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Toekenning en beheer van het gewaarborgd minimum bij
overheidspensioenen

Het Rekenhof publiceert op zijn website de resultaten van een audit van het
internecontrolesysteem dat door de Pensioendienst voor de Overheidssector werd
ingevoerd om aan de begunstigden van een overheidspensioen het gewaarborgd
minimumbedrag toe te kennen overeenkomstig de wetgeving. Het Rekenhof
concludeert dat de controle hoofdzakelijk berust op het hiërarchisch toezicht en
formuleert aanbevelingen om de vastgestelde zwakke punten te verhelpen.
De begunstigde van een overheidspensioen ontvangt een pensioenaanvulling als het bedrag
van zijn pensioen lager ligt dan een gewaarborgd minimumbedrag. Die aanvulling wordt het
“supplement voor het gewaarborgd minimum” genoemd.
De wet legt de minimumbedragen van de pensioenen vast en beperkt de toekenning van het
supplement op basis van de inkomsten van de gepensioneerde en van zijn partner. De wet
regelt ook de toekenning van een supplement in geval van een zware handicap die heeft
geleid tot pensionering wegens lichamelijke ongeschiktheid.
Het Rekenhof is van oordeel dat het internecontrolesysteem dat door de Pensioendienst voor
de Overheidssector werd ingesteld om de supplementen voor gewaarborgd minimum toe te
kennen en op te volgen, zou moeten worden verbeterd. Het steunt immers in hoofdzaak op
het hiërarchisch toezicht, is onvoldoende geformaliseerd en is niet gebaseerd op een
risicoanalyse.
Het Rekenhof stelt verschillende pistes voor om het internecontrolesysteem te verbeteren.
Die pistes willen ervoor zorgen dat de ingezamelde gegevens overeenstemmen met de
gegevens in de informaticatoepassing die de pensioenen berekent en dat de termijnen
worden nageleefd die in het Handvest van de sociaal verzekerde zijn bepaald.
Volgens het Rekenhof zouden de controlemaatregelen moeten steunen op een risicoanalyse
en rekening moeten houden met de begunstigden ouder dan 65 jaar, wat nu niet het geval
is.
De administrateur‐generaal van de Pensioendienst voor de Overheidssector en de minister
van Pensioenen hebben niet geantwoord aan het Rekenhof.
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Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het openbaar bestuur door nuttige
en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek toe te zenden aan de
parlementaire vergaderingen, aan de beleidsmakers en aan de gecontroleerde diensten. Het
Rekenhof werkt onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het controleert.
Het verslag Toekenning en beheer van het gewaarborgd minimum bij overheidspensioenen werd
voorgelegd aan het federaal Parlement. Het verslag en deze persmededeling zijn enkel elektronisch
ter beschikking op www.rekenhof.be.
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