
 

 

 

 

Actuele evoluties binnen de 
overheidspensioenen –  
Tussentijdse evaluatie 
Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar een aantal belangrijke evoluties binnen de 
overheidspensioenen. Het onderzocht de uitvoering van de pensioenhervorming en de opvolging 
van het Capelo-project. 

Het betreft een tussentijdse evaluatie, omdat de regelgeving en een aantal belangrijke projecten 
nog volop in uitvoering zijn. 

Uitvoering van de pensioenhervorming 
De nieuwe regelgeving over de vereiste loopbaanduur voor een overheidspensioen is op enkele 
punten onduidelijk. Er is niet bepaald hoe de diplomabonificatie en de diverse vormen van 
deeltijdse en onvolledige prestaties moeten worden verrekend. Ook is het niet duidelijk welke 
acties alle partijen moeten ondernemen op het ogenblik dat een ambtenaar zijn vroegst mogelijke 
pensioendatum wenst te kennen. 

Ten gevolge van de pensioenhervorming en van de automatisering wijzigde de Pensioendienst  
voor de Overheidssector (PDOS) de aanvraagprocedure ingrijpend. Een ambtenaar moet zijn 
pensioenaanvraag voortaan rechtstreeks aan de PDOS richten in plaats van aan zijn werkgever. 
Daardoor is het onzeker of de werkgever tijdig op de hoogte wordt gesteld van het nakende 
vertrek van zijn medewerker. Deze nieuwe procedure heeft bovendien geen formele rechtsgrond. 

De controle van de verstrengde loopbaanvoorwaarde is een kritisch aandachtspunt omdat de 
PDOS bij gemengde loopbanen verplicht is regelgeving toe te passen waarmee hij niet vertrouwd 
is. De drie belangrijkste pensioeninstellingen (Rijksdienst voor Pensioenen - RVP, Rijksinstituut 
voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen - RSVZ en PDOS) zijn ervan overtuigd dat ze een 
informatiekanaal (de pensioenmotor) moeten opzetten om loopbaangegevens uit te wisselen, bij 
voorkeur aangevuld met essentiële informatie over hun onderlinge regelgeving. Op korte termijn 
kan dit echter niet worden gerealiseerd, zeker niet wanneer alle Belgische pensioeninstellingen 
hierbij moeten worden betrokken. De PDOS zelf kan ten vroegste in 2016 beschikken over een 
databank met de loopbaangegevens van alle ambtenaren, aangezien de diverse 
overheidsinstellingen pas op 31 december 2015 klaar moeten zijn met de aangifte van de 
historische loopbanen van hun personeelsleden.  

Opvolging van het Capelo-project 
Het Capelo-project heeft de verantwoordelijkheid voor de correcte invoering van alle 
loopbaanelementen die de pensioenberekening beïnvloeden, grotendeels verschoven van de 
PDOS naar de humanresourcesdiensten van de overheidswerkgevers. Het is onontbeerlijk dat de 
PDOS een sluitende controle op die historische gegevens organiseert. Deze controle is 
momenteel in volle opbouw maar gebeurt vooralsnog niet aan de hand van een vast protocol. 

De informatiecampagnes van de PDOS waren effectief: de openbare diensten werden tijdig en 
correct op de hoogte gebracht van hun bijkomende taken.  

Dit verslag werd goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof op 12 februari 2014 en werd toegezonden 
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
 
Het is enkel in elektronische vorm beschikbaar op www.rekenhof.be.  

http://www.rekenhof.be/
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De problemen die de humanresourcesdiensten bij de invoer van de historische loopbanen 
ondervinden, houden enerzijds verband met het gebruik of de kennis van de toepassing en 
anderzijds met de inhoudelijke kant. Vooral de correcte interpretatie van de pensioenregelgeving 
is soms problematisch. Overheidsdiensten met een ander statuut dan dat van het rijkspersoneel, 
zoals het onderwijs, hebben inhoudelijk de meeste problemen.  

Het cascademodel dat de PDOS ontwierp om vragen te beantwoorden, waarbij het eerste contact 
via een contactcenter verloopt dat vervolgens zo nodig vragen doorstuurt naar SIGeDIS en 
uiteindelijk naar PDOS, werkt niet: de werkgevers gebruiken zoals vroeger de ‘rechtstreekse weg’ 
naar de PDOS. 

De aangifte van de historische gegevens is nog niet ver gevorderd: voor minder dan een vijfde van 
de betrokken ambtenaren werd een historisch attest aangemaakt. Dit betekent dat de 
streefdatum (1 januari 2016) enkel kan worden gehaald als het invoerproces de eerstvolgende 
maanden wordt versneld. Het ontbreken van sancties voor het niet tijdig invoeren van alle 
historische gegevens, blijft volgens het Rekenhof een pijnpunt. 

De Capelo-databank zal nooit alle diensten van alle personeelsleden van alle overheidsdiensten 
bevatten als de huidige werkwijze wordt aangehouden. In de eerste plaats valt een aantal 
werkgevers momenteel buiten het toepassingsveld van Capelo. Dat is bijvoorbeeld het geval voor 
de werkgevers die geen vaste benoeming aanbieden, voor de werkgevers met personeel 
waarvoor geen DmfA-aangifte mogelijk is en ook voor de volledige NMBS-groep. Daarenboven 
stelt de PDOS werkgevers die erom vragen vrij van de aangifte van historische gegevens voor hun 
contractuele werknemers. Daarnaast stelde het Rekenhof vast dat de PDOS bijkomende 
voorwaarden invoerde om contractuele en tijdelijke diensten in het overheidspensioen op te 
nemen zonder dat daarvoor een wettelijke basis bestaat. 

Mede door de recente wetswijzigingen zal het niet mogelijk zijn op basis van de Capelo-
gegevensbank de pensioenen volautomatisch te berekenen en toe te kennen. De Capelo-
databank kan, gekoppeld aan het berekeningsprogramma Pencalc, in het beste geval het bedrag 
van het pensioen berekenen, maar kan de vroegst mogelijke pensioendatum in de meeste 
gevallen niet vaststellen. Daarvoor zijn immers ook gegevens nodig over periodes van 
tewerkstelling (of daarmee gelijkgestelde periodes) in de werknemersregeling en/of het 
pensioenstelsel van de zelfstandigen. In heel wat gevallen zal ook het bedrag niet volautomatisch 
kunnen worden bepaald op basis van de Capelo-databank: de recente regelgeving over de 
pensioenbonus in de overheidssector maakt immers ook de toekenning van de bonus afhankelijk 
van de vroegst mogelijke pensioendatum. Een gegevensbank met de gegevens van alle andere 
pensioeninstellingen is daarom onmisbaar.  

Een ontwerp van mozaïekwet zal volgens de PDOS en de minister van Pensioenen een aantal van 
de aangekaarte problemen oplossen.  

Reglementair kader 
Het Rekenhof wijst erop dat een aantal bevindingen uit eerdere onderzoeken en ook een aantal 
aanpassingen die in het regeerakkoord of in de beleidsnota werden aangekondigd nog niet 
werden gerealiseerd. Concreet gaat het over regelgeving in verband met aanvullende pensioenen, 
begrafenisvergoedingen, pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid en 
overlevingspensioenen.  
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HOOFDSTUK 1 

Inleiding 
1.1 Context 

Het overgrote deel van de overheidspensioenen wordt berekend en beheerd door de 
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS). Deze instelling moet, in uitvoering van zijn 
oprichtingswet1, waken over de uniforme toepassing van de wetgeving, zorgen voor 
ondersteuning van het beleid en ontwerpen van wetten en koninklijke besluiten opstellen.  

Momenteel wordt de PDOS organisatorisch hertekend. Dit is enerzijds het gevolg van de 
beslissing om pensioendossiers voortaan enkel nog elektronisch te berekenen en te beheren, 
vertrekkend van gegevens uit de in opbouw zijnde databank Capelo2, en anderzijds van een 
aantal nieuwe wetsbepalingen die de PDOS verplichten de aanvraag- en doorloopprocedure 
van de dossiers grondig te wijzigen. 

Deze organisatorische, wettelijke en reglementaire omschakeling stuit onvermijdelijk op een 
aantal moeilijkheden3. In 2013 lijken vooral de uitvoering van de pensioenhervorming - meer 
bepaald de controle van de vereiste loopbaanduur voor het recht op pensioen - en de 
concretisering van de Capelo-gegevensbank aan de basis te liggen van diverse moeilijkheden. 

1.1.1 Uitvoering van de pensioenhervorming 

De wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen heeft de reglementering op de 
rustpensioenen van de overheidssector ingrijpend gewijzigd.  

Een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen: 

 verhoging van de minimum pensioenleeftijd (geleidelijke verhoging van 60 naar 62 jaar); 

 strengere loopbaanvoorwaarde (onmiddellijke verhoging van 5 naar 38 jaar, gevolgd 
door een geleidelijke verhoging naar 40 jaar); 

 refertewedde van de laatste 10 in plaats van de laatste 5 dienstjaren; 

 beperking van de periode van vrijwillige loopbaanonderbreking na 1 januari 2012 tot een 
jaar in de pensioenberekening; 

 geen gunstiger tantième4 mogelijk dan 1/48 voor diensten vanaf 1 januari 2012. 

 

 

1  Artikel 4 van de wet van 12 januari 2006 tot oprichting van de Pensioendienst voor de overheidssector. 

2  Capelo: carrière publique électronique – elektronische loopbaan overheid. 
3  Bovendien bleek uit onderzoek waarover werd gerapporteerd in het 169e Boek van het Rekenhof dat de interne 

controle en interne audit bij de PDOS nog niet (afdoende) zijn uitgebouwd (p. 537 - 541). 
4  Het tantième of de loopbaanbreuk wordt gebruikt bij de pensioenberekening (meestal 1/60). Voor de berekening van 

het overheidspensioen wordt het aantal jaren vermenigvuldigd met die breuk. 

https://www.rekenhof.be/Docs/169e_b_opm_fed_Volume1.pdf
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Deze wet werd ondertussen ingrijpend aangepast door de wet van 13 december 20125 die door 
heel wat nieuwe overgangs- en uitzonderingsbepalingen de vaststelling van het recht op en 
de berekening van de rustpensioenen nog complexer maakt.  

Vooral de wijziging van de loopbaanvoorwaarde om recht te krijgen op een 
overheidspensioen confronteert de PDOS met een aantal toepassingsmoeilijkheden. Hij 
moet immers nu ook rekening houden met loopbaanjaren gepresteerd in 
overheidspensioenstelsels die hij niet zelf beheert en in andere pensioenstelsels (privé- en/of 
zelfstandigenpensioen). 

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe deze loopbaanvoorwaarde moet worden ingevuld en hoe 
de PDOS zich organiseert om deze regelgeving in de praktijk toe te passen.  

1.1.2 Concretisering van de Capelo-gegevensbank 

Het Rekenhof heeft het project Capelo de voorbije jaren al onderzocht6. Daarbij werd echter 
vooral aandacht besteed aan de juridische aspecten en aan de theoretische inhoud van de 
loopbaangegevensbank. 

De PDOS aanvaardt in principe enkel nog elektronische dossiergegevens voor pensioenen 
die ingaan vanaf 1 januari 2013 en voor pensioenaanvragen die werden ingediend vanaf deze 
datum. Een eventuele vertraging kan een vlotte pensioenverstrekking in het gedrang 
brengen. Alleszins was eind 2012 het aantal ingevoerde historische attesten7 nog opvallend 
laag (amper 2,5 % was ingevoerd). Bovendien beschikten een aantal belangrijke werkgevers 
(onderwijsadministraties, Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven8…) nog niet over een tool om 
de aangiftes in een groot pakket elektronisch in te voeren. Daardoor moeten de loopbanen 
van alle betrokken ambtenaren dossier na dossier worden verwerkt. 

In zijn 168e en 169e Boek heeft het Rekenhof er al op gewezen dat de verantwoordelijkheid 
voor de juistheid van de loopbanen (die uiteraard de basis vormen van elke 
pensioenberekening) gedeeltelijk werd verschoven van de PDOS naar de HR-dienst van elke 
afzonderlijke, openbare werkgever. Vroeger stuurde elke openbare werkgever alle 
loopbaanstukken (benoeming, examenreglement, verloven, tuchtsancties, ontslag …) op 
naar de PDOS die een samenvatting en interpretatie ervan integreerde in het automatische 
pensioenberekeningsprogramma Pencalc. Nu moet elke HR-dienst zelf zorgen voor een 
‘samenvatting’ en ‘interpretatie’ van de loopbaan op grond van de stukken uit het 
loopbaandossier (die al dan niet elektronisch ter beschikking staan van de HR-dienst), op 
basis van de Capelo-instructies. Het Rekenhof speelt trouwens in op deze evolutie door de 
controle van de overheidspensioenen deels te verschuiven naar de HR-diensten, waarbij 
wordt gefocust op de invoer van de loopbanen (meer bepaald de historische gegevens) in 
Capelo.  

 

5  Wet van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de 

overheidssector. 
6  Zie Rekenhof, 168e Boek, Volume I, p. 380-291 en 169e Boek , Volume I, p. 553 – 562.  

7  Deze attesten bevatten alle loopbaangegevens van vóór 1 januari 2011. Overheidswerkgevers moeten voor iedere 

ambtenaar een dergelijk overzicht op die datum opstellen. 

8  CDVU, een dienst van de Administratie van de Thesaurie van de federale overheidsdienst Financiën. 

https://www.rekenhof.be/Docs/168e_b_opm_fed_Volume1.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/169e_b_opm_fed_Volume1.pdf
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Zodra de toekenning van pensioenen daadwerkelijk steunt op de Capelo-gegevensbank, kan 
ook worden nagegaan hoe vlot die automatisering verloopt: slaagt de PDOS erin om, met de 
gegevens uit Capelo, de berekeningsmodule Pencalc integraal te voeden? Moeten nog 
gegevens op andere wijze worden toegevoegd? Hoe worden deze hiaten ingevuld? 

1.1.3 Reglementair kader 

Het verslag van dit onderzoek wordt afgesloten met een overzicht van een aantal hiaten of 
anomalieën in de regelgeving op de overheidspensioenen waarop het Rekenhof de aandacht 
wenst te vestigen. Als bijlage is bovendien een opsomming opgenomen van de belangrijkste 
regelgeving die voor dit onderzoek relevant is. 

1.2 Onderzoeksvragen 

Het onderzoek wil een antwoord bieden op de volgende onderzoeksvragen.  

Wat de uitvoering van de pensioenhervorming betreft: 

 In hoeverre is de nieuwe regelgeving inzake de loopbaanvoorwaarde voor het verkrijgen 
van een overheidspensioen (in voege sinds 1 januari 2013) duidelijk en toepasbaar? 

 Heeft de PDOS zich gepast georganiseerd om de pensioenhervorming correct en vlot te 
implementeren?  

 Welke initiatieven staan er nog op stapel om de nieuwe regelgeving vlot te kunnen 
toepassen? 

 
Wat de concretisering van de Capelo gegevensbank betreft: 

 Verloopt de invoer van de historische gegevens in Capelo voldoende vlot om een tijdige 
en correcte pensioentoekenning en –berekening te garanderen en de deadline voor de 
volledige invoer van de historische gegevens (1 januari 2016) te halen?  

 Organiseerden de werkgevers die de historische gegevens moeten invoeren zich 
adequaat om de correcte en tijdige invoer van deze gegevens te verzekeren?  

 Volstaan de gegevens waarover de PDOS beschikt in de Capelo-databanken om de 
overheidspensioenen volledig geautomatiseerd te berekenen?  

1.3 Methode 

Het onderzoek werd uitgevoerd via onderzoek van de reglementering en van 
pensioendossiers alsook door interviews met de betrokken diensten. 

Sinds 1 januari 2013 zijn de dossiers bij de PDOS in principe enkel nog elektronisch 
raadpleegbaar. Het Rekenhof kreeg in de loop van mei 2013 toegang tot de noodzakelijke 
gegevens uit de Capelo-gegevensbank of de DmfA-aangiften·. 

Voor de loopbaanvoorwaarde werd ook onderzocht hoe andere pensioeninstellingen de 
regelgeving rond loopbaanduur interpreteren en toepassen. Hiervoor werd gepeild naar de 
werkwijze van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en het Rijksinstituut voor de Sociale 
Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). 
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Voor Capelo werden de HR-diensten van de verschillende overheidswerkgevers bezocht om 
na te gaan of ze de aangifte van de historische loopbaangegevens met voldoende kennis van 
de pensioenregelgeving en van de Capelo-verrichtingen invullen. Op basis van voorafgaande 
gesprekken met PDOS-verantwoordelijken werden zowel diensten geselecteerd die al heel 
wat historische gegevens hadden ingevoerd, als diensten die nog niet ver gevorderd zijn. 
Tegelijk werd nagegaan hoe de ondersteuning vanuit de PDOS is georganiseerd en hoe deze 
in de praktijk verloopt. 

1.4 Tijdsschema 

10 april 2013 Aankondiging van het onderzoek bij de minister van Pensioenen en 
de administrateur-generaal van de PDOS 

mei tot 
september 2013 

Uitvoering van het onderzoek 

4 december 2013 Verzending ontwerp van verslag aan de bevoegde minister en aan de 
PDOS 

13 januari 2014 Antwoord van de administrateur-generaal van de PDOS 

14 januari 2014 Antwoord van de minister van Pensioenen  
 
Deze antwoorden zijn in dit verslag verwerkt. 
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HOOFDSTUK 2  

Uitvoering van de 
pensioenhervorming: de 
loopbaanvoorwaarde 
2.1 Omschrijving van de nieuwe loopbaanvoorwaarde 

De belangrijkste nieuwe pensioenmaatregel voor de openbare sector is de verhoging van de 
vereiste diensten voor het recht op een vervroegd pensioen9. In 2012 volstond 5 jaar dienst in 
de overheidssector, vanaf 2013 is dit 38 jaar dienst in één van de wettelijke pensioenstelsels 
in België en in 2016 zal dit 40 jaar worden10. 

Sinds 198411 beperkte het onderzoek naar het recht op pensioen zich meestal tot de vaste 
benoeming als belangrijkste voorwaarde. Het minimum aantal dienstjaren (vijf jaar, zonder 
diplomabonificatie) zorgde zelden voor problemen. Om nu na te gaan of iemand een 
voldoende lange loopbaan heeft om het recht op een rustpensioen te openen, moeten alle 
diensten en gelijkgestelde periodes in rekening worden gebracht, dus niet enkel de diensten 
als ambtenaar (statutair en contractueel). Als die diensten bovendien gespreid zijn over 
verschillende grote pensioenstelsels (overheid, werknemer, zelfstandige), moeten ze worden 
vastgesteld volgens de regels van het stelsel waarin ze zijn gepresteerd. 

Daarvoor is de eerste vereiste dat de volledige loopbaan (en niet enkel de diensten 
gepresteerd bij een overheid) bekend is bij de laatste werkgever en bij de PDOS. 

Het Rekenhof stelde eerder12 vast dat noch de Capelo-gegevensbank (in volle opbouw) noch 
de berekeningssoftware Pencalc daarbij voorlopig een rol kan spelen. In Capelo worden enkel 
diensten uit de openbare sector opgeslagen, wat niet volstaat voor het verifiëren van de 
loopbaanvoorwaarde bij de alsmaar toenemende gemengde loopbanen. Het 
berekeningsprogramma Pencalc bevat dan weer geen enkele controle op de 
toekenningsvoorwaarden voor pensioenen.  

 

9  Dit is een pensioen dat ingaat vóór de (ongewijzigde) wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar). 

10  Weliswaar met een soepelere regeling voor lange loopbanen, voor personen die al dicht bij de vroeger geldende 

pensioenleeftijd zaten en voor bijzondere pensioenstelsels. 

11  In dat jaar heeft de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen (wet-

Mainil) de voorwaarde van loopbaanduur (verder) verminderd van 20 naar 5 jaar aanneembare dienst. Deze maatregel 

moest, samen met de beslissing dat rechten op een ambtenarenpensioen werden behouden bij verlaten van het 

openbaar ambt vóór de pensioengerechtigde leeftijd, de mobiliteit tussen de verschillende sectoren bevorderen. 

12  Rekenhof, 169e Boek, Volume I, p. 571 e.v.  

https://www.rekenhof.be/Docs/169e_b_opm_fed_Volume1.pdf
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2.2 Toepasbaarheid van de regelgeving 

De wetgeving die aangeeft welke overheidsdiensten meetellen voor de bepaling van het 
pensioenrecht kan op enkele punten interpretatieproblemen opleveren. Zo maakt de nieuwe 
wetgeving onvoldoende duidelijk hoe de diplomabonificatie en de diverse vormen van 
deeltijdse en onvolledige prestaties (al dan niet op basis van statutaire verloven) moeten 
worden verrekend bij de bepaling van de loopbaanduur. Ook is niet volledig duidelijk wat 
alle betrokken partijen (werknemer, werkgever, pensioeninstelling) moeten doen op het 
ogenblik dat een ambtenaar zijn vroegst mogelijke pensioendatum wenst te kennen om 
eventueel zijn pensioen op te nemen. 

2.2.1 Diplomabonificatie  

Bij de vaststelling van het recht op en de berekening van een overheidspensioen kan een 
tijdsbonificatie worden toegekend voor het bezit van een diploma vereist bij aanwerving of 
bevordering13.  

De studietijd wordt in principe forfaitair in aanmerking genomen: het diploma telt steeds 
mee voor de minimumduur van de studie. Wel wordt de bonificatie verminderd als 
betrokkene in totaal minder dan 20 jaar aanneembare diensten telt of als het totaal aantal 
diensten groter is dan de periode tussen de 18e of 19e verjaardag14 en de pensioendatum. De 
nieuwe pensioenwetgeving verandert hier niets aan. Nochtans blijkt dat in de praktijk bij de 
vaststelling van de loopbaanduur deze twee verminderingen niet worden toegepast. De 
PDOS wenst trouwens af te stappen van het zuiver forfaitaire karakter van de 
diplomabonificatie: het diploma zou voortaan voor de berekening van de loopbaanduur toch 
in een bepaalde periode worden gesitueerd, om te vermijden dat studies en 
beroepsactiviteiten (al dan niet bij de overheid) die in eenzelfde tijdsbestek vallen, dubbel 
tellen voor de loopbaanduur. 

De PDOS deelde mee dat nieuwe regelgeving zou worden uitgevaardigd om, althans wat het 
forfaitaire karakter van de diplomabonificatie betreft, de wetgeving in overeenstemming te 
brengen met de praktijk. Voor de rechtszekerheid is het onontbeerlijk dat deze wetswijziging 
zo snel mogelijk wordt gerealiseerd.  

Antwoord van de administratie  
Uit de reactie van de PDOS blijkt dat de Ministerraad op 18 oktober 2013 een 
voorontwerp van wet betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van 
de overheidssector heeft goedgekeurd15. De voorgestelde wijziging in dit voorontwerp 
houdt voor de diplomabonificatie opnieuw rekening met de gepresteerde diensten 
tijdens de duur van de studies, zodat voor de bepaling van het recht op het vervroegde 
pensioen een periode slechts éénmaal in aanmerking mag worden genomen.  

 

13  Wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van 

het personeel van de openbare sector en wet van 16 juni 1970 betreffende de bonificaties wegens diploma’s inzake 

pensioenen van leden van het onderwijs. 

14  Naargelang het gaat om een pensioen als lid van het onderwijzend personeel of niet. 
15  Hierna genoemd: het voorontwerp 2013. Dit document moet nog een tweede keer worden voorgelegd aan de 

Ministerraad vooraleer het bij het parlement kan worden ingediend. Deze ontwerptekst werd niet aan het Rekenhof 

bezorgd. 
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In de regelgeving zou echter ook moeten worden vermeld dat beide bovenvermelde 
verminderingen van diplomabonificatie (bij geen 20 jaar aanneembare dienst of bij meer 
diensten dan de duur van de periode tussen de 18e of 19e verjaardag en de pensioendatum) 
enkel gelden voor de berekening van het pensioenbedrag, maar niet voor de bepaling van de 
loopbaanduur als criterium voor aanspraak op een pensioen. 

2.2.2 Deeltijdse en onvolledige prestaties versus loopbaanvoorwaarde 

Bij de vaststelling van het pensioenrecht werden deeltijdse prestaties tot dusver beschouwd 
als voltijdse diensten: zo telde één jaar halftijdse prestaties, onder welk stelsel dan ook, 
gewoon als één jaar voor het pensioen in aanmerking komende diensten16.  

Bij de berekening van de loopbaanduur worden het jaar waarin de beroepsloopbaan begint 
en het jaar waarin het pensioen ingaat echter in aanmerking genomen conform de regels van 
het pensioenstelsel voor werknemers. Dit impliceert dat deeltijdse diensten in deze twee 
kalenderjaren wel worden geproratiseerd. Daardoor worden die jaren pas volledig geteld 
wanneer na ‘omrekening’ 104 arbeidsdagen worden bereikt, in het andere geval telt slechts 
de werkelijke, onvolledige duur van de prestaties. 

Tijdens het onderzoek gaf de PDOS aan dat de wetgeving zou worden aangepast: voortaan 
zouden ‘zuivere’ deeltijdse prestaties steeds worden aangerekend volgens de toepasselijke 
breuk. Zo zou een halftijdse tewerkstelling van vier maanden in eender welk kalenderjaar 
voor het recht slechts voor twee maanden tellen. Deeltijdse diensten in het kader van 
verloven (verminderde prestaties en afwezigheden allerhande, gelijkgesteld met 
dienstactiviteit) zouden in aanmerking worden genomen overeenkomstig de wet van 10 
januari 197417. Als het loopbaanonderbrekingen betreft wordt ook het koninklijk besluit nr. 
442 van 14 augustus 198618 toegepast. Voor de opname van halftijdse loopbaanonderbreking 
zal in overleg met RVP een nota worden opgesteld. 

2.2.3 Bepaling van de vroegst mogelijke pensioendatum en eigenlijke 
pensioenaanvraag 

Volgens de regelgeving heeft een ambtenaar pas recht op pensioen na definitief ontslag uit 
zijn ambt. Door de complexiteit van de berekening van de loopbaanduur kan de 
verantwoordelijkheid voor de (correcte) berekening van de vroegst mogelijke 
pensioendatum niet in handen liggen van de HR-dienst van de betrokken 
overheidsinstelling. Niet elke dienst beschikt immers over voldoende knowhow om dat 
accuraat te berekenen voor de soms bijzonder complexe loopbanen, temeer daar de 
wettelijke regeling, zoals hiervoor geschetst, nog vaak onduidelijk is.  

Om te vermijden dat een ambtenaar ontslag krijgt en nadien niet de voorwaarden voor 
pensionering blijkt te vervullen, is het onontbeerlijk dat de PDOS vooraf bepaalt vanaf welk 
tijdstip een ambtenaar aanspraak kan maken op een rustpensioen. De PDOS is zich daar van 

 

16  De pensioenteller maakt momenteel geen onderscheid tussen voltijdse en deeltijdse diensten. 
17  Wet van 10 januari 1974 tot regeling van de inaanmerkingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit 

gelijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de Staatskas. 
18  Koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op 

de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten. 
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bewust: in een reactie op een eerder onderzoek van het Rekenhof19 stelde de administrateur-
generaal van de PDOS dat het zijn instelling is die moet beslissen of een ambtenaar al dan 
niet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een pensioen voldoet. Daarom heeft de 
PDOS al in mei 2012 op zijn website aangegeven dat hij de pensioenprocedure heeft 
gewijzigd: voortaan moet een ambtenaar via een vereenvoudigd formulier zijn 
pensioenaanvraag rechtstreeks bij de PDOS indienen en niet meer bij zijn werkgever. Pas 
nadat deze instelling heeft vastgesteld dat de voorwaarden van loopbaanduur zijn vervuld 
op de gewenste pensioendatum, zou de werkgever de pensionering (m.a.w. de 
ontslagprocedure) kunnen opstarten terwijl de PDOS de procedure voortzet. De PDOS moet 
bij deze werkwijze zowel de ambtenaar als de werkgever op de hoogte brengen van zijn 
beslissing of de ambtenaar al dan niet recht heeft op pensioen.  

Deze fundamenteel gewijzigde procedure heeft nog steeds geen wettelijke of reglementaire 
grondslag en wordt bovendien niet door alle pensioeninstellingen van de overheidssector 
gevolgd. Volgens de PDOS zal de nieuwe procedure worden beschreven in een koninklijk 
besluit nadat een programmawet hiervoor de rechtsgrond heeft aangereikt. 

De rechtszekerheid vereist dat die regelgeving er snel komt. Het koninklijk besluit van 
8 mei 1936, formeel nog steeds de enige tekst die aangeeft hoe een rustpensioen moet worden 
aangevraagd, is ondertussen achterhaald. 

Antwoord van de administratie  
De PDOS erkent dat de vervanging van het papieren pensioendossier door het 
elektronisch pensioendossier de invoering van een nieuwe aanvraagprocedure 
noodzaakt. Het voorontwerp 2013 geeft de Koning daarom de bevoegdheid om de 
gevallen te bepalen waarin een aanvraag voor een rustpensioen moet worden 
ingediend en ook vast te leggen aan welke geldigheidscriteria die pensioenaanvraag 
moet voldoen. Een ontwerp van koninklijk besluit werd daartoe al voorbereid en 
wacht op de goedkeuring van voormeld voorontwerp 2013. 

2.3 Toepassing door de PDOS  

Als een ambtenaar met een gemengde loopbaan20 op pensioen wenst te gaan, moet sinds de 
pensioenhervorming ook de regelgeving van de werknemers- en zelfstandigenpensioenen 
worden toegepast voor de vaststelling van de loopbaanvoorwaarde. Het feit dat de PDOS niet 
vertrouwd is met deze regelgeving, is een belangrijke risicofactor. 

De loopbaanvoorwaarde moet zo snel mogelijk worden gecontroleerd bij de pensioenraming 
of -aanvraag. De werkgever moet er immers tijdig van op de hoogte worden gebracht of de 
ambtenaar recht heeft op een pensioen. In zijn dossiercyclus heeft de PDOS echter geen 
specifiek moment, vroeg in de behandeling van het dossier, ingebouwd om nadrukkelijk het 
recht te verifiëren. Dat gebeurt pas nadat het dossier werd geregistreerd en toegewezen aan 
een bepaalde dienst en dossierverantwoordelijke. 

 

19  Rekenhof, 169e Boek, Volume I, p. 572.  
20  Een gemengde loopbaan is een loopbaan met tewerkstelling in twee of meer sectoren die onderworpen zijn aan een 

verschillend pensioenstelsel. Bijvoorbeeld: statutair ambtenaar en werknemer, werknemer en zelfstandige, … 

https://www.rekenhof.be/Docs/169e_b_opm_fed_Volume1.pdf
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In dat geval kan het recht onmiddellijk worden onderzocht, als er op dat ogenblik al een 
elektronisch loopbaandossier bestaat dat kan worden geëxporteerd naar Pencalc (met 
DmfA-aangiften, historische gegevens, eventueel losse gegevens…21). 

Als bijkomende loopbaangegevens nodig zijn, worden die uitgewisseld met de RVP en het 
RSVZ via het (nieuwe) programma van de RVP, Theseos22, en de nieuwe versie van Hermes23. 
Zo kan de PDOS vaststellen welke periodes van stortingen of afhoudingen zijn geregistreerd 
bij RVP en/of RSVZ. Militiediensten worden onmiddellijk opgevraagd bij het ministerie van 
Landsverdediging. 

Volgens de PDOS zijn de meeste grote werkgevers op de hoogte van de nieuwe procedure. 
Zij leggen vaak vragen voor over het recht op pensioen en de vroegst mogelijke 
pensioendatum. De werkgever of gewezen werkgever van de betrokken ambtenaar ontvangt 
volgens de PDOS in elk geval zo snel mogelijk antwoord.  

Het Rekenhof peilde naar de eerste ervaringen van de HR-diensten met de nieuwe 
aanvraagprocedure. De ondervraagde instellingen reageerden niet unaniem positief: enkelen 
benadrukten dat de PDOS soms ettelijke maanden nodig heeft om mee te delen of er op de 
gevraagde ingangsdatum pensioenrecht is. De aanpak van de HR-diensten is uiteenlopend: 
sommigen geven hun ambtenaren de raad de (al dan niet vereenvoudigde) pensioenaanvraag 
via hen te doen om zo zelf zicht te behouden op de evolutie van deze aanvraag, anderen 
leggen de verantwoordelijkheid volledig bij de PDOS en de werknemer.  

Het Rekenhof is van oordeel dat als de nieuwe procedure wettelijk wordt vastgelegd, daarin 
het best een rol zou worden toebedeeld aan de HR-diensten van de overheidsdiensten (zie 
punt 3.5.2). 

2.4 Pensioenmotor 

De drie belangrijkste pensioeninstellingen (RVP, RSVZ en PDOS) zijn overtuigd van de 
noodzaak om een informatiekanaal op te zetten om loopbaangegevens uit te wisselen, bij 
voorkeur aangevuld met essentiële informatie over hun onderlinge regelgeving. Dit kan 
duidelijk niet op korte termijn gebeuren, zeker niet wanneer ook alle andere Belgische 
pensioeninstellingen (DOSZ24, NMBS-groep, …) daarin moeten worden betrokken. In dat 
verband deelde de administrateur-generaal van de PDOS mee dat gesprekken met de RVP, 
RSVZ en de beleidscel van de minister van Pensioenen worden gevoerd om uiterlijk op 31 
december 2014, een geïntegreerde pensioenloopbaanbank te creëren die als authentieke bron 
zou dienen25. 

 

21  Voor meer toelichting hierover: zie Rekenhof, 169e Boek, Volume I, p. 553 e.v. 

22  Het programma Theseos vernieuwt en integreert de bestaande informaticatoepassingen binnen RVP en heeft de 

bedoeling te komen tot een geïnformatiseerd systeem dat de huidige en toekomstige taken van RVP (toekennen, 

betalen, informeren en beheren) efficiënt uitvoert. Centraal staat het geïntegreerd elektronisch dossier dat altijd en 

overal raadpleegbaar is voor bevoegde personen. 
23  Dit project regelt de elektronische gegevensuitwisseling via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) tussen 

RVP, RSVZ en PDOS. 
24  Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid. 

25  Samenwerking met de andere, kleinere, pensioeninstellingen is nog helemaal niet aan de orde. 

https://www.rekenhof.be/Docs/169e_b_opm_fed_Volume1.pdf
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Dit nieuw project wordt ‘pensioenmotor’ genoemd en zou het mogelijk moeten maken over 
de drie grote pensioenstelsels heen, sneller en gemakkelijker vast te stellen of de 
loopbaanvoorwaarde is vervuld. Daartoe zou een nieuwe database worden opgericht met 
niet alleen de bij elke pensioeninstelling bekende loopbaangegevens over de in dat stelsel 
gepresteerde diensten en daarmee gelijkgestelde periodes, maar ook de interpretatie van die 
gegevens door elke aangever. Zo wordt het mogelijk voor personen met een gemengde 
loopbaan een gezamenlijke, vroegste pensioendatum te bepalen of een eerste, vroegste 
pensioendatum in een bepaald pensioenstelsel. Ook zou aan de belanghebbende kunnen 
worden meegedeeld welke implicaties de keuze voor een bepaalde datum heeft (misschien 
recht in het ene stelsel, maar pas later in een ander). In een latere fase zouden ook actieve 
personeelsleden via de pensioenmotor simulaties moeten kunnen uitvoeren.  

Voor de verwezenlijking van deze pensioenmotor is het onontbeerlijk dat elke 
pensioeninstelling alle pensioengegevens kan aanbieden. Die voorwaarde lijkt voor de PDOS 
niet haalbaar op de streefdatum van 1 januari 2015. Vermits de overheidsinstellingen pas op 
31 december 2015 klaar moeten zijn met de aangifte van de historische loopbanen van hun 
personeelsleden26, kan de PDOS onmogelijk een jaar voor die datum beschikken over een 
volledige databank met de loopbaangegevens van alle ambtenaren. 

De pensioenmotor dient niet enkel voor de pensioenberekening, maar vormt ook de basis 
van het online pensioenportaal MyPension dat de RVP heeft opgezet.  

De bedoeling van MyPension is dat: 

 actieve werknemers hun loopbaan kunnen opvolgen, hun opgebouwd pensioenbedrag 
raadplegen en online een pensioenaanvraag kunnen doen; 

 gepensioneerden hun dossier in realtime kunnen raadplegen (eerstvolgende 
betaaldatum, details vorige betalingen…); 

 deze mogelijkheden openstaan voor alle pensioengerechtigden (werknemers-, 
zelfstandigen- en ambtenarenregeling); 

 (zelfs) gegevens over aanvullende pensioenen (tweede pijler) beschikbaar zijn. 

MyPension voor ambtenaren kan zeker niet volledig operationeel zijn vóór 1 januari 2016. 

Gegevens van de kleinere pensioeninstellingen kunnen nu en ook in de nabije toekomst 
enkel worden verkregen op verklaring, aangezien die instellingen niet worden betrokken bij 
de (elektronische) uitwisseling van loopbaangegevens. De PDOS merkt op dat dit nauwelijks 
impact heeft op de juiste berekening van de pensioenen aangezien de werkende ambtenaren 
een loopbaanoverzicht ontvangen dat zij kunnen controleren en waarop ze ingeval van 
ontbrekende gegevens steeds kunnen reageren. Zo blijft de databank onvolledig, wat de 
integrale automatisering van het toekenningsproces in de weg staat. 

Ook de loopbaangegevens van de personeelsleden van de NMBS-groep blijven volledig 
buiten elke database27, terwijl het nochtans gaat om pensioenen die grotendeels worden 
gefinancierd vanuit de federale schatkist. 

 

26  Zie verder: punt 3.3. 

27  De NMBS-groep is ook niet onderworpen aan de Capelo-verplichtingen. 
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Lokale mandaten vallen theoretisch binnen het toepassingsgebied van de Capelo-databank 
van de PDOS, maar om technische redenen kunnen de gegevens niet in DmfA worden 
opgenomen. Andere politieke mandaten vallen helemaal buiten de opzet van Capelo: de 
oorspronkelijke plannen om gegevens van politieke mandatarissen in Capelo op te nemen 
werden niet uitgevoerd. Ze moeten dus steeds op een andere wijze worden verzameld. 

Voor buitenlandse pensioenrechten die eventueel in aanmerking komen voor het Belgische 
pensioen zijn twee situaties mogelijk: 

 diensten gepresteerd binnen de EU die door de RVP worden aanvaard, worden zonder 
meer door de PDOS erkend. Diensten waarvan de RVP geen kennis heeft worden in 
aanmerking genomen indien de cel Capelo bevestiging hiertoe geeft28.  

 diensten gepresteerd buiten de EU kunnen enkel worden opgevraagd bij de RVP, die op 
basis van de geldende conventie tussen België en het betrokken land beslist of de 
diensten al dan niet in aanmerking komen.  

Een werkbare en betrouwbare databank en een integrale automatisering van het 
toekenningsproces zijn niet realiseerbaar zolang niet alle pensioeninstellingen samenwerken 
en hun gegevens ter beschikking stellen van een gemeenschappelijke databank.  

Antwoord van de administratie  
De PDOS erkent dat de datum van creatie van de gemeenschappelijke gegevensbank 
en de einddatum voor de overdracht van historische gegevens zoals vereist door 
Capelo, niet met elkaar overeenstemmen. De dienst hoopt dat de ontsluiting van de 
gemeenschappelijke gegevensbank via het gemeenschappelijke online 
pensioenportaal MyPension vanaf 1 januari 2015 de druk zal verhogen op de 
werkgevers van de overheidssector wanneer hun personeelsleden vaststellen dat hun 
loopbaangegevens ontbreken. 

  

 

28  In elk land bestaat trouwens een contactinstelling die de nodige informatie verzamelt voor het buitenland. 
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HOOFDSTUK 3 

Capelo - opvolging 
3.1 Opzet van het Capelo- project 

Capelo is een langlopend project dat de PDOS in staat moet stellen het verloop van de 
loopbaan van ambtenaren bij te houden in een continu geactualiseerde database. Deze 
gegevensbank moet, gekoppeld aan het geautomatiseerde berekeningsprogramma Pencalc, 
ervoor zorgen dat pensioenen in de openbare sector geautomatiseerd kunnen worden 
toegekend, waardoor een pensioendossier vlugger zal kunnen worden afgerond, met minder 
risico op vergissingen. Daarnaast moet een simulatieprogramma het mogelijk maken de 
huidige en toekomstige pensioenrechten van een ambtenaar op elk moment in zijn loopbaan 
vast te stellen. Ook moeten simulaties kunnen worden gemaakt met een volledige reële 
pensioenpopulatie als basis, om de budgettaire gevolgen van mogelijke wijzigingen in de 
pensioenregelgeving in beeld te brengen. 

Capelo is een initiatief van de PDOS met medewerking van de KSZ, de RSZ, de RSZPPO en 
SIGeDIS29. Het komt in hoofdzaak voort uit maatregel 44 van het Generatiepact30, die bepaalt 
dat de RVP, het RSVZ en de PDOS aan ieder die het vraagt, gedetailleerde informatie moeten 
kunnen bezorgen over zijn toekomstig wettelijk pensioen (eerste pijler). Vanaf de leeftijd 
van 55 jaar moet dit zelfs elk jaar ambtshalve gebeuren. 

3.2 Problemen met de regelgeving 

3.2.1 Werkgevers 

Elke overheid of overheidsinstelling waarvan personeelsleden of gewezen personeelsleden 
met een vaste benoeming aanspraak kunnen maken op een rustpensioen ten laste van één 
van de pensioenregelingen van de overheidssector, is principieel als werkgever bij Capelo 
betrokken31.  

Nochtans maakt de wet een uitzondering voor de NMBS-groep. Eén van de slotbepalingen 
van de Capelo-wet32 stelt de inwerkingtreding van de aangifteplicht van de historische 
gegevens uit tot op een door de Koning te bepalen datum. Voorlopig geldt voor de NMBS-
groep, één van de grote werkgevers in de openbare sector, geen aangifteplicht van de 

 

29  SIGeDIS is de afkorting van ‘vzw Sociale Individuele Gegevens – Données Individuelles Sociales’. Deze instelling 

verzamelt de sociale gegevens van individuen in België en slaat ze op in databanken. Ze zorgt ervoor dat de openbare 

instellingen van de sociale zekerheid en eventueel andere overheidsinstellingen er gebruik van kunnen maken. 

30  Het Generatiepact was een plan (met 66 maatregelen) dat de regering-Verhofstadt II op 11 oktober 2005 aan het 

parlement voorstelde om tegemoet te komen aan het probleem van de vergrijzing.  
31  Onder pensioenregeling van de overheidssector verstaat de Capelo-wet één van de regelingen beoogd door artikel 38 

van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen. Dit artikel definieert 

pensioenregeling van de overheidssector erg ruim. 

32  Artikel 163, §3, van de wet van 29 december 2010. 
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historische gegevens. De pensioenen van de personeelsleden van de NMBS-groep worden, 
hoewel ze worden gefinancierd door de federale overheid, nog steeds toegekend en beheerd 
door het overheidsbedrijf zelf33. Zolang geen koninklijk besluit de Capelo-verplichtingen 
over historische attesten oplegt aan de NMBS-groep, zal Capelo in de meeste gevallen geen 
loopbanen van vóór 1 januari 2011 bij de NMBS-groep bevatten34. Dit houdt in dat PDOS deze 
diensten in een aantal gevallen niet zal kennen, waardoor het moeilijker wordt om de 
wettelijke regelingen inzake loopbaanvoorwaarde en cumulatie met een beroepsinkomen 
correct toe te passen. 

Antwoord van de administratie  
De PDOS benadrukt in zijn reactie dat de NMBS-groep ook na de overname door de 
Belgische Staat van de pensioenlast van haar vastbenoemd personeel, deze pensioenen 
blijft toekennen en beheren. De NMBS-groep beschikt echter niet over de nodige 
toegangen tot het “primaire netwerk” van sociale zekerheidsinstellingen dat door de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt beheerd. Daardoor heeft ze dus 
bepaalde informatie binnen dat netwerk (zoals het Rijksregister) niet ter beschikking. 

Om dat te verhelpen krijgt de PDOS een dubbele opdracht: 

 optreden als beheersinstelling van een “secundair netwerk” zoals bedoeld in 
artikel 1, 6°, van het koninklijk besluit van 4 februari 199735; 

 bijhouden van een bijzonder repertorium van de personen zoals bedoeld in 
artikel 6, §1, tweede lid, 2°, van de wet van 15 januari 199036.  

Enkel de PDOS moet een samenwerkingsakkoord met SIGeDIS afsluiten omdat de 
PDOS fungeert als beheersinstelling van het secundaire netwerk. De NMBS-groep 
verkrijgt de loopbaan- en bezoldigingsgegevens die bij SIGeDIS beschikbaar zijn via 
de PDOS. Het voorontwerp 2013 zou de Capelowet van 29 december 2010 in die zin 
aanpassen. 

Het secundaire netwerk kan ervoor zorgen dat kleine pensioeninstellingen van de 
overheidssector worden betrokken bij de oprichting van de gemeenschappelijke 
gegevensbank. 

Het blijkt voor enkele werkgevers uit het toepassingsveld van de Capelo-wet niet mogelijk 
de loopbaangegevens van al hun personeel via de DmfA-aangifte te verzamelen. Dat is 

 

33  Met ingang van 1 januari 2007 heeft de Schatkist de pensioenverplichtingen van de NMBS-groep overgenomen, in 

uitvoering van het koninklijk besluit van 28 december 2005. De PDOS werd belast met de controle van de pensioenen. 

34  Enkel de loopbanen van gewezen werknemers bij de NMBS-groep die op 1 januari 2011 bij een andere openbare 

werkgever in dienst waren, zullen in een historisch attest zijn opgenomen. De diensten die bij de NMBS-groep werden 

gepresteerd vanaf 1 januari 2011 zijn echter wél opgenomen in de Capelo-databank aangezien de NMBS-groep enkel 

afwijking heeft gekregen voor de historische attesten en niet voor de DmfA-aangifte. 

35  Koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard 

tussen instellingen van sociale zekerheid. 

36  Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ten 

behoeve van de andere pensioeninstellingen van de overheidssector dan de PDOS zelf. 
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bijvoorbeeld zo als ze een buitenlandse post bekleden en er voor hen geen RSZ-afhoudingen 
zijn. Ze vallen dan buiten het toepassingsgebied van het koninklijk besluit inzake verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging van het personeel in het openbaar ambt37. 
Daardoor komen ze ook niet voor in de lijsten die vanuit de DmfA-aangifte worden 
getrokken en worden ze niet opgenomen in de lijsten die elke overheidsinstelling heeft 
gekregen en waarop de personen staan vermeld voor wie een “historisch attest” moet worden 
opgemaakt. Die werkgevers vallen wel degelijk onder de Capelo-wet, maar het hele concept 
van de Capelo-databank is voor hen ontoepasbaar. Voorbeelden zijn de ambtenaren van de 
FOD Buitenlandse Zaken die in een diplomatieke post werken en het (vooral militair) 
personeel van Defensie dat een buitenlandse post bekleedt, twee belangrijke 
personeelsgroepen. 

De PDOS en de RSZ zochten lange tijd naar een adequate en relatief eenvoudige oplossing 
voor dit probleem. Momenteel wordt overwogen om de pensioenafhoudingen van alle 
statutaire ambtenaren van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten te laten 
ontvangen door de RSZ (uiteraard voor rekening van de PDOS). Door die omweg zouden de 
gebruikelijke DmfA-gegevens (arbeidsduur, bezoldiging, …) worden aangemaakt voor 
bovenvermelde personeelsleden zodat hun loopbaan alsnog kan worden opgebouwd in de 
Capelo databank vertrekkend vanuit de DmfA-aangiftes. Dit alternatief vereist een wettelijke 
onderbouw: de RSZ moet formeel als nieuwe inninginstelling voor de pensioenafhoudingen 
van de ambtenaren worden aangewezen ter vervanging van de PDOS. Ondertussen moeten 
de overheidsdiensten de dossiers van de betrokken personeelsleden verder op papier 
opsturen naar de PDOS. 

Het voorontwerp 2013 zou de wet van 12 januari 2006 tot oprichting van de Pensioendienst 
voor de Overheidssector wijzigen waardoor de PDOS de mogelijkheid zou krijgen om de 
inning van zijn ontvangsten te delegeren aan een andere instelling.  

Ook DmfA-aangiften van diensten als jobstudent zorgen voor problemen. Uit diverse 
dienstorders van de PDOS en uit e-mailverkeer tussen de leiding van SIGeDIS en openbare 
werkgevers blijkt dat het praktisch gezien niet mogelijk is deze diensten aan te geven38. 

Eerder al stelde het Rekenhof vast39 dat werkgevers die momenteel geen vaste benoeming 
toekennen, de facto buiten het toepassingsgebied van Capelo vallen doordat het begrip 
werknemer enkel wordt gebruikt voor entiteiten met vastbenoemd personeel. Die beperking 
leidt ertoe dat een aantal contractuele, tijdelijke en zogenaamde precaire diensten niet 
worden opgenomen in de Capelo-databank. Vermoedelijk heeft PDOS onder meer om die 
reden bijkomende voorwaarden gesteld om contractuele diensten aan te nemen40. 

3.2.2 Werknemers 

Volgens de Capelo-wetgeving moeten alle loopbaan- en bezoldigingsgegevens die 
noodzakelijk zijn voor de vaststelling en de opvolging van de pensioenrechten in een 

 

37  Koninklijk besluit van 22 maart 1965 tot verruiming van de toepassingssfeer van de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging tot het personeel van de openbare sector. 
38  Nota van de studiedienst van de PDOS met kenmerk Capelo 022_HS1_MDN_10216801 van 16 februari 2011. 

39  Rekenhof, 168e Boek, Volume I, p. 380 e.v. 

40  Zie hierover verder punt 3.2.3. 

https://www.rekenhof.be/Docs/168e_b_opm_fed_Volume1.pdf
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pensioenregeling van de overheidssector worden aangegeven, ongeacht of ze betrekking 
hebben op diensten gepresteerd als vastbenoemd personeelslid. Ook diensten door 
contractuele personeelsleden moeten namelijk wettelijk het voorwerp uitmaken van een 
elektronische aangifte van de historische gegevens, aangezien ze ook in aanmerking kunnen 
komen voor het recht op en de berekening van een pensioen41. 

In de praktijk wijkt de PDOS van deze wettelijke regeling af. Hij staat immers voor 
contractuele diensten via protocolovereenkomsten met de betrokken werkgevers 
uitzonderingen toe op deze wettelijke verplichting. De PDOS is immers van oordeel dat de 
aangifte in Capelo van de diensten gepresteerd door contractueel personeel een te zware 
werklast inhoudt. De aangifte wordt niet als nuttig ervaren omdat die diensten uiteindelijk 
enkel rechten openen op een overheidspensioen als het personeelslid voor het einde van zijn 
loopbaan vast benoemd wordt, hetzij bij de instelling waar de contractuele diensten werden 
gepresteerd, hetzij bij een andere overheidsdienst. Daarom stelt de PDOS werkgevers die 
erom vragen vrij van het aangeven van historische gegevens voor hun contractuele 
werknemers42. Het Rekenhof erkent de redenen voor deze pragmatische aanpak maar 
herhaalt de bezwaren die het al eerder, in zijn 169e Boek bij deze handelwijze heeft geuit: 

 De volledigheid van de databank wordt erdoor uitgehold. Een aantal, ook grote, 
werkgevers in de openbare sector in brede zin43 valt zo immers de facto geheel of 
grotendeels buiten het toepassingsgebied van de Capelo-wet waardoor het project zijn 
mogelijk nut als database van alle werknemers in de openbare sector verliest44. In zijn 
antwoord op een parlementaire vraag heeft de minister van Pensioenen nochtans 
benadrukt dat Capelo precies tot doel heeft een loopbaangegevensbank in de 
overheidssector te verwezenlijken45. 

 Dergelijke protocolovereenkomsten zijn niet opgenomen in de Capelo-wet, zodat ze in 
principe onwettig zijn. 

 Er ontstaat een ongelijkheid tussen de verschillende overheidsdiensten: bepaalde 
diensten moeten grote menselijke en materiële inspanningen leveren om hun Capelo-
verplichtingen te vervullen, anderen ontsnappen door het sluiten van een eenvoudige 
protocolovereenkomst grotendeels aan hun verplichtingen46.  

3.2.3 Diensten 

Op grond van de pensioenregelgeving in de openbare sector en de gevestigde 
administratieve jurisprudentie tellen tot vandaag alle tijdelijke en contractuele diensten 
voorafgaand aan de vaste benoeming mee voor een pensioen in de openbare sector. Enkel 
een beperkt aantal “precaire” diensten werd geweerd47. De twee criteria die het Rekenhof en 

 

41  Zie artikelen 143 tot 148 van de Capelo-wet. 

42  Dit is het geval voor bpost, wat blijkt uit deze audit (zie ook punt 3.5.1). 
43  Bijvoorbeeld Belgacom. 

44  Het Rekenhof heeft al eerder ontbreken van een volledige en efficiënte “databank van het overheidspersoneel” aan 

de kaak gesteld (166e Boek, Volume I, p. 774 e.v.; 167e Boek, Volume I, p. 565 e.v.). 

45  Vr. en Antw. Kamer, 26 augustus 2013, nr. 53/125, 47 (Vr. nr. 101 M.-C. Marghem). 

46  De protocollen met de PDOS bepalen dat de betrokken werkgevers wel aangifte moeten doen indien een contractueel 

personeelslid de instelling verlaat (vóór de pensioenleeftijd). 
47  Het gaat om diensten gepresteerd in het bijzonder tijdelijk kader (BTK), in het derde arbeidscircuit (DAC) en als 

tewerkgestelde werkloze (TWW). 

https://www.rekenhof.be/Docs/166e_b_opm_c_obs_fed_Volume1.pdf
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de PDOS hanteerden om uit te maken of diensten al dan niet meetellen, resulteerden 
rechtstreeks uit de basiswet van 21 juli 184448, te weten:  

 de aanwijzing voor de functie gaat uit van een autoriteit die mocht benoemen; 

 de functie wordt bezoldigd ten laste van de Schatkist. 

Enkel als na een gemengde loopbaan moest worden beoordeeld of diensten gepresteerd bij 
een instelling van openbaar nut in aanmerking kwamen voor het enig pensioen49, werd op 
grond van de basiswet rekening gehouden met een bijkomende vereiste: in de betrokken 
instelling moest op dat ogenblik een statutair pensioenstelsel of een pensioenregeling van 
de openbare sector van kracht zijn50. 

Zoals het Rekenhof in zijn 169e Boek vaststelde51, stelt de PDOS sinds kort bijkomende 
voorwaarden aan de aanneembaarheid van contractuele en tijdelijke diensten. De PDOS gaat 
ervan uit dat de opname in het overheidspensioen van contractuele en tijdelijke diensten bij 
een bestuur beperkt is tot diensten die worden gepresteerd in een ambt waarvoor de 
rechtspositieregeling in een vaste benoeming voorziet op het ogenblik dat deze diensten worden 
gepresteerd en tot zover de vast benoemde ambtenaren van dit bestuur op dat ogenblik 
onderworpen zijn aan een pensioenstelsel van de overheidssector.  

De PDOS neemt dezelfde houding aan tegenover mandaten52. Hij stelt dat mandaatdiensten 
niet aanneembaar zijn in een pensioen van de overheidssector en bijgevolg niet onderworpen 
aan de Capelo-verplichtingen als het mandaat werd uitgeoefend in een ambt waarin geen 
vaste benoeming mogelijk is of indien de aanstelling in het mandaat niet gelijkgesteld is met 
een vaste benoeming53. 

Ook contractuele diensten die niet worden bezoldigd op grond van een bestaande 
weddeschaal in de betrokken overheidsdienst (de zogenaamde niet-baremieke contractuele 
diensten) worden niet meer in aanmerking genomen bij de pensioenberekening, omdat ze 
niet worden gepresteerd in een ambt waarin vaste benoeming mogelijk is54. 

Die verengde benadering van tijdelijke en contractuele diensten heeft voor een aantal 
(toekomstige) gepensioneerden aanzienlijke gevolgen: de jaren contractuele tewerkstelling 
bij een openbare dienst leveren een aanzienlijk groter pensioenvoordeel op als zij in het 

 

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

49  In toepassing van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden 

pensioenregelingen van de openbare sector. 

50  In het oorspronkelijk wetsontwerp dat uitmondde in de wet van 14 april 1965 was sprake van statutair pensioenstelsel. 

Na advies van de Raad van State werd de tekst gewijzigd in pensioenregeling van de openbare sector. Die kritiek van de 

Raad van State had de bedoeling “beter te doen uitkomen, dat het ontwerp aansluit bij hetgeen is ondernomen met het 

ontwerp van wet tot het leggen van een zeker verband tussen de pensioenregelingen van de openbare en die van de private 

sector”. (Parl. St. Senaat 1964-1965, nr. 251, 21). Hiermee verwees het rechtscollege naar de (latere) wet van 5 

augustus 1968, die de overdracht van pensioenbijdragen regelt tussen de private en de openbare sector. 

51  Rekenhof, 169e Boek, Volume I, p. 559 – 561. 

52  Nota Capelo 159_HS1_mdn_11145402 van 19 augustus 2011, in antwoord op e-mails van de CDVU. 

53  Met toepassing van artikel 8, §1, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen kunnen 

mandaten onder bepaalde voorwaarden bij koninklijk besluit worden gelijkgesteld met een vaste benoeming. 

54  Voorbeeld: niet-baremieke contractuele diensten bij bpost. Het standpunt van de PDOS wordt uiteengezet in 

dienstorder Capelo 019_HS1_mdn 11132201 van 9 februari 2011, gericht aan de manager administration NBC-CNB 

van bpost. 

https://www.rekenhof.be/Docs/169e_b_opm_fed_Volume1.pdf
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pensioen openbare sector worden samengevoegd met de vastbenoemde diensten, dan 
wanneer zij worden opgenomen in een werknemerspensioen.  

Diensten gepresteerd in een ministerieel kabinet worden verder meegerekend in een 
pensioen openbare sector: een dienstnota van de PDOS55 stelt dat kabinetsdiensten altijd 
aanneembaar zijn, zowel voor de opening van het recht als voor de berekening van een 
overheidspensioen. Ze moeten dan ook worden aangegeven voor Capelo. Dit geldt ook 
wanneer de medewerker op dat ogenblik nog geen deel uitmaakt van het statutair 
overheidspersoneel56. Dit is een interpretatie die niet strookt met de nieuwe voorwaarden 
die de PDOS oplegt voor het in aanmerking nemen van contractuele diensten.  

Deze richtlijnen voor aanneembaarheid van niet-vastbenoemde diensten zijn trouwens 
(nog) niet wettelijk onderbouwd. Het is nochtans duidelijk dat een dergelijke ingrijpende 
wijziging in de toepassing van de pensioenreglementering moet worden verankerd in een 
wettekst en niet kan worden doorgevoerd met interne juridische nota’s. Tijdens het 
onderzoek meldde de PDOS dat zijn nieuwe standpunt wettelijk zal worden bevestigd, maar 
kon hiervoor geen termijn in het vooruitzicht stellen.  

Merkwaardig genoeg moeten anderzijds een aantal vormen van zogenaamde precaire 
tewerkstelling wel worden ingevoerd bij de aangifte van de historische loopbanen, terwijl het 
vaak gaat om diensten die nog nooit in aanmerking werden genomen bij de berekening van 
een overheidspensioen. Voorbeelden hiervan zijn diensten als ‘tewerkgestelde werkloze’, in 
het ‘derde arbeidscircuit’ of binnen het bijzonder tijdelijk kader. Bovendien worden 
dergelijke diensten in de handleiding voor de opmaak van de historische attesten57 in één 
tabel gezet samen met andere ‘precaire diensten’ die wel kunnen worden opgenomen in de 
pensioenberekening, zoals tewerkstelling in het kader van jongerenstages (RVA-stages) of in 
het kader van startbaanovereenkomsten (Rosetta) alsook diensten gepresteerd als 
jobstudent. Een groot aantal contractuele diensten die volgens de regelgeving en/of 
jurisprudentie meetellen in de pensioenberekening moet dus niet worden aangegeven in de 
historiek van de loopbanen, terwijl dat wel het geval is voor andere contractuele diensten die 
volgens de regelgeving en/of vaste administratieve praktijk niet in aanmerking komen voor 
het pensioen. Deze situatie zorgt voor verwarring bij de HR-diensten van de verschillende 
overheidswerkgevers en leidt tot heel wat vragen van de betrokkenen. 

De PDOS realiseert zich daarenboven dat de werkgevers ten onrechte een aantal vormen van 
tewerkstelling in Capelo aangeven als contractuele diensten om zo moeilijkheden te 
vermijden58. Hierdoor dreigt de aangiftecode voor contractuele diensten een amalgaam te 
worden die zowel diensten bevat die uiteindelijk mogen meetellen in de pensioenberekening 
als diensten waarvoor dat niet het geval is.  

 

55  Nota met kenmerk Capelo 126_HS1_mdn_11141801 van 7 april 2011. Zie ook Rekenhof, 169e Boek, Volume I, p. 560. 
56  Voor statutair overheidspersoneel komen de periodes van tewerkstelling in een ministerieel kabinet meestal hoe dan 

ook in aanmerking voor de pensioenberekening, overeenkomstig de wet van 10 januari 1974 tot regeling van de 

inaanmerkingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het toekennen 

en berekenen van pensioenen ten laste van de Staatskas. 

57  “Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens” (1/10/2012), beschikbaar op de website van 

de FOD Sociale Zekerheid. 
58  Uit e-mails van SIGeDIS blijkt dat onder meer leerplichtige hoofdarbeiders, vrijwillige medewerkers (met een 

vergoeding) en leden van het administratief personeel van vrije universiteiten als ‘contractuelen’ worden ingevoerd. 

https://www.rekenhof.be/Docs/169e_b_opm_fed_Volume1.pdf
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De vroegere vaststelling van het Rekenhof59 dat de PDOS zich via Capelo een bijkomende 
bevoegdheid heeft aangemeten, wordt ook bevestigd. De PDOS wil immers beoordelen of 
een contractueel personeelslid al dan niet over het diploma beschikt dat een voorwaarde was 
bij aanwerving of latere benoeming, om zo de betreffende diensten eventueel te weren uit 
de pensioenberekening. De memorie van toelichting60 van de Capelo-wet vermeldde daarom 
dat (ook) voor contractuele personeelsleden diplomagegevens als aparte gegevens moeten 
worden doorgegeven.  

Het de facto nietig verklaren van gepresteerde en bezoldigde diensten behoort niet tot de 
bevoegdheden van de PDOS. Zelfs de betrokken werkgever zou dit niet meer kunnen doen. 
Het Rekenhof wijst op de eventuele juridische gevolgen wanneer diensten die werden 
gepresteerd en verloond, zij het in strijd met bepaalde aanwervingsvoorwaarden, na 
afsluiting van de loopbaan alsnog worden betwist en geweerd uit het overheidspensioen.  

Het Rekenhof is om al die redenen van mening dat de problematiek van de contractuele 
diensten en van prestaties in precaire statuten een wettelijke regeling behoeft.  

Antwoord van de administratie  
In zijn reactie stelt de PDOS dat het voorontwerp 2013 de administratieve 
jurisprudentie over opname van contractuele en tijdelijke diensten zou bekrachtigen. 
Contractuele en tijdelijke diensten die een vaste benoeming voorafgaan, zouden nog 
slechts voor het volume van de later verkregen vaste benoeming61 in aanmerking 
worden genomen. Bovendien zouden contractuele diensten gepresteerd in een graad 
waarin geen vaste benoeming mogelijk is, niet meer in aanmerking komen. Volgens 
de administrateur-generaal wordt zo de bestaande jurisprudentie wettelijk verankerd 
voor de integrale overheidssector.  

Het Rekenhof wijst erop dat de regeling opgenomen in het voorontwerp 2013 de wijze 
beperkt waarop contractuele en tijdelijke diensten tot voor kort in overheidspensioenen 
werden opgenomen. Die praktijk vond overigens draagkracht in verschillende wettelijke 
bepalingen62. Het antwoord van de PDOS verduidelijkt ook niet hoe de opname van diensten 
gepresteerd bij een ministerieel kabinet zal worden geregeld. Verder wijst het Rekenhof erop 
dat het in de praktijk in vele gevallen onmogelijk zal zijn het volume van de vaste benoeming 
op te maken uit het benoemingsbesluit.  

 

59  Rekenhof, 168e Boek, Volume I, p. 386. 

60  Memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I), Parl. St. Kamer, 2010-11, 

nr. 771/001, 93. 

61  Wanneer het geen voltijdse vaste benoeming betreft, zoals in het onderwijs vaak het geval is. 

62  Onder meer de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden 

pensioenregelingen van de openbare sector, naar de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband 

tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privésector en naar artikel 8 van de wet van 21 juli 

1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen (zoals gewijzigd door de wet van 25 januari 1999). 

https://www.rekenhof.be/Docs/168e_b_opm_fed_Volume1.pdf
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3.3 Cijfermatige stand van zaken van de invoer van de database 
Capelo 

3.3.1 DmfA-aangiftes 

Vanaf 1 januari 2011 worden de nieuwe gegevens over tewerkgestelde ambtenaren grotendeels 
ingezameld via de bestaande kwartaalaangiften van de sociale zekerheid (aangevuld met 
“punctuele” gegevens63). 

Om de Capelo-databank te kunnen opbouwen, werd de kwartaalaangifte DmfA(PPL)64 
uitgebreid met gegevens waarmee de PDOS het recht op een overheidspensioen moet 
kunnen vaststellen en het pensioenbedrag moet kunnen bepalen65. De aangifte bevat nu 
bijkomende informatie over de tewerkstelling in de overheidssector66, de wedde volgens 
weddeschaal en de weddebijslagen. 

Tabel 1 – Overzicht van de kwartaalaangiftes DmfA met volledige Capeloblokken (in percent) op 1 juli 2013, 
ingedeeld naar aangifteplichtige werkgever en naar werknemer waarvoor een aangifte verplicht is. 

 Kwartaal 

 2011/1 2012/1 2013/1 2013/2 

 RSZ       

 Werkgevers 97,8% 100,0% 100,0% 98,9% 

 Werknemers 92,3% 95,0% 95,4% 95,3% 

 RSZPPO       

 Werkgevers 99,6% 99,8% 99,8% 99,6% 

 Werknemers 96,8% 98,3% 98,3% 98,2%  

Bron: PDOS 

In dit onderzoek heeft het Rekenhof geen aandacht besteed aan de inhoud of kwaliteit van 
de Capelo-blokken in de DmfA-aangiftes. De cijfers over die trimestriële aangiftes hebben 
echter nog een ander belang: de aangiften van de historische loopbaangegevens kunnen pas 
worden gevalideerd vanaf het ogenblik waarop de DmfA voor het eerste kwartaal van 2011 de 
vereiste Capelo-gegevensblokken bevat. Onderstaande tabel geeft aan in welke mate de 
DmfA-aangiften van het eerste kwartaal van 2011, tevens de eerste aangiften aangevuld met 
Capelo-blokken, tussen medio 2012 en medio 2013 zijn geëvolueerd. Deze aangiften zijn in 
die periode voor de meeste werkgevers en werknemers in orde gekomen, voor een beperkt 
gedeelte is dat weliswaar niet het geval. Bijgevolg kunnen die werkgevers nog steeds niet 
beginnen met de aangifte van de historische gegevens van hun personeel. 

 

63  Deze gegevens hebben betrekking op het diploma en op de reden voor beëindiging van de arbeidsrelatie door de 

werkgever. 
64  DmfA: multifunctionele aangifte; DmfA PPL:  multifunctionele aangifte voor de provinciale en plaatselijke besturen.  
65  Dit deel van de DmfA-aangifte wordt verder aangeduid als Capelo-blokken. 
66  Type van instelling, personeelscategorie, graad of functie, taalrol, tantième, verloven… 
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Tabel 2 – Chronologische evolutie van de kwartaalaangifte DmfA 2011/1 met volledige Capeloblokken 

 1/7/2012 1/10/2012 1/1/2013 1/4/2013 1/7/2013 

 RSZ        

 Werkgevers 78,5% 91,1% 95,5% 97,2% 97,8% 

 Werknemers 64,4% 87,2% 91,6% 92,3% 92,3% 

 RSZPPO        

 Werkgevers 92,3% 95,0% 96,6% 98,4% 99,6% 

 Werknemers 80,4% 88,4% 91,8% 94,2% 96,8% 

Bron: cijfers van de PDOS 

3.3.2 Historische attesten 

De loopbaan- en weddegegevens van de periode voordat de aangepaste DmfA(PPL)-
aangiften in gebruik werden genomen, moeten rechtstreeks van de werkgevers in de 
openbare sector worden verkregen. Zij moeten in principe voor al hun personeelsleden in 
dienst op 1 januari 2011 de vroegere loopbaangegevens aangeven en valideren, inclusief de 
gegevens van diensten bij vroegere werkgevers in de openbare sector. De wetgever bepaalt 
dat dit werk voltooid moet zijn voor 1 januari 2016. 

Voor veel werkgevers betekent dit een moeilijke opdracht67. Het volstaat immers niet te 
beschikken over alle vroegere attesten over tewerkstelling in openbare dienst van een 
personeelslid. De werkgevers moeten de gegevens, die vaak erg verscheiden zijn, ook zelf 
invoeren in de Capelo-databank, en dit op een wijze dat ze correct kunnen worden 
aangewend voor de pensioenberekening. Daartoe moeten de HR-diensten van alle 
werkgevers zelf over de noodzakelijke kennis beschikken van zowel de 
pensioenreglementering als van de wijze waarop loopbaangegevens in de Capelo-databank 
moeten worden ingevoerd.  

Deze historische gegevens kunnen op twee manieren worden ingevoerd in de Capelo-
gegevensbank: 

 door middel van grote ‘batch’-bestanden, op voorwaarde dat de bestaande elektronische 
personeelsbeheerssystemen geheel of gedeeltelijk kunnen worden aangepast zodat ze 
compatibel zijn met de DmfA; 

 via een online invoer van de gegevens (individueel en situatie per situatie). 

Doorgaans kunnen de gegevens slechts door combinatie van de twee systemen worden 
ingevoerd: de personeelsdienst beschikt immers zelden over alle noodzakelijke gegevens, 
zodat hij enkel een aantal basisgegevens met een batchbestand kan invoeren, terwijl hij de 

 

67  De HR-diensten van de betrokken werkgever geven zelf de historische gegevens voor de federale diensten aan. In 

tegenstelling tot wat misschien zou kunnen worden verwacht, speelt de CDVU hierin geen rol, hoewel deze dienst 

voor heel wat federale diensten de wedden en vergoedingen uitbetaalt en dus over de meeste personeelsgegevens 

beschikt. 
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resterende gegevens via de online toepassing68 moeten toevoegen. Volgens SIGeDIS zijn er 
tot dusver een tweehonderdtal werkgevers waarvan bekend is dat ze een deel van de 
gegevens zullen invoeren via een batchbestand69. Een aantal andere werkgevers onderzoekt 
de mogelijkheid nog. In afwachting van een operationele batchtoepassing moeten de 
werkgevers hun dringende dossiers aangeven via de webtoepassing. 

Heel wat werkgevers zullen wellicht van al hun werknemers de volledige loopbaan van vóór 
2011 individueel online moeten invoeren. De toepassing daarvoor is officieel in bedrijf 
genomen op 3 oktober 2011, bijna een jaar na publicatie van de Capelo-wet. Bijgevolg konden 
werkgevers (pas) vanaf die datum historische gegevens van hun werknemers invoeren.  

Het Rekenhof heeft eind september 2013 een stand van zaken opgemaakt over de invoer van 
historische gegevens. 

Tabel 3 – Stand van zaken betreffende aantal ingevoerde historische attesten (oktober 2013) 

Attesten Aantal Percen

tage 

Nog te creëren (=personen voor wie de aangifte van de historische 

gegevens nog niet is aangevat) 

772.554  81,5%  

In behandeling (= personen voor wie loopbaangegevens werden 

ingevoerd maar waarvoor die gegevens niet noodzakelijk compleet 

zijn) 

80.124  8,4%  

Gevalideerd (= personen van wie de aangifte van de historische 

gegevens geacht wordt volledig te zijn; lees: er werd een 

loopbaanattest uitgereikt) 

94.917  10,0%  

In heronderzoek (= personen dat de gevalideerde attesten betwist) 823  0,1%  

Bron: cijfers van SIGeDIS, via de PDOS 

Deze cijfers van SIGeDIS geven duidelijk aan dat de aangifte van de historische gegevens nog 
niet ver gevorderd is: voor minder dan één vijfde van de betrokken ambtenaren is er een 
historisch attest in behandeling of gevalideerd. Daaruit mag niet worden geconcludeerd dat 
de streefdatum (1 januari 2016) niet zal worden gehaald, wel dat het invoerproces de 
eerstvolgende maanden intensiever zal moeten verlopen om de wettelijke deadline te halen. 

Om te peilen naar de moeilijkheden die de HR-diensten ondervinden om hun Capelo-
verplichtingen na te komen, werd een aantal onder hen ondervraagd, waaronder enkele van 
de grootste werkgevers (zoals het onderwijs van de Vlaamse en de Franstalige gemeenschap, 
de FOD Financiën, …) omdat zij opvallend weinig historische aangiftes deden. 

3.4 Ondersteuning door de PDOS 

De aangifte van de historische attesten is voor de HR-diensten van de overheidsinstellingen 
een nieuwe taak. Bij het invullen van die Capelo-gegevens volstaat het bovendien 

 

68  Zodra er online gegevens worden toegevoegd aan een batch kan de loopbaan enkel nog online worden vervolledigd. 

69  Hieronder een 45-tal werkgevers die onder de controlebevoegdheid van het Rekenhof vallen, zoals de 

onderwijsadministraties, het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de RVP, Defensie. Zie in dit verband verder 

punt 3.5.1. 
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hoegenaamd niet om elk gebeurtenis in de loopbaan (een zgn. loopbaanincident, zoals 
tewerkstelling bij vroegere werkgever, indiensttreding, bevordering, inschaling, toekenning 
bepaald soort verlof…) gecodeerd samen te vatten in een overzichtstabel. De ambtenaren 
moeten ook weten wat de gevolgen voor de pensioenberekening zijn van een groot aantal 
van die loopbaanincidenten om de historische attesten correct te kunnen invullen. Zij 
moeten zich dus de pensioenregelgeving voor een groot stuk eigen maken. 

Daarom ging het Rekenhof ook na welke acties de PDOS heeft ondernomen om deze nieuwe 
en vrij complexe opdracht te ondersteunen en te vergemakkelijken. Het gaat immers om 
werk waar de PDOS vertrouwd mee is en dat via de Capelo-wet werd doorgeschoven naar 
alle overheidsdiensten. 

3.4.1 Infosessies 

De PDOS organiseert infosessies om de werkgevers wegwijs te maken in Capelo en hen de 
verschillende toepassingen te leren gebruiken. Sinds 2012 wordt een onderscheid gemaakt 
tussen een opleiding voor beginners (presentatie van Capelo) en een cursus voor 
gevorderden (met casestudies). De infosessies zijn een groot succes qua aantal deelnemers: 
alleen in 2012 waren er meer dan 1.500 deelnemers verspreid over 80 sessies70. 

Daarnaast organiseerde de PDOS ook infosessies om de pensioenhervorming te 
verduidelijken, zijn interpretatie van de wetteksten toe te lichten en de nieuwe maatregelen 
zo goed mogelijk uiteen te zetten. Tijdens deze sessies werden niet enkel de nieuwigheden 
besproken, maar werd ook een kort overzicht gegeven van de volledige regelgeving van de 
rustpensioenen. Dat maakte de opleiding aantrekkelijker en vooral nuttiger voor de HR-
verantwoordelijken. Heel wat mensen die professioneel betrokken zijn bij Capelo, volgden 
dan ook deze opleiding71.  

Ten slotte gaf de PDOS ook externe infosessies als werkgevers daar om vroegen: in 2012 85 
sessies voor ongeveer 4.550 deelnemers72. 

3.4.2 Beantwoorden van vragen 
Voor het beantwoorden van vragen heeft de PDOS een ‘cascademodel’ opgezet. Werkgevers 
kunnen al hun vragen (technische zowel als inhoudelijke) aan het contactcenter Eranova73 
stellen. Dat contactcenter beantwoordt enkel de puur technische vragen en stuurt de rest 
door naar SIGeDIS. Aansluitend reageert SIGeDIS alleen op de vragen over het Capelo-
programma en legt de nog onbeantwoorde vragen voor aan de PDOS. Op die manier krijgt 
de PDOS als laatste instantie in theorie enkel de vragen over inhoudelijke problemen. De 

 

70  Bron: PDOS, Jaarverslag 2012 , p. 20. Hoe de deelnemers deze opleidingen kwalitatief beoordelen, wordt besproken 

in punt 3.5.2.1. 

71  Zie verder punt 3.5.2.1. 
72  Bron: PDOS, Jaarverslag 2012, p. 21. 

73  Eranova is een contactcenter van de vzw Smals dat optreedt als eerstelijnsdienstverlener en dat door middel van 

advies, informatie of consultatie van verschillende bronnen de klant onmiddellijk wil helpen bij al zijn vragen 

(inhoudelijk, technisch en administratief). Vragen die buiten zijn bevoegdheid vallen, worden doorgegeven aan de 

bevoegde instantie (tweede lijn) maar Eranova blijft in principe verantwoordelijk voor de opvolging en de afsluiting 

van de vraag. Bedoeling is de verlening van een ‘one-step service’ waarbij een vraag zonder verdere tussenstappen of 

doorschakelen wordt beantwoord. 
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PDOS gaf te kennen dat het beoogde cascademodel niet echt werkt omdat de werkgevers in 
de praktijk meestal de rechtstreekse weg naar de PDOS kennen en gebruiken. 

3.4.3 Cel Capelo en WikiPDOS 
Om te kunnen antwoorden op vragen van werkgevers of sociale secretariaten over Capelo 
richtte de PDOS een cel Capelo op. Deze cel zou sneller dan de juridische dienst moeten 
kunnen inspelen op problemen van de Capelo-gebruikers (de HR-diensten)74. De cel kreeg 
inhoudelijke beslissingsmacht en is multidisciplinair samengesteld. Ze stuurt de antwoorden 
echter enkel naar de vraagsteller en stelt ze niet algemeen ter beschikking van de werkgevers. 

Nadeel van dit initiatief is een geringere rechtszekerheid: een beslissing wordt ‘intern’ 
genomen, wordt niet verspreid bij alle mogelijke betrokkenen en het risico op foute 
wetsinterpretaties of tegenstrijdige beslissingen is aanzienlijk. 

Om dit laatste risico intern zoveel mogelijk te beperken, nam de PDOS een bijkomend 
initiatief: de beslissingen van de cel Capelo worden ingevoerd in WikiPDOS, het platform 
van kennismanagement op het intranet van de PDOS. De invoer gebeurt in principe binnen 
de twee weken na verstrekken van het antwoord. De beslissingen van de cel moeten op die 
manier snel bekend zijn bij de operationele diensten en de dienst Beheer Elektronische 
Loopbaangegevens van de PDOS. Deze diensten kunnen ze dan ook op hun beurt snel 
gebruiken in hun contacten met de werkgevers. 

3.5 Stand van zaken bij enkele werkgevers 

3.5.1 Ondervraagde werkgevers 

In het kader van dit onderzoek werd contact opgenomen met de HR-diensten van volgende 
overheden:  

 FOD Volksgezondheid; 

 FOD Buitenlandse Zaken (zowel de ambtenaren van de FOD als de ‘buitenlandse 
posten’); 

 FOD Mobiliteit en Vervoer; 

 FOD Financiën; 

 FOD Justitie (inclusief penitentiaire inrichtingen, rechterlijke organisatie en Dienst 
Erediensten en Vrijzinnigheid); 

 Ministerie van Landsverdediging (militairen en burgerpersoneel) 

 Rijksinstituut voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV); 

 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke 
Overheidsdiensten (RSZPPO); 

 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 

 Administratie onderwijs van de Vlaamse gemeenschap; 

 Administratie-generaal onderwijs van de Franse gemeenschap; 

 bpost. 

 

74  Zie verder: punt 3.5.2.5. 
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3.5.2 Vaststellingen 

Tijdens het onderzoek werden geen personeelsdossiers onderzocht. De juistheid van de 
historische attesten werd dus ook niet nagegaan. Omdat nog maar weinig attesten al zijn 
gevalideerd en uitgemond in een overheidspensioen, is het voorbarig de ingevoerde gegevens 
te controleren. 

Wel werd bij de HR-diensten gepeild naar hun ervaringen met het Capelo-project en meer 
bepaald met de aangiftes van de historische attesten. Dit onderzoek gebeurde op basis van 
een reeks ‘open’ vragen. 

3.5.2.1 Waren de Capelo-verplichtingen tijdig bekend? 
De onderzochte HR-diensten geven zonder uitzondering aan dat zij kennis kregen van hun 
Capelo-verplichtingen via infosessies en zogenaamde roadshows die de PDOS organiseerde 
(soms al vóór publicatie van de Capelo-wet). Deze informatiecampagnes van de PDOS 
hebben dus goed gefunctioneerd: alle openbare diensten waren tijdig op de hoogte van de 
grote wijzigingen die op til waren in de pensioenberekening. 

Enkele geïnterviewden merkten op dat de informatie binnen hun eigen organisatie soms 
stokte op hun niveau en niet doorstroomde tot bij de leiding. De HR-medewerkers konden 
dus wel de infosessies volgen maar hun vaststellingen en opmerkingen drongen soms 
onvoldoende door tot bij de leiding, waardoor toch nog laattijdig werd gestart met de 
concrete aanpak van de Capelo-verplichtingen (zoals toewijzing van de nieuwe taak aan een 
bepaalde dienst, toewijzen van personeel en/of budget…).  

De HR-medewerkers volgden ook steeds de opleidingen van de PDOS, meestal zowel de 
beginners- als de expertenopleiding en vaak ook de opleiding rond de pensioenhervorming.  

De meningen over de kwaliteit van de opleidingen zijn overwegend positief. De meeste 
diensten ervaarden de initiatieopleiding als inhoudelijk beperkt en bestempelden ze als een 
loutere voorstelling van het Capelo-project, wat wellicht ook de bedoeling was. De 
expertenopleiding kreeg gemengde reacties. Verscheidene diensten hebben de 
handleidingen die de PDOS aanbiedt, vertaald naar de specifieke noodwendigheden van de 
eigen organisatie, door middel van bijkomende workshops in de eigen administratie of door 
eigen handleidingen. Dit is onder meer het geval voor de Vlaamse Overheid, de FOD 
Volksgezondheid, het RIZIV en de FOD Financiën. 

Voor de verantwoordelijken van het Nederlandstalig en het Franstalig onderwijs voldeden 
de opleidingen van de PDOS niet: zij wezen erop dat er geen aandacht ging naar de 
specificiteit van onderwijsloopbanen. Het probleem ligt vermoedelijk niet zozeer bij de 
opleidingen, maar bij het feit dat de Capelo-databank en de webtoepassing voor de aangifte 
van historische gegevens zelf duidelijk zijn ontwikkeld om een ‘gewone 
ambtenarenloopbaan’ in te voeren en niet om vlot een onderwijsloopbaan aan te geven75. 

De opleidingen vulden dus duidelijk een behoefte in, hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk. Bij 
meerdere overheidsdiensten leeft echter ongenoegen over het feit dat de bijkomende taak 
om de loopbanen in te voeren, eenzijdig werd opgelegd door de PDOS. Het gevoel dat de 
verantwoordelijkheid voor de pensioentoekenning voor een flink stuk werd doorgeschoven 

 

75  Zie hierover punt 3.5.2.4. 
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naar de HR-diensten, zorgde aanvankelijk voor wrevel en terughoudendheid tegenover het 
project. Het betalende karakter van de opleidingen bij de PDOS werd eveneens negatief 
onthaald.  

De meerderheid van de HR-diensten was er wel van overtuigd dat Capelo, zodra het op 
kruissnelheid is, hun takenpakket merkbaar zal verlichten. 

3.5.2.2 Hoe verloopt de aangifte van de loopbanen? 
Een HR-dienst heeft twee opties om de historische loopbanen aan te geven: de webtoepassing 
(aangifte geval per geval, loopbaansituatie per loopbaansituatie) of een batchbestand 
(aangifte voor alle personeelsleden en dit voor alle loopbaansituaties)76.  

Alle geauditeerde diensten hebben inmiddels een keuze gemaakt, meestal bepaald door de 
aard van de dienst. Kleinere besturen opteren voor de webtoepassing, omdat ze voor hun 
beperkt aantal personeelsdossiers onmogelijk autonoom een batchbestand kunnen 
ontwikkelen dat aan de Capelo-verplichtingen voldoet77. Grote besturen daarentegen 
kunnen onmogelijk genoeg menselijke middelen vrijmaken om tijdig alle aangiftes manueel 
in te vullen en zijn dus genoodzaakt een batch te ontwikkelen, ook al is dat meestal niet 
eenvoudig. 

Alle instellingen die hun historische gegevens doorsturen via de webtoepassing, zijn effectief 
gestart met de invoering van dossiers. Een aantal onder hen zijn blijkens de statistieken nog 
niet ver gevorderd (zie tabel 3 in punt 3.3.2). 

Een aantal factoren kunnen evenwel een puur mathematische interpretatie van de cijfers 
relativeren: 

 De webtoepassing ging pas op 3 oktober 2011 van start. Van de toen beschikbare tijd 
(ruim vier jaar tot 1 januari 2016) is nog maar een derde (1,5 jaar) verstreken. 

 In een eerste fase ging vanzelfsprekend veel tijd naar de aanwijzing van 
verantwoordelijken, de toewijzing van taken aan uitvoerend personeel, het volgen van 
opleidingen en het instuderen van handleidingen. 

 Een nieuw programma opstarten vraagt onvermijdelijk een aanpassingsperiode: de 
werklast van de eerste dossiers ligt dus hoger dan de uiteindelijke gemiddelde werklast. 

 De toepassing zelf werkte aanvankelijk stroef: de overstap van het ene scherm naar het 
andere verliep traag en de verbinding werd geregeld onderbroken78. 

 De meeste HR-diensten voerden eerst de loopbaan van de oudste personeelsleden in, 
omdat zij het dichtst bij hun pensioen staan. Dat had wel tot gevolg dat de moeilijkste 
en langste loopbanen eerst aan bod komen. Daardoor lag de werklast per dossier 
aanvankelijk erg hoog. Naarmate de aangiftes vorderen zullen de HR-diensten meer 

 

76  Een combinatie van de twee systemen is ook mogelijk: een gedeelte van de gegevens via een batchbestand 

doorsturen, de ontbrekende gegevens invoeren via de webtoepassing. Onder andere bpost past deze combinatie 

(noodgedwongen) toe: alle diensten vanaf 2003 en alle weddegegevens vanaf 2005 kunnen via batch worden 

doorgeseind, de andere gegevens moeten via de webtoepassing (wegens niet elektronisch beschikbaar) worden 

verstrekt. 

77  Soms zijn de personeelsgegevens zelf ook onvoldoende geautomatiseerd, zodat de gegevens zelfs niet kunnen 

worden gebatcht. 

78  Zie verder punt 3.5.2.4. 
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ervaren worden, zullen de loopbanen korter worden en zal de complexiteit van de 
dossiers dalen (minder ‘vorige werkgevers’, minder ‘verouderde’ loopbaansituaties…); 

 De impact van de pensioenhervorming zal steeds beter bekend zijn, zowel bij de PDOS 
en de HR-diensten, als bij de kandidaat-gepensioneerden. 

Van de onderzochte instellingen die hun historische gegevens willen doorsturen via een 
batchbestand79, zijn die met het grootste personeelsbestand80 dat nog volop aan het 
ontwikkelen. Bij de anderen is het programma operationeel. Voor werkgevers die (enkel) 
werken met een batchbestand heeft een statistische stand van zaken op dit moment weinig 
zin: zodra de batchfile volledig klaar is, kunnen alle gegevens in blok worden doorgestuurd. 
Hier is het dus afwachten tot de einddatum (1 januari 2016) om vast te stellen of die deadline 
wordt gehaald. 

Bijzonder is dat het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap de gegevens eerst in een eigen 
toepassing verwerkt vooraleer ze in de batch in te voeren. De historische gegevens worden 
tijdens die tussenstap ook aan de personeelsleden ter controle voorgelegd. Op die manier 
verhoogt de kwaliteit van de gegevens en wordt vermeden dat personeelsleden nog gegevens 
moeten laten rechtzetten als ze hun eigenlijke historische attest ontvangen. 

Verscheidene besturen die met een batchbestand moeten werken wegens het grote aantal te 
verwerken dossiers betreuren dat SIGeDIS en PDOS geen initiatief hebben genomen om een 
gestandaardiseerde batchtoepassing te ontwikkelen. Nu moet elke overheid apart een 
toepassing ontwikkelen, wat voor bijkomende kosten zorgt. Een gestandaardiseerde 
batchtoepassing lijkt echter nauwelijks haalbaar: de verschillende overheidsdiensten werken 
voor hun personeelsbeheer immers allemaal met andere programma’s en toepassingen, wat 
standaardisering quasi onmogelijk maakt. 

3.5.2.3 Hoe worden de dringende dossiers verwerkt? 
Als noodzakelijke reactie op de pensioenhervorming wijzigde de PDOS, voorlopig enkel 
officieus81, fundamenteel de aanvraagprocedure: voortaan moet de betrokken ambtenaar zijn 
pensioenaanvraag rechtstreeks aan de PDOS richten.  

Tijdens dit onderzoek werd bij de betrokken overheidsinstellingen nagegaan hoe ze met deze 
nieuwe situatie omgaan. De aanpak is wisselend: sommige werkgevers volgen strikt de 
officieuze procedure van de PDOS, anderen verkiezen de aanvraag toch via de HR-dienst te 
doen verlopen. Over het algemeen blijken de personeelsdiensten minstens zelf richtlijnen 
op te stellen om hun personeel ertoe te bewegen alleszins de personeelsdienst te verwittigen 
op het moment van de aanvraag82. Zij willen niet alleen onmiddellijk op de hoogte zijn van 
de ‘pensioenintenties’ van hun ambtenaren, maar vooral van nabij kunnen opvolgen of 

 

79  In de steekproef zijn dit: de administratie van de Vlaamse overheid, bpost (gedeeltelijk, zie voetnoot 67), FOD Justitie 

(voor de centrale diensten), Nederlandstalig onderwijs, Defensie (voor het militair personeel, het burgerpersoneel 

wordt ingevoerd via de webtoepassing). 

80  Nederlandstalig onderwijs en Defensie (militair personeel). 

81  Zie eerder punt 2.2.3. 
82  Enkel bpost volgt rigoureus de officieuze procedure: de aanvraag moet rechtstreeks bij de PDOS gebeuren. Zelfs 

aanvragen gericht aan de PDOS maar die langs bpost passeren, worden geweigerd. 
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betrokkenen effectief al aanspraak kunnen maken op een (vervroegd) pensioen83. De HR-
diensten stellen immers vast dat de procedure van de PDOS er vaak toe leidt dat ettelijke 
maanden verstrijken tussen het ogenblik waarop iemand zijn aanvraag bij de PDOS doet en 
het tijdstip waarop die de werkgever verwittigt van de pensioenaanvraag. De administratie 
van het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap drong er bovendien op aan dat niet enkel 
de werkgever in enge zin (lees: de school) zou worden verwittigd, maar ook de Vlaamse 
onderwijsadministratie zelf. 

De HR-diensten vragen dus vrij algemeen om niet volledig buiten de aanvraagprocedure te 
worden gehouden. Daarom lijkt het opportuun in de officiële aanvraagprocedure, die 
dringend bij koninklijk besluit moet worden vastgelegd, een rol weg te leggen voor de 
werkgevers (door de werkgever een kopie van de aanvraag te bezorgen). 

Omdat de PDOS sinds 1 januari 2013 in principe enkel nog elektronische pensioendossiers 
aanvaardt, ontstaan er met het oog op de Capelo-verplichtingen een aantal dringende 
dossiers. Op het ogenblik dat een personeelslid zijn aanspraken op een pensioen laat gelden, 
is de betrokken overheidsdienst immers wettelijk verplicht84 de historische gegevens binnen 
een termijn van één maand in te voeren. Geen enkele van de onderzochte besturen had 
problemen met deze verplichting. De overheden waarvan de batchtoepassing nog in 
ontwikkeling is, moeten het historisch attest bij deze aanvragen uiteraard invoeren met de 
webtoepassing. Enkele van de onderzochte diensten die met de webtoepassing werken, 
hebben nog nauwelijks dringende historische aangiftes: zij gaven voorrang aan de invoer van 
de oudste personeelsdossiers en zijn daarmee nu ver genoeg gevorderd om niet meer te 
worden geconfronteerd met onverwachte pensioenaanvragen85. 

3.5.2.4 Welke moeilijkheden ervaren de HR-diensten? 
De moeilijkheden die de personeelsdiensten ondervinden bij de invulling van de historische 
loopbanen betreffen vooral het gebruik of de kennis van de webtoepassing en daarnaast de 
inhoudelijke kant (interpretatie van de pensioenregelgeving).  

Gebruik en kennis van de webtoepassing 

Hoewel de webtoepassing fors verbeterd is ten opzichte van de eerste maanden, vinden heel 
wat diensten dat ze nog steeds te traag werkt en soms ook onstabiel is (zeker halfweg de 
werkdag, waarschijnlijk wanneer het aantal gebruikers hoog ligt). De toepassing wordt ook 
vrij complex genoemd: achter elk scherm volgen nog een aantal deelschermen die het 
verloop van de aangifte verzwaren. Aangezien veel HR-diensten niet volledig op de hoogte 
zijn van de pensioenregeling, is het voor hen moeilijk de opbouw en het nut van bepaalde 
schermen en van bepaalde lussen in het programma te begrijpen. Positief zijn de gebruikers 
wel over de handleidingen en de opleidingen die de PDOS aanbiedt86. 

 

83  Voor Defensie (militair personeel) is het eerder van belang te weten of betrokkenen wel degelijk tijdig een aanvraag 

hebben ingediend. Tot vóór de pensioenhervorming stelde dat geen probleem, want Defensie regelde de volledige 

aanvraagprocedure. Het merendeel van de militairen vertrekt immers op leeftijdsgrens (die behalve voor generaals 

vastligt op 56 jaar), maar ook voor deze personen is wel nog een aanvraag vereist. 
84  Artikel 145 van de wet houdende diverse bepalingen van 29 december 2010. 

85  Dringende dossiers blijven mogelijk ingeval van pensionering wegens lichamelijke ongeschiktheid of bij uitgestelde 

pensioenen. 

86  Zie eerder punt 3.5.2.1. 
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Inhoudelijke kant van het programma 

Bijna alle onderzochte HR-diensten stipten volgende problemen aan:  

 het terugvinden en coderen van periodes van tewerkstelling bij een vorige werkgever, 
voornamelijk als die werkgever niet meer bestaat (wegens de staatshervormingen of de 
reorganisatie van de overheidsdiensten) waardoor een andere overheid de 
personeelsdossiers van die gewezen personeelsleden beheert; 

 het coderen van vroegere onderwijsdiensten; 

 het coderen van verloven, zeker voor afwezigheden bij een vorige werkgever (met een 
ander administratief statuut); 

 het al dan niet in aanmerking komen van een bepaald diploma voor de berekening van 
het pensioen (en dus ook voor de loopbaanvoorwaarde); 

 het bepalen van de destijds vereiste studieduur voor het behalen van een bepaald 
diploma; 

 het al dan niet in aanmerking komen van contractuele en precaire diensten87; 

 het al dan niet in aanmerking komen van bepaalde (contractuele) diensten bij 
universiteiten (al dan niet ten laste van patrimonium); 

 het al dan niet in aanmerking komen en coderen van een studentenjob; 

 het terugvinden van weddenschalen voor bijzondere graden die niet terug te vinden zijn 
in de weddenatlas van de PDOS; 

 anomalieën in de lijst met personen voor de diensten die een historisch attest moeten 
aanvragen; 

 het grote tijdsverloop tussen het tijdstip waarop het historisch attest wordt aangemaakt 
en het tijdstip waarop dit elektronisch zichtbaar is voor de PDOS, waardoor HR-diensten 
geregeld door de PDOS worden verzocht dringend een historisch attest aan te maken, 
terwijl dit al is gebeurd. 

Specifieke inhoudelijke problemen werden vooral vastgesteld bij de FOD Buitenlandse 
Zaken, het ministerie van Landsverdediging, de FOD Financiën en het onderwijs van de 
Vlaamse gemeenschap. 

De specifieke problemen bij de FOD Buitenlandse Zaken en Defensie werden hierboven al 
geschetst88: hun personeelsleden (ambtenaren en militairen) ontbreken tijdens buitenlandse 
missies op de DmfA-lijst zodat hun loopbaan in de Capelo-databank hiaten vertoont. Als ze 
op missie waren in het eerste kwartaal van 2011, komen ze niet voor op de lijst van personen 
voor wie een historisch attest moet worden aangemaakt. 

Bij de FOD Financiën zijn er problemen met de invoer van de nieuwe loopbanen door de 
zgn. diagonale inschaling89. 

 

87  In dit verband moet worden opgemerkt dat het feit dat sommige diensten die op dit ogenblik duidelijk niet meetellen 

voor het pensioen toch moeten worden aangegeven, niet bepaald bijdraagt tot de duidelijkheid (zie punt 3.2.3). 

88  Zie punt 3.2.1. 
89  Aan bepaalde graden bij de FOD Financiën werd een fictieve geldelijke anciënniteit toegekend, een anciënniteit op 

basis van de diagonale inschaling genoemd. De betrokken ambtenaren werden ingeschaald in een andere weddeschaal 

en met het weddebedrag dat het dichtst bij het hunne aansloot, maar dat dus in feite gebonden was aan een andere 
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Bij het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap worden tal van moeilijkheden onderkend. 
De HR-dienst schrijft die problemen in de eerste plaats toe aan de ‘eigenheid’ van het statuut 
van het onderwijzend personeel, in alle lagen van het onderwijssysteem. De Capelo-databank 
is duidelijk opgebouwd op basis van het statuut van de gewone ambtenaren en is daardoor 
niet of minder geschikt om onderwijsloopbanen in te voegen: in Capelo worden alle 
loopbaansituaties ‘serieel’ (op elk tijdstip is er één situatie) opgebouwd, terwijl het 
loopbaanprogramma van onderwijs werkt met ‘parallelle’ lijnen (er kunnen meerdere 
situaties worden ingevoerd voor één en hetzelfde tijdstip). 

De terminologie voor de codering van de verschillende loopbaansituaties stemt ook niet 
overeen met die binnen de onderwijsloopbanen. Daardoor wordt de codering veel moeilijker 
en is het soms twijfelachtig of de pensioenberekening correct zal gebeuren. In dit verband 
wijst de HR-dienst op de volgende punten. 

 De term verschoven uurrooster bestaat niet binnen het onderwijs (op een diploma is niet 
te zien of het gaat over een voltijds leerplan of een verschoven uurrooster). 

 De PDOS gebruikt de term hoofd- en secundaire loopbaan, terwijl onderwijs (enkel) 
spreekt van hoofdambt en bijambt. 

 Voor sommige verloven bestaat alleen een code voor vastbenoemden, terwijl deze 
verloven in het onderwijs ook bestaan voor tijdelijken en contractuelen. 

 Voor bepaalde loopbaansituaties bestaat geen aangepaste codering (bijvoorbeeld: 
onbezoldigd ouderschapsverlof, afstand van wachtgeld en terbeschikkingstelling wegens 
ontstentenis van betrekking). 

 Als verloven elkaar overlappen is niet duidelijk hoe dit moet worden ingevoerd. 

 Het is onduidelijk hoe gegevens van tijdelijk personeel moeten worden ingevoerd, waar 
betaling in tienden (m.a.w. de jaarwedde gespreid over tien maanden, geen wedde in de 
zomervakantie) of in twaalfden mogelijk is; 

 De term ranginneming die bij de vaststelling van de geldelijke anciënniteit wordt 
gehanteerd, bestaat niet in het onderwijs. 

 Er duiken onterecht anomalieën op bij de overgang van historische gegevens naar DmfA-
aangifte (op 1 januari 2011). Wanneer een maatregel tot reorganisatie (een 
dienstonderbreking) in het eerste kwartaal van 2011 verschilt van de toestand op het 
einde van 2010, genereert Capelo een foutmelding. Daardoor kan een ingebracht 
historisch attest niet worden gevalideerd. Nochtans is het mogelijk dat een bepaalde 
dienstonderbreking stopt of overgaat in een andere dienstonderbreking, ook tijdens het 
scharnierkwartaal. Een beveiliging van het systeem zorgt hier voor de ongewenste 
blokkering van een aantal dossiers. 

 In het basisonderwijs kunnen diensten die worden opgenomen in de geldelijke 
anciënniteit ook in aanmerking komen voor de pensioenberekening90. Tot begin 2013 
waren de dossierbeheerders van de onderwijsadministratie daarvan niet op de hoogte, 
zodat die diensten niet werden doorgegeven (concreet gaat het om precaire 
overheidsdiensten en over nuttige ervaring, meestal in de privésector). Capelo bevat tot 

 

geldelijke anciënniteit. Deze fictieve geldelijke anciënniteit kon hoger of lager liggen dan de werkelijke geldelijke 

anciënniteit. Door deze werkwijze kan men bij een invoering van de loopbaan de indruk krijgen dat er anomalieën 

zitten in de opbouw van de geldelijke anciënniteit.  

90  Met toepassing van artikel 19 van het koninklijk besluit nr. 23 van 27 november 1978 tot uitvoering van artikel 71 van 

de wet houdende economische en budgettaire hervormingen. 
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dusver geen mogelijkheid om deze - buiten het aangehaalde, specifieke 
toepassingsgebied niet geldige - diensten, in te voeren. 

Ook in het Franstalig onderwijs wijten de HR-verantwoordelijken de grootste moeilijkheden 
aan het specifieke karakter van het statuut van het onderwijzend personeel, ook hier in alle 
lagen van het onderwijssysteem. Hun concrete problemen lopen grotendeels gelijk met die 
van het Nederlandstalig onderwijs: 

 aangifte van diploma’s die mogen resulteren in een tijdsbonificatie; 

 juiste invoer van deeltijdse diensten (die soms gespreid zijn over verschillende scholen 
en onderwijsnetten en daardoor worden beheerd door verschillende 
personeelsdiensten); 

 codering van deeltijdse benoemingen en deeltijdse tijdelijke diensten; 

 codering van bepaalde verloven (rekening houdend met het verschil tussen de diverse 
vormen van verlof en disponibiliteit). 

De PDOS is op de hoogte van deze specifieke problemen in de sector onderwijs. Een aantal 
werkgroepen91 zoeken naar oplossingen en proberen de gemaakte keuzes te melden aan de 
verantwoordelijken binnen deze sector. De PDOS voegt specifieke modules toe aan de 
opleidingen voor de onderwijssector om iedereen op de hoogte te stellen van de aangepaste 
werkwijze. 

3.5.2.5 Hoe worden problemen aangepakt? 
De overheidsdiensten zouden met al hun vragen terecht moeten kunnen bij het 
contactcenter Eranova. Op de puur technische vragen antwoordt Eranova zelf, de andere 
vragen worden doorgestuurd naar SIGeDIS en eventueel van daaruit naar de PDOS.  

Volgens de ondervraagde besturen werkt dit systeem in de praktijk niet. Vooral de 
ontevredenheid over Eranova als doorgeefluik is groot: er wordt geklaagd over niet of 
onzorgvuldig geregistreerde vragen, niet of pas na lange tijd doorgestuurde vragen… De 
meeste besturen laten Eranova ondertussen links liggen: ze nemen rechtstreeks contact op 
met de PDOS-medewerkers die de pensioendossiers behandelen, de opleidingssessies geven 
of die eerder al vragen hadden beantwoord. 

Besturen die intensief samenwerken met SIGeDIS om een batchbestand te ontwikkelen zijn 
tevreden over die samenwerking. Dat komt vooral doordat hen een contactpersoon wordt 
toegewezen die nadien onmiddellijk kan worden geraadpleegd. Enkel de Vlaamse overheid 
is ontevreden omdat SIGeDIS onvoldoende aandacht zou hebben voor haar vragen.  

Besturen die slechts sporadisch of via het geschetste watervalsysteem bij SIGeDIS 
terechtkomen, reageren minder positief: zij vermelden lange wachttijden en onnauwkeurige 
antwoorden. Ook hier is de tevredenheid duidelijk groter wanneer persoonlijk contact kan 
worden opgenomen met een medewerker. 

De samenwerking met de medewerkers van de PDOS verloopt organisatorisch vlotter: ook 
de Vlaamse onderwijsadministratie, waarvoor Capelo nochtans veel moeilijkheden oplevert, 

 

91  De PDOS vergaderde al meermaals met verantwoordelijken van zowel het Nederlandstalig als het Franstalig 

onderwijs. 
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bestempelt die ambtenaren als zeer coöperatief. Toch zijn er inhoudelijk wel enige 
problemen: soms zijn de antwoorden tegenstrijdig, afhankelijk van de persoon aan wie de 
vraag wordt gesteld, of worden ze na enige tijd nog gewijzigd (bijvoorbeeld: informatie over 
diensten als jobstudent, noodzakelijke diploma’s of weddenvaststellingen). De 
communicatie en informatie-uitwisseling binnen de PDOS zijn nog voor verbetering vatbaar.  

3.5.2.6 Wat is de planning voor de voltooiing van alle aangiftes? 
Het Rekenhof vroeg elke overheidsdienst ook of hij de wettelijke einddatum voor het 
vervullen van de Capelo-verplichtingen (1 januari 2016) zal halen. De FOD Financiën en het 
Franstalig onderwijs verklaarden daar niet zeker van te zijn. De FOD Justitie gaf aan dat de 
voortgang stipt wordt opgevolgd. Vooral de dossiers van de hogere rechtbanken en van de 
penitentiaire instellingen baren zorgen. Hoewel het Nederlandstalig onderwijs en Defensie 
nog volop bezig zijn met de ontwikkeling van een batch, vertrouwen ze erop de einddatum 
niet te overschrijden. 

Het project MyPension, dat zou moeten werken voor de drie grote pensioeninstellingen en 
het onderliggende project pensioenmotor, dat gegevens moet aanleveren vanuit de PDOS, 
kunnen enkel volledig operationeel worden zodra de invoer van de historische gegevens in 
Capelo voltooid is. Daarom ging het Rekenhof ook na of de betrokken overheden ooit de 
vraag kregen (van de PDOS) om tegen eind 2014, de deadline voor deze projecten, klaar te 
zijn met de invoer van hun historische attesten (m.a.w. één jaar vroeger dan wettelijk 
bepaald). Enkel het ministerie van de Vlaamse gemeenschap had een vraag in die zin 
gekregen. De RSZPPO, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Mobiliteit en Vervoer en het 
RIZIV maakten zich wel sterk dat de Capelo-operatie voor begin 2016 zou kunnen worden 
afgerond.  

Voor de meeste instellingen blijft het afwachten tot ver in 2015 om de facto te kunnen 
vaststellen of ze hun Capelo-verplichtingen vervullen. Voor instellingen die opteerden voor 
een batch is het risico natuurlijk groter dan voor degene die met de webtoepassing werken. 
Indien hun batch uiteindelijk niet blijkt te werken, onvolledig is of (veel) fouten bevat, moet 
de hele procedure worden overgedaan en beschikt de PDOS in afwachting van een 
deugdelijke oplossing over totaal geen of zeer onvolledige gegevens van die dienst. Indien de 
diensten die gebruik maken van de webtoepassing, niet volledig klaar zijn, mag worden 
verwacht dat toch een significant percentage van hun taak werd volbracht. De voortgang kan 
voor deze instellingen overigens worden opgevolgd vanuit de PDOS.  

Het ontbreken van sancties voor de niet tijdige invoering van alle historische gegevens blijft 
volgens het Rekenhof een pijnpunt.  

Antwoord van de administratie  
De administrateur-generaal van de PDOS wijst er in zijn reactie op dat het vanaf het 
begin duidelijk was dat het Capelo-project een immense opdracht zou zijn. Het steunt 
op een getrapte responsabilisering (werknemer, werkgever en pensioeninstelling). 
Om redenen van kostenefficiëntie is gestreefd naar samenwerking met de RSZ en de 
RSZPPO omdat zij via de DmfA(PPL) al over een kanaal beschikten waarmee de 
sociale zekerheid op een degelijk gestructureerde en beveiligde manier informatie van 
de werkgevers verkrijgt. Hij stelt dat die keuze zowel voor-als nadelen had.  

Zo heeft de trage werking van de systemen te maken met de toenemende complexiteit 
en het veelvoud aan toepassingen waardoor de Kruispuntbank en de portaalsite van 
de sociale zekerheid stilaan een knelpunt vormen. Sommige problemen die in het 
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verslag van het Rekenhof aan bod komen, overstijgen dan ook het niveau van de 
PDOS. 

De administrateur-generaal besluit dat, gelet op de schaarse middelen, keuzes moeten 
worden gemaakt over wat meest prioritair is. Hierdoor kunnen niet alle 
maatschappelijke, politieke en administratieve verwachtingen gelijktijdig worden 
ingelost. 

3.6 Controle van de PDOS op de aangiftes van historische gegevens 

Het Capelo-project heeft de correcte invoering van alle loopbaanelementen verschoven van 
de toekenningsdiensten van de PDOS naar de HR-diensten van de overheidswerkgevers. 
Bijgevolg is het onontbeerlijk dat de PDOS een solide controle van de historische gegevens 
organiseert die zo vlug mogelijk na de indiening van het historisch attest gebeurt en/of naar 
aanleiding van een pensioenraming of –berekening.  

Deze controle is momenteel in volle opbouw, vooralsnog niet aan de hand van een vast 
protocol. Uitgangspunten zijn voorlopig: 

 elk element van een Capeloblok komt in principe in aanmerking voor controle; 

 de controles spitsen zich toe op codering van bijv. afwezigheden, weddenschalen en 
tantièmes;  

 de bevindingen worden rechtstreeks aan de toekenningsdiensten gemeld. 

Daarbij stipt de PDOS aan dat Capelo over een ingebouwd controlesysteem beschikt dat de 
invoer van foutieve gegevens sterk beperkt. Zo heeft een werkgever slechts toegang tot eigen 
gegevens: alleen eigen weddenschalen, in de eigen instelling voorkomende tantièmes enz. 
kunnen worden ingevoerd en dit enkel via de vastgelegde codificatie. Ook worden gegevens 
die geen belang hebben voor het pensioen geweerd92. 

Bij belangrijke of structurele anomalieën wordt de werkgever gecontacteerd. 

3.7 Op weg naar een automatische pensioenraming en 
pensioenvaststelling? 

3.7.1 Huidige werkwijze 

De gegevensstromen die in de Capelo-databank toekomen, vormen de eerste stap op weg 
naar de pensioenberekening met Pencalc. Het is de bedoeling dat Capelo wordt gevoed 
vanuit vijf bronnen: 

 de met Capelo-blokken93 verrijkte trimestriële DmfA(PPL)-aangiften van werkgevers van 
de overheidssector; 

 de historische loopbaan- en weddengegevens tot en met 2010, online of via batch 
ingevoerd (cf. supra); 

 

92  Zo worden bijvoorbeeld enkel ontslagen die gevolgen hebben voor het recht op pensioen in aanmerking genomen. 

93   Het betreft bijkomende gegevens (diensten, wedde enz.) nodig voor de pensioenberekening (voor de periodes vanaf 

2011). 
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 “Punctuele” aangiftes van een vereist diploma of de redenen van de beëindiging van de 
statutaire relatie die via het portaal van de Sociale Zekerheid kunnen worden 
doorgegeven; 

 gegevens over de loopbaanonderbrekingen van de werknemers (vanuit de RVA, de 
zogenaamde A022-stroom; deze stroom begint op gang te komen, maar de gegevens 
worden maar één keer per jaar bezorgd); 

 de gegevens over de militiediensten van ambtenaren. Momenteel bestaat deze 
gegevensstroom enkel theoretisch: de militiegegevens worden nog altijd op papier 
opgevraagd bij de Centrale Dienst van het Stamboek (ministerie van Landsverdediging) 
en manueel in Capelo ingevoerd. 

In een tweede stap worden de vijf Capelo-gegevensstromen samengebracht in het 
loopbaanoverzicht dat terug te vinden is in het Pensioenportaal van de PDOS. 

In de derde en laatste stap wordt dat loopbaanoverzicht ingebracht in het 
berekeningsprogramma Pencalc. Momenteel kan de PDOS enkel op dit niveau nog de 
loopbaan van de gepensioneerde corrigeren94. De weerslag van die eventuele aanpassingen 
is voor de gepensioneerde zichtbaar in de uiteindelijke pensioenstaat die hij bij de 
vaststelling van zijn pensioenbedrag krijgt. Op dat ogenblik kan de gepensioneerde alleszins 
nog bezwaren uiten tegen zijn vastgelegde loopbaan en de pensioenberekening.  

3.7.2 Gegevensstromen 

3.7.2.1 Stroom gegevens loopbaanonderbrekingen 
De gegevens over de loopbaanonderbrekingen van de werknemers zullen slechts één keer 
per jaar worden bezorgd, nl. als de RVA deze gegevens voor het voorgaande kalenderjaar 
volledig heeft gecheckt. Dit houdt in dat veel pensioenen moeten worden vastgesteld zonder 
die gegevens precies te kennen waardoor de berekening soms pas ettelijke maanden na de 
ingangsdatum ‘definitief’ kan worden. Het lijkt aangewezen dat de RVA deze gegevens ieder 
kwartaal zou valideren en doorsturen.  

3.7.2.2 Stroom gegevens militie- en burgerdiensten 
De militiediensten moeten in de toekomst elektronisch worden doorgestuurd vanuit het 
ministerie van Landsverdediging. Op dit ogenblik bestaan die gegevens bij Defensie niet in 
elektronische versie. Defensie moet ze dus eerst geval per geval invoeren, vertrekkende van 
een papieren stamboekuittreksel of militair zakboekje. Terwijl iedere openbare werkgever 
voor elk personeelslid dat hij op 1 januari 2011 in dienst had alle periodes van tewerkstelling 
in openbare dienst, ongeacht bij welke werkgever gepresteerd, moet opzoeken en invoeren, 
moet Defensie de militiediensten aanbrengen voor alle ambtenaren. 

Deze werkwijze verbaast des te meer omdat de meeste openbare werkgevers in het 
personeelsdossier van hun medewerkers al beschikken over een stamboekuittreksel 
uitgereikt door Defensie. Bovendien rijzen zelden of nooit problemen met de 
inaanmerkingneming van militiediensten bij de pensioenberekening.  

Zelfs als een HR-dienst van een bepaald personeelslid de militiedienst niet kent, kan hij 
makkelijk doen wat nu de PDOS doet: een papieren stamboekuittreksel opvragen. In veel 

 

94  Daarbij kan uiteraard niet zomaar een attest historische gegevens worden aangepast (daarvoor werd een procedure 

in de wet ingeschreven) of een DmfA-aangifte worden gewijzigd. 
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gevallen zal de HR-dienst sowieso een stamboekuittreksel moeten vragen aan Defensie. De 
werkgever mag bij zijn historische aangifte de militiediensten immers niet vermelden maar 
moet wel heel precies de ‘onderbrekingen’ invoeren van de eigenlijke tewerkstelling die 
samenvallen met militieverplichtingen. Dat kan enkel indien de militiediensten exact 
bekend zijn en heeft tot gevolg dat Defensie dus dubbel wordt bevraagd. 

Die werkwijze heeft tot gevolg dat de historische attesten die ter controle worden opgestuurd 
naar betrokkenen, als er militiediensten tijdens de loopbaan zijn, een onderbreking schijnen 
te bevatten. De HR-diensten krijgen hierover geregeld vragen en moeten dan steeds weer 
uitleggen dat militiediensten later, via een aparte aangifte vanuit Defensie, zullen worden 
toegevoegd. 

Identieke bedenkingen kunnen worden gemaakt voor de burgerdiensten (diensten als 
gewetensbezwaarde)95. De werkgever op 1 januari 2011 mocht, volgens de Capelo-
handleiding, deze diensten niet invoeren in het gegevensbestand. De PDOS zal die diensten 
rechtstreeks opvragen bij de FOD Binnenlandse Zaken. Daar zijn die gegevens echter niet in 
elektronische vorm voorhanden, zodat de PDOS in de praktijk zelf en geval per geval deze 
gegevens moet aanvragen en invoeren in Capelo. Deze werkwijze is omslachtig en 
contraproductief, temeer omdat geen poging wordt ondernomen om een éénmalig bestand 
met alle burgerdiensten op te maken. 

3.7.3 Doelstelling van de PDOS 

Zodra alle gegevensstromen integraal beschikbaar zijn, zal Pencalc niet meer als aparte 
databank fungeren (met bijvoorbeeld een aanpassing van de loopbaan) maar als een zuivere 
rekenmachine die bij de pensioenberekening gebruik maakt van de Capelo-gegevens zoals ze 
werden opgenomen in het loopbaanoverzicht. De uiteindelijke bedoeling van het Capelo-
project is, zoals eerder aangegeven, de overheidspensioenen automatisch te ramen en te 
berekenen op elke gewenste datum. 

Daarmee wordt meteen de eerste grote beperking van het systeem duidelijk: Capelo en 
Pencalc kunnen in het beste geval enkel zorgen voor de berekening van het pensioen, maar 
in de meeste gevallen niet het recht op pensioen (sinds kort meer en meer vervangen door 
de uitdrukking vaststelling van de vroegst mogelijke pensioendatum) vaststellen. Daarvoor 
zijn immers ook gegevens nodig over periodes van tewerkstelling (of daarmee gelijkgestelde 
periodes) in de werknemersregeling en/of het pensioenstelsel van de zelfstandigen96.  

In heel wat gevallen zal het bedrag niet automatisch kunnen worden bepaald op basis van de 
Capelo-databank. De recente regelgeving rond de pensioenbonus in de overheidssector97 
bepaalt dat de bonus kan worden toegekend voor de periode die aanvangt één jaar na de 
vroegst mogelijke pensioendatum. Omdat de Capelo-gegevensbank niet voor alle dossiers de 

 

95 Met toepassing van artikel 6, B, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke diensten komen deze 

diensten in aanmerking voor de berekening van een overheidspensioen (en daardoor ook bij het berekenen van het 

aantal vereiste loopbaanjaren om recht op pensioen te krijgen). 

96  Zie punt 2.1. 

97  Programmawet van 28 juni 2013, Titel 8 – Pensioenen, hoofdstuk 2. 
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noodzakelijke gegevens bevat om dat tijdstip te berekenen, kan ook het pensioenbedrag in 
die dossiers niet automatisch worden berekend. 

Het nieuwe project pensioenmotor zou dit probleem moeten oplossen. Dat project kan 
echter niet klaar zijn op de vooropgezette datum van 1 januari 201598. In afwachting van de 
realisatie van de pensioenmotor zal de PDOS geval per geval inlichtingen moeten blijven 
inwinnen bij de andere pensioeninstellingen. 

De pensioenmotor zal overigens in bepaalde gevallen ook moeten worden ingeschakeld om 
te kunnen bepalen of een pensioen mag worden uitbetaald. De nieuwe wetgeving op de 
cumulatie van overheidspensioenen met inkomsten uit een beroepsactiviteit of met een 
vervangingsinkomen99 maakt het immers mogelijk een pensioen onbeperkt te cumuleren 
met beroepsinkomsten voor de kalenderjaren die volgen op dit waarin de gepensioneerde de 
leeftijd van 65 jaar bereikt op voorwaarde dat hij een loopbaan van ten minste 42 
kalenderjaren bewijst overeenkomstig de regeling die geldt voor het vervroegd pensioen in de 
regeling voor de werknemers. De PDOS kan deze regel enkel correct toepassen als hij alle 
diensten kent die in aanmerking worden genomen in de werknemersregeling. De Capelo-
databank volstaat daarvoor in de meeste gevallen niet. 

Mede door de recente wetswijziging is het niet mogelijk op basis van de Capelo-
gegevensbank pensioenen volautomatisch toe te kennen en te berekenen. Een 
gegevensbank met de gegevens van alle pensioeninstellingen is onmisbaar geworden om 
dit doel te bereiken.  

 

98  Zie punt 2.4. 

99  Programmawet van 28 juni 2013, Titel 8 – Pensioenen, hoofdstuk 1. 



ACTUELE EVOLUTIES BINNEN DE OVERHEIDSPENSIOENEN – TUSSENTIJDSE EVALUATIE / 40 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 4 

Reglementair kader   
4.1 Overlevingspensioenen 

In de Ontwerpverklaring over het algemeen beleid100 stelde de regering een aantal ingrijpende 
maatregelen in het vooruitzicht bij de overlevingspensioenen. Het Rekenhof stelt vast dat 
hiervoor nog geen wetsontwerp werd ingediend of geen tekst werd goedgekeurd in de 
ministerraad. 

4.2 Aanvullende pensioenen 

Het Rekenhof heeft verscheidene problemen vastgesteld bij de toekenning van aanvullende 
pensioenen aan personeelsleden van de openbare sector. De wet op de aanvullende 
pensioenen101 omkadert de aanvullende pensioenen, ook voor de contractuele 
personeelsleden uit de openbare sector, maar voldoet niet om aanvullende pensioenen in het 
openbaar ambt toe te kennen zonder daarbij in tegenspraak te komen met sommige 
wettelijke en reglementaire bepalingen uit het pensioenstel van het openbaar ambt.  

Om juridische duidelijkheid te scheppen moet de wetgeving worden aangepast. In de vorige 
legislatuur was een wetsontwerp in voorbereiding dat oplossingen bood voor een aantal 
vastgestelde problemen. Het Rekenhof beveelt aan dat hier opnieuw werk van wordt 
gemaakt, zoals de minister van Pensioenen eerder aankondigde. 

4.3 Begrafenisvergoedingen 

De begrafenisvergoeding is een tegemoetkoming die, ter compensatie van de gedane 
begrafeniskosten, wordt uitbetaald bij overlijden van een persoon die op dat ogenblik een 
rustpensioen van de overheidssector ten laste van de Staatskas geniet102. 

Bij de aanpassing van de begroting 2013 werd beslist deze vergoeding, net zoals in de 
privésector, af te schaffen vanaf 1 juli 2013103. De inhouding van 0,5% op de rustpensioenen 

 

100  Ontwerpverklaring over het algemeen beleid van 1 december 2011, p. 104-105. 

101  Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van 

sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid). 

102  De uitkering van de begrafenisvergoeding wordt geregeld door de wet van 30 april 1958 tot wijziging van de 

koninklijke besluiten nrs. 254 en 255 van 12 maart 1936 waarbij eenheid wordt gebracht in het regime van de 

pensioenen der weduwen en wezen van het burgerlijk rijkspersoneel en van de leden van het leger en van de 

Rijkswacht, en tot instelling van een begrafenisvergoeding ten gunste van de rechthebbenden van gepensioneerde 

rijksambtenaren. 

103  Ministerraad 26 april 2013, Notificatie punt 40, p. 21. 
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ten laste van de staatskas waarvan de opbrengst in principe de begrafenispremie financiert 
zou wel behouden blijven104.  

Deze maatregel moest jaarlijks 13,6 miljoen euro opleveren maar de wetgeving werd nog niet 
aangepast. 

4.4 Pensioenen wegens ongeschiktheid 

De Ministerraad verminderde bij het vastleggen van de initiële begroting 2013 van de PDOS 
het begrotingsartikel “Pensioenen De Post” met 13,4 miljoen ten opzichte van de raming 
voorgesteld door de PDOS. Deze aanpassing werd verantwoord door te stellen dat er “een 
actualisering van de uitgaven van de PDOS” was gebeurd105 en door, onder de hoofding 
“ziektepensioen bpost (structurele maatregel)”, te verduidelijken dat “in elk geval, het 
pensioen voor ziekte slechts (kan) ingaan na de uitputting van het aantal theoretische 
ziektedagen en niet langer van het aantal werkelijke ziektedagen”106.  

Deze besparing kan enkel worden gerealiseerd door een aanpassing van de wetgeving over 
pensioenen toegekend wegens lichamelijke ongeschiktheid107.  

  

 

104  De inkomsten uit deze bijdrage staan ingeschreven in de begroting van de PDOS en werden in de initiële begroting 

2013 geraamd op 46,4 miljoen. 

105  Ministerraad 30 november 2012, Notificatie punt 100, p. 18. 

106  Ministerraad 30 november 2012, Notificatie punt 100, p. 84. 
107  Die materie wordt momenteel geregeld door de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale 

vooruitgang en financieel herstel, titel V, de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de openbare diensten (de  

eenheidswet). 
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HOOFDSTUK 5 

Conclusies en aanbevelingen 
Het Rekenhof heeft een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van een aantal belangrijke 
evoluties in de overheidspensioenen.  

De nieuwe regelgeving over de vereiste loopbaanduur voor een overheidspensioen is op 
enkele punten onduidelijk. Er is niet bepaald hoe de diplomabonificatie en de diverse 
vormen van deeltijdse en onvolledige prestaties moeten worden verrekend. Ook is het 
onduidelijk welke acties alle partijen moeten ondernemen op het ogenblik dat een 
ambtenaar zijn vroegst mogelijke pensioendatum wenst te kennen. 

Het Rekenhof beveelt dan ook aan dat de regelgeving op deze punten zou worden 
verduidelijkt. 

Ten gevolge van de pensioenhervorming en van de automatisering wijzigde de PDOS de 
aanvraagprocedure ingrijpend. Een ambtenaar moet zijn pensioenaanvraag voortaan 
rechtstreeks aan de PDOS richten in plaats van aan zijn werkgever. Daardoor is het onzeker 
of de werkgever tijdig op de hoogte wordt gesteld van het nakende vertrek van zijn 
medewerker. Deze nieuwe procedure heeft bovendien geen rechtsgrond. 

Het Rekenhof beveelt omwille van de rechtszekerheid aan de nieuwe procedure snel de 
noodzakelijke rechtsgrond krijgt. Daarbij is het van oordeel dat het opportuun is in die 
procedure een rol op te nemen voor de werkgevers. 

Daarnaast stelde het Rekenhof vast dat de PDOS voor de opname in het overheidspensioen 
van contractuele en tijdelijke diensten bijkomende voorwaarden invoerde zonder dat 
hiervoor een wettelijke basis bestaat. 

De controle van de verstrengde loopbaanvoorwaarde is een belangrijke risicofactor omdat 
de PDOS bij gemengde loopbanen verplicht is regelgeving toe te passen waarmee hij niet 
vertrouwd is. De drie belangrijkste pensioeninstellingen (RVP, RSVZ en PDOS) zijn ervan 
overtuigd dat ze een informatiekanaal (de pensioenmotor) moeten opzetten om 
loopbaangegevens uit te wisselen, bij voorkeur aangevuld met essentiële informatie over hun 
onderlinge regelgeving. Op korte termijn kan dit echter niet worden gerealiseerd, zeker niet 
wanneer alle Belgische pensioeninstellingen hierbij betrokken moeten worden. Voor de 
succesrijke realisatie van een dergelijk project is het onontbeerlijk dat elke 
pensioeninstelling alle pensioengegevens kan aanbieden, wat voor de PDOS zelf niet 
haalbaar is voor 2016. De PDOS kan voor dat tijdstip onmogelijk beschikken over een 
databank met de loopbaangegevens van alle ambtenaren, aangezien de diverse 
overheidsinstellingen pas op 31 december 2015 klaar moeten zijn met het aangeven van de 
historische loopbanen van hun personeelsleden.  

Het Rekenhof wijst er ook op dat een aantal bevindingen van eerdere onderzoeken (i.v.m. 
aanvullende pensioenen, begrafenisvergoedingen en pensioenen wegens lichamelijke 
ongeschiktheid), evenals in het regeerakkoord of in de beleidsnota aangekondigde 
aanpassingen (overlevingspensioenen) nog niet werden gerealiseerd.  
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De HR-diensten kunnen de historische loopbaangegevens individueel invoeren via een 
webtoepassing of gegroepeerd via een zgn. batchbestand. De gebruikers van de 
webtoepassing zijn allemaal gestart met het invoeren van dossiers maar zijn meestal nog niet 
erg opgeschoten. De batchtoepassingen zijn bij een aantal instellingen nog in volle 
ontwikkeling. 

De FOD Financiën en het Franstalig onderwijs verklaarden niet zeker te zijn de wettelijke 
einddatum (1 januari 2016) te halen en de FOD Justitie volgt de evolutie strikt op. Hoewel 
het Nederlandstalig onderwijs en het Ministerie van Defensie volop bezig zijn met het 
ontwikkelen van een quasi allesomvattende batch, denken ze de deadline te kunnen 
respecteren. Voor een belangrijk aantal instellingen zal het afwachten worden tot einde 2015 
om te kunnen vaststellen of hun Capelo-verplichtingen werden vervuld.  

De aangifte van de historische gegevens is nog niet ver gevorderd: voor minder dan een vijfde 
van de betrokken ambtenaren werd een historisch attest aangemaakt. Dit betekent dat de 
streefdatum (1 januari 2016) enkel kan worden gehaald als het invoerproces de eerstvolgende 
maanden wordt versneld.  

Het ontbreken van sancties voor de niet tijdig invoering van alle historische gegevens, blijft 
volgens het Rekenhof een pijnpunt. 

Uit het onderzoek blijkt dat de openbare diensten tijdig op de hoogte waren van hun 
bijkomende taak en dat de informatiecampagnes van de PDOS dus goed hebben gewerkt. 

De problemen die de HR-diensten bij de invoer van de historische loopbanen ondervinden, 
houden enerzijds verband met het gebruik of de kennis van de toepassing en anderzijds met 
de inhoudelijke kant. Vooral de correcte interpretatie van de pensioenregelgeving is soms 
problematisch. Overheidsdiensten met een ander statuut dan dat van het rijkspersoneel, 
zoals het onderwijs, hebben inhoudelijk veel meer problemen.  

Het cascademodel dat de PDOS ontwierp om vragen te beantwoorden, waarbij het eerste 
contact via een contactcenter verloopt dat vervolgens zo nodig vragen doorstuurt naar 
SIGeDIS en uiteindelijk naar PDOS, werkt niet: de werkgevers gebruiken zoals vroeger de 
‘rechtstreekse weg’ naar de PDOS. 

Het Capelo-project heeft de verantwoordelijkheid voor het correct invoeren van alle 
loopbaanelementen die de pensioenberekening beïnvloeden, grotendeels verschoven van de 
PDOS naar de HR-diensten van de overheidswerkgevers. Bijgevolg is het onontbeerlijk dat 
de PDOS een sluitende controle op die historische gegevens organiseert. Deze controle is 
momenteel in volle opbouw, vooralsnog niet aan de hand van een vast protocol. 

De Capelo-databank zal nooit de gegevens van alle diensten van alle personeelsleden van alle 
overheidsdiensten bevatten als de huidige werkwijze wordt aangehouden. In de eerste plaats 
valt een aantal werkgevers momenteel buiten het toepassingsveld van Capelo. Dat is 
bijvoorbeeld het geval voor de werkgevers die geen vaste benoeming aanbieden, voor de 
werkgevers met personeel waarvoor geen DmfA-aangifte mogelijk is en ook voor de volledige 
NMBS-groep. Daarenboven stelt de PDOS werkgevers die erom vragen vrij van de aangifte 
van historische gegevens voor hun contractuele werknemers. 

Mede door de recente wetswijzigingen zal het niet mogelijk zijn op basis van de Capelo-
gegevensbank de pensioenen volautomatisch toe te kennen en te berekenen. De Capelo-



ACTUELE EVOLUTIES BINNEN DE OVERHEIDSPENSIOENEN – TUSSENTIJDSE EVALUATIE / 44 

 

 

 

 

databank kan, gekoppeld aan het berekeningsprogramma Pencalc, in het beste geval het 
bedrag van het pensioen berekenen, maar kan de vroegst mogelijke pensioendatum in de 
meeste gevallen niet vaststellen. Daarvoor zijn immers ook gegevens nodig over periodes van 
tewerkstelling (of daarmee gelijkgestelde periodes) in de werknemersregeling en/of het 
pensioenstelsel van de zelfstandigen. In heel wat gevallen zal ook het bedrag niet 
volautomatisch bepaald kunnen worden op basis van de Capelo-databank: de recente 
regelgeving over de pensioenbonus in de overheidssector maakt immers ook de toekenning 
van de bonus afhankelijk van de vroegst mogelijke pensioendatum. Een gegevensbank met 
de gegevens van alle andere pensioeninstellingen is daarom onmisbaar geworden. De grote 
pensioeninstellingen werken aan een dergelijke pensioenmotor. 
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BIJLAGE 1 

Regelgeving 
Uitvoering van de pensioenhervorming 

 Wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijk pensioenen; 

 Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, Titel 8 – Pensioenen; 

 Wet van 20 juli 2012 tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen, wat betreft het pensioen van de werknemers en houdende nieuwe 
overgangsmaatregelen inzake het vervroegd rustpensioen van de werknemers; 

 Wet van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de 
pensioenen van de overheidssector; 

 Programmawet van 28 juni 2013, Titel 8 – Pensioenen (Cumulatie - Pensioenbonus);  

 Koninklijk besluit van 26 april 2012 tot uitvoering, inzake het pensioen van de 
werknemers, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen; 

 Koninklijk besluit van 1 juli 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 1927 
betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten 
en het dienstpersoneel van de Staat; 

 Koninklijk besluit van 20 september 2012 tot uitvoering van artikel 88, vijfde lid, van de 
wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen;  

 Ministerieel besluit van 11 september 2012 tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk 
besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de 
ambtenaren, beambten en het dienstpersoneel van de Staat; 

 Omzendbrief nr. 618 van 11 september 2012 betreffende de ouderdom van de 
oppensioenstelling van de ambtenaren, beambten en het dienstpersoneel van de Staat; 

 Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector, brochure van de 
PDOS van 08/04/2013, 
www.pdos.fgov.be/pdos/pdf/professionals/pension_reform.201304.nl.pdf; 

 Jaarverslag 2012 van de PDOS: Pensioenhervorming verdiept knowhow van de PDOS, 
www.pdos.fgov.be/pdos/publications/publications_1048.htm; 

 WikiPDOS, thema “Dossierlevenscyclus”, intranet van de PDOS. 

Capelo - hervorming 

 Wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I), Titel 13 – Pensioenen; 

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

 Website Rijksdienst voor de sociale zekerheid (RSZ), informatie over Dmfa-aangiften en 
historische gegevens, 
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dmfa/index.htm; 

 CAPELO – DHG, Administratieve instructies voor de aangevers, uitgave van CAPELO, 
SIGeDIS en PDOS d.d. 01/07/2013, 
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dmfa/index.htm.  

 WikiPDOS, thema “dossierlevenscyclus”, Intranet van de PDOS;  

 Nota van de PDOS met kenmerk Capelo 022_HS1_MDN_10216801 van 16 februari 2011 
wat betreft diensten gepresteerd als jobstudent;  

www.pdos.fgov.be/pdos/pdf/professionals/pension_reform.201304.nl.pdf
www.pdos.fgov.be/pdos/publications/publications_1048.htm
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dmfa/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dmfa/index.htm
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 Nota van de PDOS met kenmerk Capelo 159_HS1_mdn_11145402 van 19 augustus 2011 wat 
betreft de aanneembaarheid van mandaatdiensten; 

 Dienstorder Capelo 019_HS1_mdn 11132201 van 9 februari 2011, gericht aan de manager 
administration NBC-CNB van bpost i.v.m. niet baremieke-contractuele diensten bij 
bpost; 

 Nota van de PDOS met kenmerk Capelo 126_HS1_mdn_11141801 van 7 april 2011 i.v.m. 
aanneembaarheid van kabinetsdiensten. 
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BIJLAGE 2 

Antwoord van de administratie 
 

  



ADMINISTRATEUR-GENERAAL kenmerk : AGI486_Rekenllof_ 
Overheidspensioenen_aandachtspuntenjjs 
(informatie te verme!den bij elk contact) 

PDOS Activiteitsbeheerder : Nationaal nummer : 
PENSIOENDIENST VOOR 
DE OVERHEIDSSECTOR 

I Johan JANSSENS 
1 tel. +32 (0)2 558 63 97 (secretariaat) 

PDOS 

' 

De heer Philippe ROLAND 
Eerste Voorzitter 
Rekenhof 
Regentschapsstraat 2 
1000 BRUSSEL 

Betreft : Actuele them a's overheidspensioenen 

Mijnheer de voorzitter, 

(nr. te vermelden blj elk contact) 

Uw brief van 4 december 2013 
Uw kenmerk: A4-3.700.956 86 
Bijlage(n) : I 

Datum : 13 januari 2014 

Als reactie op het ontwerpverslag met betrekking tot een aantal actuele thema's binnen het do
mein van de overheidspensioenen wil ik het volgende meedelen. 

Ontbrekende regelgeving 

Een aantal opmerkingen in het ontwerpverslag hebben te maken met het ontbreken van een 
degelijke wettelijke onderbouw. Welnu, de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) 
heeft in samenwerking met de beleidscel pensioenen een voorontwerp van wet opgesteld be
treffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector. Een aantal 
hiervan hebben betrekking op de opmerkingen in het ontwerpverslag. 

De ministerraad van 18 oktober 2013 heeft het voorontwerp goedgekeurd, het is inmiddels voor 
overleg aan de vakbonden voorgelegd en is momenteel voor advies voorgelegd aan de Raad 
van State. 

1. Diplomabonificatie 

In dit voorontwerp worden een aantal verbeteringen aangebracht inzake de diplomabonificatie 
omdat voor de bepaling van het recht op het vervroegde pensioen een periode slechts eenmaal 
in aanmerking mag worden genomen. Daarom is het opportuun geacht om terug te keren naar 
de wijze waarop de diplomabonificatie opgenomen werd voor de berekening van het pensioen, 
zoals dat het geval was v66r de wijzigingen die zijn doorgevoerd door de wet van 3 februari 
2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de open
bare sector. Door de voorgestelde wijziging in he! nieuwe voorontwerp zal voor de diplomaboni
ficatie opnieuw rekening gehouden worden met de gepresteerde diensten tijdens de duur van 
de studies. 

00040 09.02 01/01 

Victor Hortaplein 40 - bus 30 - 1060 Brussel 
fax +32 (0)2 558 60 11 - www.pdos.be- ag@pdos-sdpsp.fgov.be .be 
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Aangezien de regeling inzake diplomabonificatie hierdoor niet Ianger volledig forfaitair zal zijn, 
moeten de studiejaren opnieuw in de tijd gesitueerd worden. Om praktische moeilijkheden te 
vermijden stelt het voorontwerp op uitdrukkelijke wijze de begin- en einddata van de studies 
vast. De einddatum van de studies word! vastgesteld op 31 augustus van het kalenderjaar in de 
loop van hetwelk het diploma werd behaald. De begindatum van de studies word! vastgesteld 
op 1 september van het kalenderjaar dat voortvloeit uit de vermindering, met de minimale duur 
vereist om het diploma te behalen, van de einddatum van de studies zoals hierboven vastge
steld. Zo zal bijvoorbeeld, indien een diploma met een duurtijd van 5 jaar werd behaald op 26 
oktober 2013, de einddatum van de studies vastgesteld worden op 31 augustus 2013 en de 
begindatum van de studies op 1 september 2008. 

2. Bijdrage-inning 

Door de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen werd een elektronische 
loopbaangegevensbank en een elektronisch pensioendossier voor het overheidspersoneel in
gesteld (Capelo). De in die wet voorziene verplichting tot het aangeven van de bezoldigingsge
gevens aan de RSZ via de DmfA maakt het echter ook mogelijk om de inning van sommige 
ontvangsten van de PDOS zoals de persoonlijke pensioenbijdrage op dezelfde wijze te Iaten 
verlopen als de inning van de RSZ-bijdragen. 

Om dit praktisch te verwezenlijken voegt het voorontwerp een bepaling toe in de wet van 12 
januari 2006 tot oprichting van de "Pensioendienst voor de overheidssector" die de PDOS de 
mogelijkheid biedt om zijn taken met betrekking tot de inning van zijn ontvangsten te delegeren 
aan een andere instelling dan de PDOS. Gesprekken met de RSZ zijn hierover eind 2013 op
gestart. 

Naast een aantal andere operationele voordelen van administratieve vereenvoudiging geeft dit 
de mogelijkheid om de personeelsleden die een buitenlandse post bekleden op te nemen in de 
DMFA-aangifte. Hun wedde is immers onderhevig aan de persoonlijke pensioenbijdrage van 
7,5%. Dit geld! bijvoorbeeld voor de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken die in een 
diplomatieke post werken en voor het militair personeel van Defensie die een buitenlandse post 
bekleden. 

De problematiek van de politieke mandatarissen overstijgt de bevoegdheid van de PDOS. 

3. Secundair netwerk 

Binnen het pensioenlandschap is de PDOS niet de enige pensioeninstelling die pensioenen aan 
vastbenoemde personeelsleden toekent. Een beperkt aantal werkgevers van de overheidssec
tor beschikken over hun autonomie voor wat betreft de pensioenen van hun vast benoemde 
personeelsleden. Binnen deze autonomie hebben zij de bevoegdheid om de toekenning en het 
beheer van deze pensioenen toe te vertrouwen aan een andere voorzorgsinstelling dan de 
PDOS. 

De voornaamste voorzorgsinstelling die hierbij kan worden aangehaald is Ethias, de gewezen 
Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen (OMOB), die een historische band heeft met 
een aantal gemeenten en deze band - ook inzake toekenning en beheer van pensioenen van 
vast benoemde ambtenaren - verder wil zetten. 

De NMBS, een grote werkgever binnen de overheidssector, beheert zelf de pensioenen van zijn 
vastbenoemde personeelsleden. Ook na de overname door de Belgische Staat van de pensi-
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oenlast van deze vastbenoemde personeelsleden van de NMBS, is de pensioendienst van de 
NMBS zelf blijven instaan voor de toekenning en het beheer van deze pensioenen. 

Ethias en de NMBS beschikken - in tegenstelling tot de PDOS - niet over de nodige toegangen 
binnen het primair netwerk van sociale zekerheidsinstellingen dat door de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid wordt beheerd. Dit heeft als gevolg dat zij momenteel verstoken blijven van 
bepaalde informatie die binnen voormeld netwerk beschikbaar is. Hierbij kan bijvoorbeeld ver
wezen worden naar de toegang tot het Rijksregister, die voor Ethias en de NMBS een stuk be
perkier is dan voor de PDOS. 

Een ander aspect dater voor pleit om Ethias en de NMBS zo spoedig mogelijk in te schakelen 
binnen het netwerk, is de nood aan snelle informatie-uitwisseling tussen de pensioeninstellin
gen van de overheidssector en de pensioeninstellingen van de werknemers en de zelfstandi
gen. lngevolge de recente pensioenhervorming speelt de aanneembaarheid van perioden in de 
pensioenstelsels van de werknemers en de zelfstandigen immers een grote rol voor de opening 
van het recht op een pensioen in de overheidssector. Het omgekeerde geld! eveneens: de aan
neembaarheid van perioden in het pensioenstelsel van de overheidssector speelt een grote rol 
voor de opening van het recht op een pensioen in de pensioenstelsels van de werknemers en 
de zelfstandigen. Een snelle uitwisseling van informatie is dus voor aile pensioeninstellingen 
noodzakelijk om tijdig pensioenbeslissingen te kunnen nemen. 

Minstens even belangrijk voor de inschakeling van Ethias en de NMBS in he! netwerk is het 
elektronisch pensioendossier (Capelo). lndien zij voor de pensioenen die tot hun bevoegdheid 
behoren zouden willen overschakelen naar he! elektronisch pensioendossier, dan hebben zij 
een toegang tot he! netwerk nodig. 

Omdat enerzijds de PDOS een openbare installing is die reeds toegang heeft tot het netwerk en 
omdat anderzijds de PDOS belast is met de controle van aile pensioendossiers van de NMBS 
en een groot deel van de pensioendossiers van Ethias, word! de PDOS aangesteld als be
heersinstelling van een secundair netwerk zoals bedoeld in artikel 1 , 6°, van het koninklijk be
sluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van persoon
lijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid. Dit heeft als gevolg dat de PDOS wordt 
belast met het bijhouden van een bijzonder repertorium van de personen zoals bedoeld in arti
kel 6, § 1, tweede lid, 2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 
van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ten behoeve van de andere pensioeninstellin
gen van de overheidssector dan de PDOS zelf. 

lngevolge de aanstelling van de PDOS als beheersinstelling van het secundair netwerk, is het 
enkel de PDOS die een samenwerkingsakkoord moet afsluiten met SIGeDIS. Ethias en de 
NMBS verkrijgen de bij SIGeDIS beschikbare loopbaan- en bezoldigingsgegevens immers via 
de PDOS. De Capelowet van 29 december 2010 word! in die zin aangepast. 

Aangezien het netwerk in twee richtingen werkt, geeft dit de mogelijkheid aan PDOS om de 
gegevens van Ethias en NMBS op te nemen in de informatiestromen die de pensioenmotor (zie 
verder) moeten voeden. De technische werkzaamheden zijn reeds in uitvoering. Een bijzonder
heid daarbij is dat de NMBS ervoor geopteerd heeft zijn pensioentoekenning en -berekening 
volledig te integreren in de software van de PDOS. Dit betekent dat de ApSoft producten van de 
PDOS zoals he! pensioenportaal (Capelo) en Pencalc ook door de NMBS zullen gebruikt wor
den. 

De samenwerking tussen PDOS en Ethias enerzijds en tussen de PDOS en de NMBS ander
zijds zal vastgelegd worden in een samenwerkingsprotocol. 
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4. Contractuele diensten 

Aangezien contractuele en tijdelijke diensten bij de Staat geen diensten zijn die verricht zijn in
gevolge een vaste benoeming en evenmin behoren tot de uitdrukkelijk opgesomde uitzonde
ringscategorieen, is het duidelijk dat de opname van dergelijke diensten in het pensioen van de 
overheidssector tot nu toe enkel gebaseerd is op administratieve jurisprudentia. De administra
tieve jurisprudentia om die diensten tach op te nemen in het pensioen van de overheidssector 
is dus ontstaan bij gebrek aan een uitdrukkelijke wettelijke regaling. 

Gelet op dit gebrek aan een uitdrukkelijke wettelijke regaling heeft de PDOS de administratieve 
jurisprudentia met betrekking tot de contractuele diensten ontwikkeld zonder afbreuk te doen 
aan de grondslagen die vervat zijn in de algemene wet van 21 juli 1844. 

Zo worden enkel contractuele en tijdelijke diensten die een vaste benoeming voorafgaan in 
aanmerking genomen en slechts voor zover hun volume het volume van de later verkregen vas
te benoeming niet overstijgt. Eveneens is vereist dat voormelde contractuele en tijdelijke dien
sten - zeals vastbenoemde diensten - rechtstreeks ten laste van de Staatskas worden bezol
digd. 

Aangezien het pensioen van de overheidssector met toepassing van artikel 1 van de algemene 
wet van 21 juli 1844 enkel kan toegekend worden aan personeelsleden die ingevolge een be
noeming deel uitmaken van het algemene bestuur, is het niet meer dan logisch dat de admini
stratieve jurisprudentia van de aan de vaste benoeming voorafgaande contractuele en tijdelijke 
diensten eveneens vereist dat zij gepresteerd worden door personeelsleden die - op het ogen
blik dat zij deze contractuele of tijdelijke diensten presteren - tot het algemeen bestuur van de 
Staat behoren. 

Het enige criterium aan de hand waarvan bepaald kan worden of een contractueel of tijdelijk 
personeelslid, voor wat zijn pensioen betreft, tot het algemeen bestuur van de Staat behoort, 
bestaat erin na te gaan of dit personeelslid een graad bekleedt waarin een vaste benoeming 
mogelijk is. Contractuele personeelsleden die een graad bekleden waarin geen vaste benoe
ming mogelijk is, kunnen, voor wat hun pensioen betreft niet beschouwd worden als deel uitma
kende van het algemeen bestuur van de Staat. 

Indian een werkgever van de overheidssector van oordeel is dat de uitoefening van een functie 
waaraan een bepaalde graad is verbonden, potentieel gehonoreerd moet kunnen worden met 
een pensioen van de overheidssector, moet hij in het statuut de mogelijkheid tot een vaste be
noeming in deze graad voorzien. Dit strookt bovendien met het principe van de statutaire te
werkstelling dat wettelijk is vastgelegd en word! bevestigd door rechtspraak van het Hof van 
Cassatie, de arbeidshoven en arbeidsrechtbanken en de Raad van State. 

Het voorontwerp heeft als voorwerp voormelde administratieve jurisprudentia wettelijk vast te 
leggen voor de volledige overheidssector. 

5. De pensioensaanvraag 

Zeals terecht gesteld in het auditverslag maakt de vervanging van het papieren pensioendos
sier door het elektronisch pensioendossier het noodzakelijk om een nieuwe aanvraagprocedure 
in te voeren. Het voorontwerp geeft aan de Koning de bevoegdheid om enerzijds de gevallen te 
bepalen waarin een aanvraag om rustpensioen moet worden ingediend en anderzijds de vereis
ten te bepalen aan de welke een pensioenaanvraag in de nieuwe procedure moet voldoen om 
geldig te zijn. 
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In een beperkt aantal situaties (b.v. ambtenaren die in het buitenland tewerkgesteld zijn en niet 
onderworpen zijn a an RIZIV-afhoudingen, bepaalde waarborgregelingen, ... ) is het nog niet mo
gelijk het papieren pensioendossier te vervangen door een elektronisch pensioendossier. Daar
om geeft het voorontwerp aan de Koning de bevoegdheid om voor deze situaties te bepalen 
welke stukken en bescheiden moeten worden overgelegd tot bewijs van de rechten op een 
rustpensioen. 

Er worden zowel wijzigingen doorgevoerd voor de burgerlijke als voor de militaire pensioenen. 
Het voorontwerp schaft Ievens de algemene regel af dat de aanvraag voor een vervroegd rust
pensioen ten hoogste een jaar voor de ingangsdatum ervan kan worden ingediend. 

Een ontwerptekst van koninklijk besluit ligt klaar maar wacht op de definitieve goedkeuring van 
het wetsontwerp. 

Uitvoering van de pensioenhervorming: de pensioenmotor 

De werken aan een gemeenschappelijke gegevensbank van Rijksdienst voor Pensioenen 
(RVP), het Rijksinstituut voor de Socials Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ ) en de Pensi
oendienst voor de Overheidssector (PDOS ) zijn in 2013 aangevat. Deze nieuwe gemeen
schappelijke databank van de drie pensioeninstellingen bevat: 

• in functie van pensioen ge"interpreteerde (en dus herwerkte) loopbaangegevens ("netto
loopbaangegevens") 

• tussenresultaten en eindresultaten van de berekening 
Deze gemeenschappelijke gegevensbank moet klaar zijn op 31 december 2014 zoals gevraagd 
tijdens de beraadslaging van 4 september 2012 van het Sectoraal Comite van de Socials Ze
kerheid en van de Gezondheid Afdeling "Socials Zekerheid" naar aanleiding van de machti
gingsaanvraag met betrekking tot de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens tussen 
de RVP, RSVZ en PDOS. 

Het is correct dat de datum van de gemeenschappelijke gegevensbank (31 december 2014) en 
de einddatum van de overdracht van historische gegevens (31 december 2015) zoals opgelegd 
door de Capelowet niet met elkaar overeenstemmen. De Capelowet was er eerder en kon toen 
om voor de hand liggende redenen geen rekening houden met nieuwe ingrijpende ontwikkelin
gen die zich pas een paar jaar later zouden voordoen. Het was bovendien bij de pensioenher
vorming onmogelijk terug te komen op de datum van 31 december 2015. De gegevensover
dracht is en blijft nog steeds een grote uitdaging voor vele werkgevers. Het kon niet de bedoe
ling zijn de werkdruk nog eens extra te verhogen met het risico aile samenwerking te verliezen. 
Nu nog boeteregelingen invoeren in de Capelowet heeft ook geen zin meer. De PDOS rekent 
erop dat de ontsluiting van de gemeenschappelijke gegevensbank via een gemeenschappelijke 
mypension vanaf 1 januari 2015 de druk zal verhogen op de werkgevers van de overheidssec
tor wanneer hun personeelsleden zullen ontdekken dat hun loopbaangegevens ontbreken. Het 
secundair netwerk zal ervoor zorgen dat kleine pensioeninstellingen van de overheidssector 
betrokken (kunnen) worden bij de oprichting van de gemeenschappelijke gegevensbank. 

Omwille van de complexiteit van elk pensioenstelsel word! naast de voormelde gegevensbank 
een onderscheid gemaakt tussen de stelselspecifieke berekeningsmotoren en een orchestratie
systeem tussen deze motoren: 



• De drie instellingen behouden hun eigen berekeningsmotoren en blijven verantwoorde
lijk voor het onderhoud ervan. Deze motoren dienen echter wei door de respectieve in
stellingen aangepast te worden om : 
o de interactie met het orchestratiesysteem mogelijk te maken en 
o jaarlijks een geraamd pensioenbedrag aan te leveren aan de nieuwe databank 
o (real time) simulaties op basis van enkele standaardscenario's mogelijk te maken 
Voor de PDOS en de NMBS word! Pencalc deze berekeningsmotor. 

• Ontwikkeling van een gezamenlijke orchestrator die de interactie tussen de bereke
ningsmotoren verzekert 

Voor de burger word! een unieke interface ontwikkeld. Deze bevat: 
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• een gerntegreerde (werknemer, zelfstandige, ambtenaar) en in functie van het pensioen 
"gernterpreteerde" loopbaan (verschillend voor loopbaanduur en berekening) 

• het al "opgebouwde" rustpensioenbedrag 
• de (vroegste) ingangsdatum rustpensioen 
• het gesimuleerd bedrag indien de loopbaan onveranderd word! verdergezet tot aan pen

sioenleeftijd (projectie) 
• de mogelijkheid tot simuleren toekomstige loopbaankeuzes via enkele standaardscena

rio's 
• de weergave van specifieke tellers in de pensioenreglementering van de overheidssec

tor (KB 442 artikel 2 en 3) 
• een enkele online pensioenaanvraag (reeds operationeel ook voor PDOS vanaf februari 

2014 via www.pensioenaanvraag.be die later in mypension zal gerntegreerd worden) 

Capelo 

Het is onmogelijk om schriftelijk op aile detailinformatie van het voorontwerp van auditverslag te 
reageren. Wat dit issue betreft kan ik dan ook aileen maar herhalen hetgeen ik reeds eerder 
aan het Hof heb geantwoord in mijn brief van 25 september 20121

. Oat het Capelo-project een 
immense opdracht zou zijn, was vanaf het begin geweten. Het is echter de enige mogelijkheid 
om de informatiedoelstellingen te realiseren die aan de pensioeninstellingen zijn opgelegd door 
achtereenvolgende regeringen in de voorbije 1 0 jaar. Het Capelo-project bouwt op een getrapte 
responsabilisering (werknemer, werkgever, pensioeninstelling). Om redenen van kostenefficien
tie is naar samenwerking gezocht met de RSZ en RSZPPO die door hun DMFA(PPL) over een 
bestaand kanaal beschikten om informatiestromen van de werkgever naar de sociale zekerheid 
op een goed gestructureerde en beveiligde manier te kanaliseren. 

Het ontwikkelen van synergie heeft uiteraard voor- en nadelen. Aile nieuwe technische ontwik
kelingen verlopen via de portaalsite van de sociale zekerheid en de Kruispuntbank. De voorde
len bevinden zich duidelijk op het niveau van kostenefficientie, harmonisering, integratie en 
standaardisering. Webservices die ontwikkeld worden voor een installing kunnen opnieuw ge
bruikt worden voor andere toepassingen. Denken we nog maar aan het voorbeeld van de in
formatieveiligheid via toepassingen zoals eiD. Standaardisering betreffende de werkprocessen, 
procedures en codes kan uiteraard ervaren worden als een nadeel. Ook het veralgemeende 
gebruik van een helpdesk in 3 lijnen (Eranova, Sigedis, PDOS) behoort daar toe. De !rage wer-

1 Antwoord op het antwerp van auditverslag met betrekking tot een aantal aandachtspunten binnen het 
domein van de overheidspensioenen A4-3.695.195 86- dd 29 augustus 2012 
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king van de systemen heeft te maken met de toenemende complexiteit en he! veelvoud aan 
toepassingen die van de Kruispuntbank en de portaalsite van de sociale zekerheid stilaan een 
bottleneck maken. Sommige in he! voorontwerp van auditverslag geciteerde problemen over
stijgen daarom he! niveau van PDOS. 

De machtiging van he! sectoraal comite van de sociale zekerheid en van de gezondheid om de 
RVP, RSVZ en PDOS toe te staan om onderling de bij hen beschikbare pensioenpersoonsge
gevens rechtstreeks uit te wisselen, was in dat opzicht een goede beslissing. He! achterliggend 
idee was om de RVP, RSVZ en PDOS te aanzien als een virtuele pensioenorganisatie. 

De machtiging tot he! onderling uitwisselen van persoonsgegevens is echter verleend onder de 
opschortende voorwaarde dat de drie voormelde pensioeninstellingen er zich allen uitdrukkelijk 
toe verbinden om tegen uiterlijk 31 december 2014 over te gaan tot de oprichting van een gern
tegreerde persoonsgegevensbank voor de loopbanen van werknemers, zelfstandigen en amb
tenaren. De drie instellingen hebben zich geengageerd; de werken zijn in voile ontwikkeling, 
weliswaar met beperkte financiele middelen. Deze machtiging zou echter moeten verlengd wor
den, dit nag steeds in dezelfde gees! van een virtuele pensioenorganisatie. 

Tot slot: aangezien de middelen schaars zijn, zal hiermee zuinig moeten omgesprongen wor
den, zullen keuzes moeten gemaakt worden over wat he! meest prioritair is en zullen, spijtig 
genoeg, niet aile maatschappelijke, politieke en administratieve verwachtingen gelijktijdig kun
nen ingelost worden. 

Met vriendelijke gro tE)n, 

Johan JANSSENS 
A~ministrateur-generaal 
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