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Persmededeling 
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Verslag aan het federale Parlement:  
pensionering wegens gezondheidsredenen in de openbare sector 

Het Rekenhof heeft aan het federale parlement een verslag toegestuurd over de 
pensionering wegens gezondheidsredenen van statutaire personeelsleden in de openbare 
sector. Het rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid is een pensioenstelsel eigen 
aan de openbare sector. Het houdt in dat het pensioen van een personeelslid ingaat van 
zodra een Dienst voor Medische Expertise zijn invaliditeit heeft vastgesteld. In de privésector 
ontvangt een loontrekkende in dat geval tot de normale pensioenleeftijd een uitkering die ten 
laste valt van de tak ziekte en invaliditeit van de sociale zekerheid. 

De reglementaire bepalingen betreffende de vaststelling van de lichamelijke ongeschiktheid 
van de statutaire ambtenaren van de overheidssector leggen regels op die verschillen 
naargelang van de sectoren: in sommige gevallen moet de werkgever binnen een 
welbepaalde termijn het advies vragen van een Dienst voor Medische Expertise (DME), 
terwijl die vraag in andere gevallen facultatief blijft. Bovendien worden de regels ter zake in 
de feiten niet steeds strikt nageleefd. Deze vaststellingen verklaren de grote verschillen die 
het Rekenhof heeft vastgesteld wat betreft de duur van de periode van ziekte of invaliditeit 
die voorafging aan de pensionering wegens lichamelijke ongeschiktheid. Die verschillen zijn 
er niet alleen tussen personeelsleden van verschillende openbare werkgevers, maar 
eveneens tussen personeelsleden van eenzelfde werkgever. Dit druist in tegen het principe 
van gelijke behandeling van de statutaire personeelsleden van de overheidssector.  

Deze vaststelling moet ook worden bekeken vanuit de bijzondere context van de financiering 
van de overheidspensioenen. Doordat aan de openbare werkgever (inclusief de 
gemeenschappen en de gewesten) de mogelijkheid wordt gelaten de termijn te bepalen 
waarbinnen de verschijning voor de DME wordt gevraagd, kan die werkgever immers het 
ogenblik beïnvloeden vanaf wanneer het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid ten 
laste valt van de federale Schatkist, alsook het bedrag van dat pensioen. 

Het Rekenhof acht het noodzakelijk dat de openbare werkgevers worden herinnerd aan hun 
wettelijke of reglementaire verplichtingen op dat gebied. Bovendien moet er een 
harmonisering komen van de reglementeringen betreffende het verschijnen voor de DME.  

De minister van Pensioenen heeft zich geëngageerd om zijn steun te verlenen aan elk 
initiatief om, binnen de werkgroepen van het gemeenschappelijk comité voor alle 
overheidsdiensten, een denkoefening op te starten met de verschillende openbare 
werkgevers over het gebrek aan reglementaire verduidelijkingen die kunnen worden 
toegepast inzake de termijnen om voor de DME te verschijnen. 

Voorts zijn nog andere reglementaire aanpassingen wenselijk. Zo zou de huidige termijn van 
30 dagen waarbinnen de DME zijn beslissing moet nemen, moeten worden verlengd, vermits 
het praktisch onmogelijk is die termijn na te leven. Het gelijktijdig meedelen van de beslissing 
van de DME aan de werkgever en aan het personeelslid zou verplicht moeten zijn. De 
administratieve statuten inzake de heraffectatie van de personeelsleden zouden moeten 
worden versoepeld wanneer die heraffectatie voortvloeit uit een beslissing van de DME. 
Momenteel, wanneer een dergelijke heraffectatie onmogelijk blijkt, kan de definitieve 
pensionering van het betrokken personeelslid slechts twaalf maanden later ingaan. Deze 
termijn zou kunnen worden ingekort.  
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Het Rekenhof heeft tot slot vastgesteld dat de procedures die de PDOS heeft ingevoerd, het 
mogelijk maken te vermijden dat er te veel tijd verstrijkt tussen het einde van de betaling van 
de bezoldiging door de werkgever en de storting van het eerste maandelijkse pensioen 
wegens ongeschiktheid.  

 

-------------------------------------------------------------- 

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 een beter 
overheidsbeheer door de parlementaire vergaderingen, de beheerders en de gecontroleerde 
diensten nuttige en betrouwbare informatie te bezorgen, die voortvloeit uit een 
tegensprekelijk onderzoek. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof 
onafhankelijk van de overheden die het controleert.  

Het integrale verslag Pensionering wegens gezondheidsredenen in de overheidssector 
(40 p.), de samenvatting (2 p.) en dit persbericht zijn beschikbaar op de website van het 
Rekenhof (www.rekenhof.be). 
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