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Aanbevelingen die nog niet ingewilligd zijn

1. Aanbeveling 2000/1
Het invoeren van de wettelijke mogelijkheid om regularisatiebijdragen voor studieperiodes die vrijwillig
betaald zijn en die uiteindelijk geen pensioenvoordeel opleveren, terug te betalen

Zie Jaarverslag 2002, p. 185
Zie Jaarverslag 2004, p. 166
Zie Jaarverslag 2005, p. 161
Zie Jaarverslag 2006, p. 196
Zie Jaarverslag 2007, p. 174
Zie Jaarverslag 2009, p. 127

2. Aanbeveling 2000/3
Het opleggen van een specifieke informatieplicht aan de verzekeringsmaatschappijen en de
pensioenfondsen die instaan voor de pensioentoezegging van instellingen van openbaar nut

Zie Jaarverslag 2001, p. 166

3. Aanbeveling 2000/5
Het verduidelijken van het Handvest van de sociaal verzekerde: mogelijkheid of onmogelijkheid om
termijnen inzake beslissing en betaling te compenseren

Zie Jaarverslag 2000, p. 112

4. Aanbeveling 2000/6
Het wijzigen van de regeling in het decreet van 28 juni 1957 houdende statuur van de Koloniale
verzekeringskas zodanig dat de rechten op een pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot niet langer
afhangen van de inhoud van het vonnis of arrest van echtscheiding

Zie Jaarverslag 2000, p. 175
Zie Jaarverslag 2008, p. 206

5. Aanbeveling 2001/1
Inzake indexering van de pensioenen in de openbare sector: onderzoeken of de ongelijke behandeling van
gepensioneerden die vooraf betaald en gepensioneerden die na vervallen termijn betaald worden, kan/moet
gehandhaafd blijven
6. Aanbeveling 2001/2
Gewaarborgd minimum pensioen: feitelijke scheiding

Zie Jaarverslag 2002, p. 180

Zie Jaarverslag 2003, p. 170
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7. Aanbeveling 2002/1
Inzake gelijkstelling in de pensioenregeling voor werknemers: na overdracht van de bijdragen van de
werknemersregeling naar de openbare sector, de gelijkgestelde periodes in de werknemersregeling blijven
berekenen op basis van de werkelijk verdiende lonen als werknemer die ingeschreven waren op de
individuele rekening
8. Aanbeveling 2002/3
Inzake het principe van de eenheid van loopbaan: dit principe opheffen bij samenloop van een pensioen als
werknemer en/of zelfstandige met een pensioen van de DOSZ dat gevestigd is met vrijwillige bijdragen
9. Aanbeveling 2002/6
Inzake het supplement minimum in de openbare sector: onderzoeken of de huidige cumulatieregeling voor
een winstgevende activiteit als zelfstandige kan/moet behouden blijven. De huidige regeling maakt de
uitoefening van een beperkte activiteit als zelfstandige quasi onmogelijk omdat rekening gehouden wordt
met het bruto-inkomen als zelfstandige
10. Aanbeveling 2003/4
Inzake de inkomensgarantie voor ouderen (IGO): onderzoeken of de IGO vatbaar moet blijven voor beslag
wegens het niet of onvolledig betalen van het onderhoudsgeld aan de uit de echt gescheiden echtgenoot

8

Zie jaarverslag 2002, p. 172

Zie Jaarverslag 2002, p. 173

Zie Jaarverslag 2002, p. 176

Zie Jaarverslag 2004, p. 161

11. Algemene aanbeveling 2004/5
Inzake de bevoegdheid van de Hoven en de Rechtbanken voor betwistingen in verband met de wettelijke Zie Jaarverslag 2005, p. 153
pensioenen: de Arbeidsgerechten ook bevoegd maken voor de ambtenarenpensioenen of rond deze Zie Jaarverslag 2010, p. 186
problematiek een haalbaarheidsstudie uitvoeren
12. Algemene aanbeveling 2006/1
Inzake de verzaking aan de terugvordering van een schuld voorziet de wet deze mogelijkheid niet voor de Zie Jaarverslag 2007, p. 165
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) terwijl deze mogelijkheid bestaat via de Raad voor Zie Jaarverslag 2009, p. 124
uitbetaling van de voordelen in de stelsels van de werknemers en van de zelfstandigen
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13. Aanbeveling 2008/1
Inzake de verjaringstermijn voor de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen – Verschillende Zie Jaarverslag 2010, p. 183
termijn bij de DOSZ ten opzichte van de termijn bij de andere pensioendiensten – Harmonisering
wenselijk
14. Aanbeveling 2008/2
Inzake de wettelijke onmogelijkheid in het pensioenstelsel van de openbare sector om het Zie Jaarverslag 2008, p. 197
overlevingspensioen van een eerste echtgenoot opnieuw te bekomen vóór het overlijden van de tweede
echtgenoot, zelfs in het geval van echtscheiding – Verschil in behandeling tussen de pensioenstelsels
15. Aanbeveling 2009/2
Inzake vrijwillige regularisatiebijdragen betaald na de betekening van de pensioenbeslissing en de Zie Jaarverslag 2009, p. 121
toekenning na de ingangsdatum van het pensioen van een gelijkstelling die niet onderworpen is aan de
betaling van bijdragen: de ambtshalve herziening van het pensioen in de regeling voor zelfstandigen
mogelijk maken
16. Aanbeveling 2010/1
Inzake de toepassing van het principe van de eenheid van loopbaan: zoals de wet het voorziet toelaten om Zie Jaarverslag 2010, p. 177
de minst voordelige overtallige jaren uit de loopbaan weg te laten, ongeacht of deze jaren in het stelsel der
werknemers of zelfstandigen gepresteerd werden
17. Aanbeveling 2010/3
Inzake de wijze van het indienen van een aanvraag, de datum van de aanvraag, de ingangsdatum van het
pensioen vóór de leeftijd van 65 jaar en de regels inzake de polyvalentie in het stelsel van de DOSZ: de
bepalingen van de wet van 17 juli 1963 duidelijk maken zodat er op die vlakken geen juridische
onzekerheid meer bestaat
18. Aanbeveling 2011/1
Inzake de termijn waarover het RSVZ beschikt om een beslissing te nemen de wettelijke bepalingen
aanpassen zodat het RSVZ, net als de RVP, enkel nog over een termijn van vier maanden beschikt om een
beslissing te nemen

Zie Jaarverslag 2010, p. 178

Zie Jaarverslag 2011, p. 157
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19. Aanbeveling 2012/1
Inzake de ambtshalve toekenning van het rustpensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot in de regeling Zie jaarverslag 2013, p. 141
voor werknemers en zelfstandigen: de wetgeving aanpassen zodat de ingangsdatum van dit voordeel altijd
vastgesteld kan worden op de eerste dag van de maand volgend op de overschrijving van de echtscheiding
in de registers van de burgerlijke stand
20. Aanbeveling 2012/2
Inzake de cumulatie van een rustpensioen op basis van het gezinsbedrag en een (klein) rustpensioen in de Zie Jaarverslag 2012, p. 119
openbare sector toegekend aan de andere echtgenoot: deze cumulatie mogelijk maken in de regeling voor
zelfstandigen zoals dit reeds het geval is in de regeling voor werknemers
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