht, de in‑
dex van de weddeschaal gebruikt voor de berekening van zijn wedde en de redenen 
voor de verminderingen van de lesopdracht (verloven, terbeschikkingstelling, afwe‑
zigheden). Er is weliswaar geen enkel element om te stellen dat die documenten 
niet dezelfde fouten zouden vertonen en de loopbaan pas achteraf wedersamen‑
stellen. Ze hebben echter de verdienste dat ze duidelijk zijn en de bijzondere ver‑
meldingen erin zijn, op zeldzame uitzonderingen na, gerechtvaardigd door de over‑
eenstemmende administratieve akte. Uit de verificatie van de dossiers blijkt 
trouwens dat bijzonder weinig dossiers van de Duitstalige Gemeenschap bijko‑
mend onderzoek over het verloop van de loopbaan vereisen. 

Het Rekenhof heeft recent nog opgemerkt dat “de diensten die de dossiers moeten 
samenstellen zich nog steeds niet bewust zijn van de mogelijke impact op de bere-
kening van een pensioen van het gebruik van bepaalde vage of algemene formules 
met betrekking tot de aard van de gepresteerde diensten, in het bijzonder als het 
gaat om prestaties die als tijdelijk worden aangemerkt na de laatste benoeming in 
vast verband: er blijft in dat verband te vaak onzekerheid bestaan in de dienstat-
testen of in ieder ander document dat thans dient om de toelaatbaarheid van de 
diensten voor een pensioen ten laste van de staatskas vast te stellen”.15

15 Brief van 1 februari 2006 aan de minister van Leefmilieu en Pensioenen.

2.3.2 Protocollen 

Artikel �7 van de algemene wet van 21 juli 18�� op de burgerlijke en kerkelijke 
pensioenen heeft sinds 200� de notie van verzamelstaat van de loopbaan inge‑
voerd en het bepaalt dat de PDOS en de openbare werkgevers protocollen kun‑
nen afsluiten om te bepalen hoe die verzamelstaten zullen worden opgesteld 
(vorm, inhoud, overzending). 

Dit artikel bepaalt: “De Koning bepaalt de stukken en bescheiden die moeten 
worden overgelegd tot bewijs van de rechten op een rust- of overlevingspensioen. De 
openbare machten of instellingen kunnen, ter vervanging van het geheel of een 
deel van de stukken of bescheiden die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van 
de rechten op pensioen van hun gewezen personeelsleden en van hun rechtheb-
benden, individuele verzamelstaten opmaken die de loopbaan- en weddengege-
vens van hun personeelsleden bevatten. Indien zij werden opgemaakt overeen-
komstig een protocol dat werd afgesloten tussen de Administratie der Pensioenen 
en de betrokken openbare macht of instelling, hebben deze individuele verzamel-
staten, voor de diensttijd die bij de desbetreffende machten of instellingen werd 
gepresteerd, tot bewijs van het tegendeel, wettelijke bewijskracht. 

Dit protocol bevat een nauwkeurige omschrijving van de vorm en de inhoud van 
de elementen die moeten opgenomen worden in de individuele verzamelstaat; het 
bepaalt eveneens de wijze waarop deze verzamelstaten aan de Administratie der 
Pensioenen worden overgemaakt. Dit protocol kan op elk ogenblik worden aan-
gepast indien de gegevens vermeld in de individuele verzamelstaat niet meer be-
antwoorden aan de behoeften.”
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In dit geval worden de pensioenstaat en de pensioenbeslissing16 vastgesteld op 
basis van de gegevens die overeenkomstig het protocol overgezonden worden. 
Die twee documenten zullen tot bewijs van het tegendeel bewijskracht hebben. 

Tot nu toe werd nog geen enkel protocol gesloten. Voor de onderhandelingen 
daartoe kunnen beginnen, moet de regelgeving over de rechtvaardiging van de 
pensioenrechten worden gewijzigd. Daartoe is een ontwerp van koninklijk besluit 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 19�6 uitgewerkt. Het is voorge‑
legd aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State en vervolgt zijn admini‑
stratieve weg naar zijn goedkeuring. 

Dit ontwerp van koninklijk besluit bekrachtigt administratieve werkwijzen die reeds 
op ruime schaal worden toegepast, maar waarvoor op dit moment geen reglemen‑
taire grondslag bestaat. Het ontwerp preciseert welke documenten voortaan de 
pensioenaanvraag kunnen vervangen. Het vereenvoudigt en versnelt de procedure 
voor de pensionering wegens ongeschiktheid en het laat toe problemen te vermij‑
den als de betrokkenen niet zelf zijn aanvraag ingediend heeft. De meeste docu‑
menten als bijlage moeten niet meer worden verstrekt door de aanvrager, maar 
door de openbare werkgevers. De gegevens over wedden zijn vollediger (geldelijke 
anciënniteit, weddesupplementen, opgave van de weddeschaal, …). 

Het ontwerp bepaalt eveneens dat bij voorrang de gegevens van het rijksregister 
worden gebruikt. Het zal niet meer nodig zijn kopieën van akten van de burger‑
lijke stand bij te voegen, tenzij om het tegendeel van iets te bewijzen. Terwijl de 
voornaamste bewijskrachtige documenten ongewijzigd blijven, is het ontwerp 
meer nauwkeurig voor sommige pensioencategorieën. Dat is in het bijzonder het 
geval voor de pensioenaanvragen van de personeelsleden van de diverse onder‑
wijstakken. De lijst van documenten in het ontwerp is het rechtstreekse resultaat 
van de voornaamste moeilijkheden van de PDOS bij die dossiers17. 

Twee nieuwigheden uit het ontwerp van koninklijk besluit zouden bovendien tame‑
lijk belangrijke gevolgen kunnen hebben voor het beheer van de inkomende gege‑
vensstromen. 

Enerzijds gaat het om de al in het handvest van de sociaal verzekerde opgenomen 
verplichting voor de PDOS om de ontbrekende documenten in het pensioendossier 
van de betrokkene te vorderen bij de betrokken werkgever. Die verplichting past 
binnen de globale filosofie om het leven van de burgers te vergemakkelijken door 
de socialezekerheidsinstellingen proactiever te laten optreden. 

Anderzijds wordt de procedure door dat ontwerp ook aangepast aan de afschaf‑
fing van de verplichte voor eensluitend verklaring van de kopiën van documen‑
ten18. Deze afschaffing maakt dat de PDOS, bij twijfel over de authenticiteit of de 
juiste inhoud van de kopie, aanvullende onderzoeken moet doen. 

De PDOS zou de gevolgen van die verplichtingen voor de organisatie van het 
werk en het werkvolume ervan moeten evalueren. De protocollen zouden hiermee 
ook rekening moeten houden. 

16 De pensioenstaat vermeldt alle elementen van de berekening van het pensioen: de in aanmer‑
king komende diensten, het relatieve belang ervan, de reden waarom bepaalde periodes geheel of 
gedeeltelijk worden verworpen, de gemiddelde wedde van de laatste vijf jaar van de loopbaan, de 
weddeschalen opgenomen in die gemiddelde wedde en de verschillende etappes van de bereke‑
ning van het pensioen. 

17 Zoals aanvullende inlichtingen over de aard van de functie (hoofd‑ of bijambt), de opgave van het 
aantal uren in geval van onvolledige functies, de aard van de diensten in het onderwijs (contractu‑
ele diensten, interim‑ of voorlopige diensten, tijdelijke diensten of diensten in vast verband). 

18 Artikel 508 van de programmawet van 22 december 200�.
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Het ontwerp van koninklijk besluit vermeldt tot slot uitdrukkelijk de mogelijkheid 
om de verantwoordingsstukken te vervangen door een verzamelstaat met toepas‑
sing van artikel �7 van de wet van 21 juli 18��. Doordat ze de werkwijze via de 
verzamelstaat veralgemenen, verlenen dit artikel en het ontwerpbesluit een  
wettelijke grondslag aan een manier van werken die de Vlaamse Gemeenschap al 
als proefproject had toegepast. 

De administrateur‑generaal van de PDOS preciseert dat het protocol een nauw‑
keurige omschrijving en de modaliteiten moet omvatten van de vorm en de inhoud 
van de loopbaan‑ en weddenelementen die moeten opgenomen worden in de indi‑
viduele elektronische werkgeversverklaring via de DIMONA/DMFA(PL)‑gege‑
vensstroom naar SIGeDIS. Dit protocol kan op elk ogenblik worden aangepast 
indien de aanpassingen worden getoetst worden aan de bestaande RSZ‑regle‑
mentering inzake het afleggen van sociale zekerheidsverklaringen. Het protocol 
kan dan meteen ook de overdracht van de historische gegevens regelen. De 
PDOS merkt trouwens op dat “een definitie van wat moet worden verstaan onder 
‘werkgever in de overheidssector’ een grote impact zal hebben op het aantal 
protocols die zullen moeten worden afgesloten. Uit een verkennend gesprek met 
de leiding van de RSZ is gebleken dat bvb. iedere school een eigen KBO-num-
mer heeft. Indien deze piste alleen al voor de onderwijssector moet worden 
gevolgd, kunnen meteen vragen worden gesteld bij de realiseerbaarheid van 
een protocol per werkgever.”

Het gebruik van protocollen blijkt zo al achterhaald te zijn door de oprichting van 
SIGeDIS. De noodzakelijke standaardisering van de gegevens die aan die over‑
koepelende dienst worden overgezonden, zou volgens de PDOS moeten worden 
geregeld door wettelijke of reglementaire bepalingen die de vorm en inhoud van 
die aangiften vastleggen.

2.3.3 Behoud van controlemogelijkheid

Het Rekenhof kan op basis van de ervaring uit die proefprojecten een eerste 
balans opmaken van de voordelen en de risico’s van het gebruik van protocollen 
en verzamelstaten. 

Door protocollen te gebruiken zouden de gegevens ongetwijfeld gemakkelijker 
moeten kunnen worden verzameld en daardoor de pensioendossiers sneller en 
efficiënter behandeld. Daarenboven zou op die manier de papierstroom tussen de 
diensten en het risico op verlies van documenten verminderen. 

Door te werken met verzamelstaten kunnen er echter problemen rijzen op het 
gebied van de betrouwbaarheid van de gegevens en de controle ervan. 

De PDOS zou op basis van de bij de aanvraag gevoegde documenten verder 
moeten kunnen blijven nagaan of de fundamentale wettelijke toelaatbaarheids‑
voorwaarden van de diensten voor het openen van een pensioenrecht en voor de 
berekening ervan19, effectief vervuld zijn. De ervaring leert dat het risico op fou‑
ten vaak ontstaat doordat de attesten die bij de aanvraag zijn gevoegd, verkeerd 
worden begrepen, of doordat in sommige ervan vage of onjuiste vermeldingen 
voorkomen. Bepaalde attesten van de werkgever verwarren een administratieve 
stand met een andere of gebruiken een onjuiste formulering. Het gebrek aan pre‑
cisie in de benaming van de attesten, het ontbreken van verwijzingen naar een 
wettelijke of reglementaire bepaling waarmee de situatie van de aanvrager kan 

19 Artikel 6 van de wet van 21 juli 18�� op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen: “Recht op pen-
sioen kunnen geven: A. Burgerlijke of gerechtelijke dienst, verricht ingevolge benoemingen ter 
uitvoering van de wet of vanwege de Regering, en uit de Staatskas bezoldigd (…).”
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worden geverifieerd of het ontbreken van een akte die de vermelding kan recht‑
vaardigen, zijn schering en inslag.

Het aanwenden van een verzamelstaat zou de controlemogelijkheden dus nega‑
tief kunnen beïnvloeden. 

Documenten kunnen ook tegenstrijdigheden bevatten binnen de loopbaan van het 
personeelslid, omdat de documenten afkomstig zijn van diverse openbare werk‑
gevers of omdat ze afkomstig zijn van een enkele openbare werkgever waarbij 
verschillende entiteiten de loopbaandossiers beheren en de pensioendossiers 
samenstellen. De verzamelstaat zou een struikelblok kunnen vormen bij het 
opsporen van dergelijke tegenstrijdigheden.

In het voornoemde ontwerp van koninklijk besluit krijgt de verzamelstaat voor het 
opstellen van de pensioenrechten bewijskracht tot bewijs van het tegendeel, op 
voorwaarde dat hij werd opgesteld overeenkomstig een protocol dat de PDOS en 
de instelling waarvoor de betrokkene gewerkt heeft daartoe gesloten hebben.

Het Rekenhof wijst er echter op dat noch de wet van 21 juli 18��, noch het voor‑
noemde ontwerp van koninklijk besluit personen vermelden die de gegevens in de 
verzamelstaten zouden kunnen betwisten. De voorbereidende werkzaamheden 
van de wet bepalen weliswaar dat de gepensioneerde kennis kan nemen van de 
gegevens en dat hij met alle wettelijke middelen mag aantonen dat ze niet correct 
zijn. Daarentegen is er geen enkele bepaling die de PDOS expliciet toelaat de 
aangeleverde gegevens te betwisten, inzonderheid wanneer de gegevens con‑
form het protocol in een verzamelstaat zijn vervat. 

Wanneer de verzamelstaat onjuistheden of onregelmatigheden bevat, voorziet de 
wet bovendien niet in een sanctie. Ten slotte moet momenteel een ambtenaar de 
juistheid en de volledigheid van de gegevens in de pensioenaanvraag certificeren, 
terwijl het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in de vervanging van authentieke, 
of als dusdanig gecertificeerde, bewijsstukken door een overzicht dat gewoon door 
de openbare werkgever wordt gedateerd en ondertekend.

Protocollen kunnen het doorspelen van loopbaangegevens dus vereenvoudigen en 
uniformiseren, maar dreigen anderzijds de betrouwbaarheid van de gegevens en 
de controlemogelijkheden in het gedrang te brengen.

Het Rekenhof stelt vast dat verzamelstaten, zelfs als ze conform de protocollen zijn 
opgesteld, in die omstandigheden geen enkele garantie bieden op betrouwbaarheid 
en kwaliteit van de gegevens die erin vermeld staan. Het is van oordeel dat de 
invoering van dergelijke protocollen gepaard zou moeten gaan met maatregelen om 
de betrouwbaarheid van de gegevens beter te garanderen. Die maatregelen wor‑
den hierna in hoofdstuk � besproken. Ze moeten steunen op de duidelijke en expli‑
ciete verdeling van de verantwoordelijkheden (cf. punt 2.2.�) tussen de openbare 
werkgevers die instaan voor de certificering van de aan de PDOS geleverde loop‑
baangegevens, en de PDOS zelf die belast is met de erkenning van de pensioenge‑
rechtigdheid, met de berekening en het beheer van het pensioenbedrag.

2.4 Informatisering van pensioendossiers 

2.4.1 Eerste stappen 

Samen met bepaalde overheidsdiensten werden op vrijwillige en empirische basis pro‑
jecten opgezet om de gegevens voor de pensioendossiers digitaal door te sturen.

Zo werd eind 200� met de Vlaamse Gemeenschap een project opgestart voor de 
pensioenen van de leerkrachten, dat echter stilviel tijdens de verhuizing van de 
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administratie voor Pensioenen (voorganger van de PDOS) in 200�. Een tweede 
project van midden 200� betreft de pensioenen van de personeelsleden van de 
administratie van de Vlaamse Gemeenschap. 

Sinds 2001 hebben de PDOS en het Ministerie van Landsverdediging ook contac‑
ten gelegd betreffende de elektronische verzending van het stamboekuittreksel. 
Dat project is nog niet afgerond, maar is wel het verste gevorderd.

Beide projecten zitten nog in de technische voorbereiding en buigen zich over de 
mogelijkheden om de informaticaplatformen van de betrokken instellingen op 
elkaar aan te sluiten, zodat een efficiënte gegevensstroom op gang kan komen.

Die oefening is voor de PDOS nuttig met het oog op de eventuele toepassing van 
de protocollen waarin artikel �7 van de wet van 21 juli 18�� voorziet. De bespre‑
kingen geven de PDOS een idee van de moeilijkheden die inherent zijn aan een 
dergelijke operatie en laten de instelling toe een lijst op te stellen van de gegevens 
die ze minstens moet ontvangen en te bepalen hoe ze die gegevens wil ontvangen. 
Die gegevens vormen in feite de inhoud van het digitale pensioendossier. 

Voor die praktijken bestaat echter geen wettelijke of reglementaire omkadering 
en sommige documenten worden bij benadering opgesteld. Het stamboekuittrek‑
sel mag dan algemeen aanvaard worden en bewijskracht hebben, het Rekenhof 
heeft de inhoud ervan al betwist: vermelde periodes moesten worden geschrapt 
omdat er geen juridische grond was voor de validatie ervan20. 

2.4.2 Oprichting van de vzw SIGeDIS

De socialezekerheidssector gebruikt veelvuldig geïnformatiseerde databanken 
voor het beheer van de rechten van de sociaal verzekerden. Dankzij zijn nieuwe 
statuut kan de PDOS deelnemen aan tal van projecten voor de modernisering van 
de sociale zekerheid. 

Een van de projecten die de PDOS ontwikkelde in het ruimere kader van Coper-
soc, is “Selfpen”: een elektronisch pensioendossier in real time dat concrete vorm 
zou kunnen krijgen in het kader van de vzw SIGeDIS. 

Die vzw SIGeDIS (Sociale Individuele Gegevens – Données Individuelles Socia‑
les) werd op 21 februari 2006 opgericht door de Rijksdienst voor Pensioenen, de 
PDOS, de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale Zeker‑
heid en de FOD Sociale Zekerheid. De vereniging heeft tot doel het beheer te 
verbeteren van de gegevens over de loopbanen van de wettelijke pensioenstel‑
sels, zodat sociaal verzekerden relevante gegevens ontvangen en het moment 
van hun pensionering beter kunnen plannen. 

De vereniging werd opgericht om te evolueren naar een geïntegreerd beheer en 
een geïnformatiseerde verwerking van die gegevens over werknemers uit de over‑
heidssector, in navolging van wat de vzw CIMIRe momenteel doet voor werkne‑
mers uit de privésector en waarvan SIGeDIS ook de activiteit zal overnemen. De 
vzw ontwikkelt ook de elektronische transacties met de sociaal verzekerden en met 
de werkgevers voor de materies die onder de bevoegdheid van haar leden vallen.

Bedoeling is de openbare werkgevers (zowel de federale Staat als de gedefede‑
reerde entiteiten) te verplichten aan die interface de relevante gegevens door te 
spelen voor de berekening van de pensioenen van hun voormalige personeelsle‑
den. In de begroting 2007 werden daarvoor begrotingskredieten uitgetrokken en 
binnen de PDOS zal binnenkort een projectleider worden aangesteld om de instel‑
ling te vertegenwoordigen bij de gezamenlijke uitbouw van het systeem.

20 Brieven van 16 juli 200� aan de minister van Werk en Pensioenen.
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De gegevens die de openbare werkgevers moeten doorspelen, zullen de gege‑
vens in de Dimona‑aangiften (Déclaration Immédiate – Onmiddellijke Aangifte) en 
in de Dmfa‑aangiften (Déclaration Multifonctionnelle – Multifonctionele Aangifte) 
a priori ruimschoots overlappen, en dus ook de gegevens die de vzw CIMIRe 
momenteel verwerkt. Voor de berekening van de overheidspensioenen zijn echter 
nog andere gegevens nodig, zoals de toelaatbaarheid van feiten tijdens de loop‑
baan in het geheel van valoriseerbare diensten (loopbaanonderbrekingen, perio‑
des van terbeschikkingstelling, de valorisatie van studies enz.).

De effecten van dit project op het beheersproces van de gegevens moeten nog 
worden geëvalueerd. Zo zal de vzw SIGeDIS worden omgevormd tot een authen‑
tieke bron voor de gegevens over de rechten van de sociaal verzekerden in de 
socialezekerheidssector waarbinnen de leden van de vzw actief zijn, alsook voor 
de gegevens die noodzakelijk zijn om het bedrag van die rechten te bepalen. De 
rol die deze vzw moet spelen op het vlak van de controle van de juistheid van de 
gegevens (en dus van de loopbanen van de personeelsleden) ligt echter nog niet 
vast. Gezien de eenvormige wetgeving en de controles door de instanties die de 
sociale bijdragen innen, kunnen de gegevens die CIMIRe verwerkt over de loop‑
banen van de werknemers uit de privésector, betrouwbaar worden geacht. Dat is 
echter niet noodzakelijk het geval voor de gegevens over de loopbanen van per‑
soneelsleden uit de openbare sector, gezien de specificiteit van dat stelsel. Het is 
immers niet gebaseerd op periodes van activiteit die gevalideerd worden door de 
storting van een bijdrage, zoals in de privésector, maar het steunt op begrippen 
zoals in aanmerking komende diensten, gelijkgestelde periodes enz. 

De administrateur‑generaal van de PDOS is van oordeel dat het niet helemaal 
klopt dat er geen visie zou bestaan over de afbakening van de verantwoordelijk‑
heden tussen de PDOS en SIGeDIS. Een mogelijk businessplan dat momenteel 
ter goedkeuring voorligt aan het beheercomité van de RVP, voorziet onder andere 
in de taakverdeling afgesproken tussen SIGeDIS en PDOS. “De PDOS blijft 
steeds de eindverantwoordelijkheid dragen in het onderzoek naar de conformi-
teit van de verzamelde gegevens met de pensioenwetgeving. SIGeDIS moet 
worden beschouwd als een onderaannemer aan wie de PDOS een aantal duide-
lijk afgesproken taken en processen outsourcet. De huidige werking van Cimire 
staat hiervoor niet volledig model. De controle van de gegevens door gespecia-
liseerd PDOS-personeel zal logischerwijze binnen het jaar van of uiterlijk het 
jaar na de geleverde dienstprestaties plaats vinden. Dit zal een onmiskenbare 
impact hebben op de toekomstige organisatie van de PDOS.” 

2.4.3 Bijdrage van e-government

Diverse projecten van het “E‑government van de sociale zekerheid” zullen invloed 
hebben op het beheer van de overheidspensioenen. Een van de projecten omvat 
de oprichting van “Webpens”, een portaalsite waarmee pensioenaanvragen kun‑
nen worden ingediend voor personeelsleden uit de openbare sector. Het project 
voorziet ook in een betere toegang tot databanken die nuttig zijn voor de sociale‑
zekerheidssector21. 

In dat kader werd overeengekomen de gegevensuitwisseling tussen de fiscus en 
de administraties uit de socialezekerheidssector in eerste instantie te beperken 
tot het elektronisch meedelen van de belastbare inkomens door de FOD Finan‑
ciën aan de sociale sector (inzonderheid voor de personen die aanspraak maken 

21 Zie de persvoorstelling op 28 augustus 2006 door de minister van Werk en Informatisering van de 
Staat: « E‑government in de sociale zekerheid: 2006‑2007, de tienkamp ». 
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op een van de socialebijstandsregelingen, met het oog op het onderzoek naar de 
bestaansmiddelen) en tot het elektronisch meedelen van de beroepsinkomsten 
van loontrekkenden en van de vervangingsinkomens door de sociale sector aan 
de FOD Financiën, ter vervanging van de Belcotax‑aangiften en teneinde de aan‑
gifte van de personenbelasting vooraf in te vullen. 

Een automatische gegevensstroom tussen de fiscus en de PDOS is bijgevolg best 
denkbaar voor het beheer van de cumulaties. Op die manier hoeven de gepensi‑
oneerden niet meer jaarlijks vragenlijsten op papier in te vullen.
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Hoofdstuk 3 
Conclusies en aanbevelingen

Het onderzoek heeft aangetoond dat het verzamelen van de gegevens nodig om 
correct het bedrag van de overheidspensioenen vast te stellen, en hun betrouw‑
baarheid op dit moment op een gedeelde, maar slecht omschreven en onaange‑
paste verdeling van de verantwoordelijkheid berust tussen de federale dienst die 
de pensioenen berekent en de diverse overheidsdiensten‑werkgevers. 

In het algemeen is het Rekenhof van oordeel dat de laatste werkgever verant‑
woordelijk is voor het verzamelen en certificeren van de loopbaangegevens van 
de ambtenaren en dat die zo nodig zich tot de vorige werkgevers moet richten. 
De federale Pensioendienst voor de Overheidssector is daarentegen bevoegd 
voor het vaststellen van het recht op een overheidspensioen en de berekening 
ervan op basis van de loopbaangegevens.

Op basis daarvan heeft het onderzoek een aantal belangrijke vaststellingen 
gedaan, waarbij ook aanbevelingen worden geformuleerd.

3.1 Belangrijkste vaststellingen

Gebrek aan dwingend gezag bij de PDOS

De PDOS mag het recht op een pensioen enkel erkennen en berekenen op basis 
van volledige en betrouwbare loopbaangegevens, afkomstig van de verschillende, 
opeenvolgende openbare werkgevers van de gepensioneerde.

Als die gegevens ontoereikend zijn, moet de PDOS bijkomende inlichtingen vragen. 

De administratie beschikt echter slechts impliciet over die macht, aangezien het 
handvest van de sociaal verzekerde de PDOS enkel opdraagt om de aanvraag 
snel te behandelen en de procedure voor de klant te vereenvoudigen. Noch de 
statuten, noch de opdrachten van de PDOS verwijzen expliciet naar een derge‑
lijke bevoegdheid. De PDOS heeft geen dwingend gezag ten aanzien van moge‑
lijke informatiebronnen; de enige die hij kan sanctioneren is de gepensioneerde 
zelf die uitstel of opschorting van betaling van zijn pensioen riskeert. 

Gebrek aan eenvormigheid bij de voorbereiding van de pensioenaanvragen

Er bestaat een gebrek aan eenvormigheid bij sommige werkgevers bij de voorbe‑
reiding van de pensioendossiers, doordat die voorbereiding niet gecentraliseerd is 
in een dienst ad hoc. Hierdoor moet de PDOS bij tal van instanties aankloppen, 
wat de volledigheid van de dossiers en de snelheid waarmee ze worden doorge‑
speeld niet ten goede komt. 

Hierbij laat de administrateur‑generaal van de PDOS weten dat de dienst recent 
al enkele doeltreffende acties ondernomen heeft om de communicatie met en 
vorming van de HR‑verantwoordelijken van de werkgevers van de overheidssec‑
tor te verbeteren. In de loop van 2006 heeft de PDOS als experiment verschei‑
dene workshops georganiseerd. Volgens de PDOS heeft die actie “geleid tot een 
kennismaking en tot meer persoonlijke contacten wat een onmiskenbaar posi-
tieve maar moeilijk meetbare invloed heeft gehad op de samenwerking.” Een 
nieuwe reeks workshops zal worden georganiseerd. Bovendien overweegt de 
PDOS contact op te nemen met alle openbare werkgevers, of ze nu al dan niet 
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onderworpen zijn aan een openbaar pensioenstelsel dat de dienst beheert, om 
hen te sensibiliseren en hen voor te bereiden op de nieuwe verplichtingen op het 
vlak van aangifte van elementen die meetellen voor het pensioen van hun perso‑
neelsleden op het ogenblik dat de vzw SIGeDIS begint te werken.

Geen responsabilisering van de laatste werkgever 

De laatste openbare werkgever moet voor zijn personeelsleden een pensioenaan‑
vraag indienen. Hij is ertoe gehouden de vermelde gegevens formeel te certifice‑
ren, maar er is geen sanctie ingeval hij vergissingen begaat.

Het feit dat openbare werkgevers, die onder diverse bestuursniveaus ressorteren, 
niet ter verantwoording worden geroepen op het vlak van de kwaliteit van de 
gegevens die ze aan de PDOS bezorgen (en, op langere termijn, aan de vzw 
SIGeDIS), houdt een risico in voor de federale Staat) die als enige het grootste 
deel van de financiële last van de overheidspensioenen draagt. Foutieve informa‑
tie kan immers leiden tot een meeruitgave bij het bepalen van het bedrag van het 
pensioen van een personeelslid. 

Beperkingen van de projecten in ontwikkeling

In de nabije toekomst zou de techniek van het sluiten van protocollen, zoals bepaald in 
de wet, een eerste aanzet kunnen geven om het probleem op te lossen door een werk‑
kader te creëren waarover de openbare werkgevers en de PDOS hebben overlegd. 

Parallel daarmee zullen door de oprichting van de vzw SIGeDIS de personeels‑
dossiers in de openbare sector meer en meer geïnformatiseerd worden. Door net 
als in de privésector een individueel pensioendossier aan te leggen dat gedurende 
de hele loopbaan van het personeelslid wordt aangevuld, zouden de relevante 
gegevens toegankelijker moeten zijn.

Op het vlak van de controle van de betrouwbaarheid van de aangeleverde gege‑
vens, moet de rol van de vzw SIGeDIS echter nog worden gedefinieerd. Voor de 
personeelsleden van de openbare sector zou een rol van louter beheerder van een 
databank daartoe niet adequaat zijn, temeer daar niet mag worden aangenomen 
dat die gegevens a priori van afdoende kwaliteit zijn zoals in de privésector. 

De tendens die vandaag naar voren komt uit de hervorming van de procedures 
voor de verwerking van pensioendossiers, biedt dus geen sluitend antwoord op 
dat gebrek aan responsabilisering. De onderzoeksmiddelen van de PDOS zullen 
geleidelijk aan plaats maken voor een vermoeden van waarachtigheid van de 
gegevens in de pensioenaanvraag, die werden verkregen via georganiseerde 
kanalen (nl. protocollen of, op termijn, het dossier bijgehouden door de vzw  
SIGeDIS), zonder dat er procedures zijn die garanderen dat die kanalen gegevens 
produceren met een redelijke graad van betrouwbaarheid.

Hierbij onderstreept de administrateur‑generaal dat na de oprichting van  
SIGeDIS, de rol van de PDOS zonder twijfel opnieuw zal moeten worden gedefi‑
nieerd, aangezien hij niet meer rechtstreeks belast zal zijn met de gegevensinza‑
meling, die gedelegeerd wordt aan de vzw. Die aanpassing zou kunnen bestaan 
uit de bevoegheid de overgezonden gegevens te verifiëren.

Internecontroleprocedures bij de PDOS 

De PDOS heeft haar internecontrolenormen nog niet voldoende gedefinieerd en 
ontwikkeld, ongetwijfeld omdat ze het voorafgaande visum van het Rekenhof en 
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de controle die het Rekenhof uitvoert op de gegevens voor de berekening van het 
pensioen, ten onrechte beschouwt als een onderdeel van het proces van vaststel‑
ling van het pensioen. 

De huidige interne mechanismen waarmee de PDOS de betrouwbaarheid van de 
bezorgde gegevens nagaat, zijn ontoereikend, omdat de rol van de betrokkenen 
bij de certificering van de gegevens niet duidelijk is omschreven en omdat er geen 
sanctie is voor openbare werkgevers die informatie laattijdig of met fouten door‑
spelen.

3.2 Aanbevelingen

Wat de gegevensverzameling en ‑certificering betreft:

De PDOS moet expliciet de verantwoordelijkheid verdelen en omschrijven 
tussen de gepensioneerde, de laatste openbare werkgever en de federale 
Staat: de gepensioneerde dient de pensioenaanvraag in, de laatste werk‑
gever certificeert de loopbaangegevens en stuurt ze door, de federale 
Staat (de PDOS) beslist het pensioen toe te kennen, berekent het en 
betaalt het. Bij een gemengde loopbaan (bij de Staat en bij een ander 
bestuursniveau) moet de laatste werkgever het initiatief nemen om alle 
noodzakelijke loopbaangegevens te verzamelen. 

De PDOS moet elke overheidsdienst‑werkgever eraan herinneren dat die 
zich zó moet organiseren dat hij de PDOS bij elke pensioenaanvraag vol‑
ledige en betrouwbare gegevens kan bezorgen. De PDOS moet die gege‑
vens tijdig ontvangen zodat kan worden voldaan aan de vereisten van het 
handvest van de sociaal verzekerde. De overheidsdiensten‑werkgevers 
moeten worden aangemoedigd internecontroleprocedures in te voeren om 
te garanderen dat aan die verplichtingen wordt voldaan. In dat opzicht 
vormt het initiatief van de PDOS uit 2006 om workshops te organiseren 
voor de HR‑verantwoordelijken van de werkgevers uit de overheidssector 
met vakspecialisten van de PDOS om de samenstelling van de pensioen‑
dossiers te verbeteren, een goede praktijk.

De overheidsadministraties moeten voor al hun personeelsleden een vol‑
ledig en geactualiseerd dossier opstellen en bewaren22. Daaraan moeten 
dwingende maatregelen en sancties worden gekoppeld om de diensten‑
werkgevers meer te responsabiliseren. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met de autonomie waarover de verschillende bestuursniveaus 
beschikken om dergelijke maatregelen op te stellen2�. 

Wat ook het bestuursniveau is, de werkgever moet de loopbaangegevens 
beheren en bijhouden vanaf het ogenblik dat een personeelslid in dienst 
komt en verder gedurende heel zijn loopbaan, op het moment dat zijn indi‑
viduele en financiële rechten worden vastgesteld.

Op termijn zou ieder bestuursniveau dat bij de loopbaan van het perso‑
neelslid is betrokken, de gegevens met betrekking tot zijn niveau moeten 

•

•

•

•

•

22 Deze verplichting van goed bestuur wordt verondersteld in artikel 8 (recht van de ambtenaar om 
zijn persoonlijk dossier te raadplegen) van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling 
van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die 
van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps‑ en Gewestregerin‑
gen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse 
Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen.

2� Artikel 87, § �, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen.
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certificeren op het moment van doorsturen naar de vzw SIGeDIS. Die krijgt 
daardoor een rol van meer dan gegevensbeheerder en wordt de bewaker 
van de authentificatie van de gegevens.

De PDOS zou echte internecontroleprocedures moeten invoeren om te 
verzekeren dat de taken die uit zijn specifieke verantwoordelijkheden voort‑
vloeien, goed worden uitgevoerd. Hierbij moet worden opgemerkt dat het 
managementplan en het operationeel plan van de administrateur‑generaal 
voorzagen in de oprichting van een cel Interne Audit. Die is operationeel 
sinds 1 januari 2008. Haar eerste taak zal erin bestaan normen op te stel‑
len voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de gegevens en de contro‑
leprocedures.

Gezien de verplichtingen die het handvest van de sociaal verzekerde de 
PDOS oplegt, zou het systeem van automatische herinneringen voor de 
vragen om bijkomende inlichtingen opnieuw in gebruik moeten worden 
genomen. 

Daarnaast moeten deze aanbevelingen ook hun weerslag vinden in de protocollen 
die de PDOS in de toekomst met overheidsdiensten‑werkgevers moet afsluiten:

De verantwoordelijkheid van de laatste openbare werkgever moet in de 
protocollen concreet worden vastgelegd door bij die werkgever een dienst 
aan te wijzen die als enige bevoegd is om de loopbaangegevens te certifi‑
ceren die de PDOS ontvangt.

De protocollen moeten de laatste werkgever ertoe verplichten om zich 
strikt te houden aan de termijnen voor het bezorgen van de gegevens, en 
voor het beantwoorden van vragen om bijkomende inlichtingen die de 
PDOS stelt. Die termijnen moeten dusdanig worden vastgesteld dat de 
PDOS zijn verplichtingen kan nakomen die het handvest van de sociaal 
verzekerde oplegt.

De protocollen moeten in sancties voorzien voor openbare werkgevers die 
gegevens laattijdig doorspelen of die onjuiste of niet‑reguliere gegevens 
bezorgen. 

De protocollen moeten voorzien in de organisatie van internecontrolepro‑
cedures binnen de diensten van de laatste openbare werkgever om het 
naleven van de voornoemde verplichtingen te garanderen. Die procedures 
moeten worden toegepast onder de verantwoordelijkheid van het betrok‑
ken bestuursniveau. 

De protocollen zouden eveneens moeten preciseren dat de PDOS de verantwoor‑
delijkheid draagt voor het erkennen van de pensioengerechtigdheid, voor de bere‑
kening van het pensioenbedrag en voor het beheer ervan. Ze zouden moeten 
bepalen dat de dienst daartoe internecontroleprocedures moet uitbouwen. Het 
Rekenhof is van oordeel dat met deze aanbevelingen rekening zou moeten wor‑
den gehouden in de veronderstelling dat, als SIGeDIS begint te werken, het 
opstellen van protocollen zou worden vervangen door wettelijke en reglementaire 
bepalingen die de verplichtingen van de openbare werkgevers voor de overzen‑
ding van de gegevens, omschrijven. 

•

•

•

•

•

•
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Hoofdstuk 4 
Positie van de administrateur-generaal van de PDOS  
en de minister

Naast de preciseringen of opmerkingen die al in het verslag zijn verwerkt, is de 
administrateur‑generaal van de PDOS van oordeel dat de focus leggen op de 
problemen van zijn administratie bij het verkrijgen van volledige en betrouwbare 
gegevens van de werkgevers uit de overheidssector om het goede verloop van de 
loopbaan te attesteren, neerkomt op “symptoombehandeling voor een resem aan 
onderliggende problemen die veel fundamenteler zijn en niet (alleen) kunnen 
worden opgelost door een aanpassing of uitbreiding van de voorschriften van 
het Handvest van de sociaal verzekerde of door de (her)invoering van een docu-
mentenbeheersysteem.” Hij haalt onder meer aan:

de moeilijkheden bij de samenstelling van het persoonlijke dossier, die om 
allerlei redenen bij de laatste werkgever berust; 

de sterke toename van het aantal werkgevers in de overheidssector en van 
het aantal pensioendossiers;

de toename van de mobiliteit en het aantal gemengde loopbanen waardoor 
meer en meer werkgevers betrokken worden in de samenstelling van het 
pensioendossier;

de groeiende complexiteit van enerzijds de personeelsstatuten, verlofrege‑
lingen en weddenreglementeringen en anderzijds de pensioenwetgeving, 
telkens met veel respect voor verworven rechten;

de afwezigheid van toetsing op hun pensioeneffecten van beleidsmaatrege‑
len in verband met loon en tewerkstelling genomen door andere bestuurs‑
niveaus dan die verantwoordelijk voor het pensioenbeleid;

een gebrek aan standaardisering en normalisatie van de gegevens, de 
onvoldoende vorming op het vlak van pensioenen voor de HR‑verantwoor‑
delijken van de diverse werkgevers van de overheidssector.

Wat de stappen betreft die moeten worden genomen om de gegevens te unifor‑
miseren, pleit de administrateur‑generaal voor “een totaaloplossing van het pro-
bleem en schaart zich daarom volledig achter het SIGeDIS-project. De oprich-
ting van een loopbaangegevensbank voor de overheidssector is een absolute 
vereiste om de pensioenverwachtingen van de mondige verwende burger in de 
21ste eeuw te kunnen invullen. De PDOS rekent hiervoor op de actieve mede-
werking van andere ervaren sociale zekerheidsinstellingen zoals KSZ, RSZ en 
RSZPPO en op het volle sponsorship van de beleidscel van de minister van 
Pensioenen. In feite moet het SIGeDIS-project de intenties concretiseren die 
aan de grondslag liggen van de individuele pensioenfiche zoals voorzien in de 
artikelen 53-56 van de wet van 15 mei 1984. Wellicht zal deze wettelijke basis 
tijdens het SIGeDIS-project legistiek moeten worden aangepast of vervangen.”

Hij voegt daaraan toe dat al concrete acties zijn ondernomen: “De ‘ongeconditio-
neerde’ functionele AS IS behoeften voor het opzetten van een loopbaangege-
vensbank zijn geïnventariseerd. ‘Ongeconditioneerd’ betekent dat bij het inventa-
riseren enkel rekening is gehouden met de bestaande informatiebehoeften zoals 
ze rechtstreeks voortvloeien uit de toepassing van de huidige pensioenreglemen-
tering en uit de daaraan gekoppelde administratieve en informaticatechnische 
verwerkingsprocessen en zonder dat daarbij rekening is gehouden met mogelijke 
oplossingen zoals Dimona/ DMFA(PL) en zonder dat daarbij het Cimiremodel 
wordt gehanteerd.” De functionele PDOS‑projectleider is sinds 1 september 2007 

•

•

•

•

•

•



�6 Berekening overheidspensioenen – Rekenhof, maart 2008

in dienst en de selectie en aanwerving van een voltijdse IT‑projectleider is aan de 
gang. Op het vlak van investeringen kiest de PDOS volledig voor het SIGeDIS‑
project, zowel wat personeel als wat financiële en technische middelen betreft.

In het kader van dat project haalt hij met name de volgende stappen aan: de 
afstemming van de DMFA / Dimonagegevens afkomstig van de werkgevers van 
de overheidssector op de behoeften van de PDOS, het testen van de alternatieve 
scenario’s zoals beschreven in BPR 1� van 200� om de historische gegevens te 
recuperen, het wettelijk kader van het project (o.a. wettelijke afdwingbaarheid en 
vorm van elektronische gegevensoverdracht), de kwaliteitsregels en verificatie 
van de gegevens. Daarnaast moet ook worden gezorgd voor de afstemming van 
het project op de bestaande projecten van de partners binnen SIGeDIS, op de 
bestaande projecten van PDOS (bv. Pencalc, Codeman …) en op de nieuwe pro‑
jecten van PDOS (bv. bijzonder loopbaanoverzicht, automatische raming …). De 
PDOS wenst SIGeDIS operationeel te zien uiterlijk op �1 december 2010.

Een specifieke oplossing zal moeten worden gevonden voor de inzameling van de 
loopbaanelementen van vóór de aangifteverplichting bij SIGeDIS. Die opdracht zal 
de invoering vergen van een uniek framework voor alle openbare werkgevers.

De administrateur‑generaal van de PDOS komt tot de volgende synthese:

“De problemen uit de audit kunnen enkel worden opgelost vanuit een 
totaalvisie.

De PDOS tracht dit te realiseren via het SIGeDIS-project.

Deze totaalvisie vergt menselijke en financiële inspanningen waarin de 
overheid zal moeten investeren.

Het project kan zich steunen op enkele bestaande wetteksten die wellicht 
zullen moeten herschreven worden.

De missie van de PDOS, de organisatie en de uitvoering van deze missie 
zal in de totaalvisie opnieuw moeten gedefinieerd worden;

De invoering van een protocol in aanvulling van een wettelijke verplich-
ting moet de werkgever responsabiliseren;

Het managementplan en operationeel plan van de administrateur-generaal 
voorziet een aantal onmiddellijke concrete acties (aanwerving van een 
programmeur-analist voor het DOCNET-project + de aanwerving van een  
IT-manager; oprichting van een interne audit met een precieze vraag rond 
interne controle, kwaliteitszorg en performatie-indicatoren) en een aantal 
lange termijn acties (SIGeDIS-project)”.

De administrateur‑generaal stelt tot slot voor het managementplan en operatio‑
neel plan aan het Hof voor te leggen na goedkeuring ervan door de minister van 
Pensioenen.

De minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie heeft aan het Reken‑
hof laten weten dat hij als gevolg van de audit aan de administrateur‑generaal 
van de PDOS heeft gevraagd dat een grote inspanning zou worden gedaan om 
het beheersysteem van de documenten te verbeteren, met o.m. een automati‑
sche opvolging van de herinneringsbrieven en een versterking van de internecon‑
troleprocedures voor zijn opdrachten.

Hij heeft bovendien de aandacht van de administrateur‑generaal gevestigd op de 
noodzaak om met de verschillende openbare werkgevers protocollen te sluiten 
die zorgen voor de overzending van volledige loopbaangegevens, en om nauwge‑
zet de gegevens na te kijken die verkregen worden vanuit SIGeDIS.

•

•

•
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Bijlage  
Antwoord van de minister (vertaling)

 Brussel, 19 februari 2008

 De heer Franki VANSTAPEL 
 Eerste voorzitter van het Rekenhof 
 Regentschapsstraat 2 
 1000 BRUSSEL

 L

Audit van het Rekenhof over de berekening van de overheidspensioenen – 
betrouwbaarheid van de gegevens.

Mijnheer de eerste voorzitter,

Ik heb kennis genomen van uw brief van 28 november 2007 gericht aan mijn voor‑
ganger over het verzamelen van de loopbaangegevens, hun beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid, stuk voor stuk essentiële voorwaarden die moeten waarborgen 
dat de wet correct wordt toegepast.

Naar aanleiding van de audit door uw hoog college heb ik de administrateur‑gene‑
raal van de PDOS gevraagd een belangrijke inspanning te doen om het systeem 
van het document te verbeteren, inzonderheid door een automatische opvolging 
van de herinneringsbrieven en de versterking van de internecontroleprocedures 
voor de opdrachten van de PDOS.

Ik heb er bovendien zijn aandacht op gevestigd dat hij met de verschillende open‑
bare werkgevers protocollen moet sluiten die voorzien in het overzenden van vol‑
ledige loopbaangegevens en dat hij de informatie die via SIGeDIS wordt verkre‑
gen, zorgvuldig moet verifiëren.

Hoogachtend

      Christian DUPONT
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