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Validatie van studieperiodes  
bij de vaststelling  
van het overheidspensioen
Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd van de validatie van studieperiodes bij de vaststelling 
van de overheidspensioenen. Het wenste daarmee na te gaan of de Federale Pensioendienst 
(FPD) aan de ambtenaren voldoende en correcte informatie heeft bezorgd over de vernieuwde 
regelgeving, of de verstrekte ramingen van een eventuele diplomaregularisatie voldoende precies 
zijn en of de aanvraagprocedure efficiënt en objectief georganiseerd is. Daartoe onderzocht het 
bij de FPD een ruime steekproef van aanvragen om informatie en van aanvragen tot regularisatie. 

De wetswijziging om studieperiodes niet langer te laten meetellen bij de berekening van het 
pensioen van ambtenaren had voornamelijk een verdere harmonisering van de drie grote 
pensioenregelingen (ambtenaren, werknemers, zelfstandigen) tot doel. In de vorige regelgeving 
genoot een ambtenaar een bonificatie voor het bezit van een hoger diploma, als dat noodzakelijk 
was voor een aanwerving of latere bevordering. Een ambtenaar kon echter niet op vrijwillige basis 
studietijd laten meetellen voor de pensioenberekening, zoals werknemers en zelfstandigen wel 
kunnen. In de nieuwe regeling werd de gratis bonificatie voor het bezit van een hoger diploma 
afgeschaft en kan de studietijd ook voor ambtenaren alleen nog meetellen als de betrokkene 
daarvoor betaalt. Zoals in de regeling voor werknemers en zelfstandigen kunnen ambtenaren 
voortaan ook ieder hoger diploma valoriseren, los van de benoemingsvoorwaarden.

Tussentijdse cijfers tonen inmiddels aan dat veel minder ambtenaren gebruik hebben gemaakt van 
de nieuwe regeling dan verwacht. Het succes van een dergelijke regelgeving staat of valt deels met 
de kwantiteit en de kwaliteit van de informatie hierover aan de burger/ambtenaar. Het Rekenhof 
heeft vastgesteld dat de FPD de HR-diensten en de uitbetalingsorganen van ambtenaren weinig 
heeft ingeschakeld als kanaal om correcte en volledige informatie te verspreiden. In de pers werd 
de nieuwe regeling voor de ambtenaren eerder summier vermeld. 

Het Rekenhof heeft ook 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). Door 
de trage totstandkoming van de wet had de FPD nochtans ruim de tijd om zich voor te bereiden 
op deze bijkomende opdracht. 

De trage verwerking kan worden toegeschreven aan de aanhoudende onvolledigheid van de 
loopbaangegevens in de databank Capelo en aan de problemen om de gegevens uit de databanken 
van de drie grote pensioenstelsels via de pensioenmotor te stroomlijnen. Ook het feit dat de FPD 
niet automatisch over alle studiegegevens van een ambtenaar beschikt (een bewuste keuze bij de 
ontwikkeling van het Capelo-project) werkt vertraging in de hand.

Het Rekenhof is van oordeel dat de wetgeving zelf verbeterd kan worden. Zo werd de 
aanvraagprocedure niet nauwkeurig genoeg bepaald, ontbreekt een termijn waarbinnen de 
aanvrager moet reageren op het keuzevoorstel en werden de begin- en einddatum van die 
keuzetermijn en van de betalingstermijn niet objectief gedefinieerd. De wetgever liet ook 
na specifieke regels vast te stellen voor enkele bijzondere groepen. Zo is er geen bijzondere 
aanvraagtermijn voor ambtenaren die om gezondheidsredenen ambtshalve worden 
gepensioneerd, werd niet bepaald in welke gevallen een ‘derde’ een regularisatie van studies kan 
vragen en werd niet geregeld onder welke voorwaarden een (belanghebbende) 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 webtoepassing MyPension is in dat licht een waardevol initiatief. 
Ambtenaren van wie de (gemengde) loopbaan correct is verwerkt in de pensioenmotor, krijgen er 
zeer snel een gestandaardiseerde raming van hun pensioenrechten. MyPension is echter nog geen 
volwaardige simulatietool en moet dan ook op korte termijn verder worden uitgebouwd, zodat 
burgers een compleet beeld kunnen krijgen van de financiële gevolgen van loopbaanbeslissingen 
op hun pensioen. 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.



Inhoud





VALIDATIE VAN STUDIEPERIODES BIJ DE VASTSTELLING VAN HET OVERHEIDSPENSIOEN / 7

Hoofdstuk 1
Inleiding 11

1.1 Context 11
1.2 Onderzoeksvragen 12
1.3 Auditmethode 13
1.4 Verloop van de audit 13

Hoofdstuk 2
Draagwijdte  
van de wetswijziging 15

2.1 Uitgangspunten 15
2.1.1 Rapport van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 15
2.1.2 Wet van 28 april 2015 16
2.1.3 Wet van 2 oktober 2017 16

2.2 Meer- en minderopbrengsten 18
2.2.1 Prognose van de budgettaire impact in het voorontwerp van wet 18
2.2.2 Begrotingsonderzoek 18
2.2.3 Werkelijke resultaten 19

Hoofdstuk 3
Informatieverstrekking  
door de FPD 21

3.1 Initiatieven van de FPD 21
3.1.1 Infosessies voor het personeel 21
3.1.2 Brochures voor de burgers/ambtenaren 21

3.2 Via HR-kanalen 22
3.3 Via de sociale media en de pers 22

3.3.1 Via sociale media 22
3.3.2 Via de “gewone” pers 22

3.4 Antwoorden op vragen van burgers/ambtenaren 24
3.5 Evaluatie 25

Hoofdstuk 4
Procedure voor de aanvraag van een regularisatie 27

4.1 Uitwerking van de procedure in de wet 27
4.2 Verdere regeling van de procedures 29

Hoofdstuk 5
Dossieronderzoek 31

5.1 Werkwijze en populatie 31
5.2 Resultaten 31

5.2.1 Behandelingstermijnen 31
5.2.2 Invloed van ontbrekende gegevens in de databanken van de loopbanen 34
5.2.3 Hiaten in de aanvraagprocedure 37

5.3 Evaluatie 38



8

Hoofdstuk 6
Raming van de kostprijs  
en de opbrengst  
van een regularisatie 41

6.1 Mogelijke knelpunten  41
6.1.1 Ambtenaren voor wie de diplomabonificatie volledig gratis blijft 41
6.1.2 Geen bijkomende beperking van de studietijd 42
6.1.3 Beperking tot relatief en absoluut maximum  42
6.1.4 Impact van de regularisatiebijdrage op de personenbelasting 43

6.2 Duidelijkheid van de communicatie 44
6.3 Kwaliteit van de ramingen 45
6.4 Evaluatie 46

Hoofdstuk 7
Simulaties in MyPension 47

Hoofdstuk 8
Conclusie en aanbevelingen 49

8.1 Conclusie 49
8.2 Aanbevelingen 51

Bijlage 

Antwoord van de minister van Pensioenen  55



Validatie van studieperiodes  
bij de vaststelling  
van het overheidspensioen





VALIDATIE VAN STUDIEPERIODES BIJ DE VASTSTELLING VAN HET OVERHEIDSPENSIOEN / 11

Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1 Context

Tot 30 november 2017 werd voor de berekening van het pensioen van ambtenaren 
automatisch rekening gehouden met de studieperiodes, op voorwaarde dat het behaalde 
diploma vereist was voor de functie waarin de ambtenaar werd benoemd of waarin hij later 
werd bevorderd. 

Einde 2016 werd aangekondigd dat deze diplomabonificatie voor de pensioenberekening1 
zou worden afgebouwd. Dat gebeurde door de wet van 2 oktober 20172. Het stelsel van 
“gratis” bonificatie van een noodzakelijk diploma werd stopgezet en vervangen door een 
systeem waarbij de ambtenaar zijn studieperiodes of een gedeelte daarvan tegen betaling 
kan regulariseren. Het nieuwe systeem is vergelijkbaar met wat in de privésector van 
toepassing is. 

Om een geleidelijke overgang naar het nieuwe systeem te garanderen, werd in de wet 
rekening gehouden met verworven rechten:

• De bonificatie blijft kosteloos voor en wordt automatisch toegekend aan de ambtenaren 
die uiterlijk op 1 december 2018 (dus een jaar na de ingangsdatum) aan de voorwaarden 
voldeden voor een vervroegd pensioen, ongeacht de werkelijke (latere) ingangsdatum 
van hun pensioen. Voor deze personen verandert er dus niets.

• Voor ambtenaren die vast benoemd worden vanaf 1 december 2017 wordt de gratis 
bonificatie volledig afgeschaft.

• De ambtenaren die vóór 1 december 2017 vast benoemd waren met als voorwaarde het 
bezit van een hoger diploma, behouden een gedeelte van de kosteloze bonificatie in 
verhouding tot hun al gepresteerde loopbaan. Daartoe wordt de minimale studieduur 
van het diploma vermenigvuldigd met een breuk waarvan:
• de teller gelijk is aan het aantal maanden van de totale gepresteerde loopbaan (dus 

ook voorgaande diensten of diensten in enig ander stelsel die recht geven op een 
pensioen); 

• de noemer 540 bedraagt (het totale aantal maanden van een loopbaan van 45 jaar). 
Het resultaat geeft het aantal maanden dat als “verworven recht” gratis wordt toegekend3.

1 Dus voor de vaststelling van het pensioenbedrag. De bonificatie voor het recht op pensioen, met andere woorden 
voor de bepaling van de vroegste pensioendatum, was al eerder afgebouwd.

2 Wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de 
berekening van het pensioen.

3 Voorbeeld: iemand die 36 jaar (432 maanden) heeft gepresteerd, heeft dus recht op 432/540 van de duur van zijn 
diploma, dat is 80 %. Voor een universitair diploma met een duur van 5 jaar studies, levert dit dus 60 maanden x 
80 % = 48 maanden gratis diplomabonificatie op.
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• De ambtenaar kan de studieperiodes die niet gratis worden gevalideerd, regulariseren 
door middel van stortingen. Deze studieperiodes zijn bovendien niet beperkt tot die 
welke hebben geleid tot een noodzakelijk diploma. Een ambtenaar kan nu dus ook 
andere studies regulariseren4. Hij kan dus nu meer studieperiodes in aanmerking laten 
nemen, zij het tegen betaling.

De nieuwe regelgeving betekent voor de Federale Pensioendienst (FPD) extra werk: hij 
moet voor elke ambtenaar de gratis diplomabonificatie berekenen, maar ook de vragen tot 
regularisatie van studieperiodes verwerken. Bovendien werd verwacht dat hij de ambtenaren 
voldoende en correct informeerde over de nieuwe reglementering en de concrete gevolgen 
voor de vaststelling van hun pensioen.

Om de nieuwe reglementering toe te passen heeft de FPD zijn berekeningssoftware 
aangepast. Ook biedt hij ambtenaren en werknemers uit de privésector de mogelijkheid via  
www.mypension.be simulaties uit te voeren om de invloed van een regularisatie van (een 
gedeelte van) studieperiodes op het pensioenbedrag na te gaan.

1.2 Onderzoeksvragen

Het Rekenhof heeft onderzocht in hoeverre de FPD de nieuwe reglementering over 
diplomabonificatie correct toepast en in hoeverre de aangepaste software die bonificatie 
automatisch berekent. Bovendien is het nagegaan of de FPD de ambtenaren juist en 
voldoende informeert over de concrete gevolgen van de nieuwe regeling voor de vaststelling 
van hun pensioen. 

Het onderzoek wil een antwoord bieden op de volgende onderzoeksvragen:

• Hoe worden ambtenaren geïnformeerd over de nieuwe reglementering inzake 
diplomabonificatie? Is deze informatie correct en volledig?

• Kan een ambtenaar aan de hand van deze informatie een gefundeerde beslissing nemen 
over een eventuele regularisatie van zijn studieperiodes?

• Hoe verloopt de procedure voor regularisatie van studieperiodes?
• Is deze procedure efficiënt georganiseerd (gebruiksgemak, doorlooptijd…)?
• Worden de gratis diplomabonificatie en de regulariseerbare studieperiodes correct 

berekend?
• Wordt de invloed van een eventuele regularisatie van (een gedeelte van) de studieperiode 

correct gesimuleerd in MyPension?

4 Zo kan een ambtenaar met een universitair diploma, die werkt in een graad waarin een diploma kandidaat/bachelor 
vereist was, nu ook de twee bijkomende jaren van het licentiaats- of masterdiploma valoriseren door bijkomende 
stortingen. Een ambtenaar met een diploma hoger of universitair onderwijs die werkt in een graad waar geen 
diplomavoorwaarden gelden, kan nu deze diploma’s ook valoriseren door persoonlijke stortingen.

http://www.mypension.be
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1.3 Auditmethode

De audit werd uitgevoerd aan de hand van documenten (dienstorders, verslagen van 
werkgroepen enz.) en interviews met de verantwoordelijke ambtenaren. 

Bovendien werd de correcte toepassing van de nieuwe wetgeving getoetst aan de hand van 
concrete aanvragen en de behandeling daarvan door de FPD. Daartoe vroeg het Rekenhof 
bij de FPD twee lijsten op:

• een lijst met alle effectieve aanvragen tot afkoop van studieperiodes;
• een lijst met alle vragen om inlichtingen over de nieuwe regelgeving.

Omdat uit het vooronderzoek gebleken was dat de toepassing van de regelgeving geen 
bijzondere moeilijkheden zou opleveren voor bepaalde groepen of categorieën van 
ambtenaren, werd uit beide lijsten een aselecte steekproef getrokken. 

1.4 Verloop van de audit

20 februari 2019 Aankondiging van de audit bij de minister van 
Pensioenen en bij de administrateur-generaal van 
de FPD

September 2019 tot november 2020 Uitvoering van de audit en opmaak van het  
ontwerpverslag

3 februari 2021 Verzending van het ontwerpverslag naar de 
administrateur-generaal van de FPD en de minister 
van Pensioenen

23 februari 2021 Antwoord van de administrateur-generaal van de 
FPD op het ontwerpverslag

12 maart 2021 Antwoord van de minister van Pensioenen op het 
ontwerpverslag
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Hoofdstuk 2

Draagwijdte  
van de wetswijziging
De ontstaansgeschiedenis van deze wetswijziging maakt duidelijk dat ze past in de tendens 
naar harmonisering van de verschillende pensioenregelingen (ambtenaren, werknemers, 
zelfstandigen) en dat ze de bedoeling had om op korte termijn te zorgen voor een besparing 
in de overheidspensioenen. Bovendien verstreek heel wat tijd tussen het opmaken 
van het voorontwerp van wet en het in voege treden van de regelgeving, waardoor de 
pensioenadministratie voor deze bijkomende taak over een lange voorbereidingsperiode 
beschikte.

2.1 Uitgangspunten

2.1.1 Rapport van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040
De Commissie Pensioenhervorming werd op 15 april 2013 opgericht met als opdracht her-
vormingen voor te bereiden om de sociale en financiële duurzaamheid van onze pensioen-
stelsels te versterken. Haar rapport bevatte aanbevelingen om de diverse pensioenstelsels 
te moderniseren en te harmoniseren. Ze pleitte daarbij voor “een gelijklopende invulling van 
de notie loopbaanvoorwaarden voor de toegang tot het pensioenrecht”5. De loopbaanvoor-
waarden moesten op termijn gelijkaardig zijn voor ambtenaren en werknemers. In die geest 
lag ook een identieke benadering van studieperiodes voor de hand:

Studieperiodes zullen in geen enkel wettelijk pensioenstelsel nog meetellen. Dit impliceert 
de (geleidelijke) afschaffing van de diplomabonificatie in het ambtenarenpensioenstelsel en 
de simultane afschaffing van de mogelijkheid tot regularisatie van de studiejaren in de wet-
telijke pensioenstelsels voor de werknemers en de zelfstandigen6.

De commissie gaf ook aan waarom voor dat voorstel werd gekozen:

De Commissie opteert voor een eenvormige regeling, over alle wettelijke pensioenstelsels 
heen, door studiejaren niet langer mee te tellen voor de pensioenberekening, noch gratis, 
noch mits regularisatie. Niettegenstaande het belangrijk is om de scholingsgraad te verho-
gen, moet men zich er tegelijk van bewust zijn dat dezelfde scholingsgraad ook op een signi-
ficante wijze interfereert met de levensverwachting en die proportioneel verlengt. Vandaar 
is het verantwoord om studiejaren zowel voor de toegang tot het pensioen als voor de bere-
kening ervan als het ware te neutraliseren.

5 Commissie Pensioenhervorming 2020-2040, Een sterk en betrouwbaar sociaal contract. Voorstellen van de Commissie 
Pensioenhervorming 2020-2040 voor een structurele hervorming van de pensioenstelsels, Brussel, juni 2014,  
p. 115, https://socialsecurity.belgium.be/ .

6 Ibidem.

https://socialsecurity.belgium.be/nl/publicaties/een-sterk-en-betrouwbaar-sociaal-contract
https://socialsecurity.belgium.be/nl/publicaties/een-sterk-en-betrouwbaar-sociaal-contract
https://socialsecurity.belgium.be/
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Specifiek voor de overheidspensioenregeling geldt dat een onvolledige afschaffing van de 
diplomabonificatie, met andere woorden enkel voor de toegang tot het recht (…), op termijn 
veeleer een averechts effect heeft, doordat het pensioenuitstel uiteindelijk zal resulteren in 
hogere pensioenbedragen. Enkel bij volledige afschaffing van de diplomabonificatie – zowel 
voor de toegang tot het recht als voor de berekening van het pensioen – is er een continu 
effect: in die hypothese zal de loopbaanverlenging de duur van de verloren diplomabonifica-
tie in de pensioenberekening niet volledig compenseren, wat leidt tot een lager gemiddeld 
pensioenbedrag.7

2.1.2 Wet van 28 april 20158

De wet van 28 april 2015 zorgde voor een eerste belangrijke aanpassing aan de regelgeving 
over de studieperiodes in de ambtenarenpensioenen. Ze bepaalde dat op termijn de 
studieperiodes (van een noodzakelijk diploma) niet meer in aanmerking zouden worden 
genomen bij de vaststelling van de minimale loopbaanduur om vervroegd met pensioen te 
kunnen gaan. De wet realiseerde daarmee het eerste deel van het voorstel van de Commissie 
Pensioenhervorming (afschaffing van de bonificatie voor het recht).

2.1.3 Wet van 2 oktober 20179

Op 19 oktober 2016 behandelde de ministerraad een voorontwerp van wet betreffende de 
regularisatie van studieperiodes. Een begeleidende nota10 verklaarde dat het voorgelegde 
ontwerp voor de berekening van het ambtenarenpensioen invulling gaf aan een van de 
bepalingen uit het regeerakkoord, namelijk een onderzoek naar “de uitfasering van 
de diplomabonificatie voor de berekening van het pensioenbedrag door een regularisatie 
van de studieperiodes via een persoonlijke bijdrage”. De nota vermeldde duidelijk dat het 
voorontwerp van wet afwijkt van het voorstel van de commissie Pensioenhervorming:

“In tegenstelling tot wat de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 heeft voorgesteld, 
wordt de diplomabonificatie dus niet afgeschaft. Studiejaren kunnen nog steeds in aan-
merking worden genomen voor de pensioenberekening. Ze zullen in aanmerking worden 
genomen mits het betalen van een regularisatiebijdrage, zoals reeds het geval is bij de werk-
nemers en zelfstandigen.”

De Inspectie van Financiën had op 14 juli 2016 over dit voorontwerp een negatief advies 
uitgebracht11. Haar belangrijkste bezwaren waren dat het globaal en op lange termijn een 
ongunstige budgettaire maatregel zou zijn en dat de voorgestelde timing vanuit praktisch 
oogpunt onrealistisch was. 

De minister van Pensioenen reageerde op dit negatieve advies in een brief aan de minister 
van Begroting van 18 juli 201612. Hij wijst erop dat de wijziging in het regeerakkoord is 

7 Idem, p. 121.
8 Wet van 28 april 2015 houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector, gebaseerd op 

het wetsontwerp van 2 maart 2015, zie Parl. St. Kamer, 2 maart 2015, DOC 54 922/001, Wetsontwerp houdende 
bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector, www.dekamer.be.

9 Wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de 
berekening van het pensioen. 

10 CMR van 20 oktober 2016, nota van 19 oktober 2016 (2016A75168.004).
11 Inspectie van Financiën, CMR Advies van 10 oktober 2016 (2016A75168.004).
12 Kenmerk HV/FD/SSe/08947.

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0922/54K0922001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0922/54K0922001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0922/54K0922001.pdf
http://www.dekamer.be
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opgenomen en gaat in op de bezwaren van de inspecteur van Financiën. Hij weerlegt de 
stelling dat het gaat om een budgettair ongunstige maatregel: ofwel beslist de ambtenaar 
immers zijn diploma niet te regulariseren, waardoor het niet meer meetelt voor de 
berekening van het pensioenbedrag, ofwel regulariseert de ambtenaar de studieperiode 
wel maar financiert hij ten minste voor een gedeelte zelf de opname ervan in het pensioen. 
Over het feit dat ambtenaren nu diploma’s kunnen regulariseren die niet noodzakelijk 
waren tijdens de loopbaan (en daarom voorheen nooit zouden hebben meegeteld in de 
pensioenberekening) en die dus wel degelijk nieuwe uitgaven veroorzaken, verklaart hij 
dat deze gevallen eerder marginaal zullen zijn13. Verder is de minister het ook niet eens met 
de stelling dat de administratieve uitvoering van de regularisatieaanvragen voor de FPD 
onrealistisch zou zijn. Hij wijst er bovendien op dat de FPD extra budget heeft gevraagd om 
bijkomend personeel in dienst te nemen.

De minister van Begroting liet nog dezelfde dag weten akkoord te gaan met het voorgelegde 
voorontwerp van wet: “En effet, celui-ci, exécutant une mesure décidée lors du contrôle 
budgétaire d’avril 2016 aura un impact budgétaire favorable.” 14

Verderop in de totstandkoming van de nieuwe wet beklemtoonde de minister van 
Pensioenen meermaals dat het aspect harmonisering voor hem van groot belang was15. In 
zijn beleidsnota voor het begrotingsjaar 2019 geeft hij een bijkomende reden waarom hij het 
voorstel van de Commissie Pensioenhervorming niet volledig heeft gevolgd, met name “…de 
jongeren ertoe aanzetten om studies te ondernemen en hierin te slagen zonder dat ze hoeven 
te vrezen voor een negatieve impact op hun pensioen” 16.

Op die manier werd het oorspronkelijke uitgangspunt van de Commissie 
Pensioenhervormingen verlaten, omdat het in alle stelsels mogelijk bleef om studieperiodes 
te valideren bij de pensioenberekening, weliswaar na betaling.

Op 12 mei 2017 startte de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie COCOF een 
belangenconflict over het wetsontwerp op17. Door de vertraging die daardoor ontstond, 
werd de oorspronkelijke ingangsdatum van de nieuwe regelgeving onhaalbaar. Daardoor 
kreeg de FPD meer tijd om zich voor te bereiden op zijn bijkomende taak. De inhoud van de 
nieuwe regelgeving veranderde immers intussen niet fundamenteel.

13 Uit de praktijk blijkt dat ongeveer 22 % van de aanvragen voor regularisatie uit 2018 en 2019 betrekking hebben op 
voorheen niet-vereiste diploma’s.

14 Op dat ogenblik was het nog steeds de bedoeling dat de nieuwe regelgeving in werking zou treden op 
1 november 2016, zodat de eerste regularisatiebijdrages nog konden worden geboekt in het begrotingsjaar 2016.

15 “Dit wetsontwerp beoogt de harmonisering van het in aanmerking nemen van de studieperiodes in de drie 
pensioenstelsels: pensioenen van de publieke sector, pensioenen van de werknemers en pensioenen van de 
zelfstandigen.” Parl. St. Kamer, 22 maart 2017, DOC 54 2378/001, Wetsontwerp betreffende de harmonisering van 
het in aanmerking nemen van studieperiodenvoor de berekening van het pensioen, p. 3, www.dekamer.be. Dezelfde 
tekst wordt herhaald in de memorie van toelichting van het ontwerp van wet (p. 4).

16 Parl. St. Kamer, 17 oktober 2018, DOC 54 3296/002, Algemene Beleidsnota Pensioenen, p. 11, www.dekamer.be.
17 Door het belangenconflict werd de bespreking van het wetsontwerp in de Kamer opgeschort vanaf 12 mei 2017 en 

kon de eindstemming pas plaatsvinden op 21 september 2017.

https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/54/2378/54K2378001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/54/2378/54K2378001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/54/2378/54K2378001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3296/54K3296002.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3296/54K3296002.pdf
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2.2 Meer- en minderopbrengsten

Hoewel de minister van Pensioenen altijd aangaf dat de wijziging van de regelgeving over 
diplomabonificatie voor harmonisering moest zorgen, blijkt duidelijk dat ook besparen 
een doelstelling was. Zo schrijft de minister in de brief van 30 december 2016 waarmee 
hij de Raad van State verzoekt om binnen vijf werkdagen advies te verstrekken over het 
wetsontwerp: “Il est impératif que la réforme entre en vigueur pour le 1er mars 2017 au plus tard 
en raison des rendements budgétaires qu’elle doit générer…”

2.2.1 Prognose van de budgettaire impact in het voorontwerp van wet
In de brief waarmee de minister reageerde op de kritiek vanwege de inspecteur van 
Financiën (zie punt 2.1.3) raamde hij ook de minderuitgaven en meerontvangsten die in de 
eerste jaren na de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving zouden worden gehaald.

Tabel 1 − Prognose van de budgettaire impact in het voorontwerp van wet (in miljoen euro)(*)

2016 2017 2018 2019

Minderuitgaven 0 0,3 1,6 3,5

Meerontvangsten 10 25 24 2,8
(*) Initieel werd uitgegaan van een inwerkingtreding op 1 november 2016, wat uiteindelijk 1 november 2017 werd. De 

meerontvangsten en minderuitgaven zouden daardoor met ruim een jaar vertraging moeten worden gehaald. 
Bovendien bedroeg de voorgestelde regularisatiebijdrage eerst 1.425,32 euro per jaar en werd ze uiteindelijk 
1.500 euro (zodat de meerontvangsten 105 % van het geraamde zouden moeten bedragen).

Bron: brief van de minister van Pensioenen aan de minister van Begroting

In een antwoord op een recentere schriftelijke parlementaire vraag stipte de minister van 
Financiën aan dat “het belangrijkste element van de hervorming van het afkopen van de 
studiejaren niet van financiële aard was” 18. Verder vermeldde hij dat in 2018 2,5 miljoen euro aan 
regularisatiebijdragen door ambtenaren was geïnd en verder tot 31 juli 2019 3,5 miljoen euro. 
De minister gaf ook “een zeer voorlopige schatting” voor het volledige kalenderjaar 2019: 
het geïnde bedrag zou moeten oplopen tot ruim 56 miljoen euro (geen uitsplitsing tussen 
werknemers en ambtenaren). 

2.2.2 Begrotingsonderzoek
De verantwoordingen bij de begrotingsvoorstellen over overheidspensioenen bleven jaar 
na jaar vaag over de impact van de nieuwe regelgeving, zowel op de ontvangsten (door de 
regularisatiebijdragen) als op de uitgaven (door de afbouw van de gratis bonificaties voor 
noodzakelijke diploma’s). In zijn rapporten over de begrotingen formuleerde het Rekenhof 
dan ook herhaaldelijk opmerkingen, zowel over de onduidelijke ramingen als over het feit 

18 Parl. St. Kamer, 12 november 2019, QRVA 55 005, vraag nr. 34 van de heer Verherstraeten van 18 september 2019 
aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van 
Ontwikkelingszaken, p.75, www.dekamer.be.

https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0005.pdf
http://www.dekamer.be
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dat de nieuwe regelgeving niet vanaf het geplande tijdstip zou zorgen voor de vooropgestelde 
besparingen19.

2.2.3 Werkelijke resultaten
Het Rekenhof vroeg de totale opbrengst aan stortingen op bij de FPD. Eind november 2019 was 
10,7 miljoen euro aan regularisatiebijdragen gestort. Bij het afsluiten van het onderzoek, 
midden 2020, was dat gestegen tot iets meer dan 15 miljoen euro. De cijfers waren niet 
uitgesplitst per kalender- of begrotingsjaar.

Uit een overzicht blijkt dat vooral de oudere ambtenaren een regularisatiebijdrage 
betaalden. Zij krijgen dan ook een snelle return van hun “investering”, aangezien ze niet 
zo ver meer af staan van hun vroegste of wettelijke pensioendatum. Het verschil tussen 
mannen en vrouwen is beperkt.

Tabel 2 − Overzicht van de betalingen tot eind juni 2020 (bedragen in euro)

Leeftijdsgroep
Mannen Vrouwen

Aantal Bedrag Aantal Bedrag

1952-1958 1.007 1.658.182,92 1.084 1.669.349,88

1959-1963 1.359 2.286.260,86 1.507 2.283.390,88

1964-1968 694 1.451.019,15 742 1.474.864,77

1969-1973 395 1.067.023,75 378 966.221,85

1974-1978 200 653.329,35 189 607.044,97

1979-1983 113 412.759,71 62 237.462,43

1984-… 39 162.116,28 27 97.696,90

Totaal 3.807 7.690.692,02 3.989 7.336.031,68

Algemeen totaal 7.796 15.026.723,70

Bron: FPD

Het Rekenhof ontving geen cijfers over de minderuitgaven die het gevolg zijn van de afbouw 
van de gratis diplomabonificatie.

De opbrengst van de regularisatiebijdragen lag eind juni 2020 dus nog heel ver van 
de vooropgestelde bedragen (zie punt 2.2.1). Het gaat daarbij wel om effectief gestorte 
regularisatiebijdragen. Door de trage verwerking van de aanvragen door de FPD (zie 
hoofdstuk 4) moesten eind juni 2020 nog heel wat dossiers verwerkt worden. Het is dan 
ook nog niet duidelijk welk bedrag uiteindelijk naar de pensioenfinanciering zal vloeien, 
wanneer alle aanvragen die gebeurden tijdens de overgangsperiode zijn verwerkt en alle 
geïnteresseerden hun regularisatiebijdrage hebben gestort. Het is nu echter al duidelijk dat 
de opbrengst ver onder de verwachting zal blijven.

19 Zie Rekenhof, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het 
begrotingsjaar 2016, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juni 2016, p 59-60; Commentaar 
en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017, december 2016, p 107; 
Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017, 
19 mei 2017, p 78, www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/2016_23_Begroting2016A1.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2016_23_Begroting2016A1.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2016_49_Begroting2017.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2016_49_Begroting2017.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2017_10_Begroting2017A1.pdf
http://www.rekenhof.be
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Hoofdstuk 3

Informatieverstrekking  
door de FPD
Het succes van de regelgeving die het mogelijk maakt om (een deel van) de studies te laten 
meetellen in de berekening van het pensioen, staat of valt deels met de informatie die 
hierover wordt verstrekt. 

De wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde (die tot 
doel heeft de rechten van de sociaal verzekerde op een eenduidige manier vast te stellen) 
legt een informatieplicht op aan de instellingen van de sociale zekerheid. In principe 
gaat die verplichting over het verstrekken aan elke sociaal verzekerde van alle dienstige 
inlichtingen over zijn rechten en verplichtingen wanneer de betrokkene daar schriftelijk om 
verzoekt (passief). Uit de bedoeling van de wetgever met het handvest blijkt echter dat de 
burger/ambtenaar ook zonder (schriftelijk) verzoek maximaal actief geïnformeerd moet 
worden over zijn sociale rechten20.

Het Rekenhof heeft dan ook aandacht besteed aan de wijze waarop de burgers/ambtenaren 
op de hoogte werden gebracht van de nieuwe regelgeving en in hoeverre de informatie 
correct en volledig was.

3.1 Initiatieven van de FPD

3.1.1 Infosessies voor het personeel
De FPD organiseerde tussen de publicatie en de inwerkingtreding van de nieuwe wet 
infosessies voor zijn personeel waarin zowel het stelsel van de ambtenaren als dat van de 
werknemers aan bod kwam. De info was nadien ter beschikking op het intranet van de 
FPD. Deze sessies vormden een goede kennismaking met het wettelijk kader voor wie de 
evolutie van de regelgeving niet van nabij had opgevolgd.

3.1.2 Brochures voor de burgers/ambtenaren
De FPD verstrekt ook informatie aan de bevolking, via brochures voor werknemers en voor 
ambtenaren21. De brochures worden geregeld geactualiseerd (maart 2020 voor ambtenaren 
en september 2019 voor werknemers). Voor burgers die de website kunnen raadplegen, 
bevatten ze voldoende en adequate informatie; ze leggen ook duidelijk uit hoe en waar je 
een regularisatie kunt aanvragen of een vraag om informatie kunt stellen.

20 “Dat handvest moet de sociaal verzekerde beter beschermen. De uitoefening van diens rechten is afhankelijk van drie 
voorwaarden: hij moet weten dat die rechten bestaan, hij moet er gebruik van willen maken en hij moet de toepassing 
ervan kunnen vorderen”. Parl. St. Kamer, 18 maart 1992, DOC 48 353/001, Wetsvoorstel tot invoering van het 
“handvest” van de sociaal verzekerde, p. 1, www.dekamer.be.

21 Terug te vinden op de website van de FPD, www.sfpd.fgov.be, rubriek ‘Kenniscentrum’ en verder ‘Publicaties’.

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/48/0353/48K0353001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/48/0353/48K0353001.pdf
http://www.dekamer.be
http://www.sfpd.fgov.be
https://www.sfpd.fgov.be/nl/kenniscentrum/publicaties/brochures
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3.2 Via HR-kanalen

De FPD organiseerde druk bijgewoonde infosessies voor de medewerkers van de 
personeelsdiensten van de overheidswerkgevers en van de diensten die de wedden van 
ambtenaren betalen (zoals PersoPoint voor een groot deel van de federale ambtenaren 
en een aantal sociale secretariaten voor de ambtenaren van lokale besturen). Hoewel die 
diensten een sleutelrol hadden kunnen vervullen in het informeren van ambtenaren, heeft 
de FPD van die mogelijkheid weinig gebruik gemaakt. De FPD gaf daarbij aan dat naar zijn 
oordeel publiciteit maken voor dergelijke regularisatie niet toekwam aan een administratie. 

3.3 Via de sociale media en de pers

3.3.1 Via sociale media
Op een parlementaire vraag over “de acties die zouden worden gepland om de 
informatieverstrekking rond de afkoop van studiejaren te verbeteren en om het systeem meer 
bekendheid te geven” antwoordde de minister van Pensioenen:

Daarenboven zal er tegen eind 2018 een budget van 5.400 euro zijn besteed aan in-
formatiecampagnes op de sociale media om de maatregel te promoten. Het is de be-
doeling om meer bezoekers te lokken naar de websites www.rachetezvosetudes.be en  
www.koopuwstudies.be. Ter informatie, een campagne van één week op Facebook in het 
begin van 2018 (kost 600 euro), heeft de volgende resultaten opgeleverd: 118.693 personen 
werden bereikt; 85.322 reacties werden geteld (het betreft personen die de video hebben 
bekeken); 2.519 kliks naar de websites www.rachetez.be of www.koopuwstudies.be werden 
geteld). 22

De twee genoemde websites werden ingetrokken vóór het einde van de wettelijke 
overgangsperiode van drie jaar die eindigde op 30 november 2020. Dat lijkt erop te wijzen 
dat de FPD en de minister er niet veel heil (meer) van verwachtten.

3.3.2 Via de “gewone” pers
De pers besteedt sinds de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving geregeld aandacht 
aan de “afkoop van studiejaren”. In de eerste maanden na de inwerkingtreding werd vrijwel 
steeds uitgegaan van de regelgeving voor de werknemers (en de zelfstandigen), maar werd 
nauwelijks rekening gehouden met een aantal bijzonderheden voor ambtenaren. De focus 
lag hoofdzakelijk op twee aspecten:

• Wat levert de afkoop van een jaar studie aan extra pensioen op?
• Welk effect heeft een pensioenverhoging op de belastingen?

Voor het eerste aspect vermeldde de pers doorgaans alleen de pensioenverhogingen in het 
werknemersstelsel. De bruto-opbrengst is daar namelijk een forfaitair bedrag dat alleen 

22 Parl. St. Kamer, zittingsperiode 54, schriftelijke vraag en antwoord, 0308, vraag van mevrouw Becq van 
23 april 2018.
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verschilt naargelang het gaat om een pensioen als alleenstaande of een gezinspensioen23. 
De validering van één jaar studieperiode levert aan de huidige index een bijkomend bruto-
pensioen op van ruim 277 euro (alleenstaande) en 346 euro (gezinspensioen) per jaar. 
Voor ambtenaren daarentegen is het resultaat niet forfaitair, maar rechtstreeks evenredig 
met de zogenaamde “referentiewedde”24. De opbrengst van de afkoop van een studiejaar is 
daardoor voor elke ambtenaar verschillend (hoe hoger de wedde, hoe hoger de opbrengst), 
maar altijd hoger dan voor een werknemer.

Onderstaande tabel geeft voor vijf functies die bruto-opbrengst voor ambtenaren weer. 

Tabel 3 –  Bruto-opbrengst van de afkoop van een studiejaar voor enkele ambtenarenfuncties 
(in euro)(1)

Niveau Functie / verwachte weddeschaal 
bij het einde van de loopbaan

Eindwedde 
(index 138,01)

Bruto jaaropbrengst 
(huidige index)

C(2) Administratief medewerker / C5 27.167 788

B Administratief deskundige / B5 33.124 961

A Adjunct-adviseur / NA16 44.360 1.287

Adviseur / NA35 51.360 1.490

Adviseur-generaal / NA44 58.990 1.711

(1) Niveau: ambtenaren worden ingedeeld volgens het diploma dat vereist is voor het betrokken niveau. Voor niveau C 
is een getuigschrift hoger middelbaar nodig, voor niveau B een diploma bachelor, voor niveau A een masterdiploma. 

 Eindwedde: de wedde die in die functie normaal op het einde van de loopbaan wordt toegekend (bruto jaarwedde aan 
spilindex 138,01). Om van de gebruikelijke spilindex 138,01 naar de huidige index (toepasselijk vanaf 1 april 2020) te 
komen, moeten de bedragen worden vermenigvuldigd met 1,7410.

 Berekeningsformule: (referentiewedde/60) x index = bruto-opbrengst.
(2)  Dit voorbeeld werd specifiek gekozen omdat het zowat mag gelden als een “minimale” opbrengst. Het voorbeeld 

betreft immers iemand die studietijd voor het bezit van een hoger diploma kan valideren, maar die nooit een functie 
heeft uitgeoefend waarvoor het bezit van dit diploma noodzakelijk was (en die dus geen “gratis” bonificatie kreeg).

Bron: Rekenhof

Voor het tweede aspect focuste de pers meestal op de zogenaamde “belastingval”. Heel wat 
artikelen gaven aan dat de pensioenverhoging die men kon realiseren door de afkoop van één 
of meer studiejaren vaak grotendeels werd “wegbelast”. Dat effect is in feite niet het gevolg 
van een hogere belastingsaanslag, maar van het wegvallen van een belastingvermindering 
die kleinere pensioenen genieten. Wie in dat geval een studieperiode valideert, loopt het 
risico in een hogere inkomenscategorie te vallen en zich daardoor de fiscale gunstige 
positie te ontzeggen. Ambtenaren lopen dat risico zelden, aangezien hun pensioen (zeker 
in geval van een volledige loopbaan) doorgaans boven die belastinggrens ligt en zij dus 
geen belastingvoordeel genieten.

23 In het werknemersstelsel wordt het pensioen ‘alleenstaande’ toegekend aan iedereen die alleenstaande is of wiens 
partner een eigen pensioen geniet of een ander eigen inkomen heeft. Het voordeligere ‘gezinspensioen’ wordt 
toegekend aan iedereen wiens partner geen eigen pensioen geniet of slechts een zeer laag ander eigen inkomen 
heeft. Het onderscheid bestaat niet in het pensioenstelsel van de ambtenaren.

24 Dit is in principe het gemiddelde jaarloon van de laatste tien jaar van de loopbaan van de ambtenaar. 
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In de pers werd daarentegen weinig gewezen op een belangrijker en algemeen geldend 
fiscaal aspect, namelijk de fiscale aftrekbaarheid van de regularisatiebijdrage, waardoor 
zowat de helft van de kostprijs van de validering wordt gecompenseerd door een 
belastingvermindering. De FPD geeft aan dat de gespecialiseerde pers nochtans werd 
aangespoord om deze informatie in een krantenartikel te vermelden.

Ook over de specifieke maatregel in het ambtenarenstelsel waardoor voortaan ook tegen 
betaling diploma’s kunnen meetellen die tijdens de loopbaan niet vereist waren, werd veelal 
niet gesproken.

Kortom, kort na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving vormde de berichtgeving in 
de pers voornamelijk een bron van informatie voor de werknemers. De specifieke aspecten 
voor de ambtenarenpensioenen kwamen daarbij veel minder aan bod. Tegen het einde van 
de periode met “korting” voor de afkoop van studies (30 november 2019) werd in de pers wel 
meer aandacht besteed aan de bijzondere regels voor ambtenaren. Die recentere artikels 
maakten wel het onderscheid tussen de opbrengst voor werknemers en ambtenaren en ook 
het fiscale voordeel kwam vaker aan bod. 

3.4 Antwoorden op vragen van burgers/ambtenaren

Het Rekenhof is nagegaan hoe de FPD omgaat met vragen over de afkoop van studies 
die via de website MyPension worden gesteld. Het vroeg daartoe een lijst op van al die 
vragen tot einde 2019. Omdat het over een homogene populatie ging, onderzocht het 
Rekenhof één aselecte steekproef25. Het stelde vast dat de FPD in de meeste gevallen geen 
onderscheid maakt tussen “vragen om inlichtingen” en “vragen tot regularisatie”26. Burgers 
die (slechts) info vragen over de afkoop van studies, krijgen vaak dezelfde informatie als 
degenen die een aanvraag tot regularisatie indienen. In heel wat gevallen dienden burgers 
na een initiële vraag om info overigens, zonder een antwoord af te wachten, daadwerkelijk 
een vraag tot regularisatie in. De zeventien gevallen in deze steekproef die de FPD 
daadwerkelijk behandelde als “vraag om info” hebben een gemiddelde verwerkingstijd van 
114 dagen. Volgens het sociaal handvest moeten vragen om inlichtingen binnen 45 dagen 
worden beantwoord27. In maar vijf van de zeventien gevallen werd deze wettelijke termijn 
nageleefd. Gelet op het kleine aantal in de onderzochte populatie, leidt dit niet tot verdere 
gevolgtrekking.

In de hele steekproef schommelde de behandelingstermijn enorm, meer bepaald tussen 
1 dag en 521 dagen (dit laatste geval liep nog bij afsluiting van het onderzoek). Die termijn 
is niet recht evenredig met de moeilijkheidsgraad van de vraag of met de opzoekingen die 
nodig waren voor het antwoord. Zo wordt in één geval al na één dag voor een simulatie 
doorverwezen naar de website MyPension; in een ander geval gebeurt hetzelfde, maar 
na 307 dagen. Die gewone doorverwijzing is trouwens het antwoord dat op zeven van 

25 In totaal werden 155 “vragen om info” geselecteerd uit een opgevraagde lijst en daarna onderzocht via de toepas-
singen Pensioenportaal (gegevensbank overheidspensioenen), Theseos (databank werknemerspensioenen), My-
Pension, en voor sommige dossiers ook PenCalc (berekeningsprogramma overheidspensioenen) en CRM (Citizen/
Customer Relationship Management).

26 Maar 17 van de 155 “vragen om info” werden als zodanig behandeld en niet als “vraag om regularisatie” (zie volgend 
hoofdstuk). 

27 Zie artikel 3 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde.
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de zeventien vragen om info wordt gegeven. Bovendien blijkt uit de steekproef dat veel 
vraagstellers een uitgebreidere service ontvangen dan een loutere doorverwijzing, doordat 
hun vraag wordt behandeld als een “vraag tot regularisatie” (waardoor veel meer info 
wordt aangeboden). Het verschil in behandeling en in verwerkingstijd van de vragen lijkt 
volkomen willekeurig te zijn. Het Rekenhof meent dat het voor “vragen om info” nuttig 
zou zijn om ze in te delen volgens inhoud, waardoor gemakkelijke antwoorden (zoals de 
doorverwijzing naar een website of een brochure) zeer snel kunnen worden gegeven.

3.5 Evaluatie

De FPD heeft een groot aantal initiatieven genomen om de mogelijkheid tot het valideren 
van studieperiodes onder de aandacht te brengen. Het Rekenhof meent nochtans dat 
onvoldoende gebruik is gemaakt van de HR-diensten of de uitbetalingsorganen van de 
overheidsdiensten. Zij kunnen immers alle ambtenaren gemakkelijk correcte informatie en 
voorlichting over de nieuwe regelgeving verstrekken. 

De informatie in de pers focuste, althans voor ambtenaren, zeker in de beginperiode weinig 
op twee belangrijke aspecten, met name de fiscale aftrekbaarheid van de regularisatiebijdrage 
en de bruto-opbrengst van de regularisatie die voor een ambtenaar hoger is dan voor een 
werknemer.
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Hoofdstuk 4

Procedure voor de aanvraag 
van een regularisatie
4.1 Uitwerking van de procedure in de wet

De wet bepaalt hoe iemand een regularisatie moet aanvragen28. Hieronder worden verkort 
de vijf etappes weergegeven van een aanvraag die leidt tot een effectieve betaling van een 
regularisatiebijdrage en dus het pensioen van de betrokkene zal verhogen.

Tabel 4 –  Aanvraagprocedure

Stap Actie burger/ambtenaar Actie administratie

1 Aanvraag: schriftelijk of elektronisch (via 
MyPension), altijd vóór de ingangsdatum 
van het pensioen

Onderzoek van de vraag, opmaken 
van een raming van de mogelijke 
“opbrengst”, verzenden van het 
keuzeformulier (welke periodes zijn 
regulariseerbaar?)

2 Keuze van de gewenste periode via het 
ontvangen formulier

Opmaken en verzenden van de 
regularisatiebeslissing (vastlegging van 
het te betalen bedrag)

3 Betalen van regularisatiebijdrage 
binnen zes maanden vanaf de 
regularisatiebeslissing

Ontvangst van de betaling bevestigen 
aan de betrokkene

4 Invoeren van de geregulariseerde 
studieperiode in de gegevensbank, 
zodat hiermee rekening wordt gehouden 
bij een latere raming en bij de eigenlijke 
pensioenberekening

5 Opsturen fiscaal attest waarmee 
de ambtenaar tegenover de fiscus 
bewijst dat hij een (fiscaal aftrekbare) 
regularisatiebijdrage heeft betaald(*) 

(*) Deze stap wordt in de wet over de afkoop van studieperiodes niet vermeld. Uit inlichtingen ingewonnen bij de 
FOD Financiën blijkt dat er ook in de fiscale wetgeving geen verplichting is die het doorsturen van gegevens over 
regularisatiebijdrages voorschrijft of organiseert. Het is nochtans duidelijk dat deze stap nodig is opdat de betrokkene 
al zijn rechten zou kunnen vorderen.

Bron: Rekenhof

De wet vermeldt voor al deze handelingen maar één keer een termijn: de ambtenaar heeft 
zes maanden vanaf de datum van kennisgeving van de regularisatiebeslissing om de 
afkoopsom (in één keer) te storten. Voor alle andere stappen schrijft de wet geen termijn 
voor. 

28 Artikelen 4 tot 11 van de wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van 
studieperioden voor de berekening van het pensioen.
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Voor de stappen die de FPD moet nemen, zijn echter de termijnen uit het handvest van  
de sociaal verzekerde van toepassing. Aangezien de eerste vier stappen allemaal kunnen 
worden beschouwd als “vragen om informatie”29, beschikt de FPD daarvoor zoals al vermeld 
over 45 dagen. De vijfde stap kan niet worden beschouwd als een “vraag om informatie” 
overeenkomstig de wet op de sociaal verzekerde, zodat de termijn hier niet van invloed 
is. De ambtenaar moet overigens pas over dit attest beschikken op het tijdstip van zijn 
volgende belastingaangifte.

De wet vermeldt dus geen termijn voor het terugsturen van het keuzeformulier waarin 
de aanvrager aangeeft welke periode hij wil regulariseren. Een vroege versie van het 
voorontwerp van wet30 bepaalde wel dat de aanvrager zijn keuze kenbaar moest maken 
binnen twee maanden na de verzending door de administratie van “de in paragraaf 2 bedoelde 
inlichtingen” (lees: van de raming en het keuzeformulier), zoniet verviel de aanvraag. Deze 
bepaling werd niet behouden in de uiteindelijke wettekst. 

De FPD vermeldt echter in alle documenten dat de aanvrager het keuzeformulier moet 
terugsturen binnen vier maanden, “op straffe van verval van de aanvraag”31. Deze termijn is 
nergens rechtsgeldig vastgelegd. Het Rekenhof is dan ook van oordeel dat hij geacht moet 
worden niet te bestaan. Een aanvrager kan, na een voorstel van de administratie waar hij 
niet op reageert, zich dan ook nog te allen tijde op die aanvraag beroepen om eventueel te 
genieten van de berekening uit de periode van de aanvraag32.

De wet stelt nog dat “de aanvraag wordt geacht ingediend te zijn op de datum van ontvangst 
door de Dienst33 van de aanvraag tot regularisatie”. De vraag rijst hoe de betrokkene kan 
weten wanneer de FPD zijn per brief verstuurde aanvraag ontvangen heeft, aangezien de 
dienst geen ontvangstbewijs stuurt. De FPD merkt op dat, bij een elektronische aanvraag, 
in de persoonlijke ruimte op de website MyPension een mededeling “doorgestuurd naar de 
FPD” wordt toegevoegd. Dit biedt de betrokkene weinig houvast over de stand van zaken 
van zijn dossier. 

Het feit dat de betrokkene gedurende de volledige behandeltijd van zijn aanvraag in het 
ongewisse blijft, leidt overigens tot vele herhalingen van aanvragen (vaak om de paar 
maanden), tot telefonische herinneringen en ongetwijfeld ook tot heel wat overbodige 
bezoeken aan contactcenters. Een eenvoudige, zo mogelijk automatisch gegenereerde, 
ontvangstbevestiging met vermelding van de ontvangstdatum zou de werklast aanzienlijk 
kunnen verlichten. 

29 Stappen 3 en 5 betreffen louter het verstrekken van informatie; stappen 1, 2 en 4 komen in feite neer op het 
verstrekken van een raming, wat ook als informatieverstrekking moet worden gezien. Zie over het gelijkstellen 
van een raming met een ‘vraag om inlichtingen’ voor de toepassing van het sociaal handvest: Rekenhof, Handvest 
van de sociaal verzekerde: bescherming van de pensioenrechten van de ambtenaar, Brussel, augustus 2015, 29 p., 
www.rekenhof.be. 

30 Versie 15 van het voorontwerp van wet, deel van de bundel CMR 20/10/2016 (kenmerk 2016 A 75168 004).
31 In de praktijk past de administratie deze termijn niet toe. Het is dus eerder een poging om aanvragers ertoe aan te 

zetten snel een beslissing te nemen.
32 De ambtenaar heeft zo altijd recht op een korting van 15 % als hij zijn aanvraag heeft ingediend vóór 1 december 

2019, of op het gewone tarief (in plaats van de hogere ‘actuarieel’ vastgestelde regularisatiebijdrage) als hij een 
aanvraag heeft ingediend voor het einde van de overgangsperiode.

33 Waarbij “Dienst” in de wet zelf (artikel 2, § 2, 2°) wordt gedefinieerd als de Federale Pensioendienst (FPD).

https://www.rekenhof.be/Docs/2015_31_HandvestSociaalVerzekerde.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2015_31_HandvestSociaalVerzekerde.pdf
http://www.rekenhof.be
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Het College van de Ombudsmannen van Pensioenen kaart dit probleem ook aan in zijn 
jaarverslag 201934. Het rapport vermeldt een zestal typevoorbeelden van klachten over “de 
lange wachttijd voordat de FPD tegemoet komt aan de vragen en opmerkingen die de burger 
heeft geformuleerd”. Een van die voorbeelden gaat precies over een vraag betreffende 
de regularisatie van studiejaren en de gratis diplomabonificatie35. Het College van 
Ombudsmannen van Pensioenen merkt daarbij op:

“Maar vaak ontbreekt het in dergelijke gevallen aan een degelijke melding van de opvolging 
van de stand van zaken. Een jaar wachten zonder ook maar enige reactie van de FPD te 
ontvangen werd een aantal keren geconstateerd. Dit ontmoedigt het participatieproces.”36

Het jaarverslag geeft verder aan dat uit de enquête Make My Administration in opdracht 
van de federale Ombudsman over hoe de federale overheid van de toekomst eruit ziet, 
blijkt dat de burgers vaak het gevoel hebben dat er geen of slechts laattijdig gevolg gegeven 
wordt aan hun vragen of klachten. Als suggestie stelt de federale Ombudsman voor om een 
opvolgingssysteem in te voeren dat aangeeft waar de melding in de administratie circuleert 
en hoe snel de burger een antwoord kan verwachten (track and trace). Net als het College 
van de Ombudsmannen van Pensioenen onderschrijft het Rekenhof deze aanbeveling.

De FPD beaamt dat de burger vandaag (slechts) op een “minimale wijze” zijn aanvraag en 
communicatie kan opvolgen in MyPension en dat er van een echte track and trace geen 
sprake is. De FPD stelt verder dat een dergelijk systeem onmogelijk was door de software 
die werd gebruikt bij de ambtenarenpensioenen in de periode waarin de regelgeving over 
de afkoop van diploma’s werd ingevoerd. 

4.2 Verdere regeling van de procedures

In de schoot van de FPD werd een gebruikershandleiding uitgewerkt die de dossierbeheerders 
moet helpen om vlot alle diploma’s te registreren en te beheren in de gegevensbank van 
de pensioenadministratie en om de toevloed aan regularisatieaanvragen oordeelkundig te 
verwerken. 

Op het intranet van de FPD werd ook een documentatiemap opgebouwd die alle 
personeelsleden kunnen raadplegen en die onder meer alle nota’s bevat met beslissingen 
van de werkgroep Regularisatie over concrete interpretatieproblemen37. De nota’s gaan over 
minder voorkomende diploma’s waarvan het niet zonder meer duidelijk is of ze recht geven 
op regularisatie, over de berekening van de regularisatiebijdrage in bijzondere gevallen, 
over het terugstorten van te veel betaalde bijdragen bij fouten van de pensioenadministratie 
of werkgever enz. Deze nota’s vormen vanzelfsprekend een nuttig instrument voor de 
dossierverantwoordelijken. Ze waarborgen ook dat dossiers met dezelfde problematiek 
gelijk worden behandeld. 

34 College van Ombudsmannen van Pensioenen, Jaarverslag 2019, Brussel, p. 48-52, www.ombudsmanpensioenen.be. 
35 Ibidem, Klacht 6, p. 52.
36 Ibidem.
37 Bij het afsluiten van de audit bevatte de map 74 dienstnota’s, waarvan er 55 geheel of gedeeltelijk betrekking 

hadden op interpretaties die verband houden met ambtenarenpensioenen.

https://www.ombudsmanpensioenen.be/nl/publications/2019.htm
http://www.ombudsmanpensioenen.be
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Het Rekenhof heeft onderzocht hoeveel tijd de werkgroep nodig had om een 
interpretatieprobleem te onderzoeken, een richtlijn uit te schrijven en die ten slotte ter 
beschikking van de dossierbeheerders te stellen38. Dat bleek gemiddeld 127 dagen, maar 
bijna twee derde van de onderzochte nota’s (21/33) was afgerond in minder dan 90 dagen en 
een derde (11/33) zelfs in minder dan 45 dagen. Het onderzoek van het merendeel van deze 
principiële probleemgevallen gebeurde dus vrij snel en veroorzaakte weinig vertraging.

38 Op basis van 33 van de 55 voormelde dienstnota’s (voor de andere kon de startdatum waarop werd begonnen met 
het onderzoek van het betrokken probleem niet worden bepaald). 
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Hoofdstuk 5

Dossieronderzoek
5.1 Werkwijze en populatie

Het Rekenhof heeft de aanvragen voor regularisatie geëvalueerd op basis van een 
aselecte steekproef. Het vroeg aan de FPD twee lijsten van alle concrete dossiers vanaf 
de inwerkingtreding van de wet tot eind 2019: de ene lijst bevatte alle “vragen om info” 
over de regularisatie van studies, de andere alle “vragen tot regularisatie”. Zoals al eerder 
aangegeven, bleek dat de FPD de grote meerderheid van de “vragen om info” behandelt als 
“vragen tot regularisatie”. Die werden dan ook verwerkt in de steekproef van de “aanvragen 
tot regularisatie”39.

De “aanvragen tot regularisatie” omvatten zowel cases om het te valideren deel van een 
voorheen gratis (dus: noodzakelijk) diploma te regulariseren, als cases om studieperiodes te 
regulariseren van diploma’s die niet tijdens de loopbaan vereist waren. De administratieve 
verwerking ervan is niet volledig dezelfde: 

• Voor de eerste groep moet het gratis deel worden berekend (d.w.z. het gedeelte van 
de studieperiode voor een noodzakelijk diploma dat bij overgangsmaatregel gratis 
verworven blijft), maar zijn de diplomagegevens normaliter aanwezig in de gegevensbank 
(via de aangifte van de historische of de punctuele gegevens door de werkgever).

• Voor de tweede groep hoeft geen gratis deel te worden berekend, maar aangezien het 
niet gaat om een noodzakelijk diploma, heeft de FPD niet altijd de gegevens over de 
studies (de aanvrager moet het diploma meesturen met zijn aanvraag, maar geregeld 
gebeurt dat niet).

5.2 Resultaten

5.2.1 Behandelingstermijnen
Het Rekenhof is eerst nagegaan hoe lang elke stap van de verwerking van een regularisatie-
aanvraag duurt. Het is evident dat de pensioendienst een volgende stap maar moet uitvoeren 
als de betrokken ambtenaar na zijn initiële vraag (stap 1) ook zijn keuze meldt (stap 2) 
en het regularisatiebedrag betaalt (stap 3). De opeenvolgende behandelingstermijnen 
worden hierna afzonderlijk besproken40. Vooraf wordt eraan herinnerd dat de eerste vier 
stappen volgens de logica van het handvest van de sociaal verzekerde, telkens binnen 
45 kalenderdagen moeten worden uitgevoerd. 

39 Zo bevatte die steekproef uiteindelijk 393 dossiers.
40 Het aantal onderzochte dossiers daalde bij elke verdere stap in het proces. In een dossier waarin er geen keuze voor 

een of andere regularisatie wordt gemaakt, is er uiteraard geen sprake van een betalingsvoorstel.
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5.2.1.1 Administratieve verwerking van de vraag tot regularisatie (stap 1)
Uit het onderzoek van de steekproef en de onderstaande grafiek blijkt dat de FPD er maar 
zelden (19 %) in slaagt om de eerste stap, die eindigt met het opsturen van een raming 
en een keuzeformulier, binnen de wettelijke termijn van 45 dagen te voltooien. In 40 % 
van de gevallen volstaat vier keer die termijn (dus 180 dagen) zelfs niet. De gemiddelde 
verwerkingstermijn is 172 dagen. 

Grafiek 1 –  Behandeltijd van de aanvragen tot afkoop van de studieperiodes (steekproef)
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Bron: Rekenhof 

De 43 aanvragen waarvan bij het afsluiten van het onderzoek op 30 juni 2020 de eerste fase 
nog niet was afgerond, werden in deze grafiek niet opgenomen. Het gaat telkens om 
aanvragen die uiterlijk op 31 december 2019 werden ingediend; hun behandeltijd overschrijdt 
dus sowieso 180 dagen, de oudste aanvraag liep op de afsluitdatum zelfs al 575 dagen. 

De toenmalige minister van Pensioenen Bacquelaine stelde hierover in zijn antwoord op een 
parlementaire vraag in de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen: 

“Inzake de aanstelling van bijkomende ambtenaren voor de behandeling van de aanvragen 
tot afkopen, kan ik meedelen dat dankzij het budget toegekend door de regering, de FPD 22 
medewerkers heeft kunnen aanwerven voor de behandeling van deze aanvragen. Deze 22 
medewerkers hebben het reeds bestaande team kunnen versterken. Er moet echter worden 
vastgesteld dat, ondanks een voldoende aantal ambtenaren voor de behandeling van de 
aanvragen ter regularisatie, de behandelingstermijn nog steeds te lang blijft. …Net zoals u 
stel ik mij vragen bij deze situatie. Ik heb aan de FPD opnieuw gevraagd om snel de nodige 
maatregelen te treffen om deze aanvragen binnen een correcte termijn te behandelen.” 41 

 
De FPD geeft aan dat de vragen tot afkoop administratief niet tijdig werden verwerkt doordat 
de betrokken dienst te weinig personeel had en de nieuw aangeworven medewerkers nog 
moesten worden opgeleid. Ook de huidige minister van Pensioenen geeft in haar antwoord 
aan dat de FPD onderbemand is en voegt eraan toe dat ze de initiatieven toejuicht die deze 
dienst desondanks neemt om de werkprocessen te verbeteren. 

Verder in dit verslag wordt ingegaan op een aantal factoren die kunnen leiden tot een 
verlenging van de verwerkingstijd van een aanvraag tot regularisatie. Niettemin toont de 
steekproef ook aan dat er vaak geen direct aanwijsbaar verband is tussen de behandeltermijn 
en de moeilijkheidsgraad van een dossier. Sommige eerder eenvoudige dossiers (zonder 
bijkomende opzoekingen of vragen aan derden) slepen lang aan, sommige moeilijkere cases 
worden wel snel opgelost. De resultaten van de steekproef lijken erop te wijzen dat de 
aanvragen ‘at random’ worden behandeld, zonder dat er criteria worden gevolgd. Zo worden 
ze bijvoorbeeld niet (steeds) chronologisch of naargelang van de leeftijd van de aanvrager 
aangepakt.  

De FPD verklaart dat voor de verwerking van de aanvragen tot afkoop van diploma’s, het 
gebruikelijke ‘FiFo’-systeem42 niet werd toegepast vermits de nieuw opgeleide of in opleiding 
zijnde dossierbeheerders in het begin nog niet alle aanvragen konden verwerken omdat ze 
nog niet de kennis hadden om moeilijkere dossiers te verwerken. Deze verklaring strookt 

                                                           
41 Parl. St. Kamer, 11 december 2019, CRIV 55 COM 071, samengevoegde vragen aan Daniel Bacquelaine (Pensioenen) van 
Jan Bertels over "De lange wachtlijst voor de afkoop van studiejaren" (55001182C) en Nahima Lanjri over "Het afkopen van 
studiejaren" (55001555C), p. 3-4, www.dekamer.be.  
42 FiFo staat voor ‘First In – First out’, een procesmatige aanpak die in dit verband inhoudt dat de aanvragen in 
chronologische orde van ontvangst zouden worden behandeld. 
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Bron: Rekenhof

De 43 aanvragen waarvan bij het afsluiten van het onderzoek op 30 juni 2020 de eerste 
fase nog niet was afgerond, werden in deze grafiek niet opgenomen. Het gaat telkens om 
aanvragen die uiterlijk op 31 december 2019 werden ingediend; hun behandeltijd overschrijdt 
dus sowieso 180 dagen, de oudste aanvraag liep op de afsluitdatum zelfs al 575 dagen.

De toenmalige minister van Pensioenen Bacquelaine stelde hierover in zijn antwoord op 
een parlementaire vraag in de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen:

“Inzake de aanstelling van bijkomende ambtenaren voor de behandeling van de aanvragen 
tot afkopen, kan ik meedelen dat dankzij het budget toegekend door de regering, de FPD 
22 medewerkers heeft kunnen aanwerven voor de behandeling van deze aanvragen. Deze 
22 medewerkers hebben het reeds bestaande team kunnen versterken. Er moet echter wor-
den vastgesteld dat, ondanks een voldoende aantal ambtenaren voor de behandeling van de 
aanvragen ter regularisatie, de behandelingstermijn nog steeds te lang blijft. …Net zoals u 
stel ik mij vragen bij deze situatie. Ik heb aan de FPD opnieuw gevraagd om snel de nodige 
maatregelen te treffen om deze aanvragen binnen een correcte termijn te behandelen.” 41

De FPD geeft aan dat de vragen tot afkoop administratief niet tijdig werden verwerkt doordat 
de betrokken dienst te weinig personeel had en de nieuw aangeworven medewerkers nog 
moesten worden opgeleid. Ook de huidige minister van Pensioenen geeft in haar antwoord 
aan dat de FPD onderbemand is en voegt eraan toe dat ze de initiatieven toejuicht die deze 
dienst desondanks neemt om de werkprocessen te verbeteren.

Verder in dit verslag wordt ingegaan op een aantal factoren die kunnen leiden tot een 
verlenging van de verwerkingstijd van een aanvraag tot regularisatie. Niettemin toont de 
steekproef ook aan dat er vaak geen direct aanwijsbaar verband is tussen de behandeltermijn 
en de moeilijkheidsgraad van een dossier. Sommige eerder eenvoudige dossiers (zonder 
bijkomende opzoekingen of vragen aan derden) slepen lang aan, sommige moeilijkere 

41 Parl. St. Kamer, 11 december 2019, CRIV 55 COM 071, samengevoegde vragen aan Daniel Bacquelaine (Pensioenen) 
van Jan Bertels over “De lange wachtlijst voor de afkoop van studiejaren” (55001182C) en Nahima Lanjri over  
“Het afkopen van studiejaren” (55001555C), p. 3-4, www.dekamer.be. 

https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic071.pdf
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cases worden wel snel opgelost. De resultaten van de steekproef lijken erop te wijzen dat de 
aanvragen at random worden behandeld, zonder dat er criteria worden gevolgd. Zo worden 
ze bijvoorbeeld niet (steeds) chronologisch of naargelang van de leeftijd van de aanvrager 
aangepakt. 

De FPD verklaart dat voor de verwerking van de aanvragen tot afkoop van diploma’s, het 
gebruikelijke FiFo-systeem42 niet werd toegepast vermits de nieuw opgeleide of in opleiding 
zijnde dossierbeheerders in het begin nog niet alle aanvragen konden verwerken omdat ze 
nog niet de kennis hadden om moeilijkere dossiers te verwerken. Deze verklaring strookt 
echter niet met de vaststelling van het Rekenhof dat er nauwelijks een verband was tussen 
de moeilijkheidsgraad en de behandelingstijd van de dossiers. De steekproef bevatte 
bovendien aanvragen van het volledige kalenderjaar 2019, en betrof niet enkel aanvragen 
van de periode vlak na de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Zoals eerder aangegeven, gebruikt de FPD bij afwezigheid van een wettelijke termijn 
waarbinnen de aanvrager zijn keuzeformulier moet terugsturen, een eigen termijn van 
vier maanden. Die termijn heeft niet alleen geen rechtsgrond, ook geen enkel document 
definieert zijn begin-en eindpunt. Als de aanvrager de aanvraag of het keuzeformulier 
elektronisch verstuurt, liggen beide datums vast. Als hij dat per post doet, rijst de vraag of 
de poststempel dan wel de ontvangstdatum als begin telt. Het is onduidelijk hoe de FPD 
of de burger bij betwistingen de termijn kunnen nagaan of bewijzen. In enkele concrete 
dossiers werd vastgesteld dat de FPD zonder enige toelichting overschrijdingen van enkele 
dagen tolereert. Voor de rechtszekerheid is het aangewezen dat zowel de termijn zelf als de 
berekening ervan op een juridisch sluitende wijze worden vastgelegd. 

5.2.1.2 Opmaak regularisatiebeslissing (stap 2)
De steekproef toonde aan dat er in de overgrote meerderheid van de gevallen maar enkele 
dagen (gemiddeld 7,6) liggen tussen het ogenblik waarop de aanvrager zijn keuze van “te 
regulariseren periode” duidelijk maakt door het keuzeformulier op te sturen, en het tijdstip 
waarop de administratie een regularisatiebeslissing stuurt. In slechts 3 gevallen op 132 werd 
de wettelijke termijn van 45 dagen overschreden. Deze fase, die niet veel bijkomend werk 
vraagt, sluit dus correct aan bij het opsturen van het keuzeformulier door de aanvrager.

5.2.1.3 Betalingsbevestiging (stap 3)
Uit de steekproef bleek dat zodra de aanvrager zijn regularisatiebijdrage had betaald, de 
FPD de betalingsbevestiging zo goed als altijd onmiddellijk verstuurde. 

Bij de betaling van de regularisatiebijdrage rijst echter juridische onduidelijkheid. Zoals in 
punt 4.1 werd vermeld, schrijft de wet voor dat dit moet gebeuren binnen zes maanden na 
de betekening van de regularisatiebeslissing. In heel wat dossiers was niet duidelijk hoe 
de FPD de einddatum van die termijn berekent. De “vervaldag” lag vaak (veel) meer dan 
zes maanden na de datum van de regularisatiebeslissing, wat niet hoeft te betekenen dat 
de betaling ook na meer dan zes maanden volgde. In enkele gevallen aanvaardde de FPD 
echter betalingen na overschrijding van de termijn met enkele dagen. De dienst liet weten 

42 FiFo staat voor First In – First out, een procesmatige aanpak die in dit verband inhoudt dat de aanvragen in 
chronologische orde van ontvangst zouden worden behandeld.
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dat hij door de coronacrisis de termijn officieus heeft versoepeld. Betalingen na de officiële 
termijn werden met andere woorden in die gevallen gewoon aanvaard. 

Het Rekenhof meent ook hier, met het oog op de rechtszekerheid, dat de berekening 
van de termijn (vooral van de einddatum) op een juridisch duidelijke wijze moet worden 
vastgelegd en dat afwijkingen, bv. wegens COVID-19, in objectief toepasbare regelgeving 
moeten worden vastgelegd. 

5.2.1.4 Verwerking regularisaties in gegevensbanken (stap 4)
De steekproef toonde aan dat, zodra er was betaald, de geregulariseerde studieperiodes 
altijd in het pensioenportaal werden verwerkt. 

5.2.1.5	 Afleveren	fiscaal	attest	(stap	5)
Voor de aanvragen in de steekproef stuurde de FPD voor alle gevallen waarin een 
regularisatiebedrag werd betaald in 2018 of 201943, ook correct een attest op in de 
maand mei van het volgende kalenderjaar. De gestorte regularisatiebijdragen kunnen als 
“niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen” in mindering worden gebracht van het 
belastbaar inkomen bij de berekening van de personenbelasting. Daarom is het belangrijk 
dat elke betrokkene tijdig een dergelijk attest ontvangt om zijn belastingaangifte correct te 
kunnen invullen.

5.2.2 Invloed van ontbrekende gegevens in de databanken van de loopbanen

5.2.2.1 Capelo
Het Rekenhof heeft het voorbije decennium meermaals de stand van zaken van het 
Capelo-project onderzocht44. Telkens wees het op het belang van een gegevensbank die de 
loopbaangegevens van alle ambtenaren zou bevatten, bijvoorbeeld:

“Op 31 december 2015 had de Capelo-databank voor alle ambtenaren de loopbaangegevens 
tot en met 2010 moeten bevatten. Uit de cijfers blijkt echter dat op dat ogenblik slechts twee 
derde van die data was ingevoerd. Aan het huidige tempo zal het nog meerdere jaren duren 
voordat alle gegevens over de tewerkstelling van de ambtenaren van vóór 2011 in de data-
bank beschikbaar zijn. Nochtans is die gegevensbank onmisbaar geworden voor de FPD om 
pensioenramingen te kunnen maken, de vroegste pensioendatum te kunnen berekenen of 
het pensioenbedrag te kunnen bepalen.”45

Ook om de nieuwe regelgeving over regularisatie van studieperiodes correct te kunnen 
toepassen is het noodzakelijk dat alle loopbaangegevens van alle overheidswerkgevers in de 
Capelo-gegevensbank zitten. Tijdens het steekproefonderzoek stelde het Rekenhof echter 
nogmaals vast dat de historische gegevens (loopbaangegevens tot en met 2010), meer dan 

43 Voor de betalingen van 2020 gebeurt dit uiteraard pas in 2021. 
44 Rekenhof, 168e Boek, Volume I, Brussel, november 2011, p. 380-391; 169e Boek, december 2012, p. 553 – 562; Actuele 

evoluties binnen de overheidspensioenen – Tussentijdse evaluatie, Brussel, februari 2014, 57 p.; Uitvoering van het 
Capelo-project en verwerking van elektronische gegevens door de FPD-ambtenarenpensioenen, Brussel, maart 2017, 
46 p.; De pensioenmotor: ontwikkeling en toepassing voor de ambtenarenpensioenen, Brussel, december 2018, 29 p., 
www.rekenhof.be. 

45 Rekenhof, Uitvoering van het Capelo-project en verwerking van elektronische gegevens door de FPD-
ambtenarenpensioenen, Brussel, maart 2017, p. 4, www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/168e_b_opm_fed_Volume1.pdf
https://www.rekenhof.be/docs/169e_b_opm_fed_Volume1.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2014_05_Overheidspensioenen.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2014_05_Overheidspensioenen.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2017_07_UitvoeringCapelo.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2017_07_UitvoeringCapelo.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2018_41_Pensioenmotor.pdf
http://www.rekenhof.be
https://www.rekenhof.be/Docs/2017_07_UitvoeringCapelo.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2017_07_UitvoeringCapelo.pdf
http://www.rekenhof.be
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vier jaar na de wettelijke einddatum, niet voor alle ambtenaren zijn ingevoerd. Voor de 
volledige steekproef (393 dossiers) ging het om 24 gevallen. Daarnaast waren er nog enkele 
gevallen waarin de aangifte onvolledig of foutief bleek te zijn. 

De FPD onderschrijft in zijn antwoord dat de juistheid van de loopbanen en historische 
gegevens die de werkgever meedeelt een vereiste is om correcte informatie of ramingen te 
kunnen aanbieden. De FPD wijst er verder op dat in de wet van 13 april 201946 een sanctie 
werd opgenomen voor werkgevers die de verplichtingen uit de Capelo-wet niet nakomen, 
zoals het Rekenhof eerder al had aanbevolen47. Ook geeft de FPD aan dat werkgevers 
worden aangespoord meer inspanningen te doen om alle loopbaangegevens beschikbaar 
te stellen via de Capelo-databank en daarbij zeker oog te hebben voor de kwaliteit van de 
aangeleverde data. 

Ook een aantal andere problemen met het Capelo-project die het Rekenhof in zijn vorige 
audits had opgeworpen, kwamen weer aan de oppervlakte:

• De werkgever heeft in “historische gegevens”48 de studies niet altijd correct ingevoerd. 
Het betreft zowel ten onrechte ingevoerde diploma’s (omdat ze niet vereist zijn geweest, 
ze niet tot het hoger onderwijs behoren of het niet gaat om studies met volledig leerplan) 
als diploma’s waarvan de studieduur verkeerd werd doorgegeven.

• De werkgever stuurt een vereist diploma niet door via “punctuele gegevens”49 voor een 
personeelslid dat in dienst kwam of werd bevorderd na 2010 of stuurt diploma’s op die 
niet vereist waren.

• Niet alle overheidspensioenen kunnen automatisch worden berekend of geraamd met 
de berekeningssoftware die het pensioenportaal (NewPenCalc) ondersteunt. Tijdens de 
steekproef werd bijkomend vastgesteld dat aanvragen van regularisaties waarbij tegelijk 
een gratis deel van een diplomabonificatie en een bijkomend, niet-vereist diploma 
worden afgekocht, niet automatisch kunnen worden berekend via het pensioenportaal. 

5.2.2.2 Theseos en pensioenmotor
De nieuwe regelgeving heeft het noodzakelijk gemaakt dat de dienst FPD-
Ambtenarenpensioenen ook beschikt over de precieze loopbaangegevens over prestaties 
als werknemer of als zelfstandige, om het gratis gedeelte van een bonificatie wegens 
diplomabezit correct te kunnen berekenen50. Daarom moet niet alleen de Capelo-databank 

46 Wet van 13 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake pensioenen. 
47 Rekenhof, Uitvoering van het Capelo-project en verwerking van elektronische gegevens door de FPD-

ambtenarenpensioenen, Brussel, maart 2017, p. 39, aanbeveling 1 (“Een sanctie opnemen in de Capelo-wet in 
geval van niet tijdige invoering van de historische attesten”); De Pensioenmotor: ontwikkeling en toepassing voor 
de ambtenarenpensioenen, Brussel, december 2018, p. 26, aanbeveling 2 (“Een sanctie opnemen in de Capelo-wet 
voor de werkgevers die de historische attesten nog niet hebben ingevoerd”), www.rekenhof.be.

48 “Historische gegevens” is de omschrijving in de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (de 
zogenaamde Capelo-wet) van de loopbaangegevens van vóór 2011. Ze bevatten ook gegevens over de diploma’s 
die vóór die datum vereist zijn geweest bij de aanwerving of een bevordering.

49 “Punctuele gegevens” is de omschrijving uit de Capelo-wet voor een aantal gegevens die betrekking hebben op 
een loopbaangedeelte vanaf 2011 en die niet door de werkgever kunnen worden opgestuurd via de DmfA-aangifte 
(Déclaration multifonctionelle / multifunctionele Aangifte). Het gaat vooral over diploma’s die vanaf voornoemd 
kalenderjaar noodzakelijk zijn geweest in de opbouw van de loopbaan.

50 Het gratis deel van de diplomabonificatie moet immers worden bepaald op basis van de volledige loopbaan tot 
30 november 2017, ongeacht het pensioenstelsel dat op de betrokkene voorheen van toepassing was.

https://www.rekenhof.be/Docs/2017_07_UitvoeringCapelo.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2017_07_UitvoeringCapelo.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2018_41_Pensioenmotor.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2018_41_Pensioenmotor.pdf
http://www.rekenhof.be
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volledig zijn, maar ook de databanken van de werknemers- en de zelfstandigenpensioenen 
(de databanken achter “Theseos”) en is het nodig dat die gegevens perfect kunnen worden 
gestroomlijnd tot één correcte loopbaan, via de pensioenmotor. 

Uit de steekproef bleek echter dat heel wat loopbanen zogenaamde anomalieën bevatten, 
dit zijn (meestal kortere) periodes waarvoor het niet duidelijk is tot welk pensioenstelsel ze 
behoren en hoe ze moeten worden verwerkt in de pensioenberekening. De pensioendiensten 
kunnen deze anomalieën corrigeren om zo het gratis deel van de bonificatie correct te 
kunnen berekenen (en aldus de opbrengst van een regularisatiebijdrage correct te kunnen 
ramen). In de meeste gevallen blijft de anomalie echter ook na een dergelijke manuele 
aanpassing in de gegevensbank aanwezig, waardoor de burger zelf op een later tijdstip via 
MyPension geen raming kan simuleren.

De FPD deelt mee dat er sinds 2019 een project loopt waarbij alle mogelijke anomalieën 
in kaart worden gebracht en waarbij wordt nagegaan hoe die eventueel geautomatiseerd 
kunnen worden opgelost. De dienst merkt daarbij op dat dit erg arbeidsintensief is, gelet op 
het grote aantal en de grote diversiteit van de anomalieën, en dat dit project een duurtijd 
“van enkele jaren” heeft. 

5.2.2.3 Ontbreken van gegevens over “niet-vereiste” diploma’s
De steekproef toonde aan dat ambtenaren bij de aanvraag tot regularisatie van een 
niet-vereist diploma niet altijd een kopie van dat diploma voegen. De FPD vermeldt die 
verplichting nochtans nadrukkelijk. 

De Capelo-gegevensbank bevat namelijk, via de aangifte van de historische gegevens en 
de punctuele gegevens door de werkgever, alleen de diploma’s die vereist waren in de loop 
van de carrière. Volgens de Capelo-instructies is het voor de werkgevers zelfs verboden 
om niet-vereiste diploma’s in te voeren in de gegevensbank. Alleen voor vereiste diploma’s 
mocht onder de vorige wetgeving immers een diplomabonificatie worden toegekend. Door 
te bepalen dat werkgevers alleen vereiste diploma’s mochten invoeren, legde de FPD een 
groot deel van de verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing van die regelgeving bij 
hen51. 

Omdat niet-vereiste diploma’s dus niet onmiddellijk voorhanden zijn, moet de FPD ze 
opvragen en voor een aantal ervan checken of ze beantwoorden aan de voorwaarden om te 
worden geregulariseerd52. Dat verlengt uiteraard de behandeltijd. In de steekproef moest 
de pensioenadministratie bijkomende inlichtingen vragen over de diploma’s in 31 gevallen 
(ongeveer de helft van alle gevallen waarin dit probleem opdook).

51 De pensioendienst kan de diplomavereiste of de juiste aard van het diploma controleren door bewijs op te vragen 
bij de werkgever. Van deze mogelijkheid wordt geregeld gebruik gemaakt. 

52 De nieuwe regelgeving geeft aan welke diploma’s kunnen worden afgekocht (artikel 2, § 2). Betwistingen ontstaan 
meestal over de vraag of het diploma tot het hoger onderwijs behoort of niet en of het gaat om een diploma 
behaald na studies met een volledig leerplan.
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5.2.3 Hiaten in de aanvraagprocedure
Eerder werd al opgemerkt dat de aanvraagprocedure in de wet onvoldoende nauwkeurig is 
geregeld en dat alleen de betalingstermijn werd vastgelegd. Bovendien is ook de mogelijkheid 
om een regularisatie aan te vragen niet voor iedere belanghebbende goed geregeld. 

Zo is er geen speciale procedure voor ambtenaren die definitief arbeidsongeschikt zijn 
verklaard. Zij krijgen een “vroegtijdig pensioen wegens ongeschiktheid” toegekend. Dat gaat 
al in op de eerste dag van de maand volgend op de betekening van de medische beslissing tot 
definitieve arbeidsongeschiktheid. Ambtenaren hebben in dat geval dus maar een extreem 
korte tijd om te beslissen of zij alsnog aanspraak willen maken op de regularisatie van (een 
deel van) hun studietijd. Het lijkt het Rekenhof aangewezen dat voor die bijzondere groep 
een uitzondering op de normale aanvraagprocedure in de wet zou worden opgenomen. 

Verder stelt de wet dat het personeelslid een schriftelijke of elektronische aanvraag moet 
indienen bij de Dienst53. De vraag rijst wat er gebeurt als een ambtenaar plots wordt 
getroffen door een zware ziekte of slachtoffer wordt van een (arbeids-)ongeval waardoor hij 
niet zelf een aanvraag kan doen? Zullen burgerrechtelijke vormen van vertegenwoordiging 
(bijvoorbeeld een bewindvoerder) worden aanvaard door de FPD of de burgerlijke 
rechtbanken of houdt men strikt vast aan deze bepaling? Het Rekenhof is van oordeel dat 
dit probleem duidelijker moet worden geregeld.

In verband met de persoonlijke aanvraag merkt het Rekenhof bijkomend op dat het tijdens 
zijn onderzoek kennis heeft genomen van een nota van de werkgroep Regularisatie over 
hoe moet worden omgegaan met een geval van iemand die een aanvraag heeft gedaan 
maar overlijdt voordat de FPD een raming of keuzeformulier heeft opgestuurd54. Voor een 
goed begrip wordt erop gewezen dat geregulariseerde studieperiodes meetellen voor de 
berekening van de overgangsuitkering en het overlevingspensioen van de rechthebbenden 
van het personeelslid. De partner van een ambtenaar kan dus financieel belang hebben bij 
de regularisatie van een studieperiode. De FPD formuleert dit standpunt over mogelijke 
gevallen met ambtenarenpensioenen:

“Alhoewel dit niet uitdrukkelijk is voorzien in de wet van 2 oktober 2017 dient het voor de 
nabestaanden mogelijk te zijn om de procedure verder te zetten en dit vanaf het ogenblik 
dat betrokkene zijn keuze om studieperioden te regulariseren heeft meegedeeld d.m.v. het 
ingevulde keuzeformulier (ook hier geldt dat de FPD het ingevulde keuzeformulier moet 
ontvangen hebben op het ogenblik van het overlijden). Het is immers pas vanaf dat ogenblik 
dat het personeelslid ontegensprekelijk zijn wil heeft geuit welke studieperioden hij wenst 
te regulariseren.”

De FPD zal dus de voortzetting van de procedure tot regulariseren van studieperiodes door 
de nabestaanden (zo blijkt uit het vervolg van de nota) voor alle stelsels maar aanvaarden 

53 Artikel 4, § 1, van de wet van 2 oktober 2017. De memorie van toelichting verduidelijkt nog eens: “Alleen het 
personeelslid zelf kan deze aanvraag indienen. Deze aanvraag kan dus niet door een derde ingediend worden” (Parl. 
St. Kamer, 21 september 2017, DOC 54 2378/001, Wetsontwerp betreffende de harmonisering van het inaanmerking 
nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen, p. 25, bespreking artikel 4, www.dekamer.be).

54 Nota aan toekenningsdiensten , kenmerk Regul_086 van 19 september 2019, betreffende studieregularisatie – 
aanvraag langstlevende echtgenoot (Noot: betrokken nota geldt voor zowel het werknemers- als het ambtenaren- 
en het zelfstandigenstelsel).

https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/54/2378/54K2378001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/54/2378/54K2378001.pdf
http://www.dekamer.be
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als de aanvrager vóór zijn overlijden het ingevulde keuzeformulier had teruggestuurd55. 
Daarbij rijst de vraag of het logisch is dat de partner van een aanvrager die al een eerste stap 
in de procedure tot regularisatie heeft gezet maar die “zijn wil niet ontegensprekelijk heeft 
kunnen uiten” vóór zijn overlijden, financieel verlies zal lijden door de trage behandeling 
van zijn aanvraag door de FPD. Deze vraag is des te meer prangend als de aanvraag tot 
regularisatie op de datum van het overlijden al meer dan 45 dagen (de wettelijke termijn 
volgens het handvest van de sociaal verzekerde) was ingediend, maar de FPD nog geen 
keuzeformulier had opgestuurd. Het ontbreken van de wilsuiting kan dan worden gezien 
als het rechtstreekse gevolg van de te trage behandeling van de aanvraag door de FPD. Het 
Rekenhof is van oordeel dat deze situatie duidelijker moet worden geregeld.

5.3 Evaluatie

De FPD beschikte door de lange termijn die nodig was om het wetsontwerp om te zetten in 
nieuwe regelgeving over een ruime tijd om de toepassing ervan voor te bereiden, te meer 
omdat de bepalingen inhoudelijk zo goed als ongewijzigd bleven. 

Het Rekenhof stelt nochtans vast dat de pensioendienst weinig initiatieven heeft genomen 
om de omvangrijke nieuwe taak (waarbij het aantal aanvragen echter ver onder de 
verwachtingen bleef) binnen een redelijke termijn tot een goed einde te brengen. 

Het Rekenhof kan op basis van een ruime steekproef alleen maar bevestigen wat al gebleken 
was uit de ervaringen van burgers en de daaropvolgende vragen van parlementsleden en 
antwoorden van de minister: de gemiddelde behandelingstermijn van de aanvragen voor 
de afkoop van studies is zeer lang. Slechts in 17,4 % van de aanvragen haalt de FPD de norm 
van 45 dagen opgelegd door het handvest van de sociaal verzekerde. Gemiddeld bedraagt 
de behandeltijd bijna vier keer deze norm.

In een aantal specifieke dossiers kunnen ramingen en simulaties niet automatisch verlopen 
maar vereisen ze bijkomende opzoekingen en manuele ingrepen. Dat komt door de 
onvolledigheid van de gegevens in voornamelijk de databank Capelo en de moeilijkheden 
om de gegevens uit de databanken van de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren te 
stroomlijnen tot één coherente loopbaan. Specifiek voor de regularisatie van studieperiodes 
bemoeilijkt het feit dat de FPD niet alle diploma’s van een aanvrager kent (wat bij het 
opzetten van het Capelo-project een bewuste keuze was) het werk aanzienlijk.

Het Rekenhof stelt vast dat de aanvraagprocedure lacunes vertoont. Nu hanteert de FPD 
zonder rechtsgrond een termijn van vier maanden waarbinnen de burger zijn keuze 
moet doorgeven na de ontvangst van het keuzeformulier. Het Rekenhof waarschuwt 
er daarom voor dat het aanvragen van een regularisatie binnen de overgangsperiode er 
in de huidige stand van de regelgeving kan toe leiden dat het recht op de “goedkopere” 
regularisatievoorwaarden eeuwig blijft bestaan.

55 De nota gaat daarbij niet in op de fiscale aftrekbaarheid van de regularisatiebijdrage. Bij betaling na overlijden 
is het duidelijk dat de betaling niet door de ambtenaar zelf gebeurde (zie hierna hoofdstuk 6, punt 6.1.4). Het is 
onduidelijk of het bedrag dan nog fiscaal aftrekbaar is.
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Verder beschikken ambtenaren die door een geneeskundige dienst definitief 
arbeidsongeschikt worden verklaard en daardoor ambtshalve gepensioneerd worden, over 
weinig tijd om hun aanvraag tot afkoop van studies te doen. Ten slotte zou de regelgeving 
in enkele duidelijk omschreven gevallen moeten bepalen dat derden (nabestaanden) 
de aanvraag en de procedure kunnen voortzetten.
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Hoofdstuk 6

Raming van de kostprijs  
en de opbrengst  
van een regularisatie
Het Rekenhof ging na in hoeverre het “gratis” deel van de diplomabonificatie en daarmee 
samenhangend de regulariseerbare studieperiodes correct worden berekend, meer bepaald 
of de nieuwe bepalingen correct werden ingevoerd in de berekeningssoftware NewPenCalc. 
Daarbij werd ook gelet op de kwaliteit van de communicatie met de aanvragers. Ten slotte 
evalueerde het Rekenhof of de burger/ambtenaar op basis van de verstrekte informatie een 
gefundeerde beslissing kan nemen over een regularisatie van zijn studieperiodes. 

6.1 Mogelijke knelpunten 

Bij het onderzoek van de bepaling van het gratis deel van de bonificaties en van de 
regulariseerbare periodes had het Rekenhof bijzondere aandacht voor een aantal nieuwe 
regels die moesten worden verwerkt in de berekeningssoftware. 

6.1.1	 Ambtenaren	voor	wie	de	diplomabonificatie	volledig	gratis	blijft
De wet bepaalt dat de bonificatie kosteloos blijft voor twee groepen56:

• ambtenaren die uiterlijk op 1 december 2018 hun vroegste pensioendatum hadden 
bereikt, ongeacht de werkelijke (latere) ingangsdatum van hun pensioen;

• ambtenaren die zich op het ogenblik van hun aanvraag uiterlijk op 1 december 2017 in 
voltijdse of deeltijdse disponibiliteit voorafgaand aan het rustpensioen bevonden of 
hadden kunnen bevinden. 

Bij het onderzoek van de steekproef stelde het Rekenhof een aanzienlijk aantal aanvragen 
vast (zeker kort na de inwerkingtreding van de wet) van ambtenaren die hun studietijd 
dankzij deze overgangsbepaling niet hoefden te regulariseren. Dat wijst erop dat de 
regeling niet goed bekend was. De FPD bracht al die aanvragers overigens wel correct van 
de regeling op de hoogte.

56 Artikel 17, § 3 en 4, van de wet van 2 oktober 2017. Deze overgangsregeling werd ingevoerd om te vermijden dat 
personen die vrijwillig bleven werken na hun vroegste pensioendatum, daarna zouden worden getroffen door een 
maatregel die hun pensioen beperkt, wat haaks zou staan op de initiatieven om langer werken te bevorderen.
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6.1.2 Geen bijkomende beperking van de studietijd
De vroegere regelgeving57 bevatte een aantal situaties waarin het in aanmerking nemen 
van de normale diplomabonificatie, nl. de duur van de vereiste studies, werd beperkt. De 
nieuwe regelgeving bepaalt dat deze beperkingen niet worden toegepast bij het vaststellen 
van het gratis gedeelte van de diplomabonificatie. In de volgende drie situaties is er dus 
geen beperking meer:

• bij het samenvallen van de studietijd met een tewerkstelling (waardoor eenzelfde 
periode nu twee keer meetelt in de berekening)58;

• bij een berekening van het pensioen met vermindering van de diensten wegens een 
aanzienlijk aantal onvolledige periodes van tewerkstelling59;

• bij de berekening van een pensioen voor een loopbaan met minder dan 20 jaar 
aanneembare overheidsdiensten60.

Het wegvallen van deze beperkingen in de nieuwe regelgeving gaf geen aanleiding tot foute 
berekeningen. Een concreet geval in de steekproef toonde wel aan dat de laatstgenoemde 
maatregel kan leiden tot een zeer substantiële verhoging van het overheidspensioen61. 

6.1.3 Beperking tot relatief en absoluut maximum 
Al sinds de zogenaamde wet-Wijninckx62 mag een overheidspensioen niet meer bedragen 
dan driekwart van de referentiewedde (het zogenaamde “relatieve maximum”). Het mag 
ook niet meer bedragen dan het in dezelfde wet ingevoerde “absolute maximum” van 
46.882,74 euro per jaar (aan spilindex 138,01, d.i. 81.625,85 euro bruto per jaar aan de 
index vanaf 1 maart 2020). De nieuwe regelgeving behoudt beide beperkingen, ook als de 
overschrijding ontstaat door de afkoop van studieperiodes. 

De dossierverantwoordelijke moet dus nagaan of een ambtenaar door studies te regulariseren 
niet zodanig veel in aanmerking komende diensten heeft dat het pensioen hoger uitvalt 
dan een van de maxima. In dat geval zou de afkoop immers geheel of gedeeltelijk zinloos 
zijn. Die boodschap moet uiteraard duidelijk worden gecommuniceerd. Het risico op 
een dergelijk overschot aan diensten bestaat vooral voor ambtenaren die diensten aan 

57 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 en de wet van 16 juni 1970 betreffende de bonificaties wegens diploma’s 
inzake pensioenen van het onderwijs. Beide wetgevingen lopen grotendeels gelijk, maar zijn respectievelijk van 
toepassing op de ‘gewone’ ambtenaren en op de personeelsleden van het onderwijs.

58 In de oude wetgeving: art. 34quater en 35 van de wet van 9 juli 1969 en art. 3 en 4 van de wet van 16 juni 1970.
59 In de oude wetgeving: art. 2, §  1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 tot regeling van 

de berekening van het pensioen van de openbare sector voor diensten met onvolledige opdracht.
60 In de oude wetgeving: art. 49 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 

pensioenregelingen.
61 De betrokkene, met een loopbaan van een tiental jaar bij de overheid, kon studietijd regulariseren die zelfs (net) meer 

maanden bevatte dan zijn volledige tewerkstelling. De regularisatie levert hem dus meer dan een verdubbeling van 
het pensioenbedrag op. Onder de oude wetgeving zou slechts iets meer dan de helft van de studietijd voor het 
vereiste diploma zijn meegeteld (in dat geval wel gratis). Nu was er (door de late vaste benoeming) geen gratis 
deel, maar kon via betaling alles worden geregulariseerd.

62 De wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen.
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een voordeliger “tantième”63 kunnen laten meetellen, waardoor het relatieve maximum 
sneller wordt bereikt. Het risico op een overschrijding van het absolute maximum is veel 
kleiner en geldt alleen voor de hoogste ambtenaren (met een hoge referentiewedde). In de 
steekproef vond het Rekenhof maar één dossier waarin de FPD niet correct meldde dat een 
regularisatie van studies geen zin had omdat de betrokkene sowieso het relatieve maximum 
zou bereiken. De FPD zette deze fout al na een paar dagen (wellicht na een interne controle) 
recht door een “verbetering” op te sturen64. De beperking tot het relatieve maximum kwam 
frequent voor in de steekproef; een beperking tot het absolute maximum kwam niet voor.

6.1.4 Impact van de regularisatiebijdrage op de personenbelasting
De regularisatiebijdrage wordt fiscaal beschouwd als een “niet-ingehouden persoonlijke 
sociale bijdrage” en is dus aftrekbaar, mits de betrokkene zelf de bijdrage heeft betaald. 
Het belastingvoordeel komt overeen met de “marginale” aanslagvoet (de aanslagvoet van 
de hoogste inkomensschijf) en loopt dus vaak op tot 50 % van het betaalde bedrag (zonder 
rekening te houden met een bijkomende vermindering van de gemeentebelasting).

Vanzelfsprekend is dit een belangrijk element in de afweging om een studieperiode af te 
kopen of niet. Het betekent immers dat ongeveer de helft van de investering sowieso na 
een maximale termijn van twee jaar wordt gerecupereerd via de personenbelasting. De 
informatie hierover op de website van de FPD is karig (zo wordt niet vermeld dat de bedragen 
kunnen worden afgetrokken in de hoogste inkomensschijf). De begeleidende brief bij het 
keuzevoorstel na een aanvraag tot regularisatie vermeldt de fiscale aftrekbaarheid zelfs 
helemaal niet65. 

Om de belastingaftrek daadwerkelijk te genieten, moet de aanvrager het bedrag van de 
regularisatiebijdrage vermelden als niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdrage in zijn 
belastingaangifte van het aanslagjaar volgend op het jaar waarin hij de bijdrage heeft 
betaald. Meerdere ambtenaren worstelden in 2020 blijkbaar met de aftrekbaarheid, 
aangezien daarover een vraag is opgenomen in de rubriek “veel gestelde vragen” op de 
website van de FOD Financiën. 

De FPD stuurt, zoals eerder vermeld, in de loop van de maand mei van het jaar na de 
betaling een attest daarvan. Het Rekenhof vraagt zich daarbij af of het niet efficiënter zou 
zijn om voor deze regularisatiebijdragen een protocol te sluiten met de FOD Financiën 
waardoor deze gegevens van persoonlijke aard automatisch worden doorgestuurd naar 
de fiscus en aldus kunnen worden opgenomen in de vooraf ingevulde gegevens van de 
belastingaangiftes. Dat zou de FPD de moeite besparen om telkens een attest op papier 
(dat geen fiscale fiche is) te verzenden. Voor de belastingplichtige zou de aftrekpost steeds 

63 Elk jaar dienst levert bij de berekening van een ambtenarenpensioen in principe 1/60e van de referentiewedde 
op (men spreekt dan van het tantième 1/60e). Men verkrijgt in dat geval een volledig pensioen na een loopbaan 
van 45 jaar. Aan de uitoefening van een aantal overheidsdiensten is echter een voordeliger tantième verbonden, 
waardoor de betrokkenen dus al na minder dan 45 jaren dienst een pensioen ontvangen dat driekwart van 
de referentiewedde bereikt. Zo genieten douaniers en postmannen een tantième 1/50e, onderwijspersoneel 
grotendeels 1/55e, statutair personeel van de NMBS 1/55e of zelfs 1/48e wanneer het om ‘rollende diensten’ gaat 
enz.

64 Op dat ogenblik werd de eerdere berekening verwijderd uit MyPension, waardoor het Rekenhof niet kon vaststellen 
hoe de fout was ontstaan.

65 De brief vermeldt alleen: “Fiscaliteit - Voor meer informatie betreffende de fiscaliteit, kan u zich wenden tot uw 
bevoegde belastingkantoor.” 

https://financien.belgium.be/nl/faq/uw-aangifte-2018-indienen#q10
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correct in zijn aangifte (of in een vereenvoudigde aangifte) zijn opgenomen en voor de 
fiscus zou de controle van de gegevens worden vergemakkelijkt66. 

6.2 Duidelijkheid van de communicatie

De reglementering van de ambtenarenpensioenen was altijd al complex en is de laatste jaren 
door de pensioenhervormingen en overgangsbepalingen alleen ingewikkelder geworden. 
Het is dan ook geen sinecure om de vaststelling van het recht op en de berekening van een 
pensioen in begrijpelijke taal over te brengen naar de klant/ambtenaar. Het Rekenhof is 
van oordeel dat de FPD er op zeer aanvaardbare wijze in slaagt om de info over de afkoop 
van studies te communiceren in de briefwisseling, zodat de essentie ervan (mogelijk te 
regulariseren studieperiodes, kostprijs, opbrengst) beschikbaar is67. Met enige inspanning 
kan de betrokkene nagaan welke periodes van tewerkstelling en van verlof/afwezigheid in 
aanmerking worden genomen bij de berekening. 

De begeleidende brieven zijn, net als de ramingen zelf, grotendeels gestandaardiseerd, 
met als voordeel dat de formuleringen altijd accuraat zijn en dat tijd wordt bespaard bij de 
verwerking van de vragen om info. Tijdens de steekproef stelde het Rekenhof wel vast dat 
dossierverantwoordelijken geregeld in brieven tekstgedeelten toevoegden68. Het ging daarbij 
om aanvullingen die meermaals nodig waren en dus hadden kunnen worden opgenomen in 
de standaardformulering. Voorbeelden zijn de verduidelijking dat het diploma “niet behoort 
tot het hoger onderwijs”, de mededeling dat “de FPD niet de beheerder van deze pensioenen is, 
zodat bijkomende inlichtingen moeten worden gevraagd bij …”. 

De verschillende documenten die samen een volledig antwoord vormen op een aanvraag tot 
regularisatie (inleidende brief, keuzeformulier, berekening gratis deel bonificatie, raming 
pensioen met en zonder regularisatie, info over de regelgeving, info over de contactpunten 
van de FPD enz.) worden geregeld afzonderlijk (dus stuk per stuk) toegevoegd aan het 
persoonlijk dossier op de website MyPension, allemaal op dezelfde datum en met dezelfde 
omschrijving (“antwoord op de vraag tot regularisatie”). Ook de eventuele volgende stappen 
(keuzeformulier, betalingsbevestiging, fiscaal attest) worden op die wijze toegevoegd. Deze 
werkwijze is weinig overzichtelijk. De FPD zou alle onderdelen van eenzelfde stap in één 
rubriek op de website moeten invoegen en voor elke stap in de procedure een afzonderlijke 
en klare omschrijving moeten gebruiken. 

66 Een dergelijke regeling had vooral vanaf de invoering van de mogelijkheid tot afkopen van studieperiodes zijn nut 
kunnen bewijzen. Het gros van de betalingen zal zich immers situeren in de kalenderjaren 2019 tot 2021, zodat de 
automatische informatiestroom vooral van belang is voor de aangiftes van de aanslagjaren 2020 tot 2022.

67 De omschrijving van de twee ramingen die telkens worden aangeboden (een raming zonder regulariseerbare 
studieperiodes en een met regulariseerbare studieperiodes) is wel ongelukkig voor de gevallen waarin de 
betrokkene totaal geen recht heeft op een gratis deel van een diplomabonificatie. Ze luiden dan immers ook: 
“Resultaat van de berekening met diplomabonificatie” en “Resultaat van de berekening met diplomabonificatie en 
met fictieve regularisatie van de studieperioden”, terwijl een diplomabonificatie er helemaal niet aan de orde is.

68 In de meeste gevallen was deze bijkomende info ergens in de brief tussen de standaardalinea’s ingevoegd. 
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6.3 Kwaliteit van de ramingen

De opbrengst van de afkoop van een studiejaar wordt altijd geraamd op basis van een 
loopbaan die eindigt op de vroegste pensioendatum (de zogenaamde “P-datum”). Het 
resultaat is daardoor niet steeds accuraat voor ambtenaren die langer blijven werken. Zo is 
het mogelijk dat een afkoop volgens de raming rendabel is, maar dat die afkoop uiteindelijk 
niet tot een hoger pensioen leidt omdat de betrokkene blijft doorwerken tot een hogere 
leeftijd en op die wijze, ook zonder de afkoop van de studieperiode, het relatieve maximum 
bereikt69. 

Verder baseert de FPD zich voor de toekomstige periode tussen de opmaak van de raming en 
de P-datum op de laatst bekende werksituatie (voltijds, deeltijds, met loopbaanonderbreking 
enz.)70. Naarmate de loopbaan tussen het tijdstip van de raming en de P-datum wijzigt  
(bv. door deeltijds werk, loopbaanonderbreking of een andere vorm van afwezigheid), zal de 
raming dus meer of minder accuraat zijn. Dat kan een aanzienlijke weerslag hebben op het 
pensioenbedrag en zo ook op het effect van een geregulariseerde studieperiode71. 

De raming gebeurt op basis van de referentiewedde van de aanvrager op het ogenblik 
van de berekening (dus ook hier op basis van de laatste bekende toestand). Ze houdt wel 
rekening met de verdere opbouw van wedde-anciënniteit via de jaarlijkse of tweejaarlijkse 
weddeverhogingen, maar (nog) niet met verhogingen in weddeschaal, hoewel sommige 
overgangen naar een andere schaal binnen het openbaar ambt vrij vaststaand zijn en deel 
uitmaken van de verwachte loopbaan. Daardoor valt de raming in meerdere gevallen te laag 
uit en wordt dus ook de opbrengst van de afkoop te laag ingeschat.

Sommige ambtenaren hebben op de P-datum naast hun eigen rustpensioen, ook recht op 
(een deel van) een overlevingspensioen omdat hun (ex-)partner is overleden. Hoewel de 
FPD die gevallen kent, houden de ramingen alleen rekening met de strikte invloed van 
de afkoop van studietijd op het rustpensioen. De betrokkenen krijgen dus geen specifieke 
berekening waarin de invloed van de cumulatieregels voor rust- en overlevingspensioenen72 
wordt gesimuleerd. Nochtans zal in een aantal gevallen door die regels de opbrengst van 
een afkoop van studieperiodes worden tenietgedaan, doordat het gecumuleerde rust- 
en overlevingspensioen hoger uitvalt dan de toegelaten grens en de verhoging van het 
rustpensioen dus weer wordt afgetrokken van het overlevingspensioen.

69 De ambtenaren van wie de loopbaan volledig in de gegevensbanken van de FPD is opgenomen (inmiddels de grote 
meerderheid) kunnen uiteraard op de website MyPension zelf de opbrengst van de afkoop van een studieperiode 
ramen. Zie hierover hoofdstuk 7. 

70 Concreet: op de situatie die was vermeld in de laatste gevalideerde DmfA-kwartaalaangifte. De FPD heeft op dat 
vlak vanzelfsprekend weinig opties, en moet een aanvaardbare basis vinden waarop de ramingen zijn gesteund. 

71 Zo bevatte de steekproef meerdere concrete dossiers van ambtenaren die als (duidelijke) info kregen dat ze geen 
baat hadden bij een afkoop omdat hun pensioen sowieso het relatieve maximum zou bereiken en die niettemin 
een studieperiode regulariseerden. Wellicht wensten de betrokkenen hun tewerkstelling op het einde van hun 
loopbaan af te bouwen, waardoor hun pensioenbedrag (zonder regularisatie) zou dalen en er dus wel ruimte zou 
zijn voor de optrekking van het bedrag via een regularisatie.

72 De samenloop van één of meerdere rustpensioen van de overheid met een overlevingspensioen wordt geregeld 
door artikel 40bis van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen. 
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Eenzelfde bedenking kan worden gemaakt bij de beperking tot het absolute maximum. 
Bij een raming wordt alleen het effect nagegaan van de afkoop van een studieperiode op 
het voorliggende pensioen, maar het absolute maximum kan ook worden overschreden 
door cumulatie van twee (of meer) overheidspensioenen, zoals een pensioen als ambtenaar 
en een pensioen als gewezen mandataris (burgemeester, schepen enz.). De verstrekte 
informatie kan dus ook in dergelijke gevallen onvolledig of fout zijn. 

6.4 Evaluatie

De ramingen van de kostprijs en de bruto-opbrengst van de afkoop van studieperiodes 
zijn vrijwel altijd correct. Ze houden rekening met de belangrijkste bepalingen van de 
nieuwe regelgeving. Vooral het behoud van de beperking tot het relatieve maximum speelt 
vaak een rol. De ramingen en de begeleidende brieven zijn ook opgesteld in een voor de 
geïnteresseerde burger begrijpelijke taal, rekening houdend met de steeds toenemende 
complexiteit van de regeling van de ambtenarenpensioenen. 

Toch hebben de ramingen hun beperkingen: ze gaan uit van een pensionering op de 
vroegste pensioendatum op basis van een loopbaan die tot die datum verder loopt zonder 
wijzigingen in het volume van de tewerkstelling of de hoogte van de loonschaal. Ze zijn 
ook logischerwijze gebaseerd op de geldende pensioenreglementering, waarvan de evolutie 
op langere termijn onvoorspelbaar is. Vooral voor jonge ambtenaren zorgt dat voor 
onzekerheid. Hoe verder weg een pensioendatum ligt, hoe onzekerder een raming van de 
opbrengst van de afkoop van studies is.

De FPD onderschrijft in zijn antwoord de vaststelling van het Rekenhof dat de ramingen 
nooit 100 % zekerheid bieden over de meeropbrengst van de regularisatie. De FPD bevestigt 
dat hoe verder men van de pensioendatum verwijderd is op het tijdstip van de raming, 
hoe groter het verschil in bedrag kan zijn. De FPD erkent dat deze zwakte inherent is 
aan het ramingsconcept: veranderingen in de loopbaan kunnen niet zonder meer in een 
standaardraming worden toegevoegd.
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Hoofdstuk 7

Simulaties in MyPension
MyPension (www.mypension.be) is het online pensioenportaal waar iedereen terecht 
kan voor informatie over zijn/haar rechten op wettelijke en aanvullende pensioenen. De 
FPD heeft de laatste jaren sterk ingezet op de communicatie via deze elektronische weg. 
MyPension wordt sinds de lancering in 2017 dan ook druk bezocht. Wellicht is dit op termijn 
ook de aangewezen manier om zo snel mogelijk in te spelen op de talrijke (terechte) vragen 
van de burgers. 

Sinds eind 2017 kunnen burgers, ongeacht hun leeftijd, op de website nagaan wat hun 
pensioenrechten zullen zijn op de vroegste pensioendatum, op de gemeenschappelijke 
pensioendatum voor de drie grote pensioenstelsels (werknemers, zelfstandigen, 
ambtenaren) en op de wettelijke pensioenleeftijd. 

Sinds midden 2018 kunnen ze ook hun pensioenbedrag ramen op een willekeurige 
pensioendatum (tussen de vroegste pensioendatum en de wettelijke pensioenleeftijd). Op 
datzelfde ogenblik konden ambtenaren met een “gratis deel” diplomabonificatie ook ramen 
wat het afkopen van het resterende deel van hun vereiste diploma zou opbrengen. 

Sinds december 2018 kunnen tot slot werknemers, zelfstandigen en ambtenaren zonder 
gratis deel van een diplomabonificatie (dus ook voor niet-vereiste diploma’s) de bruto-
opbrengst van een afkoop simuleren.

De uitbreidingen van de mogelijkheden die MyPension biedt, tonen het belang dat zowel 
het beleid als de FPD hecht aan deze tool. Ze hebben het – nog altijd heel hoge – aantal 
vragen om inlichtingen aan de FPD zonder twijfel kunnen beperken. 

Door de beperkingen van de toepassing, die in de vorige hoofdstukken en ook al in een 
eerder verslag van het Rekenhof73 aan bod kwamen, is het echter nog geen volwaardige 
simulatietool74. MyPension biedt een ambtenaar van wie de loopbaangegevens beschikbaar 
zijn en bij wie er geen overlappingen zijn tussen periodes van tewerkstelling bij de overheid, 
als werknemer en/of als zelfstandige, een gestandaardiseerde raming van de pensioenrech-
ten op basis van de voortzetting van de bekende loopbaan en bij toepassing van de actuele 
pensioenwetgeving. Op het vlak van berekening is de informatie die MyPension toont nog 
steeds eerder beperkt in vergelijking met de inlichtingen die een kandidaat-gepensioneer-

73 Rekenhof, De pensioenmotor. Ontwikkeling en toepassing voor de ambtenarenpensioenen, verslag aan de Kamer van 
Volkvertegenwoordigers, Brussel, december 2018, 29 p., www.rekenhof.be. 

74 Zo is het opmerkelijk dat de simulatie geen rekening houdt met een al lopende aanvraag tot afkoop van studies. 
Iemand die tijdens de overgangsperiode met korting die liep tot 30 november 2019, een aanvraag heeft gedaan (en 
dus bij een latere effectieve regularisatie recht heeft op afkoop tegen het forfaitaire bedrag aan de destijds geldende 
index en met een bijkomende korting van 15 %), ziet daardoor bij een latere simulatie zijn regularisatiebijdrage 
verkeerdelijk oplopen telkens de spilindex overschreden is. Vanaf 1 december 2019 zag de betrokkene ook de 
korting van 15 % niet meer toegepast, terwijl hij daar wel recht op heeft. 

http://www.mypension.be
https://www.rekenhof.be/Docs/2018_41_Pensioenmotor.pdf
http://www.rekenhof.be
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de krijgt als hij een pensioenraming ontvangt na een aanvraag tot regularisatie of na een 
“vraag om info”. Afgezien van die beperkingen is de informatie via dit informatiekanaal 
correct en snel beschikbaar.

De FPD deelt mee dat de simulator verder wordt uitgebouwd, zodat burgers in de toekomst 
de impact van bepaalde loopbaankeuzes zelf kunnen simuleren. De dienst geeft daarvoor 
echter geen concreet tijdspad aan. Ook de minister onderschrijft deze aanbeveling. Ze geeft 
mee dat er in de loop van deze legislatuur zal worden gewerkt aan het didactischer en 
functioneler maken van dit instrument.
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Hoofdstuk 8

Conclusie en aanbevelingen
8.1 Conclusie

Met de regelgeving over de afkoop van studieperiodes wil de wetgever de drie grote 
pensioenregelingen (ambtenaren, werknemers, zelfstandigen) meer harmoniseren. Hoewel 
de overgangsperiode afliep op 30 november 2020, zal het nog meer dan een jaar duren 
voordat alle regularisaties zijn verwerkt en de opbrengst kan worden vastgesteld. De 
tussentijdse cijfers tonen echter dat de opbrengst met zekerheid (ver) onder de verwachting 
zal blijven.

Het succes van een dergelijke regelgeving staat of valt deels met de informatie die wordt 
verstrekt aan de burger/ambtenaar. Overigens verplicht het handvest van de sociaal 
verzekerde de instellingen van de sociale zekerheid om informatie te verstrekken. De 
Federale Pensioendienst (FPD) nam weliswaar initiatieven om de mogelijkheid tot afkopen 
van studieperiodes onder de aandacht te brengen, maar het Rekenhof meent dat onvoldoende 
gebruik is gemaakt van de HR-diensten in het openbaar ambt en de uitbetalingsorganen 
van ambtenaren om correcte informatie te verspreiden. Ook de pers legde weinig nadruk 
op de fiscale aftrekbaarheid van de regularisatiebijdrage; voornamelijk de regeling voor 
werknemers en zelfstandigen werd belicht en minder die voor ambtenaren.

Het Rekenhof stelt vast dat de FPD er niet in slaagt om de aanvraagdossiers voor regularisatie 
van studiejaren binnen een redelijke termijn af te ronden. Uit een steekproef blijkt dat 
de gemiddelde behandelingstijd bijna vier maal de norm uit het handvest van de sociaal 
verzekerde (45 dagen) bedraagt. De FPD had nochtans de tijd om zich voor te bereiden op 
deze bijkomende taak, gelet op het lange wetgevende proces. Bovendien bleef het aantal 
aanvragen ruim onder de verwachtingen, zodat de werklast lager was dan kon worden 
verwacht.

Factoren die sterk bijdragen tot de trage verwerking van de dossiers zijn de blijvende 
onvolledigheid van de loopbaangegevens in de databank Capelo en de problemen om 
de gegevens uit de afzonderlijke databanken van de werknemers, de zelfstandigen en de 
ambtenaren via de pensioenmotor te stroomlijnen tot één coherente loopbaan. Dat de 
FPD niet alle regulariseerbare diploma's van een aanvrager kent op het moment van een 
aanvraag (een bewuste keuze bij de ontwikkeling van het Capelo-project) bemoeilijkt deze 
nieuwe taak ook aanzienlijk.

De pensioenadministratie legde geen duidelijke richtlijnen voor de behandeling van 
“vragen om info” en “aanvragen tot regularisatie” vast (chronologische behandeling, oudste 
aanvragers eerst, selectie naar moeilijkheidsgraad enz). Ook een systeem waarmee de burger 
het verloop van zijn vragen kan opvolgen (track and trace), zou meer tegemoet zijn gekomen 
aan de informatieplicht en had de werklast van de administratie kunnen verlichten. 
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Het Rekenhof meent verder dat de wetgever de stappen in de aanvraagprocedure duidelijker 
en objectiever had kunnen vastleggen. 

In de eerste plaats ontbreekt een termijn waarbinnen de aanvrager, op straffe van verval, 
moet reageren op het keuzevoorstel. De termijn van vier maanden die de FPD nu op eigen 
initiatief hanteert, mist rechtsgrond. De begin- en einddatum ervan zijn bovendien niet 
nauwkeurig gedefinieerd. Dat geldt ook voor de (wel wettelijk bepaalde) betalingstermijn. 
Ook afwijkingen op die wettelijke betalingstermijn kunnen alleen enkel bij wet worden 
toegestaan. 

Verder meent het Rekenhof dat ambtenaren die definitief arbeidsongeschikt worden 
verklaard en daardoor ambtshalve gepensioneerd worden, op basis van de huidige wet te 
weinig tijd hebben om hun aanvraag in te dienen. De wetgever heeft niet bepaald in welke 
gevallen (bv. overmacht) een derde (bv. een nabestaande) een regularisatie van studies kan 
vragen en onder welke voorwaarden een belanghebbende nabestaande de procedure kan 
voortzetten bij overlijden van de aanvrager. 

Het Rekenhof stelde vast dat de ramingen van de kostprijs en van de bruto-opbrengst van de 
afkoop van studies vrijwel altijd correct zijn. De ramingen en de begeleidende brieven zijn 
opgesteld in een voor de geïnteresseerde burger begrijpelijke taal, rekening houdend met de 
complexiteit van de regeling van de ambtenarenpensioenen. Toch hebben de ramingen hun 
beperkingen: ze gaan uit van een pensionering op de vroegste pensioendatum en van de 
veronderstelling dat de loopbaan tot dan niet verandert qua volume van de tewerkstelling 
of hoogte van de loonschaal.

Het Rekenhof onderschrijft de keuze van de FPD om sterk in te zetten op elektronische 
communicatie met de burger, via de website MyPension. De webtoepassing heeft echter een 
aantal beperkingen zodat ze momenteel nog geen volwaardige simulatietool is. Zo kan een 
ambtenaar van wie de loopbaan volledig is ingevoerd door zijn eerdere werkgever(s) en die 
geen overlappingen heeft tussen de tewerkstellingsperiodes, op MyPension zeer snel een 
gestandaardiseerde raming van zijn toekomstige pensioenrechten raadplegen. Hij kan bij 
de simulatie echter alleen de ingangsdatum van zijn pensioen wijzigen. Het Rekenhof is van 
oordeel dat MyPension op korte termijn verder moet worden uitgebouwd, zodat burgers 
zelf meerdere parameters (bijvoorbeeld veranderingen in het volume van de tewerkstelling 
of de hoogte van de referentiewedde) kunnen wijzigen in hun simulatie. Op die manier 
moeten burgers via MyPension een compleet beeld kunnen krijgen van de financiële 
gevolgen van loopbaanbeslissingen op de vaststelling van hun pensioen, op de vroegste 
pensioendatum, op een latere datum als ze langer werken dan de vroegste pensioendatum 
(al dan niet deeltijds en gecombineerd met de mogelijkheid tot deeltijds pensioen) en bij het 
bereiken van de leeftijdsgrens. De minister van Pensioenen belooft om in deze legislatuur 
werk te maken van het didactischer en functioneler maken van de simulatietool.
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8.2 Aanbevelingen

Aanbeveling

Punt van het 
verslag waarop 
de aanbeveling 

betrekking heeft

Voor de wetgever 

1 De aanvraagprocedure voor de afkoop van studies aanvullen met:
• een termijn waarbinnen de ambtenaar moet reageren op het 

keuzevoorstel op straffe van verval van de aanvraag tot regularisatie;
• een definitie van de begin- en einddatum van die termijn;
• een definitie van de begin- en einddatum van de termijn voor 

de betaling van de regularisatiebijdrage en (desgewenst) van 
toegestane afwijkingen hierop door onvoorziene omstandigheden 
of overmacht (bv. COVID-19).

4.1
5.2.1.1
5.2.1.3

2 Een afwijkende aanvraagprocedure opstellen voor burgers/ambtenaren 
die wegens ongeschiktheid vroegtijdig gepensioneerd worden

5.3

3 Bepalen in welke gevallen een derde een regularisatie van studies 
kan aanvragen en onder welke voorwaarden een (belanghebbende) 
nabestaande een aanvraag kan voortzetten na het overlijden van de 
aanvrager

5.3

Voor de FPD-ambtenarenpensioenen

4 Meer informatie voor de burger/ambtenaar verspreiden langs de HR-
diensten en uitbetalingsorganen van de overheidsdiensten

3.5

5 Invoeren van een ontvangstbevestiging bij vragen van burgers of (bij 
voorkeur) van een track and tracesysteem waarmee burgers hun vragen 
kunnen opvolgen

4.1

6 Criteria vastleggen voor de volgorde van de behandeling van vragen 
(bv. chronologisch, oudste aanvragers eerst)

5.2.1.1

7 Anomalieën in de loopbanen op een permanente wijze oplossen, zodat 
alle ambtenaren zelf via MyPension hun pensioen kunnen simuleren

5.2.2.2

8 De onderdelen van elke stap in het proces van regularisatie met één 
enkel bericht verzenden; voor elke stap in MyPension een duidelijke 
omschrijving gebruiken

6.2

9 MyPension verder uitbouwen tot een volwaardige simulatietool 
waarmee elke ambtenaar zijn pensioen kan berekenen op basis 
van eigen ingevoerde parameters (zoals duur van de loopbaan, 
tewerkstellingsgraad en referentiewedde)

7

Voor de HR-diensten van de overheid

10 Onverwijld de ontbrekende historische gegevens invoeren 5.2.2.1

11 Alle gegevens over de vereiste en valideerbare diploma’s invoeren in de 
historische of de punctuele gegevens 

5.2.2.3

Voor de burger/ambtenaar

12 Bij een aanvraag voor afkoop van een niet-vereist diploma het 
betrokken diploma onmiddellijk meesturen naar de FPD

5.2.2.3
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Antwoord van de minister van Pensioenen 

(vertaling)

Philippe Roland
Eerste voorzitter
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 BRUSSEL

Brussel, 12 maart 2021

Uw bericht van  Uw kenmerk  Ons kenmerk  Bijlage
03/02/2021  A4-3.721.249-B4  KL/PP/CV/SS/SVdV/041

Mijnheer de eerste voorzitter,

Ik neem contact met u op in verband met de audit van het Rekenhof over de aankoop van 
studiejaren. Ik heb deze audit goed ontvangen.

Allereerst zou ik willen preciseren dat de wet over de regularisering van de studiejaren 
werd opgesteld door de regering-Michel, onder mijn voorganger, Daniel Bacquelaine.

Wat vervolgens de vaststellingen van het Rekenhof betreft, wil ik aangeven dat, hoewel 
de betrokken dienst onderbemand is en de administratie bepaalde gegevens mist om de 
dossiers af te sluiten, de FPD toch procedures heeft ingesteld om dat werkproces voortdurend 
te verbeteren. Ik kan die initiatieven alleen maar toejuichen. 

Wat het gebrek aan informatie aan de burgers betreft, kan ik verwijzen naar de website 
van de FPD, die onder mijn bevoegdheid valt. Voor alles wat met ambtenaren te maken 
heeft, verwijs ik naar minister De Sutter, die als minister van Ambtenarenzaken bevoegd is 
voor het verspreiden van informatie aan de burgers en ambtenaren via de diensten Human 
Resources en de betalingsorganen van de overheidsdiensten. 

Tot slot ben ik het volledig eens met uw aanbeveling om van MyPension een volwaardige 
simulatietool te maken. In de loop van deze legislatuur willen wij daarvan werk maken om 
zo dit instrument didactischer en functioneler te maken.

Hoogachtend,

Karine Lalieux



Dit verslag is enkel elektronisch beschikbaar, 
in het Nederlands en het Frans, op www.rekenhof.be.
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