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Wetsontwerp betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de 
overheidssector, nrs. 3434/1 tot 5. 
 

Wijzigingen in de regelgeving betreffende het administratief of geldelijk statuut 
van de ambtenaren nopen in tal gevallen tot een aanpassing van de wetgeving 
inzake de ambtenarenpensioenen. Het merendeel van de bepalingen van dit 
voorontwerp betreft dergelijke aanpassingen.  
Andere bepalingen van het ontwerp strekken ertoe bestaande ongelijkheden of 
discriminaties weg te werken - waarvoor de Belgische Staat in sommige gevallen 
reeds een veroordeling heeft opgelopen – of de toekenning van dubbele 
pensioenvoordelen uit te sluiten. Nog andere bepalingen omvatten maatregelen 
die kaderen in een administratieve vereenvoudiging.  
Tot slot worden met het ontwerp enkele inhoudelijke en formele verbeteringen 
aangebracht in de bestaande pensioenwetgeving. 
De volgende bepalingen van het voorontwerp strekken ertoe de 
pensioenwetgeving af te stemmen op diverse wijzigingen betreffende de 
rechtspositie van bepaalde ambtenaren. 
1. Het geldelijk statuut van de ambtenaren van het federaal openbaar ambt zal 
vanaf 1 januari 2014 belangrijke wijzigingen ondergaan die vervat zijn in het 
ontwerp van koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke 
loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt dat op de 
Ministerraad van 6 september 2013 werd goedgekeurd. Dit voorontwerp van wet 
bepaalt dat de in dat besluit bepaalde trapverhogingen en de schaalbonificaties 
moeten opgenomen worden bij de vaststelling van de gemiddelde wedde die als 
basis dient voor de pensioenberekening (art. 2). Tevens wordt bepaald dat deze 
twee nieuwe bezoldigingselementen - die geen onmiddellijke loonsverhoging voor 
de actieve ambtenaren tot gevolg hebben - op zich geen aanleiding geven tot een 
perequatie van de lopende pensioenen (art. 11). 
2. Naar aanleiding van een aantal herstructureringen die werden doorgevoerd in 
de FOD Financiën, in de diensten van het Waals gewest en binnen de Vlaamse 
overheid, wordt de lijst aangepast van de functies waarin zogenaamde ‘actieve 
diensten’ worden verstrekt waaraan het preferentieel tantième 1/50 wordt 
verbonden bij de berekening van het pensioen (art. 3 en 4). Hiermee wordt 
vermeden dat de bij deze herstructureringen betrokken ambtenaren het aan hun 
‘actieve diensten’ verbonden pensioenvoordeel zouden verliezen. 
3. De overname, vanaf 1 januari 2007, van de pensioenverplichtingen van de 
NMBS door de Belgische Staat vereist een aanpassing van de berekeningswijze 
van de pensioenen van de personeelsleden die hun loopbaan bij de NMBS 
beëindigen. Zo niet zouden sommige van deze personeelsleden een hoger 
pensioen kunnen verkrijgen dan het pensioen dat de NMBS hen zou toegekend 
hebben indien haar pensioenverplichtingen niet zouden overgenomen zijn door 
de Staatskas (art. 8). 
4. Het koninklijk besluit van 20 september 2012 houdende diverse bepalingen 
betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de 
openbare sector, voorziet in een vierdagenweek met een bijkomende premie en 
een vierdagenweek zonder bijkomende premie, beiden gelijkgesteld met een 
periode van dienstactiviteit. Zoals overeengekomen tijdens de syndicale 
onderhandelingen over dit koninklijk besluit, wordt de afwezigheid die voortvloeit 
uit de vierdagenweek zonder bijkomende premie niet in aanmerking genomen 
voor het ambtenarenpensioen (art. 16 en 19). 
5. De gewezen personeelsleden van het provinciaal onderwijs van Brabant die 
tewerkgesteld zijn op de campus Elishout te Anderlecht, werden op 1 september 
2013 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie overgedragen naar het Vlaams 
gemeenschapsonderwijs (GO!). De pensioenwaarborg die hen bij de splitsing van 
de provincie Brabant werd toegekend ten laste van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, wordt overgenomen door het Vlaams 
gemeenschapsonderwijs (art. 24). 
6. Bepaalde gewezen militairen die tewerkgesteld zijn in het administratief en 
logistiek kader (Calog) van de geïntegreerde politie genieten - bij wijze van 
overgangsregeling - nog preferentiële pensioenvoorwaarden welke verschillen 
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naargelang de weddeschaal waarin zij bezoldigd worden. Deze 
overgangsregeling wordt aangepast aan de wijziging van het geldelijk statuut van 
deze personeelsleden door het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van 
het personeel van de politiediensten (art. 25). 
7. Na de wet van 25 februari 2003 houdende de inrichting van de functie van 
veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking 
hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van 
gevangenen, werden nog twee andere wetten afgekondigd die militairen toelaten 
om hun overplaatsing te vragen naar de FOD Justitie om daar de functie van 
veiligheidsbeambte uit te oefenen. Het voorontwerp beperkt de toepassing van 
de preferentiële pensioenvoorwaarden bedoeld in voormelde wet van 25 februari 
2003 uitdrukkelijk tot de gewezen militairen die effectief met toepassing van die 
wet werden overgeplaatst naar het veiligheidskorps van de FOD Justitie (art. 26). 
8. Met toepassing van artikel 29bis van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven kunnen 
personeelsleden van Belgocontrol externe mobiliteit aanvragen naar elke 
openbare overheid. Om deze vorm van externe mobiliteit te bevorderen, voorziet 
het voorontwerp in het behoud van gelijkwaardige pensioenrechten als die welke 
zouden opgebouwd geweest zijn indien het personeelslid zijn loopbaan bij 
Belgocontrol zou verdergezet hebben. Een zelfde regeling bestaat reeds voor 
Belgacom en De Post. De kosten ervan worden gecompenseerd door de inning 
van een bijzondere patronale bijdrage (art. 37-41). 
9. Door de wet van 11 december 2006 betreffende het statuut van de bedienden 
der hypotheekbewaarders werd een kader gecreëerd om de bedienden van de 
hypotheekbewaarders in de FOD Financiën te integreren als federale 
ambtenaren. Met dit voorontwerp kunnen deze diensten als bediende van een 
hypotheekbewaarder, met uitzondering van de proeftijd, in aanmerking genomen 
voor het ambtenarenpensioen (art. 44 en 47, 10). 
10. Overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot 
organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën wordt de 
functie van Korpschef sedert 1 januari 2003 bij wijze van tijdelijk mandaat 
toegewezen en is er geen vaste benoeming meer mogelijk in deze graad. Dit 
mandaat komt niet in aanmerking voor het ambtenarenpensioen. Het 
voorontwerp werkt deze anomalie weg (art. 45). 
Onderstaande bepalingen strekken ertoe bestaande ongelijkheden of 
discriminaties weg te werken of de toekenning van dubbele pensioenvoordelen 
uit te sluiten. 
11. De toekenning van een dubbel pensioenvoordeel aan militairen die tijdens het 
uitoefenen van een mandaat in een overheidsdienst (bijvoorbeeld als manager) 
beschouwd worden als zijnde in actieve dienst, wordt door het voorontwerp 
onmogelijk gemaakt (art. 6).  
12. Momenteel geeft het bezit van een universitair diploma, al dan niet behaald in 
avond- of weekendonderwijs, nog aanleiding tot een dubbel voordeel indien de 
betrokkene tijdens zijn studies diensten heeft verstrekt die in aanmerking komen 
voor het berekenen van zijn pensioen. Dit dubbel pensioenvoordeel wordt, na 
een overgangsperiode van een jaar, door het voorontwerp uitgesloten (art. 14, 15 
en 47,9°).  
13. De diensten gepresteerd als verkozen lid van het Europees Parlement, van 
de Senaat, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of van een Parlement of 
een Raad van een gemeenschap of een gewest zullen voortaan eveneens in 
aanmerking kunnen genomen worden voor de vaststelling van het recht op 
pensioen, ook al zijn deze pensioenregelingen van deze instellingen niet bij wet 
vastgesteld (art. 22). 
14. In tegenstelling tot de andere statutaire stagiairs bij de federale, gewestelijke 
en gemeenschapsoverheidsdiensten, zijn de stagiairs op het plaatselijke 
bestuursniveau - als enigen - niet onderworpen aan de pensioenregeling van de 
openbare sector zolang zij niet vast benoemd werden. Deze verschillende 
behandeling wordt door het voorontwerp opgeheven. 
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Deze uniforme pensioenregeling houdt ook een administratieve vereenvoudiging 
in omdat niet langer pensioenbijdragen moeten overgeheveld worden van het 
pensioenstelsel van de private sector (RVP) naar een stelsel van de 
overheidssector (art. 23). 
15. Momenteel genieten alleen de ombudsman en de plaatsvervangende 
ombudsman van het Waalse gewest en de Vlaamse ombudsman de 
pensioenregeling van de overheidssector die voorzien is voor de federale 
ombudsmannen. Deze pensioenregeling wordt door het voorontwerp uitgebreid 
tot de ombudsman en de adjunct-ombudsman van de Franse gemeenschap, de  
ombudsman van de gemeenschappelijke ombudsdienst voor de parlementen van 
het Waalse gewest en de Franse gemeenschap en de ombudsman van de 
Duitstalige Gemeenschap (art. 42, en 46, 4°). 
De volgende maatregelen kaderen in een administratieve vereenvoudiging. 
16. Aan de Koning wordt de nodige bevoegdheid verleend om zowel de 
pensioenaanvraag op papier als de elektronische pensioenaanvraag nader te  
regelen, rekening houdend met de - gefaseerde - vervanging van het papieren 
pensioendossier door een elektronisch pensioendossier (art. 5, 7 en 21). 
17. Aan de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) wordt de 
mogelijkheid geboden om zijn taken met betrekking tot de inning van zijn 
ontvangsten te delegeren aan een andere instelling die daartoe beter geplaatst 
is, bijvoorbeeld door de RSZ of de RSZPPO (art. 27). 
18. De uitvoering van de recente pensioenhervormingen maakt de 
overschakeling op een elektronisch pensioendossier onafwendbaar en vereist 
hoe dan ook toegang tot informatie uit het Rijksregister en een snelle uitwisseling 
van loopbaangegevens tussen de diverse pensioeninstellingen van de private 
sector (RVP en RSVZ) en van de overheidssector (PDOS, NMBS, Ethias, 
gemeenten,…). De PDOS wordt in dit kader aangesteld als beheersinstelling van 
een secundair netwerk zoals bedoeld in artikel 1, 6°, van het koninklijk besluit van 
4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van 
persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid (art. 29-32). 
Tot slot worden met onderstaande bepalingen inhoudelijke en formele 
verbeteringen aangebracht in de bestaande pensioenwetgeving. 
19. Het op 8 mei 2013 door de Raad van State vernietigde koninklijk besluit van 
29 juli 2011 houdende de spreiding van de perequatie in schijven van 5 pct. 
ingevolge de herwaardering van de wedden door het koninklijk besluit van 15 
september 2006 houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van 
een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën 
en de Pensioendienst voor de Overheidssector, wordt opgevangen met een 
wettelijke bepaling in de formele zin van het woord (art. 9).  
20. Om dergelijke vernietigingsarresten in de toekomst te vermijden, wordt de 
spreiding van de toekomstige perequaties van de pensioenen in schijven van 5 
pct. als algemeen principe in de wet ingeschreven, met de mogelijkheid om 
hiervan bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit af te wijken (art. 13). 
21. De termijnen waarbinnen de weddebijslagen - die niet meetellen voor de 
berekening van het pensioen - moeten opgenomen worden in de lijst van de 
weddebijslagen die in aanmerking komen voor de perequatie van de pensioenen, 
worden opgeheven (art. 10 en 12). 
22. Artikel 5, derde lid, van 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, wordt in overeenstemming gebracht met de bepalingen 
betreffende de referentiewedde die door de wet van 25 april 2007 werden 
ingevoerd in artikel 11 van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van 
de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel 
van de openbare sector (art. 17). 
23. Het tijdstip waarop een echtscheiding uitwerking krijgt inzake 
overlevingspensioenen van de overheidssector, wordt in overeenstemming 
gebracht met het bepaalde in de artikelen 1278 en 1304 van het Gerechtelijk 
Wetboek; niet de datum van het vonnis of arrest dat de echtscheiding uitspreekt, 
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maar wel de dag van de overschrijving ervan in de registers van de burgerlijke 
stand zal voortaan als basis gelden (art. 18 en 20). 
24. Artikel 6, 1°, b) van de wet van 12 januari 2006 tot oprichting van de 
“Pensioendienst voor de Overheidssector” wordt formeel aangepast aan de 
wijzigingen doorgevoerd door de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een 
duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde 
personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de 
lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het 
fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere 
bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen. 
Er wordt hierbij rekening gehouden met de nieuwe benamingen “gesolidariseerd 
pensioenfonds van de RSZPPO” en “Fonds voor de pensioenen van de federale 
politie” (art. 28). 
25. De wijze waarop de pensioenuitgaven moeten worden verdeeld tussen de 
opeenvolgende provinciale en lokale werkgevers die aangesloten zijn bij het 
gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO, wordt gepreciseerd. Het betreft 
de verdeling in het kader van de individuele responsabilisering bedoeld in 
voormelde wet van 24 oktober 2011 (art. 33-34). 
26. In de artikelen 96 en 106 van de programmawet van 28 juni 2013 worden 
twee materiële fouten verbeterd (art. 35 en 36). 
27. De rechten van de vastbenoemde statutaire personeelsleden van de federale 
ombudsmannen op een rustpensioen ten laste van de Staatskas worden 
uitdrukkelijk bevestigd in een wetsbepaling. 
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