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Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn  
 

1. Aanbeveling  1999/1 
Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald 
door de Rijksdienst voor Pensioenen en de erop gebaseerde overeenkomsten 

 
 
Zie Jaarverslag  2007, p. 176 
 

2. Aanbeveling 1999/3 
Het wegwerken van het verschil in de toepassing van het principe van de eenheid van loopbaan tussen de 
pensioenregeling voor werknemers en die voor zelfstandigen  
 

 
Zie Jaarverslag 2000, p. 178 
Zie Jaarverslag 2001, p. 170 
 

3. Aanbeveling 1999/4 
Ambtshalve toekenning van de pensioenrechten bij het bereiken van de pensioenleeftijd 

 
Zie Jaarverslag 2002, p. 187 
 

4. Aanbeveling 2000/2 
In de regeling voor zelfstandigen het onderzoek van het recht op een overlevingspensioen uit hoofde van 
een vorige echtgenoot bij ontbinding van het nieuwe huwelijk niet meer afhankelijk maken van een nieuwe 
aanvraag  
Geactualiseerd – Jaarverslag 2008 
 

 
Zie Jaarverslag 2000, p. 136 
Zie Jaarverslag 2005, p. 162 
Zie Jaarverslag 2008, p. 197 

5. Aanbeveling 2000/7  
Het aanstellen van informatieambtenaren bij de Pensioendiensten 

Zie Jaarverslag 2004, p. 167   
Zie Jaarverslag 2005, p. 164  
Zie Jaarverslag 2012, p. 7 
 

6. Aanbeveling 2001/3 
Pensioenbijslag voor zelfstandigen: geen gemotiveerde beslissing  
 

 
Zie Jaarverslag 2002, p. 182   
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7. Aanbeveling 2001/4  
Ambtshalve herziening: onregelmatigheid en materiële vergissing versus dwaling omtrent het recht of de 
feiten 
 

 
Zie Jaarverslag 2003, p. 170 

8. Aanbeveling 2001/5 
Rechtzetting van een dwaling omtrent het recht: dezelfde terugwerkende kracht 
 

 
Zie Jaarverslag 2003, p. 170 

9. Aanbeveling  2002/2  
Inzake cumulatie van pensioenen met vervangingsinkomens: zoals in de regeling voor werknemers en die 
voor zelfstandigen, ook in de regeling voor de openbare sector het pensioen slechts schorsen gedurende de 
periode dat de gepensioneerde een vervangingsinkomen geniet 
 

 
Zie Jaarverslag2006, p. 192 
Zie Jaarverslag  2007, p. 172 
Zie Jaarverslag 2013, p. 121 
 

10. Aanbeveling 2002/4  
Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) – personen opgenomen in hetzelfde rusthuis, rust- en 
verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis 
 

 
Zie Jaarverslag 2004, p. 164  

11. Aanbeveling  2002/5 
Inzake de toegelaten beroepsactiviteit voor gepensioneerden: de sanctie wegens het niet afleggen van een 
voorafgaande verklaring afschaffen of beperken tot één twaalfde van het jaarinkomen uit beroepsactiviteit 

Zie Jaarverslag 2005, p. 148 
Zie Jaarverslag 2006, p. 194 
(werknemers en ambtenaren) 
Zie Jaarverslag 2007, p. 173 
(zelfstandigen) 
Zie Jaarverslag 2013, p. 122 
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12. Aanbeveling 2003/1 
Inzake de ingangsdatum van het rustpensioen dat laattijdig aangevraagd wordt door gerechtigden die in het 
buitenland wonen: het pensioen altijd laten ingaan op de eerste dag van de maand volgend op die waarin 
de pensioenleeftijd bereikt werd 
 

 
Zie Jaarverslag 2005, p. 155 
(werknemers) 
Zie Jaarverslag  2007, p. 169 
(zelfstandigen) 
 

13. Aanbeveling 2003/2 
Inzake het drempelbedrag waaronder een pensioen als werknemer of zelfstandige niet toegekend wordt: in 
geval van gemengde loopbaan als werknemer en zelfstandige het pensioen dat kleiner is dan het 
drempelbedrag tóch toekennen als de som van de pensioenen als werknemer en zelfstandige het 
drempelbedrag overschrijdt 
Geactualiseerd en uitgebreid – Jaarverslag 2005 
 

 
 
Zie Jaarverslag 2006, p. 191  

14. Aanbeveling 2003/3 
Inzake oudere werknemers die een beroepsactiviteit als zelfstandige beginnen om aan de werkloosheid te 
ontsnappen: bij een terugkeer naar de werkloosheid de gelijkstelling van deze nieuwe periode van 
werkloosheid met een periode van beroepsactiviteit mogelijk maken op basis van het laatst verdiende loon 
als werknemer 
 

 
Zie Jaarverslag 2005, p. 156 

15. Aanbeveling 2003/5 
Inzake de betaling van de pensioenen in het buitenland: de betaling op een persoonlijke rekening bij een 
financiële instelling mogelijk maken in zoveel mogelijk landen 

Zie Jaarverslag 2004, p. 162 
Zie Jaarverslag 2005, p. 157 
Zie Jaarverslag 2007, p. 170 
Zie Jaarverslag 2008, p. 98 
Zie Jaarverslag 2013, p. 145 
 

16. Algemene aanbeveling 2004/1  
Inzake de inkomensgrenzen voor de cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit: in alle 
pensioenregelingen zoals vroeger hetzelfde criterium hanteren om het al dan niet toegelaten karakter van 
de beroepsactiviteit te evalueren, ofwel gaat het om de inkomsten per kalenderjaar ofwel gaat het om de 
inkomsten verworven gedurende de periode van effectieve beroepsactiviteit die respectievelijk vergeleken 
worden met een jaargrens of een pro rata van die jaargrens  
 

 
Zie Jaarverslag 2007, p. 166 
Zie Jaarverslag 2013, p. 111 
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17. Aanbeveling 2004/2 
Inzake de cumulatie van rustpensioenen van de openbare sector met een beroepsactiviteit: zoals in de 
regeling voor werknemers en zelfstandigen en bij voorkeur met terugwerkende kracht tot 1 januari 2002, in 
het jaar waarin de gepensioneerde 65 jaar wordt, het jaarinkomen vergelijken met een individuele 
jaargrens in functie van de verjaardag  
Geactualiseerd en uitgebreid – Jaarverslag 2005 

 

 
Zie Jaarverslag 2006, p. 188 
Zie Jaarverslag 2007, p. 167 
Zie jaarverslag 2013, p. 111 

18. Aanbeveling 2004/3 
Inzake het minimumpensioen voor een gemengde loopbaan in de regeling voor werknemers: dit 
minimumpensioen mee laten evolueren met het minimumpensioen voor zelfstandigen  
 

 
Zie Jaarverslag 2007, p. 167 
 
 

19. Aanbeveling 2004/4 
Inzake de loopbaanvoorwaarde gesteld voor de opening van het recht op een vervroegd rustpensioen: in de 
pensioenregeling voor de zelfstandigen dezelfde samentelling van de Belgische loopbaanjaren met 
loopbaanjaren in het buitenland mogelijk maken als deze in de werknemersregeling en met dezelfde 
terugwerkende kracht 
 

 
Zie Jaarverslag 2005, p. 152 
Zie Jaarverslag 2013, p. 111 

20. Aanbeveling 2007/1 
Inzake het wegwerken van ongewenste effecten van de wetgeving betreffende de pensioenbonus in het 
stelsel der werknemers en zelfstandigen in het geval van een gemengde loopbaan in de jaren die de 
ingangsdatum van het pensioen voorafgaan  
 

 
Zie Jaarverslag 2008, p. 199 
 

21. Aanbeveling 2007/2 
Inzake het wegwerken van de ongelijke behandeling van de cumulatie van een pensioen met een uitkering 
wegens loopbaanonderbreking of tijdskrediet teneinde palliatieve zorgen te verstrekken, voor 
ouderschapsverlof of voor het bijstaan of verstrekken van verzorging aan een lid van het gezin in de 
openbare sector enerzijds en in het stelsel der werknemers of zelfstandigen anderzijds 
 

 
Zie Jaarverslag 2007, p. 163 
Zie Jaarverslag 2013, p. 111 

22. Aanbeveling 2007/3 
Inzake het wegwerken van de uiteenlopende gevolgen van een cumulatie van een overlevingspensioen met 
een vervangingsinkomen in het pensioenstelsel van de werknemers, zelfstandigen en in de openbare sector  
 

 
Zie Jaarverslag 2008, p. 200 
Zie Jaarverslag 2013, p. 111 
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23. Aanbeveling 2009/3 
Inzake toegelaten arbeid: enerzijds duidelijk in de pensioenreglementering definiëren wat verstaan moet 
worden onder “beroepsinkomen” en “per kalenderjaar” en anderzijds alle conclusies trekken uit de 
interpretatie die de voorkeur zal genieten meer bepaald inzake het (enkel en dubbel) vakantiegeld  
 

 
Zie Jaarverslag 2009, p. 122 
Zie Jaarverslag 2013, p. 111 

24. Aanbeveling 2010/2 
Inzake de beperking van het overlevingspensioen tot het bedrag van de IGO tijdens de periode van 
cumulatie met een vervangingsinkomen: de bepalingen die deze beperking regelen in die zin aanpassen 
zodat duidelijk gesteld wordt of er al dan niet moet overgegaan worden tot de aanpassing van het beperkte 
bedrag van het overlevingspensioen tijdens de periode van cumulatie met een vervangingsinkomen aan de 
evolutie van het bedrag van de IGO buiten index  
 

 
Zie Jaarverslag 2010, p. 177 
Zie jaarverslag 2013, p. 111 

 


