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Samenvatting

Het Rekenhof heeft de werking van het automatische berekeningsprogramma
Pencalc van de Pensioendienst voor de Overheidssector onderzocht.
Het voorbije decennium zette de Administratie der Pensioenen (AP), sinds 1 januari 2006 omgevormd tot Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS), belangrijke stappen in de geautomatiseerde behandeling van de pensioendossiers. In
1997 werd zo het AP-softwareprogramma opgestart, een verzameling van projecten ontwikkeld binnen de administratie. AP-software omvat o.m. identiﬁcatie, personeels-, organisatie- en coderingsbeheer en de automatische pensioenberekening
Pencalc.
Pencalc wil het personeel van de PDOS een gebruiksvriendelijk instrument aanreiken om pensioendossiers snel en vakkundig te behandelen vanaf de indiening
van de pensioenaanvraag tot de archivering van het afgehandelde dossier.
Pencalc moet in feite de mogelijkheid bieden om de rust- en overlevingspensioenen
te berekenen en te beheren van alle administratieve entiteiten waarvoor de PDOS
bevoegd is. Omdat het een totaalpakket is dat dient als gegevensbank, automatisch berekeningsprogramma én beheersinstrument, is de correcte werking ervan
van het grootste belang.
Het Rekenhof heeft zijn onderzoek vooral verricht aan de hand van simulaties
waarbij ﬁctieve pensioenberekeningen werden gemaakt in Pencalc. Daarbij kwam
het tot volgende vaststellingen.
Na bijna acht jaar vertoont Pencalc nog altijd lacunes: niet alleen zijn bepaalde
categorieën overheidspensioenen niet opgenomen, ook een aantal onderdelen
van de pensioenwetgeving zijn nog altijd niet geïmplementeerd. Bovendien werd
een deel van de regelgeving, vooral bij wetswijzigingen, laattijdig of niet volledig
in Pencalc geïntegreerd. Daardoor moeten bepaalde berekeningen nog altijd, los
van Pencalc, volledig met de hand gebeuren.
De tot dusver gehanteerde geïntegreerde structuur van Pencalc, waarbij de
gegevensbank en de verwerking ervan tot een pensioenberekening één geheel
vormen, lijkt een logische opbouw maar heeft belangrijke nadelen. Aangezien elk
dossier wordt bewaard als een resultaat van ingevoerde data waarop een formule
is toegepast, is het onmogelijk de gegevensbestanden aan te passen zonder
dat de betrokken pensioendossiers worden gewijzigd. Dit zorgt niet alleen voor
problemen bij herzieningen die uitwerking hebben na de ingangsdatum van het
pensioen, maar vormt een belangrijke beperking voor de simulatiemogelijkheden
binnen Pencalc. Het Rekenhof stelt vast dat niet werd geopteerd voor een databank waarin gegevens worden ingevoerd en aparte rekenbladen met de formules.
In tegenstelling tot wat het systeem soms doet vermoeden, bevat Pencalc weinig
interne controlefuncties voor de met de hand ingevoerde gegevens.
Bovendien is de huidige verwerking van de gegevensinstroom in hoge mate inefﬁciënt. Niet alleen zijn de nodige gegevens meermaals laattijdig en onvolledig, de
manier waarop ze worden verzameld op zich is vaak achterhaald en de behandeling
zeer tijdrovend. Een doorgedreven informatisering waarbij alle data systematisch
elektronisch naar de PDOS worden doorgestuurd is dringend nodig. Op die manier
kan de PDOS bovendien uitgroeien tot een pensioendienst die enkel nog verantwoordelijk is voor de toepassing van de pensioenreglementering, zonder zich te
moeten bekommeren om de correctheid van een aantal basisgegevens.
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De PDOS communiceert nog onvoldoende in begrijpelijke taal, die door het handvest van de sociaal verzekerde is voorgeschreven. De overzichtsstaat die de
PDOS aan de gepensioneerde bezorgt, is onduidelijk. Soms is de informatie verwarrend, misleidend of fout.
Ten slotte is Pencalc momenteel nog onvoldoende bruikbaar als beleidsinstrument. Door de vergrijzing van de bevolking en de daaraan verbonden stijgende
kosten, is er nood aan kwaliteitsvolle prognoses, waarbij de kostprijs van bepaalde
beleidskeuzes nauwkeurig kan worden becijferd.

4

Geautomatiseerd beheer van de pensioenen via Pencalc – Rekenhof, november 2006

Inhoud

Inleiding

7

1.1

Onderzoeksvragen en -methode

7

1.2

Onderzoeksverloop

7

Hoofdstuk 1
Werking van Pencalc

9

Hoofdstuk 2
Beperkingen van het onderzoek

12

Hoofdstuk 3
Vaststellingen

14

3.1

Volledigheid van Pencalc

14

3.1.1

Volledigheid van de pensioenen ten laste van de Staat

14

3.1.2

Volledige pensioenreglementering

14

Correcte en tijdige pensioenberekening

15

3.2

3.2.1

Opzet van het Pencalc-systeem

15

3.2.2

Correcte en tijdige pensioenberekening op basis van
de bestaande reglementering

16

Correcte en tijdige herberekening van pensioenen bij
wijziging van de pensioenreglementering

19

3.2.3
3.3

Pencalc en interne controle

20

3.4

Klantvriendelijkheid van Pencalc

22

3.4.1

De ambtenaar van de PDOS

22

3.4.2

De gepensioneerde

23

3.4.3

De toekomstige gepensioneerde

23

3.5

Pencalc als beleidsinstrument

Hoofdstuk 4
Aanbevelingen

24

25

4.1

Aanpassing van de structuur van Pencalc

25

4.2

Uitbouw van een efﬁciënte interne controle en doorgedreven
informatisering van de gegevensinstroom

25

4.3

Verdere ontwikkeling van Pencalc tot een volledig instrument
van pensioenberekening en -beheer

25

4.4

Grotere klantvriendelijkheid van Pencalc

26

4.5

Uitbouw van Pencalc tot een volwaardig beleidsinstrument

26

Bijlage
Antwoord van de minister

Geautomatiseerd beheer van de pensioenen via Pencalc – Rekenhof, november 2006

27

5

Inleiding

1.1

Onderzoeksvragen en -methode

Het Rekenhof heeft de werking van Pencalc, het automatische pensioenberekeningsprogramma van de Administratie der Pensioenen (AP)1, onderzocht. Het
onderzoek wil een antwoord bieden op volgende onderzoeksvragen:
•

Is Pencalc een “volledig” programma, met andere woorden worden alle
pensioenen ten laste van de Staat automatisch berekend en is de volledige
pensioenreglementering (met inbegrip van bijvoorbeeld cumulatieregeling,
berekening van minima,…) erin opgenomen?

•

Berekent Pencalc de pensioenen correct en tijdig op basis van de huidige
reglementering?

•

(Her)berekent Pencalc de pensioenen correct en tijdig als de pensioenreglementering verandert (al dan niet met terugwerkende kracht)?

•

Is de dienst Interne Audit al operationeel? Werden er maatregelen genomen
om interne controle in te bouwen in Pencalc? Is deze interne controle adequaat?

•

Kan het systeem voldoende en duidelijke informatie verschaffen aan de
gepensioneerde over de berekening van zijn/haar pensioen? Is voldaan aan
de wettelijke verplichtingen in verband met de bewijskracht van administratieve documenten, opgelegd door artikel 247, § 1, van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen?

•

In hoeverre is Pencalc bruikbaar als beleidsinstrument? Worden de pensioengegevens voldoende bijgehouden en gecodeerd opdat Pencalc zou
kunnen worden gebruikt voor de opmaak van statistische gegevens? Kan
bijvoorbeeld de impact van wetswijzigingen worden nagegaan?

Het onderzoek werd hoofdzakelijk verricht door simulaties uit te voeren waarbij
ﬁctieve pensioenberekeningen werden gemaakt in Pencalc. Hierbij werden de uitgebreidere simulatiemogelijkheden gebruikt waarover het Rekenhof sinds de
tweede helft van 2005 kon beschikken.

1.2

Onderzoeksverloop

Deze audit past in de wettelijke opdracht van het Rekenhof om de wettigheid en
het bedrag van de pensioenen ten laste van de Staat te controleren2.
Het onderzoek werd aangevat eind 2003. De vaststellingen werden bij brief van
12 mei 2004 aan de minister van Werk en Pensioenen meegedeeld.
Bij brief van 10 augustus 2004 antwoordde niet de minister, maar de directeurgeneraal van de AP, op de opmerkingen van het Rekenhof. Het Rekenhof heeft
gewacht tot het van de AP nieuwe simulatiebevoegdheden heeft gekregen vooraleer het antwoord van de AP te behandelen en het onderzoek naar Pencalc
eventueel te actualiseren.

1

Sinds 1 januari 2006 omgevormd tot een autonome instelling, categorie A: Pensioendienst voor de
overheidssector (PDOS).

2

Artikel 17 van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
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Bij brief van 27 oktober 2005 deelde het Rekenhof aan de minister van Leefmilieu
en Pensioenen mee dat het het onderzoek uit 2003 naar het geautomatiseerde
beheer van de pensioenen zou actualiseren en uitbreiden, gelet op de nieuwe
simulatiemogelijkheden die het Rekenhof van de AP ter beschikking had gekregen. Het onderzoek liep tot eind januari 2006.
Het voorontwerp van verslag werd op 23 maart 2006 aan de directeur-generaal van
de PDOS gestuurd, met het verzoek om eventuele opmerkingen binnen één maand
schriftelijk mee te delen.
In een brief van 20 april 2006 gaf de directeur-generaal van de PDOS zijn bedenkingen. Deze opmerkingen werden in het verslag verwerkt.
Het verslag werd aansluitend, op 21 juni 2006, aan de minister van Leefmilieu en
Pensioenen gestuurd met het verzoek eventuele opmerkingen binnen één maand
schriftelijk mee te delen.
In een brief van 26 juli 2006 (zie bijlage) gaf de minister zijn visie. Hiermee werd
rekening gehouden in dit verslag.

8
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Hoofdstuk 1
Werking van Pencalc

Het voorbije decennium zette de Administratie der Pensioenen (AP) belangrijke
stappen in de geautomatiseerde behandeling van de pensioendossiers. In 1997
werd zo het AP-softwareprogramma opgestart, een verzameling van projecten
ontwikkeld binnen de AP.
AP-software omvat verscheidene onderdelen zoals identiﬁcatie, personeels-, organisatie-, en coderingsbeheer en de automatische pensioenberekening Pencalc.
Aangezien elk van deze toepassingen (in min of meerdere mate) gebruik maakt
van gemeenschappelijke gegevens, werden ze in één overkoepelend programma
samengebracht. Pencalc is de “basistoepassing” van AP-software, waarrond de
andere toepassingen werden ontwikkeld, deels ter ondersteuning, deels als gevolg
ervan. De toepassingen zijn de voorbije jaren verder uitgebreid, met als doelstellingen een efﬁciënte inzet van mensen en middelen, een coherent en sluitend
beheer van de pensioenen, een snelle(re) en betrouwbare dienstverlening.
Het doel van Pencalc is het personeel van de PDOS (opvolger van de AP) een
gebruiksvriendelijk instrument aan te reiken om pensioendossiers snel en vakkundig
te behandelen vanaf de indiening van de pensioenaanvraag tot de archivering van
de afgehandelde dossiers. Op die manier worden een aantal belangrijke elementen
gebundeld: identiﬁcatie van de pensioendossiers, berekening van de duur van de
loopbaan, berekening van de referentiewedde, berekening van het pensioenbedrag,
afdrukken van bepaalde documenten en tot slot de dossieropvolging. Voor elk
van deze elementen werden speciﬁeke schermen en functies ontwikkeld. De toegang tot het systeem, van eenvoudige raadpleging over invoering en wijziging van
gegevens tot de uiteindelijke eindcontrole en toelating tot betaling, is hiërarchisch
geregeld en beveiligd volgens verschillende gebruikersniveaus.
Pencalc moet in feite de mogelijkheid bieden om de rust- en overlevingspensioenen te berekenen en te beheren van alle administratieve entiteiten waarvoor de
PDOS bevoegd is. Volgens de cijfers van de aangepaste begroting van de PDOS
voor het kalenderjaar 2006 belopen de totale uitgaven voor pensioenen en aanverwante voordelen ruim 8,8 miljard euro. De bevoegdheid van PDOS is in de
loop der jaren steeds ruimer geworden en omvat:
•

3

De pensioenen rechtstreeks ten laste van de Staatskas. Dit zijn o.a. de
pensioenen toegekend aan de gewezen personeelsleden van:
–

de federale overheidsdiensten, de gemeenschappen en de gewesten;

–

de speciale korpsen (magistratuur, Rekenhof, Raad van State, Arbitragehof);

–

een aantal huidige of gewezen overheidsbedrijven (De Post, ex-Regie
voor Maritiem Transport (RMT), Belgacom3, Belgian International
Airport Company (BIAC) en Belgocontrol;

–

het gemeenschapsonderwijs;

–

het gesubsidieerd provinciaal en gemeentelijk onderwijs;

–

het gesubsidieerd vrij onderwijs;

–

het leger en de voormalige Rijkswacht;

–

de gewezen kaders van Afrika.

De rustpensioenen werden overgenomen vanaf 1 januari 2004; voor de overlevingspensioenen was
Belgacom al eerder aangesloten bij het Fonds voor Overlevingspensioenen.
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•

De pensioenen ten laste van organieke pensioenfondsen van de Staatskas:

•

–

de overlevingspensioenen van de rechthebbenden van bovenvermelde
personeelsleden ten laste van het Fonds voor Overlevingspensioenen
(FOP);

–

de rustpensioenen voor personeelsleden van instellingen van openbaar
nut ten laste van de Pool der Parastatalen.

De pensioenen ten laste van pensioenfondsen buiten de Staatskas:

•

–

de rust- en overlevingspensioenen voor personeelsleden en hun rechthebbenden van de geïntegreerde politie ten laste van het Fonds voor
de Pensioenen van de Geïntegreerde Politie (FPGP);

–

de rust- en overlevingspensioenen voor personeelsleden en hun rechthebbenden van de lokale besturen en overheidsdiensten die aangesloten
zijn bij het gemeenschappelijke pensioenstelsel van de lokale overheden van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van de Plaatselijke
en Provinciale Overheden (RSZPPO)4.

Twee stelsels met een aparte ﬁnanciering:
–

pool 1: het gemeenschappelijke pensioenstelsel van de lokale overheden
(de eerste pool van de RSZPPO);

–

pool 2: het stelsel van de nieuwe bij de RSZPPO aangesloten lokale
overheden (opgericht door de wet van 6 augustus 1993). Dit nieuwe
stelsel trad pas in volle werking vanaf 1997.

Pencalc is opgevat als een totaalprogramma waarbij de gebruiker bepaalde handelingen kan verrichten naargelang van zijn functie of de dienst waartoe hij behoort.
De meest eenvoudige is de consultatiefunctie, die voor ieder personeelslid mogelijk is. Zo kunnen persoonlijke gegevens, de opbouw van de loopbaan, de weddeschalen, de berekening van de gemiddelde wedde, de berekening van de loopbaanduur met toepassing van de KB’s 206 en 442 (op de onvolledige prestaties
en verloven), de vaststelling van de diplomaboniﬁcatie, de uiteindelijke pensioenberekening enz. op scherm worden geraadpleegd. In feite is dit de geïnformatiseerde versie van het papieren pensioendossier.
Bovendien kan op elk moment via een zogenaamde “dossieropvolging” worden
nagegaan in welk stadium de behandeling van een pensioendossier zich bevindt
(van de ontvangst van de aanvraag, tot goedkeuring van de uitbetaling en voorlegging aan het Rekenhof).
De overige functies omvatten alles wat te maken heeft met het beheer en de
vaststelling van de pensioenen. Zij kunnen grosso modo worden onderverdeeld
in:
•

4

Opening van het dossier: het identiﬁcatiebureau wijst een pensioen toe
aan een bepaald technisch bureau, dat het kan aanvaarden of weigeren.
Bij aanvaarding wordt een pensioennummer toegekend en een dossierverantwoordelijke aangewezen, en wordt het ontvangstbericht voor de betrokkene opgemaakt. De opening van het dossier en het afdrukken van het
bericht van ontvangst van de aanvraag worden automatisch geregistreerd
in de elektronische dossieropvolging. De toewijzing van een dossier kan
worden geweigerd wegens speciﬁeke redenen (toewijzing aan een verkeerd technisch bureau, …).
Deze vrij omvangrijke groep pensioenen wordt niet gecontroleerd door het Rekenhof maar, afgezien
van een mogelijk verschillende graad van implementatie van de betrokken wetgeving in Pencalc,
mag worden aangenomen dat de vaststellingen over de werking van Pencalc gelijklopend zijn.

10
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•

Behandeling van het dossier in het technisch bureau: de behandeling is
hiërarchisch opgebouwd, waarbij personeelsleden in stijgende volgorde
bevoegd zijn voor: consultatie – onderzoek – veriﬁcatie – autorisatie van
de betaling – akkoord – pensioenbeslissing. De leidend ambtenaar van het
bureau of de directie bepaalt de bevoegdheid van de personeelsleden van
zijn dienst. Het systeem laat vanzelfsprekend niet toe dat een gebruiker de
bevoegdheid van een hiërarchisch meerdere kan wijzigen, of aan zichzelf of
een ander personeelslid een bevoegdheid kan toekennen die hoger is dan
zijn eigen niveau.

•

Het eigenlijke pensioendossier wordt opgemaakt door de diverse gegevens
in zeer speciﬁeke en gedetailleerde schermen in te voeren, om de gegevens
eenvormig te verwerken. Ongetwijfeld vormde dit bij de ontwikkeling van
Pencalc de grootste moeilijkheid: de gegevens moeten dusdanig (en dermate
gedetailleerd) worden ingevoerd dat ze gestandaardiseerd kunnen worden
verwerkt, niet alleen volgens de huidige regelgeving, maar indien mogelijk
ook nog anticiperend op mogelijke aanpassingen in de toekomst. De handmatige invoer van gegevens vormt echter meteen ook de zwakke schakel in
het Pencalc-systeem: de betrouwbaarheid van het eindresultaat hangt immers
volledig af van de nauwkeurigheid waarmee de gegevens worden ingevoerd,
of van de mogelijkheid van Pencalc om onjuiste of onlogische gegevens te
detecteren en recht te zetten. De complexe pensioenregelgeving leidt ertoe
dat de kleinste onnauwkeurigheid foutieve resultaten kan opleveren.

•

Pencalc bevat ook een controlesysteem, waarbij aan de hand van bepaalde
zoekfuncties een lijst van pensioendossiers ter controle kan worden geselecteerd (bijvoorbeeld: pensioendossiers met een bepaalde ingangsdatum
die na een bepaalde tijd nog niet voor de eerste maal werden betaald,
dossiers die op een bepaalde datum moeten worden herzien, enz.). Door
deze controlemogelijkheden geregeld toe te passen, zou het beheer van de
pensioenen moeten worden geoptimaliseerd.

Het Pencalc-programma vormt met andere woorden één geïntegreerd geheel dat
zowel de gegevensbanken als de verwerking ervan tot een pensioenberekening
– met bijbehorende pensioenstaat – omvat.
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Hoofdstuk 2
Beperkingen van het onderzoek

Dit onderzoek werd hoofdzakelijk verricht door ﬁctieve pensioenberekeningen in
Pencalc uit te voeren. Bij het onderzoek in 2003 had het Rekenhof al opgemerkt
dat de simulatiemogelijkheden van het programma veel te beperkt waren om een
duidelijk beeld te krijgen van de werking van het automatische pensioenberekeningsprogramma. Daarop beloofde de AP een uitgebreidere simulatiebevoegdheid en bood zij in juni 2005 het Rekenhof een speciﬁeke opleiding aan.
Bij die opleiding bleek dat de beloofde simulatiemogelijkheden neerkwamen op
een soepeler systeem om ﬁctieve rijksregisternummers/identiﬁcatienummers te
verkrijgen. De werking van het simulatieprogramma steunt immers op het rijksregisternummer van de betrokkene. Voor de toepassing ervan is het ook van het
grootste belang een “realistisch” rijksregisternummer als basis te nemen, omdat
dit belangrijke gevolgen heeft voor het resultaat van de pensioenberekening. Het
Rekenhof kreeg vier ﬁctieve rijksregisternummers ter beschikking om simulaties
uit te voeren; op eenvoudig verzoek zouden bijkomende nummers worden verstrekt. Na het verzoek daartoe eind oktober 2005, kwamen die er, na herhaaldelijk aandringen, niet. Pas in januari 2006 deelde een ambtenaar van de PDOS
mee dat het verstrekken van steeds nieuwe, ﬁctieve nummers het informaticasysteem van de PDOS te zeer zou belasten en beveiligingsproblemen zou stellen.
Op een alternatief voorstel om te werken met ﬁctieve rijksregisternummers die na
één maand onbruikbaar zouden worden en automatisch uit het informaticasysteem
zouden verdwijnen, ontving het Rekenhof tot op heden geen reactie5.
Het ideaal zou zijn dat door ﬁctieve gegevens in te voeren, kan worden nagegaan
in hoeverre Pencalc de pensioenreglementering correct toepast. In de praktijk
rijzen echter een aantal problemen die een dergelijk onderzoek erg belemmeren:
•

Een simulatie opstarten is niet gebruiksvriendelijk en omslachtig. Op basis
van de “ﬁctieve ingangsdatum” van het pensioen moet een “ﬁctief dossier”
worden geopend; de aanvraag hiertoe moet gebeuren bij de dienst Identiﬁcatie die nadien de toelating geeft en een “ﬁctief dossiernummer” opmaakt.

•

De eigenlijke “invulling” van de ﬁctieve gegevens kan op twee manieren:

5

–

Het dossier kan volledig “scherm voor scherm” worden ingevuld. Dat is
tijdrovend voor de invoering van gegevens zonder dewelke het systeem
niet werkt maar die geen belang hebben voor de simulaties en het
onderzoek. Ook voor de PDOS, die zelf simulaties moet uitvoeren, en
voor kandidaat-gepensioneerden die in de toekomst hun pensioen zullen willen ramen, vormt dit een belemmering.

–

Een meer aangewezen manier is bestaande dossiers of (combinaties
van) delen ervan in een ﬁctief dossier te kopiëren. Zo hoeven er bijna
geen gegevens apart te worden ingevoerd. Deze mogelijkheid bestaat
tot dusver niet: alleen volledige dossiers kunnen naar een ﬁctief dossier
worden gekopieerd, waarna de te onderzoeken deelvelden handmatig
moeten worden gewijzigd.

De tientallen verschillende simulaties werden dus uitgevoerd op basis van slechts vier ﬁctieve
rijksregisternummers. Gelet op de noodzaak aan een realistisch rijksregisternummer, waren de
simulatiemogelijkheden dan ook eerder beperkt.

12
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•

Pencalc is tegelijk een gegevensbestand en een rekenblad: op basis van
handmatig ingebrachte gegevens voert het programma een aantal bewerkingen uit die leiden tot een resultaat. Via de bevoegdheid “consultatie”
kunnen de diverse velden achteraf wel nog worden geraadpleegd en kan
de berekening van de gemiddelde wedde en het pensioenbedrag worden
nagegaan, maar kan er niets meer worden aangepast.

•

De pensioenaanvrager ontvangt na enige tijd een “pensioenstaat”. Die
bevat de gegevens uit Pencalc (identiteitsgegevens, loopbaan, verloven,
gemiddelde wedde, diploma, pensioenbedrag, …), maar ook vaststellingen,
berekeningen en conclusies die achteraf handmatig worden toegevoegd.
Het Rekenhof kon in de simulaties wel aparte velden uit Pencalc afdrukken,
maar kon de integrale pensioenstaat niet raadplegen, aangezien hij niet
volledig in het programma opgeslagen is. Het Rekenhof had dus wel inzage
in de gegevens maar niet in de conclusies die hieruit worden getrokken.
Dit is des te problematischer omdat de pensioenstaat, na een termijn ter
betwisting, bewijskracht ten opzichte van derden verkrijgt6 en dus uitgroeit
tot hét basisdocument van het pensioendossier.

Daarnaast werd het automatische berekeningsprogramma na het afsluiten van
het onderzoek uitgebreid, met de volgende delen van de pensioenreglementering:
•

de berekening van de minimumsupplementen (inclusief het supplement
toegekend wegens zware handicap7);

•

de berekening van het “tijdskrediet”8;

•

de toekenning van een tijdsboniﬁcatie wegens het bezit van een diploma9.

Deze aanpassingen konden nog niet grondig worden onderzocht.
In zijn repliek erkent de directeur-generaal van de PDOS dat, sinds het onderzoek
van het Rekenhof in 2003, Pencalc te traag ontwikkeld is. Hij wijst echter op het
gebrek aan mensen en middelen waarmee de PDOS te kampen heeft gehad. Het
project “bodyshopping” dat in 2004 werd gestart in samenwerking met de FOD
Financiën heeft dit gebrek aan mankracht echter in belangrijke mate opgelost
zodat meer ruimte is vrijgekomen voor verdere programmering.

6

Artikel 247, § 3, van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen.

7

Wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen.

8

Koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten.

9

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.

Geautomatiseerd beheer van de pensioenen via Pencalc – Rekenhof, november 2006

13

Hoofdstuk 3
Vaststellingen

3.1
3.1.1

Volledigheid van Pencalc
Volledigheid van de pensioenen ten laste van de Staat

Sinds het onderzoek in 2003 zijn ook de militaire rustpensioenen in Pencalc opgenomen. De oorlogsrenten, vergoedingspensioenen, koloniale pensioenen en pensioenen van de gewezen werkliedenkas worden altijd niet via Pencalc berekend, maar
deze pensioenen werden volgens de PDOS bewust uitgesloten. Het gaat inderdaad
om een relatief gering (en voortdurend afnemend) aantal pensioenen en betreft
bovendien, zeker voor de koloniale pensioenen, een zeer speciﬁeke regeling die
volledig afwijkt van de normale pensioenberekening. Dit is een verantwoorde keuze.
Het werk om deze categorieën in Pencalc op te nemen, zou niet in verhouding
staan tot het minieme resultaat.
De aanvullende pensioenvoordelen toegekend aan personen aangesteld om een
management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst10 is tot dusver
niet in Pencalc opgenomen. De minister geeft wel aan dat deze uitbreiding deel
uitmaakt van één van de projecten van de PDOS.
3.1.2

Volledige pensioenreglementering

De ontwerpers van Pencalc wilden op termijn een programma aanbieden dat
rekening houdt met de geldende wet- en regelgeving en de wijzigingen daaraan.
In 2004 en 2005, en vooral begin 2006, werden verdere onderdelen van de pensioenreglementering geautomatiseerd, met name:
•

de beperking van de overlevingspensioenen bij cumulatie met één of meerdere rustpensioenen (toepassing van artikel 40bis van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen);

•

de berekening van de minimumsupplementen;

•

de berekening van het “tijdskrediet;

•

de vaststelling van de “forfaitaire” diplomaboniﬁcatie.

Ondanks herhaalde beloften van de PDOS werd nog steeds geen aanvang genomen met de automatisering van:
•

de lastenverdeling van het enig pensioen tussen diverse instellingen11;

•

de vermindering van een overheidspensioen met het pensioenvoordeel dat voor
eenzelfde dienst of periode is toegekend in een andere pensioenregeling12;

•

de toepassing van het absolute maximum bij cumulatie van meerdere pensioenen13;

10

Wet van 4 maart 2004 houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan
personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst.

11

Wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector.

12

Artikel 4 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.

13

Artikel 40 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen.
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•

de regeling voor cumulatie van een overheidspensioen met inkomsten uit
een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen14.

In de domeinen van de pensioenreglementering waarin wel een aanzet werd
gegeven tot automatisering zijn de resultaten te beperkt om echt bruikbaar te
zijn binnen het Pencalc-systeem. Dit geldt bijvoorbeeld voor de overdracht van
stortingen tussen pensioenregimes15. Momenteel kan alleen de aanvraag tot
overdracht automatisch worden afgedrukt, waarna het document nog steeds via de
gewone post moet worden verstuurd. Weliswaar wordt momenteel onderhandeld
over de verdere informatisering van de aanvraag en hoopt de PDOS ook de verdere ﬁnanciële afhandeling te kunnen automatiseren, zodat het volledige proces
van aanvraag tot storting geautomatiseerd kan worden beheerd.
Verder stelt het Rekenhof vast dat een aantal wetswijzigingen laattijdig, onvolledig of niet in Pencalc werden geïntegreerd.
De PDOS repliceert hierop dat door de complexiteit van de reglementering en de
wijzigingen die nog tijdens de parlementaire behandeling worden aangebracht,
kwaliteitsvolle en betrouwbare aanpassingen nooit tijdig kunnen worden doorgevoerd. Bovendien zou de interpretatie van nieuwe teksten soms bijkomend voorafgaand onderzoek door de studiedienst van de PDOS vergen.
De minister deelt mee dat de PDOS werkt aan een aanpassing van het programma
voor enkele van de hierboven aangehaalde lacunes, bijvoorbeeld wat betreft de
lastenverdeling van het enig pensioen en aanpassingen voortvloeiende uit de toepassing van de wet van 10 januari 1974. Een snelle uitbreiding van Pencalc zal,
steeds volgens de minister, echter mogelijk worden doorkruist door de op punt
staande hervorming van het systeem van de automatische perequatie16.

3.2
3.2.1

Correcte en tijdige pensioenberekening
Opzet van het Pencalc-systeem

Het Pencalc-programma vormt één geïntegreerd geheel dat zowel de gegevensbanken als de verwerking ervan tot een pensioenberekening – met bijbehorende
pensioenstaat – omvat. Dit lijkt een logische opbouw, maar het praktische gebruik
ondervindt hiervan bepaalde nadelen. In het bijzonder is het onmogelijk om de
gegevensbestanden aan te passen zonder dat de betrokken pensioendossiers
daardoor worden gewijzigd. In de praktijk betekent dit dat herzieningen van een
pensioendossier na de ingangsdatum onherroepelijk de oude gegevens aanpassen. Het dossierbeheer wordt daardoor erg ingewikkeld, omdat bepaalde herzieningen uitwerking kunnen hebben vanaf de ingangsdatum, en andere vanaf een
welbepaalde latere datum van toepassing worden.
De PDOS is er bij de programmering van Pencalc van uitgegaan dat een pensioen, zodra het is toegekend en berekend, nooit meer zou kunnen wijzigen. Het
systeem biedt daardoor geen klare oplossing als bepaalde administratieve instructies worden herzien, of als de wetgever besluit:
14

Wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector
met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen.

15

Artikel 1 van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privé-sector.

16

Een voorontwerp van wet betreffende de pensioenen van de openbare sector waarin het huidige
stelsel van de perequatie (zoals vastgesteld in de wet van 9 juli 1969) wordt hervormd, werd goedgekeurd in de ministerraad van 14 juli 2006.
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•

wijzigingen met terugwerkende kracht door te voeren (wat nochtans frequent
gebeurt);

•

lopende pensioenen vanaf een bepaalde datum te wijzigen (wat tot dusver
inderdaad zelden of nooit is gebeurd).

3.2.2

Correcte en tijdige pensioenberekening op basis van de bestaande
reglementering

Betrouwbaarheid
De toepassing van Pencalc maakt het mogelijk dat een ongelijke behandeling in
gelijkaardige situaties wordt vermeden (buiten fouten bij de invoer van de gegevens). Een geautomatiseerde berekening werkt eenvormigheid in de hand. Vroeger
was dat sporadisch anders: af en toe verschilde de interpretatie van wettelijke of
reglementaire bepalingen naargelang van het technisch bureau, de aard van het
pensioen of zelfs de taalrol. Bij het opstellen van Pencalc werden dan ook verscheidene dienstorders uitgevaardigd om zulke ongelijke behandelingen éénduidig te
beslechten.
Daarenboven voorkomt de automatische berekening een aantal materiële rekenfouten en vergissingen die in het verleden plaatsvonden.
Het Rekenhof heeft, via simulaties en steekproefcontroles17, vastgesteld dat Pencalc
minder geautomatiseerd is dan het lijkt. De gemiddelde wedde en het pensioenbedrag worden automatisch berekend, maar dat gebeurt volledig op basis van met
de hand ingevoerde gegevens. Het systeem controleert niet de onderlinge samenhang van die gegevens, en detecteert evenmin – laat staan corrigeert – een mogelijke onverenigbaarheid ervan. De betrouwbaarheid van het resultaat is niet zozeer
afhankelijk van de berekening, maar van de correcte, handmatige invoer van de
gegevens, net zoals voorheen in het papieren dossier. De nauwkeurigheid en de
juistheid van een pensioen wordt dus bepaald door de betrouwbaarheid en deskundigheid van de medewerkers van de pensioendiensten.
Dat Pencalc de invoer van bepaalde gegevens beperkt tot een aantal voorgeprogrammeerde mogelijkheden is daarbij niet altijd een hulpmiddel: aangezien
de PDOS ervan is uitgegaan dat Pencalc bruikbaar moet zijn voor alle soorten
overheidspensioenen, zijn de aangeboden mogelijkheden van die aard dat een
dergelijke keuzebeperking de zaken veeleer bemoeilijkt dan vergemakkelijkt. Zo
bevat Pencalc 67 mogelijke redenen van oppensioenstelling en een 14-tal soorten politiek verlof. Een doordachte beperking van de aangeboden mogelijkheden
zou een tijdswinst opleveren en fouten kunnen voorkomen18.

17

Deze controles werden uitgevoerd in het kader van de visumplicht van het Rekenhof; het gaat hier
dus om concrete pensioendossiers.

18

Dergelijke beperking kan gemakkelijk worden gerealiseerd door bijvoorbeeld alleen de combinaties
toe te laten die betrekking kunnen hebben op het departement waartoe de betrokkene behoorde.
Voor politiek verlof toegekend aan een gewezen personeelslid van het onderwijs zou zo het aantal
mogelijkheden kunnen worden beperkt tot twee in plaats van de huidige veertien.

16
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Basisgegevens
Een aantal onjuistheden in Pencalc spruit voort uit foute of onvolledige basisgegevens. Zo vermeldt de pensioenstaat, die bewijskracht heeft ten opzichte van
derden, meermaals diensten of tantièmes, opname van een twijfelachtige diplomaboniﬁcatie, enz. die door geen enkel bewijskrachtig authentiek stuk kunnen
worden gestaafd. Het toenemende belang dat wordt gehecht aan elektronische
informatie zonder dat deze informatie geschraagd wordt door authentieke documenten (aanstellingsbewijzen, benoemingen, diploma’s, ontslagbesluiten, …) is
een ontwikkeling waarop het Rekenhof al eerder heeft gewezen. Dit is geen fout
die het Pencalc-systeem kan worden aangewreven maar het feit dat de Pencalcpensioenstaat uitgroeit tot hét belangrijkste document van een pensioendossier
heeft wel tot gevolg dat de fouten erin zonder meer worden bestendigd. Daarbij
wordt de aandacht gevestigd op de leemte in Pencalc wat betreft de pensioenstaat: de pensioenstaat is gebaseerd op de gegevens in Pencalc, maar is zelf een
losstaand document dat niet in Pencalc kan worden geraadpleegd.
Het Rekenhof is van oordeel dat het efﬁciënter zou zijn als in het volledige proces
van de pensioenvaststelling elke dienst en elk departement zou instaan voor zijn
eigen opdracht. Zo zou de PDOS een pensioendienst moeten worden die verantwoordelijk is voor de toepassing van de pensioenreglementering, zonder zich te
moeten bekommeren om de correctheid van een aantal basisgegevens: op basis
van een loopbaanoverzicht dat alle actoren19 bij de pensioenaanvraag of op het
einde van de loopbaan goedkeuren, dient zij enkel nog een correcte pensioenberekening af te leveren. Door de toename van het aantal administratieve overheden met elk hun eigen geldelijke en vooral administratief statuut en de uitgebreide bevoegdheid van de PDOS over vooral het beheer van de pensioenen van
lokale besturen (inclusief talloze intercommunales), lijkt het immers onmogelijk
om de wijzigingen aan deze regelgeving in de tijd bij te houden.
BPR 14 – toekomst
Het Rekenhof wenst te herinneren aan BPR 1420, dat in 2003 een doorlichting gaf
van de structuur en de werking van de toenmalige AP en suggesties formuleerde
om die werking te optimaliseren. Bij de voorstelling van BPR 14 stelde de AP,
naar aanleiding van de nakende hervorming in het kader van het Copernicusplan,
ambitieuze toekomstperspectieven voor, die nog niet verwezenlijkt zijn.
Thema 3 van BPR 14 behandelt een toekomstmodel voor de elektronische gegevensverwerking.
De huidige verwerking van de gegevensinstroom is inefﬁciënt: niet alleen zijn de
gegevens meermaals laattijdig en onvolledig, de manier van gegevensverwerving
op zich is vaak achterhaald (papieren aanvraag bij een andere instelling) en de
behandeling is niet zelden energie- en tijdrovend21.

19

De personeelsdienst en de leidende ambtenaar van het betrokken departement, de kandidaatgepensioneerde, het Rekenhof.

20

De volledige Business Process Reengineering (BPR) was een geheel van zestien studies, uitgevoerd door of in samenwerking met externe consultants, met als doel de werking van de diverse
administraties van de FOD Sociale Zekerheid door te lichten. BPR nr. 14 had speciﬁek betrekking
op de AP, later omgevormd tot PDOS.

21

Zo wordt bijvoorbeeld in het technisch bureau de loopbaan van een personeelslid in Pencalc ingebracht op basis van een “papieren versie” afkomstig van de werkgever. Vaak is dat een weergave
van een computerbestand, zodat hetzelfde werk in feite tweemaal wordt uitgevoerd (tijdrovend en
meer kans op fouten). Een “link” tussen beide systemen is in dergelijk geval absoluut aangewezen.
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Gelet op de verwachte toename van het aantal pensioenaanvragen in het volgende decennium, is het belangrijk om zo snel mogelijk tot een volledig gestandaardiseerde elektronische gegevensinstroom te komen. Daartoe zijn verscheidene scenario’s denkbaar die de gegevensverwerking in mindere of meerdere
mate integreren in de werking van de PDOS:
•

Scenario 1: de PDOS bezorgt de werkgevers een elektronische “template”
die moet worden aangevuld en teruggezonden. De PDOS krijgt zo een
gestandaardiseerd elektronisch aanbod van gegevens die onmiddellijk in
Pencalc kunnen worden ingelezen.

•

Scenario 2: de werkgever krijgt toegang tot een portaalsite van Sociale
Zekerheid, zodat hij online de gegevens kan melden; via een link met Pencalc
kan de PDOS deze gegevens opvragen.

•

Scenario 3 (een combinatie van scenario 1 en 2): de werkgever voert op
de portaalsite de gegevens in die al in een welbepaalde vorm zijn verwerkt,
zodat ze automatisch kunnen worden ingeladen in Pencalc.

•

Scenario 4 (een uitbreiding van scenario 3): de werkgever stuurt continu
gegevens door (in een welbepaalde opmaak) naar de portaalsite; een database verwerkt voortdurend deze instroom zodat de PDOS altijd over een
geactualiseerde gegevensbank beschikt, waaruit zij onmiddellijk informatie
(up-to-date) kan putten voor de opmaak van een pensioendossier.

Bovendien zal de informatie-uitwisseling niet beperkt blijven tot éénrichtingsverkeer van de werkgever naar de PDOS. Via elektronische weg (e-mail of een
postbussysteem zoals Tax On Web ) moeten de (toekomstige) gepensioneerden,
de werkgevers, andere publieke diensten, het “middenveld” (ziekenfondsen, vakbonden, enz.) de gegevensbanken van de PDOS kunnen raadplegen. Door zo een
“pensioenkadaster” te ontwikkelen, wordt de elektronische gegevensuitwisseling
tussen de diverse pensioeninstellingen geoptimaliseerd.
Uiteraard zal deze evolutie van grote invloed zijn op de ontwikkeling van Pencalc.
Veel taken die tot dusver handmatig gebeuren (invoer van loopbaan, weddeschaal, enz.) zullen geautomatiseerd worden, de opbouw van het dossier wordt
afhankelijk van de elektronische input door derden, de consultatie zal worden
uitgebreid tot “externe” niveaus enz. Binnen de PDOS zal de nadruk noodzakelijkerwijze moeten verschuiven van het louter operationele karakter van de technische bureaus (gegevensinvoer) naar een doorgedreven controlefunctie van de
elektronisch aangeboden data en de correcte verwerking ervan in Pencalc. Bovendien is het zeer belangrijk dat, als “externe” derden toegang hebben tot de
PDOS-systemen (voor input van gegevens of raadpleging van dossiers), op elk
niveau de veiligheid van het systeem kan worden gewaarborgd.
Tot dusver werden slechts enkele stappen ondernomen in de richting van de
gewenste scenario’s. Aangezien niet zomaar alle nodige middelen kunnen worden
vrijgemaakt, zal de volledige informatisering een werk van lange adem blijken.
Het valt daarbij te vrezen dat deze informatisering voorrang zal krijgen op de
verdere ontwikkeling van Pencalc zelf. Gezien de lange periode die tot nu nodig
was voor de realisatie van het programma tot op zijn huidige niveau, is het mogelijk dat de toekomstige, consequente uitbouw van Pencalc tot een allesomvattend
geheel voor de automatische vaststelling en berekening van de pensioenen nog
lang kan duren.
In haar antwoord wijst de PDOS op de onderhandelingen die zij al een aantal jaren
voert met het Ministerie van Landsverdediging en de Vlaamse Gemeenschap over
het aanleveren van digitale pensioendossiers als alternatief voor de handmatige
invoer van gegevens.

18
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Het Rekenhof stelt vast dat op dit vlak voorlopig nog geen enkele vooruitgang
werd geboekt. Voor de uitbouw van een volwaardige loopbaangegegevensbank
voor de overheidssector geldt hetzelfde.
Het antwoord van de minister ligt in dezelfde lijn als de reactie van de PDOS: er zijn
nog steeds onderhandelingen met meerdere departementen bezig om tot een elektronische uitwisseling van gegevens te komen. De minister wijst er wel op dat de
kwaliteit van de geleverde informatie niet noodzakelijk hoger zal liggen wanneer de
verantwoordelijkheid voor de correctheid ervan (nog) meer bij de aanleverende personeelsdiensten wordt gelegd. Bovendien zullen de authentieke documenten (die nu
door het Rekenhof worden geëist) vaak materieel niet meer beschikbaar zijn.
Het Rekenhof deelt de bekommernis van de minister. Vanzelfsprekend zal het
Rekenhof dan eventueel ook de controleregels aan deze nieuwe situatie moeten
aanpassen.
3.2.3

Correcte en tijdige herberekening van pensioenen bij wijziging van
de pensioenreglementering

De geïntegreerde structuur van Pencalc belemmert de aanpassing van eerder ingevoerde gegevens aan een nieuwe reglementering: elk dossier wordt immers bewaard
als het resultaat van ingevoerde data waarop een bewerking of formule is toegepast. Een opsplitsing tussen gegevensbestanden met data, en aparte rekenbladen,
waardoor de PDOS op elke onderscheiden toestand kan terugvallen (en dus herzieningen kan programmeren volgens hun datum van uitwerking), zou meer klaarheid
bieden. Bovendien kunnen dan voor verschillende soorten pensioenen aparte rekenbladen worden ontworpen, zodat het systeem minder log en sneller werkt.
Bij de controle van meerdere dossiers werd vastgesteld dat de PDOS het hierboven geschetste probleem omzeilt. Voor een herziening die uitwerking heeft na de
ingangsdatum van het pensioen wordt in Pencalc een nieuw, ﬁctief dossier aangemaakt. Vanaf dat moment bestaan dus voor de betrokkene twee dossiers
gelijktijdig naast elkaar. Het Rekenhof heeft er al eerder op gewezen dat een
dergelijke werkwijze een risico inhoudt voor latere pensioenberekeningen, naargelang de wijzigingen ingaan op de ingangsdatum van het pensioen of op een
later ogenblik. Het gevaar bestaat immers dat na meerdere herzieningen uiteindelijk wordt gesteund op een foutieve situatie.
De PDOS erkende deze bezorgdheid maar stelde dat bij de aanvang van Pencalc
steeds als uitgangspunt werd genomen dat een pensioen enkel kon worden berekend op de ingangsdatum ervan. De evolutie van een dossier door wijzigingen na
de ingangsdatum was dus niet ingecalculeerd. De herwerking van Pencalc om
deze extra berekeningen te incorporeren in het “basis”dossier is volgens de PDOS
zeer ingrijpend en tijdrovend, zodat tot dusver moet worden teruggegrepen naar
een “ﬁctieve tweede” berekening (als men de wijziging zou doorvoeren in het
basisdossier, zou die immers de oorspronkelijke gegevens overschrijven), wat
impliceert dat “het huidige systeem nog geen echte waarborgen biedt om vergissingen te vermijden bij de overname van gegevens voor toekomstige herzieningen of voor overlevingspensioenen”22 23.
22

Brief van 10 augustus 2004 van de directeur-generaal van de AP, in antwoord op de brief van het
Rekenhof van 12 mei 2004.

23

Als bij het ontstaan van een overlevingspensioen al een rustpensioen bestaat, worden de gegevens
van dit dossier namelijk “gekopieerd” als basis voor de opmaak van het overlevingspensioen. Indien
naast het oorspronkelijke rustpensioendossier ook nog (een of meerdere) “ﬁctieve” rustpensioendossiers bestaan (waaronder de enige “correcte” pensioentoestand), is het risico op een foutieve
vaststelling van het overlevingspensioen onmiskenbaar aanwezig.
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Begin 2006 kondigde de PDOS aan dat de Pencalc-software ingrijpend zou worden
gewijzigd. Daardoor zouden voor één en dezelfde persoon meerdere pensioenen
moeten kunnen worden berekend, zowel op eenzelfde ingangsdatum als op verschillende ingangsdatums. Op 29 juni 2006 werd de structuur van de database
inderdaad aangepast.
Verder stelt het Rekenhof vast dat de PDOS binnen Pencalc niet alleen volledige,
ﬁctieve dossiers gebruikt, maar ook ﬁctieve weddeschalen invoert als basis voor
pensioenberekeningen.
In sommige gevallen valt deze werkwijze te rechtvaardigen omdat ze rechtstreeks
voorvloeit uit de pensioenreglementering zelf24. In andere gevallen vormt het
gebruik van ﬁctieve weddeschalen en het aanhoudend invoeren van nieuwe combinaties met deze weddeschalen een nodeloos zware procedure die de kans op
fouten in de geautomatiseerde pensioenberekening verhoogt. Meer bepaald verwijst het Rekenhof naar de werkwijze voor de perequatie (die slechts wordt uitgevoerd in jaarlijkse schijven van 5 %) als gevolg van de integratie van de schalen
van niveau 1 in de nieuwe loopbaan van niveau A bij de Federale Overheid. De
PDOS is zich bewust van dit probleem, want in februari 2005 werd beslist om de
invoer van ﬁctieve weddeschalen stop te zetten in afwachting van een technische
oplossing. Tot op heden is een dergelijke oplossing niet voorhanden.
In haar repliek onderschrijft de PDOS de kritiek van het Rekenhof op de structuur
van Pencalc en wijst zij erop dat intussen externe programmeurs werden ingezet,
zodat het op termijn mogelijk moet worden om voor één en dezelfde persoon
meerdere pensioensituaties te berekenen, zowel op de oorspronkelijke ingangsdatum als op latere datums. De minister kondigt aan dat deze inspanningen vóór het
einde van dit jaar zullen resulteren in uitgebreidere berekeningsmogelijkheden.

3.3

Pencalc en interne controle

Onder 2.2 werd gesteld dat een correcte pensioenberekening via Pencalc vooral
afhangt van de correcte invoer van gegevens. De indruk kan ontstaan dat het
programma in alle gevallen in staat zou zijn een onlogische of foutieve invoer van
gegevens te signaleren of zo nodig te corrigeren. Pencalc bezit echter geen, of
niet genoeg, bijkomende controles die zulke foutieve invoer belemmeren.
Grosso modo kunnen de verschillende vormen van interne controle in Pencalc als
volgt worden ingedeeld:
•

In bepaalde schermen wordt de invoer van gegevens beperkt tot een aantal
voorgeprogrammeerde mogelijkheden die via hulptabellen kunnen worden
opgeroepen. Er werd al op gewezen dat een dergelijke beperking niet altijd
een hulpmiddel is voor de behandelende ambtenaar en de zaken veeleer
compliceert dan vergemakkelijkt. Een meer doordachte beperking van de
aangeboden mogelijkheden in Pencalc zou een tijdswinst opleveren en veel
fouten kunnen voorkomen.
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Dit is o.m. zo voor de toepassing van de waarborgregeling die, naar aanleiding van de weddeverhoging van de directeurs van het basisonderwijs, op het gebied van pensioenberekening werd
ingevoerd (art. 4 van de wet van 13 mei 1999 betreffende de berekening van het rustpensioen van
het onderwijzend en bestuurspersoneel van het kleuter- en lager onderwijs). Uit een onderzoek van
het Rekenhof bleek dat de PDOS deze reglementering correct in Pencalc heeft opgenomen en dat
de ﬁctieve weddeschalen die de PDOS daarvoor gebruikt, correct werden berekend.
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•

In andere schermen wordt de invoer van onmogelijke gegevens geweigerd.
Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om diensten verricht na de ingangsdatum
van het pensioen in het systeem in te voeren.

•

Eerder zelden worden bepaalde gegevens op hun onderlinge samenhang
gecontroleerd. Zo verbindt Pencalc aan de ingevoerde “reden van oppensioenstelling” automatisch bepaalde beperkingen van het pensioenresultaat. Het is dus belangrijk dat de correcte reden van oppensioenstelling
wordt vermeld, zoniet genereert het systeem mogelijk nieuwe fouten.
Onder 2.2 werd echter al aangegeven dat de “keuzebeperking” van redenen van oppensioenstelling tot 67 niet bepaald van aard is om het risico
op fouten te beperken.

•

In een aantal gevallen waarschuwt Pencalc voor mogelijke anomalieën in
de pensioenberekening, maar zonder verdere controle of correctie.

De PDOS erkent dat Pencalc weinig internecontrolefuncties bevat voor de met
de hand ingevoerde gegevens maar stelt dat ze bewust heeft gekozen voor een
toepassing met een eerder “open” karakter, om drie redenen:
•

De PDOS behandelt rust- en overlevingspensioenen die voortvloeien uit
tewerkstelling in een gevarieerde reeks administratieve entiteiten (departementen, gemeenten, enz.). Daardoor krijgt ze te maken met een variëteit
van personeels- en bezoldigingsstatuten, wat een grote ﬂexibiliteit van de
invoerschermen en van de aanneembaarheid van gegevens vereist. Een
rigide controle van elke input in Pencalc zou enkel leiden tot vertraging.

•

De inzameling van de basisgegevens nodig voor een sluitende inputcontrole is, gelet op de waaier van toepasselijke statuten, een uitzonderlijk
arbeidsintensief proces, waarvoor de middelen op dit moment ontbreken.

•

Een te strikt werkinstrument zou de gebruikers elke beoordelingsmarge
ontnemen en hen herleiden tot loutere invoerders van gegevens.

Het Rekenhof is van oordeel dat bovenstaande argumenten geen reden zijn om
de uitbouw van een efﬁciënte interne controle uit te stellen.
Allereerst is een aangepaste software een efﬁciënt middel om de invoer van gegevens te controleren. De grote variëteit aan gegevens, en dus mogelijke fouten bij
de invoer ervan, vormt een argument om een dergelijke controle in het programma
in te bouwen. Fouten in pensioenberekening leiden tot klachten en vertraging in de
behandeling van dossiers.
Uiteraard is de inzameling van de basisgegevens over de toepasselijke personeelsen bezoldigingsstatuten een arbeidsintensief proces. Deze taak zou echter niet
door de PDOS, maar wel door de betrokken administratieve entiteiten moeten
worden uitgevoerd25. Zij zijn immers het best op de hoogte van de toepasselijke
statuten en eventuele wijzigingen. De gegevens kunnen overigens systematisch
elektronisch worden doorgeseind naar de PDOS. Die moet ze nadien enkel correct
in Pencalc verwerken. Een doorgedreven informatisering kan de snelheid en de
juistheid van de pensioenberekening alleen maar ten goede komen.
Het argument dat een te strikte controle de intellectuele inbreng van de ambtenaren van de PDOS zou inperken, houdt geen steek: Pencalc werd geconcipieerd om
pensioendossiers geautomatiseerd, en dus uniform, te behandelen. De ambtenaren kunnen hun professionele kennis bij voorkeur gebruiken bij de behandeling van

25

Het Rekenhof voert momenteel een onderzoek uit naar de kwaliteit en het beheer van de gegevens
die aan de PDOS worden overgezonden.
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probleemdossiers die nog niet volledig passen in de gestructureerde Pencalcomgeving. Doordat de diensthoofden van de technische bureaus van de PDOS
aan bepaalde dossiers, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetswijzigingen, een
nieuwe reglementering of eerder vastgestelde moeilijkheden, geen risicoproﬁel kunnen toekennen, kunnen ze niet aan een speciﬁeke controle onderworpen worden.
Om deze tekortkoming op te vangen, heeft de PDOS voorgesteld het Rekenhof
in te schakelen in een systeem van elektronische voorlegging26. Daarbij zou de
PDOS bepaalde dossiers als “risicovol” kunnen bestempelen of zouden de PDOS
en het Rekenhof in onderling overleg zelfs criteria kunnen vastleggen om te bepalen welke dossiers automatisch als risicogevallen moeten worden beschouwd.
Een dergelijke aanpak gaat echter in tegen de opbouw en de werking van de controlepiramide. De PDOS moet zelf de nodige initiatieven nemen om een efﬁciënte
interne controle te ontwikkelen. Als extern controleorgaan moet het Rekenhof op
de correcte werking van de interne controle toezien, in volledige onafhankelijkheid.
In zijn antwoord geeft de directeur-generaal van de PDOS toe dat de interne
controle kan worden verbeterd. Hij is echter van mening dat het uitwerken van
betere controlemechanismen tot de “ﬁne tuning” van Pencalc behoort, die nog
moet worden toegepast op de hele programmering. De minister deelt mee dat bij
de redactie van het personeelsplan voor de PDOS aandacht zal worden besteed
aan de oprichting van een interne audit- en controlecel. Het Rekenhof blijft erop
wijzen dat een efﬁciënte interne controle een essentieel onderdeel van een goed
beheer vormt en derhalve als prioriteit moet worden gesteld.

3.4
3.4.1

Klantvriendelijkheid van Pencalc
De ambtenaar van de PDOS

Voor een geoefende gebruiker die de nodige gegevens vlot kan invoeren, biedt
Pencalc heel wat voordelen. Het grootste pluspunt is dat het systeem ingewikkelde berekeningen (bv. bij deeltijdse prestaties van wisselende omvang) zelf uitvoert. Waar een ambtenaar enkele uren nodig had om dergelijke pensioenen te
berekenen, voert Pencalc dit in een paar seconden uit. Bovendien zijn zuivere
rekenfouten uitgesloten.
Niettemin wordt de behandelende ambtenaar nog met zekere tekortkomingen
van Pencalc geconfronteerd.
In hoofdstuk 2 werd aangegeven dat de invoer van gegevens in Pencalc veel tijd
vraagt. Een doorgedreven informatisering, waarbij loopbaangegevens rechtstreeks
in Pencalc worden gekopieerd, zou bijgevolg een aanzienlijke tijdsbesparing betekenen. Bovendien worden zo fouten bij de invoer van gegevens uitgesloten.

26

Brief van 10 augustus 2004 van de directeur-generaal van de AP, in antwoord op de brief van het
Rekenhof van 12 mei 2004.
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3.4.2

De gepensioneerde

Geregeld heeft het Rekenhof al gesteld dat de contacten tussen de administratie
en de gepensioneerden niet altijd in de “begrijpelijke taal” verlopen die het handvest van de sociaal verzekerde27 voorschrijft. Het overzicht van de Pencalc-pensioenstaat mag dan wel volledigheid nastreven (om eventuele discussies later te
vermijden, omdat dit document bewijskracht verkrijgt), de leesbaarheid ervan is
vaak matig. Soms is de verstrekte informatie verwarrend, misleidend of fout,
waarbij het niet duidelijk is of deze mankementen inherent zijn aan Pencalc dan
wel het gevolg zijn van handmatige toevoegingen.
Ook de pensioenstaten van dossiers waarvoor gedeelten van de reglementering
nog niet geprogrammeerd zijn, geven vaak een misleidende indruk. In dergelijke
gevallen is het risico op fouten en vergissingen reëel, omdat de pensioenstaat
een combinatie wordt van gegevens uit Pencalc, en later met de hand toegevoegde berekeningen of conclusies. Het Rekenhof verwijst hier naar een overlevingspensioen onderworpen aan de regels van de cumulatie met een inkomen uit
beroepsactiviteit. In de pensioenstaat wordt de cumulatiewetgeving niet besproken; het pensioen wordt op de normale wijze berekend en in de conclusie wordt
het bruto-maandbedrag vermeld, aangevuld met de mededeling “Uw pensioenbedrag kan nog worden beïnvloed door de wetgeving inzake de cumulatie van
pensioenen met beroeps- of vervangingsinkomsten”.
In haar repliek blijft de PDOS van mening dat ruim voldaan is aan de vereiste van
leesbaarheid en duidelijkheid. Zij steunt daarvoor op tevredenheidsenquêtes bij
recent gepensioneerden en op een studie van de cel Leesbaarheid bij het OFO,
zonder die documenten bij te voegen. Weliswaar erkent zij dat de verstrekte
informatie tot nu toe niet altijd volledig was, maar dit zou grotendeels zijn weggewerkt door de recente aanpassingen van Pencalc. Het Rekenhof wijst erop dat
de pensioenstaat nog onvoldoende volledig is. Ook op dit vlak belooft de minister
een verbetering.
3.4.3

De toekomstige gepensioneerde

Momenteel kunnen toekomstige gepensioneerden (ambtenaren, werknemers én
zelfstandigen) een raming van hun rustpensioen vragen vanaf 55 jaar28. In zijn
beleidsnota voor 2006 plant de minister voor Leefmilieu en Pensioenen dat iedereen, ongeacht de aard van zijn loopbaan, op termijn een individuele berekening
van zijn pensioenbedrag moet kunnen krijgen. Vanaf 55 jaar zou dit elk jaar automatisch moeten gebeuren.
Concreet is het de bedoeling dat de Rijksdienst voor Pensioenen vanaf juni 2006
automatisch via het project “AURA” (automatische raming) en samen met het
loopbaanoverzicht, een pensioenraming bezorgt aan alle werknemers die in België
wonen, een activiteit als werknemer uitoefenen of uitgeoefend hebben en die de
leeftijd van 55 jaar bereiken. Vanaf 2010 zal dit initiatief worden uitgebreid naar
de andere pensioenstelsels en moet een automatische raming vóór de leeftijd van
55 jaar mogelijk worden. Voor de openbare sector zal de PDOS deze beleidslijn
moeten uitvoeren.

27

Wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde en koninklijk
besluit van 16 juli 1998 tot uitvoering voor de pensioenstelsels van de openbare sector van de wet
van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde.

28

Iemand die in de overheidssector werkt en pensioengerechtigd is vóór de leeftijd van 60 jaar kan
dit vanaf vijf jaar vóór zijn normale pensioenleeftijd.
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Daarnaast is vanaf juni 2006 het project “e-peninfo”29 operationeel: de website
www.kenuwpensioen.be biedt iedereen30 de mogelijkheid zijn toekomstig pensioenbedrag te simuleren. Genoemd project is ontstaan uit het beleidsplan van de
minister dat stelt dat de burger steeds beter, en op steeds vroegere leeftijd, over
zijn toekomstige pensioenrechten wil worden geïnformeerd. Binnen een geïntegreerde webtoepassing is daartoe een simulatieprogramma ontwikkeld om een
pensioenbedrag te berekenen in ieder pensioenstelsel (ambtenaren, werknemers
en zelfstandigen) en voor gemengde loopbanen.

3.5

Pencalc als beleidsinstrument

Een database met alle gegevens over de pensioengerechtigden (identiteit, leeftijd,
aantal jaren dienst, gemiddelde wedde, aantal en soort aanneembare verloven,
tijdsboniﬁcatie wegens diplomabezit, aanneembare gevalideerde diensten, leeftijd
en reden van pensionering, enz.) kan een nuttig instrument zijn bij het bepalen van
het beleid en het vaststellen van de kostprijs van bepaalde beleidskeuzes. Zo
heeft het Rekenhof in 2005 op basis van enkele selecties uit de database van
Pencalc de kostprijs proberen te ramen van een aantal wetsvoorstellen over de
cumulatie van een pensioen met een inkomen uit beroepsactiviteit of met een
vervangingsinkomen31. Daarbij stelde het Rekenhof vast dat nog heel wat informatie, hoewel ze wordt ingevoerd in Pencalc, niet wordt gecodeerd en dus niet uit de
database kan worden “geﬁlterd”32. Deze beperking geldt vanzelfsprekend ook voor
berekeningen die zouden kunnen worden afgeleid uit nog niet geprogrammeerde
stukken wetgeving (bijv. cumulatiewetgeving, pensioencomplement wegens leeftijd). Positief is dan weer dat de kostprijs van de perequaties33 ten gevolge van
een (geplande) weddeverhoging wel goed kan worden becijferd.

29

De oorspronkelijke werktitel van dit project was “e-pension”.

30

Waar het project “AURA” zich enkel richt tot de personen van 55 jaar en ouder, is deze website
voor elke burger bedoeld.

31

Deze raming gebeurde op basis van gegevens die de PDOS uit Pencalc had “gedistilleerd” via het
softwarepakket “BusinessObjects”.

32

Ook bij de bespreking van de begroting 2006 wees het Rekenhof al op een verwant probleem: de
bruikbaarheid van de begroting als beleidsinstrument. Toen werd onder andere aangegeven dat de
kostprijs van de overheidspensioenen wordt vertekend doordat “pensioenen wegens lichamelijke
ongeschiktheid” volledig als “pensioenen” worden beschouwd hoewel ze eigenlijk, tenminste totdat
de titularis de normale pensioenleeftijd bereikt, het equivalent zijn van een invaliditeitsuitkering in
de privésector.

33

Met toepassing van artikel 12 van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevings-pensioenen van het personeel van de openbare sector
volgen de pensioenen van de openbare sector de evolutie van de wedden. Deze “welvaartsvastheid” wordt bereikt doordat het pensioenbedrag automatisch wordt aangepast telkens als het
maximum van de wedde verbonden aan de laatste graad van het gewezen personeelslid wordt
verhoogd.
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Hoofdstuk 4
Aanbevelingen

Pencalc moet voor de PDOS het instrument bij uitstek worden om de rust- en
overlevingspensioenen te berekenen en te beheren van alle administratieve entiteiten waarvoor zij bevoegd is. In dit opzicht beveelt het Rekenhof de volgende
maatregelen aan.

4.1

Aanpassing van de structuur van Pencalc

Voor een doorzichtig en efﬁciënt dossierbeheer is het wenselijk dat Pencalc snel
verder structureel wordt aangepast, zodat voor één en dezelfde persoon meerdere pensioensituaties kunnen worden berekend, zowel op de oorspronkelijke
ingangsdatum als op latere datums. Met de huidige opbouw kan nog niet vlot
worden ingespeeld op wijzigingen aan de regelgeving waarvan het toepassingsveld zich uitstrekt over al lopende pensioenen.

4.2

Uitbouw van een efﬁciënte interne controle en doorgedreven
informatisering van de gegevensinstroom

Een zwakke schakel in Pencalc vormt de handmatige invoer van gegevens waardoor het risico op fouten vergroot. Mede door de brede waaier van invoermogelijkheden kan het pensioen berekend worden op basis van foutieve data, wat aanleiding geeft tot rechtzettingen en vertraging in de behandeling van dossiers.
Aangepaste software die de ingevoerde gegevens op hun onderlinge samenhang
controleert en eventueel corrigeert, kan het grootste deel van deze vergissingen
voorkomen.
Een volledig gestandaardiseerde, elektronische gegevensinstroom zou dergelijke
fouten bovendien zo goed als onmogelijk maken en alle betrokken diensten en
departementen voor hun eigen verantwoordelijkheden plaatsen. Op die manier
kan de PDOS in de toekomst een dienst worden die enkel nog verantwoordelijk
is voor de toepassing van de pensioenreglementering zonder zich te moeten
bekommeren om de correctheid van een aantal basisgegevens. Het Rekenhof
deelt de zorg van de minister wat de kwaliteit van de geleverde informatie betreft,
maar meent dat die kan worden gewaarborgd door speciﬁeke controles uitgevoerd in de diverse personeelsdiensten.

4.3

Verdere ontwikkeling van Pencalc tot een volledig instrument
van pensioenberekening en -beheer

Het Rekenhof beveelt aan de geldende pensioenreglementering snel volledig in
Pencalc op te nemen. Zolang bepaalde berekeningen met de hand moeten worden
uitgevoerd of bepaalde gegevens in Pencalc moeten worden “ingepast”, vormt het
immers geen volwaardig berekenings- en beheersprogramma. Om dezelfde reden
verdient het aanbeveling om wetswijzigingen telkens binnen de kortst mogelijke
termijn in het programma te implementeren.
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4.4

Grotere klantvriendelijkheid van Pencalc

Teneinde de betrokkenen het best te informeren over hun pensioenrechten, zou
de Pencalc-pensioenstaat duidelijker moeten worden gemaakt. In zijn huidige
vorm geeft dit document vaak meer aanleiding tot bijkomende vragen dan dat het
de gepensioneerde inzicht verschaft in de berekening van zijn pensioen.

4.5 Uitbouw van Pencalc tot een volwaardig beleidsinstrument
Gelet op de vergrijzing van de bevolking en de daaraan verbonden groeiende
kosten, is er nood aan kwaliteitsvolle prognoses en simulaties, waarmee de kostprijs van bepaalde beleidskeuzes kan worden begroot. Daartoe kan Pencalc de
basis vormen, omdat het alle gegevens over de pensioengerechtigden van de
openbare sector bevat. Om uit die gegevensbank bepaalde informatie te distilleren, kan de PDOS eventueel speciale softwarepakketten gebruiken (zoals BusinessObjects of SAS), maar om een performant beleidsinstrument te ontwikkelen,
moeten álle in Pencalc opgenomen gegevens worden gecodeerd.
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Bijlage
Antwoord van de minister
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