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In zijn verslag aan het federale parlement onderzocht het Rekenhof of de Federale 
Pensioendienst (FPD) aan de ambtenaren voldoende en correcte informatie heeft 
bezorgd over de vernieuwde regelgeving rond de validering van studieperiodes bij 
de berekening van ambtenarenpensioenen, of de invloed van zo’n regularisatie 
nauwkeurig wordt geraamd en of de aanvraagprocedure efficiënt en objectief 
georganiseerd is. Tot nu toe valideerden veel minder ambtenaren dan verwacht hun 
studieperiode door middel van persoonlijke stortingen. Het Rekenhof stelt vast dat 
de FPD er maar zelden in slaagt om de aanvragen binnen een redelijke termijn af te 
ronden. Het wijst er verder op dat de wetgeving, met name de aanvraagprocedure, 
voor verbetering vatbaar is. Het onderzoek toonde wel aan dat de verstrekte 
ramingen bijna altijd correct zijn. De FPD heeft de laatste jaren terecht ingezet op 
elektronische communicatie met de burger, maar de mogelijkheden van ‘MyPension’ 
zijn nog te beperkt.  

Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd van de validatie van studieperiodes bij de 
vaststelling van de overheidspensioenen. Het wilde nagaan of de Federale Pensioendienst 
(FPD) aan de ambtenaren voldoende en correcte informatie heeft bezorgd over de 
vernieuwde regelgeving, of de aanvraagprocedure efficiënt en objectief georganiseerd is en 
of de invloed van een eventuele regularisatie voldoende precies werd geraamd.  

Tussentijdse cijfers tonen aan dat veel minder ambtenaren gebruik hebben gemaakt van de 
nieuwe regeling dan verwacht. Het Rekenhof heeft bovendien vastgesteld dat de FPD de 
aanvragen voor valorisatie van een diploma niet binnen een redelijke termijn kan afronden. 
De gemiddelde behandelingstermijn bedraagt bijna vier maal de norm die het handvest van 
de sociaal verzekerde voorschrijft (45 dagen). Dat komt doordat de databank met 
loopbaangegevens nog altijd onvolledig is. 

Het Rekenhof is verder van oordeel dat ook de wetgeving kan worden verbeterd. Zo is de 
aanvraagprocedure niet nauwkeurig genoeg bepaald, ontbreekt een termijn waarbinnen de 
aanvrager moet reageren op het keuzevoorstel en worden de begin- en einddatum van die 
keuzetermijn en van de betalingstermijn niet objectief gedefinieerd. Evenmin is een 
bijzondere aanvraagtermijn bepaald voor ambtenaren die om gezondheidsredenen 
ambtshalve worden gepensioneerd, is niet bepaald in welke gevallen een ‘derde’ een 
regularisatie van studies kan vragen en is niet geregeld onder welke voorwaarden een 
nabestaande een lopende procedure kan voortzetten bij overlijden van de aanvrager.  
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Het Rekenhof benadrukt dat de FPD de kostprijs en de bruto-opbrengst van de afkoop van 
studies vrijwel altijd correct raamt en in begrijpelijke taal communiceert. Toch hebben de 
ramingen ook beperkingen: ze gaan uit van een pensionering op de vroegste pensioendatum 
en van een ongewijzigde voortzetting van de loopbaan tot dat tijdstip. 

Het Rekenhof onderschrijft de keuze van de FPD om zich maximaal te richten op 
elektronische communicatie met de burger. De website ‘MyPension’ is in dat opzicht een 
waardevol initiatief, maar moet op korte termijn nog verder worden uitgebouwd tot een 
volwaardige simulatietool. De  minister van Pensioenen onderschrijft deze vaststelling van 
het Rekenhof en geeft in haar reactie aan dat er in de loop van deze legislatuur werk zal 
worden gemaakt van het didactischer en functioneler maken van dit instrument. 

Informatie voor de pers  

Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de 
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door nuttige 
en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan 
de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als 
collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de 
overheden die het controleert.  

Het verslag Validatie van studieperiodes bij de vaststelling van het overheidspensioen, de 
samenvatting en dit persbericht zijn enkel in elektronische versie beschikbaar op 
www.rekenhof.be.   

 

 

 


