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Verslag aan het federale parlement: De pensioenmotor: Ontwikkeling en
toepassing voor de ambtenarenpensioenen

In zijn verslag aan het federale parlement stelt het Rekenhof vast dat de databank
die de loopbaangegevens van ambtenaren aanreikt aan de nieuwe pensioenmotor,
nog altijd niet volledig is. Daardoor kan op www.mypension.be voor ambtenaren
niet steeds een correcte pensioenraming worden gemaakt. Aangezien een volledig
loopbaanoverzicht onontbeerlijk is om de pensioenrechten vast te stellen over alle
stelsels, is dit evenmin het geval bij een gemengd pensioen (ambtenaar plus
werknemer of zelfstandige).
Sinds einde 2017 kunnen de meeste burgers via www.mypension.be een raming van hun
wettelijk pensioen raadplegen, ongeacht of ze een loopbaan als ambtenaar, werknemer of
zelfstandige hebben gehad. Dat kan dankzij de pensioenmotor, een samenwerkingsproject
tussen de drie pensioenstelsels. Het grote succes van de toepassing toont aan dat de burger
behoefte heeft aan duidelijke informatie over zijn pensioen. De geboden informatie is
weliswaar een momentopname. Ze biedt dus geen garantie voor het pensioen dat de
betrokkene uiteindelijk zal ontvangen. Bovendien is de informatie erg summier. Daardoor
kan de betrokkene niet nagaan of de raming correct is, noch controleren of er rekening
gehouden werd met alle loopbaan‐ en weddenelementen.
Het Rekenhof stelt vast dat bijna drie jaar na de uiterste datum voor aangifte van de
loopbaangegevens in de openbare sector, de Capelo‐databank, die de loopbaangegevens van
ambtenaren aan de pensioenmotor levert, nog altijd niet volledig is. Voor een onbekend
aantal ambtenaren (met name degenen die op 31 december 2010 niet meer in dienst waren
bij de overheid) ontbreken zelfs alle loopbaangegevens bij de overheid. Ook voor
contractuele personeelsleden werd vaak geen aangifte gedaan. Bijkomend zijn vaak de
militaire diensten niet aangegeven. Bepaalde specifieke reglementering (bijvoorbeeld over
de pensioenbonus, het preferentieel tantième, het minimumpensioen…) is niet of slechts
deels geprogrammeerd. Dit alles kan leiden tot foutieve informatie in MyPension, zowel
inzake de vaststelling van de vroegste pensioendatum als de berekening van het te
verwachten pensioenbedrag.
Het Rekenhof doet aanbevelingen, deels voor wettelijke aanpassingen, en deels over de
werking van de Federale Pensioendienst. Onder meer beveelt het aan werkgevers die hun
aangifteplicht niet nakomen, een sanctie op te leggen. De minister van Pensioenen stelde in
zijn antwoord al een wettelijk initiatief in het vooruitzicht, en benadrukte verder dat een
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pensioendossierafhandeling voor hem van groot belang zijn. Hij zal dan ook vragen aan de
Federale Pensioendienst om de werkpunten en aanbevelingen ter harte te nemen.
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 De pensioenmotor: Ontwikkeling en toepassing voor de ambtenarenpensioenen werd
aan het federale parlement bezorgd. Het verslag en dit persbericht zijn alleen in elektronische
vorm beschikbaar op www.rekenhof.be.
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