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Sinds 2003 geven wij in het Jaarverslag de suggesties 
weer waarop de pensioendiensten positief gereageerd 
hebben.  Zij hebben tot doel de administratieve pro-
cedures te verbeteren of aan te passen.

Ook de suggesties die aanleiding gaven tot een wet-
gevend initiatief worden in deze lijst vermeld.

Voor sommige suggesties vindt de lezer de context 
terug in de uitgebreide dossierbespreking in het Jaar-
verslag naar welk wij refereren.  Andere suggesties zijn 
gedaan naar aanleiding van de klachtenbehandeling 
van dossiers die niet in een Jaarverslag ter sprake zijn 
gebracht maar die toch het vermelden waard zijn.  Zij 
tonen hoe soms eenvoudige tussenkomsten de kwa-
liteit van de dienst(verlening) kunnen verbeteren.

Onze suggesties van de vorige jaren met het gevolg 
dat eraan gegeven is vindt u op onze site in de rubriek 
“Publicaties” onder “Opvolging suggesties”.

De toekenningsdiensten van de 
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)

RVP toekenning 1
In de openbare sector kan een persoon wegens ziek-
te gepensioneerd worden ongeacht zijn leeftijd.  Voor 
zover deze persoon ook nog diensten presteerde als 
werknemer kan hij dit pensioen ten vroegste beko-
men vanaf de leeftijd van 60 jaar op voorwaarde dat 
hij aan de loopbaanvoorwaarde voldoet.

Het pensioen wegens ziekte wordt in de openbare 
sector ambtshalve toegekend.  De ambtshalve toe-
kenning van een pensioen in de openbare sector 
heeft het ambtshalve onderzoek van het pensioen 
in de werknemersregeling tot gevolg voor zover deze 
ambtshalve toekenning in de openbare sector ge-
beurt binnen het jaar voorafgaand aan de leeftijd van 
60 jaar.

Aanvragen die net voor de leeftijd van 59 jaar worden 
ingediend worden door de RVP aanvaard omdat door 
de tijd nodig voor de administratieve verwerking van 
de aanvraag de beslissing over de ontvankelijkheid 

van de aanvraag pas zou gebeuren op het moment 
dat de aanvraag ontvankelijk zou zijn (artikel 11 van 
het KB van 21 december 1967).

De RVP kent voortaan het pensioen in de werknemers-
regeling ook ambtshalve toe wanneer het pensioen 
wegens ziekte in de openbare sector net voor de leef-
tijd van 59 jaar wordt toegekend. (JV 2014, p. 27)

RVP toekenning 2
De RVP aanvaardt om fouten zoals het niet gebruiken 
van gegevens beschikbaar in het dossier of nalatig-
heden begaan bij het onderzoek van het dossier (bv. 
het niet opvragen van bijkomende gegevens) als een 
materiële vergissing te kwalificeren.

Hierdoor worden in dergelijke gevallen terugvorderin-
gen van reeds betaalde bedragen vermeden en wordt 
voorrang gegeven aan de rechtszekerheid voor de ge-
pensioneerde. (JV 2014, p. 29)

RVP toekenning 3
Voor wat betreft het onderzoek naar de toegelaten 
beroepsactiviteit voor een arbeider zal de RVP voor 
het jaar waarin het pensioen ingaat niet langer reke-
ning houden met het vakantiegeld.  Het vakantiegeld 
wordt op de individuele rekening onder een afzonder-
lijke code (054) vermeld. (JV 2014, p. 40)

De betalingsdiensten van de 
Rijksdienst voor pensioenen (RVP)

RVP betaling 1
In het geval de RVP over het rekeningnummer van 
de gepensioneerde beschikt maar dit niet in het be-
taalbestand invoert waardoor het pensioen met een 
cheque wordt uitbetaald betaalt de RVP de gemaakte 
inningskosten van deze cheque op vraag aan betrok-
kene terug.  Deze schadevergoeding volgt duidelijk op 
een schade die het gevolg is van het handelen van 
de RVP en waarbij de schade eerder gering en precies 
berekenbaar is. (JV 2014, p. 47)

RVP betaling 2
De gepensioneerden die in het buitenland wonen 

De suggesties
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moeten jaarlijks een levensbewijs aan de RVP bezor-
gen.  Hiertoe stuurt de RVP jaarlijks aan de betrok-
kenen een blanco formulier dat zij door de bevoegde 
instantie moeten laten invullen.

De RVP nam het initiatief om met verschillende lan-
den na te gaan of een elektronische uitwisseling van 
gegevens mogelijk is. 

De praktische toepassing van deze gegevensuitwis-
seling stelt vaak problemen, niet op zijn minst omdat 
de signalitieke gegevens volledig moeten matchen, 
alvorens tot een automatische verwerking te kunnen 
overgaan.

Met Duitsland is deze gegevensuitwisseling het verst 
gevorderd.  Half 2015 werd voor 43 % van de dos-
siers geen papieren levensbewijs meer verstuurd.  De 
overeenkomst met Groot-Brittanië wordt niet verder 
uitgevoerd omdat de Engelse pensioendienst geen 
verder interesse vertoont.  De uitwisseling met de 
Nederlandse diensten bevond zich half 2015 in een 
testfase.  Met Spanje, Frankrijk en Luxemburg waren 
verregaande onderhandelingen bezig.

De grote voordelen van elektronische uitwisseling van 
gegevens zijn: correcte data, maandelijkse uitwisse-
ling van data en betrokkene moet niet meer zelf in-
staan voor het afleveren van het levensbewijs. (o.a. JV 
2014, p. 73)

RVP betaling 3
Reeds in 2013 ontving de Ombudsdienst Pensioenen 
een klacht over de gegevens die door de RVP vermeld 
worden op de afrekening van het bruto/nettobedrag 
die hij aan sommige betrokkenen verstuurd.

Sommige gepensioneerde mijnwerkers ontvangen 
naast hun pensioen als mijnwerker ook nog een ver-
warmingstoelage.  Deze verwarmingstoelage is niet 
belastbaar en komt niet in aanmerking voor sociale 
inhoudingen.

Op de afrekening van de RVP werd echter deze ver-
warmingstoelage opgenomen bij de som van het 
belastbare bedrag.  Dit is verwarrend voor betrokke-
nen en leidt tot de misvatting dat het bedrag van de 
verwarmingstoelage ook meegeteld werd om de be-
drijfsvoorheffing die maandelijks wordt ingehouden 
te berekenen.

Het was voor ons vrij snel duidelijk dat de berekening 
van het netto pensioenbedrag door de RVP correct 

werd uitgevoerd.  De verwarmingstoelage werd niet 
in aanmerking genomen om de inhoudingen te be-
rekenen.

Bleef nog de informatie aan betrokkenen.  Wij vroegen 
bijgevolg in 2013 om de verwarmingstoelage als niet 
belastbaar bedrag te vermelden op de afrekening van 
het bruto/netto bedrag die aan betrokkenen bezorgd 
wordt.

De RVP erkende het probleem en stelde dat deze wijzi-
ging in de afrekening een wijziging van het informati-
caprogramma vereiste.  Dit was evenwel niet meteen 
een prioriteit voor de RVP. 

Ook in 2014 kregen betrokkenen nog een foutie-
ve afrekening.  De Ombudsdienst Pensioenen bleef 
dit probleem verder opvolgen.  Uiteindelijk werd in 
september 2015 de afrekening aangepast.  Voortaan 
wordt de verwarmingstoelage niet meer vermeld als 
belastbaar bedrag.

Wij vestigen er wel de aandacht op dat de inhoudin-
gen op het pensioen altijd correct werden berekend 
en dat ook de bedragen die vermeld worden op de 
fiscale fiches, dienstig voor de FOD Financiën om de 
belastingen te berekenen, correct waren.

De toekenningsdiensten van 
de Pensioendienst voor de 
overheidssector (PDOS)

PDOS toekenning 1
Door de programmawet van 28 juni 2013 geldt er, net 
als in de regeling voor werknemers en zelfstandigen, 
ook in de openbare sector een verbod van cumulatie 
van een rustpensioen met een vervangingsinkomen. 

Dit verbod stelde problemen voor de wegens ziekte 
gepensioneerde ambtenaren die dit ziektepensioen 
voor een deeltijdse functie cumuleerden met een 
werkloosheidsvergoeding of met een ziekteuitkering 
die zij ontvingen voor de halftijdse tewerkstelling die 
zij gelijktijdig met hun halftijdse functie als vast be-
noemde ambtenaar uitoefenden.  Zij vielen door dit 
verbod terug op een veel lager inkomen.

De wetgever besliste om de wetgeving aan te passen.  
De wet van 18 december 2015 betreffende de assimi-
latie van een periode van non-activiteit van bepaalde 
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leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaan-
voorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrek-
ken, betreffende de cumulatie met een pensioen van 
de publieke sector, betreffende het gewaarborgd in-
komen voor bejaarden en betreffende de pensioenen 
van het vliegend personeel van de burgerlijke lucht-
vaart regelt deze aangelegenheid met terugwerkende 
kracht.  De rustpensioenen wegens lichamelijke on-
geschiktheid kunnen gecumuleerd worden met ziek-
te- en invaliditeitsuitkeringen of met werkloosheids-
uitkeringen.  De achterstallige bedragen, ontstaan 
ingevolge de schorsing van het pensioen gedurende 
meerdere maanden of ingevolge de terugvordering 
van eerder betaalde bedragen, worden door de PDOS 
uitbetaald. (JV 2014, p. 89)

PDOS toekenning 2
In 2013 besliste de toenmalige Regering om vanaf 
2014 het vakantiegeld voor de gepensioneerden in 
de regeling voor werknemers wiens vakantiegeld be-
perkt wordt tot het maandbedrag van de maand mei 
te verhogen door de toekenning van een supplement 
dat vastgesteld wordt op 8,6 % van het vakantiegeld 
en het aanvullend vakantiegeld.  In sommige gevallen 
dient dit supplement echter evenwel evenredig her-
leid opdat het uitgekeerde totaalbedrag van vakantie-
geld, aanvullende toeslag bij het vakantiegeld en het 
supplement niet hoger zou zijn dan het vakantiegeld 
en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld.  De 
Regering beoogde in alle gevallen een verhoging te 
verzekeren van het vakantiegeld voor die bepaalde 
groep gepensioneerden.

De wetgeving in de openbare sector, die stelde dat het 
vakantiegeld in de openbare sector verminderd wordt 
met het vakantiegeld in de werknemersregeling en 
het aanvullend vakantiegeld in de openbare sector 
verminderd wordt met het aanvullend vakantiegeld in 
de werknemersregeling, werd niet aangepast.  Bijge-
volg ontstond er onduidelijkheid over de impact van 
het supplement vakantiegeld op het vakantiegeld in 
de openbare sector.

De PDOS (maar ook Ethias en de NMBS) opteerden 
ervoor het vakantiegeld in de openbare sector te ver-
minderen met het vakantiegeld in de werknemersre-
geling en met het volledige supplement.  Dit had voor 
sommige gepensioneerden een verlaging van het to-
tale vakantiegeld tot gevolg.  Nochtans voorziet de 
wetgeving in de openbare sector niet dat het supple-
ment in mindering kan gebracht worden.  

Na bemiddeling wijzigde de PDOS zijn interpretatie.  

Hij verminderde het vakantiegeld in de openbare sec-
tor nog enkel met het vakantiegeld in de regeling voor 
werknemers en met het gedeelte van het supplement 
dat berekend werd op basis van dit vakantiegeld.  De 
betrokken gepensioneerden kregen nu, zoals de be-
doeling van de wetgever het al aangaf, een verhoging 
van het totale vakantiegeld.

Het koninklijk besluit van 3 april 2015 tot aanpassing 
aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de rege-
ling voor werknemers zorgde ervoor dat er geen inter-
pretatie meer mogelijk was. 

In de plaats van een supplement toe te kennen wordt 
het vakantiegeld en de aanvullende toeslag in de 
werknemersregeling met 15 % verhoogd.  Het bedrag 
wordt niet beperkt tot het bedrag van het pensioen 
van de maand mei maar mag wel niet hoger zijn dan 
het maximaal toekenbare bedrag (vakantiegeld en 
aanvullende toeslag).  In de openbare sector wordt 
het bedrag van het vakantiegeld en de aanvullende 
toeslag respectievelijk verminderd met het bedrag 
van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag in de 
werknemersregeling. (JV 2014, p. 58)

PDOS toekenning 3
De Ombudsdienst Pensioenen ontvangt nog steeds 
regelmatig klachten van toekomstig gepensioneer-
den die reeds geruime tijd wachten op de vaststelling 
van hun vroegst mogelijke pensioendatum (P-datum) 
of de raming van hun pensioen in de openbare sector.

De toekomstig gepensioneerde die ouder is dan 59 
jaar, die de P-datum of het bedrag van zijn pensioen 
wenst te bekomen en die al geruime tijd wacht op 
een antwoord (soms tot een jaar of meer) krijgt tele-
fonisch soms de raad om een pensioenaanvraag in te 
dienen.  Op die manier, zo wordt meegedeeld, zouden 
zij dan sneller de P-datum of de raming kunnen be-
komen.

Evenwel weigert de PDOS in dergelijke gevallen nog 
de raming te maken.  Immers, er wordt geen raming 
meer gemaakt wanneer betrokkene een pensioen-
aanvraag heeft ingediend.  Dit is te begrijpen daar de 
PDOS, gelet op het werkvolume en de wijzigingen in 
de wetgeving die soms tot vertraging in de afhande-
ling van de dossiers leiden, keuzes moet maken en 
absolute voorrang geeft aan de effectieve pensioen-
dossiers.  Echter, de pensioendossiers worden in de 
meeste gevallen pas afgewerkt tegen de ingangsda-
tum van het pensioen.
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De Ombudsman stelt dat bijgevolg in dergelijke ge-
vallen een verkeerd signaal aan de burger wordt gege-
ven.  Hij blijft in die gevallen helemaal in de kou staan.  

Wij vroegen aan de PDOS om zijn personeel attent te 
maken op het feit dat er in geen geval mag aangera-
den worden om een pensioenaanvraag in te dienen 
aan de betrokkene die reeds geruime tijd wacht op 
zijn P-datum of de raming van zijn pensioen. 

De PDOS deelde ons mee dat er op 27 augustus 2015 
een formele beslissing werd genomen dat er in elk ge-
val door het Contactcenter geen P-datum mag worden 
meegedeeld.  Dergelijke vragen moeten verplicht wor-
den doorgegeven aan de technische bureaus.  Deze 
beslissing werd doorgegeven aan de medewerkers 
van het Contactcenter.  Ingevolge onze vraag werden 
alle betrokken personeelsleden nogmaals herinnerd 
aan deze beslissing. (JV 2014, p. 51)

PDOS toekenning 4
In de werknemersregeling kunnen gepensioneerden 
wiens loopbaan niet voldoet aan de sedert 2013 inge-
voerde loopbaanvoorwaarden door overgangsmaat-
regelen hun pensioen toch op een vervroegde leeftijd 
bekomen voor zover zij een uitstapregeling in de 
privé sector genieten die aan bepaalde voorwaarden 
voldoet.  

Betrokkenen konden evenwel hun uitgesteld pensioen 
in de openbare sector niet bekomen omdat zij in die 
regeling niet aan de loopbaanvoorwaarden voldoen.

De PDOS stelde dat de huidige wetgeving niet toelaat 
om de regeling van het koninklijk besluit van 26 april 
2012 in de pensioenregeling voor werknemers toe 
te passen op de pensioenen in de openbare sector.  
Hiermee houdt de PDOS zich strikt aan de wettelijke 
bepalingen. 

Het College kon het standpunt van de PDOS welis-
waar bijtreden maar wees toch op het bestaan van 
een administratieve praktijk in de werknemersrege-
ling (en bij uitbreiding in de regeling voor zelfstandi-
gen).  Deze praktijk voorziet in garantiemaatregelen 
voor personen die een disponibiliteit voorafgaand 
aan het pensioen in de openbare sector genieten die 
voldoet aan de voorwaarden van de wet van 28 de-
cember 2011.  Door deze garantiemaatregelen wordt 
deze disponibiliteit gelijkgesteld met de situaties die 
de wetgeving in de regeling voor werknemers voorziet 
om op basis van de oude loopbaanvoorwaarden toch 
toegang te krijgen tot het vervroegd pensioen. 

Wij merkten op dat het een gegeven is dat de loop-
baanmaatregelen verschillend zijn in de privé sector 
en in de openbare sector.  Doch in casu heeft het ver-
schil niets te maken met de eigenheid van de pen-
sioenstelsels.  Het betreft hier garantiemaatregelen 
voor personen die reeds vervroegd zijn uitgetreden.

Een soepele houding, zoals de RVP hier heeft aange-
nomen, voorkomt dat gepensioneerden gedurende 
jaren met beperkte inkomsten moeten verder leven.  
Zij bouwen immers geen verdere loopbaan op.  Het 
College van Ombudsmannen riep de bevoegde in-
stanties op om bij wijzigingen in de wetgeving in de 
toekomst meer rekening te houden met de invloed 
van de in een pensioenstelsel genomen (overgangs)
maatregel op de pensioenen in de andere regelingen.

In de Commissie voor Sociale Zaken van 28 oktober 
2015 antwoordt de heer Bacquelaine, Minister van 
Pensioenen, op een mondelinge vraag van mevrouw 
Sonja Becq1: “In het geval van een gemengde loop-
baan en het behoud van de voormalige voorwaarden 
om met vervroegd pensioen te vertrekken ingevolge 
een eindeloopbaanmaatregel in het werknemersstel-
sel, heb ik de Pensioendienst voor de Overheidssector 
geïnstrueerd zich in overeenstemming te brengen 
met de administratieve praktijk van de Rijksdienst 
voor Pensioenen.  Deze praktijk bestaat erin het 
pensioen van de privésector toe te kennen volgens 
de voormalige voorwaarden op het moment dat de 
rechthebbende de garantie geniet van het behoud 
van de voormalige voorwaarden in de publieke sector 
ingevolge vervroegd vertrek.  Ik heb, op het moment 
dat de eindeloopbaanmaatregel werd ingevoerd in 
het werknemersstelsel, aan de PDOS gevraagd even-
eens een pensioen voor de publieke sector toe te 
kennen volgens de voormalige voorwaarden die van 
toepassing waren op het moment dat de eindeloop-
baanmaatregel werd toegekend.”

Na dit antwoord van de Minister van Pensioenen stelt 
de PDOS dat hij nu over een formele beleidsuitspraak 
beschikt die toelaat de gevraagde souplesse aan de 
dag te leggen.  De PDOS zal ambtshalve alle gekende 
dossiers herzien.  In de andere gevallen kan diegene 
die meent in aanmerking te komen altijd een herzie-
ning aanvragen bij de PDOS. (JV 2014, p. 34)

1  Vraag van mevrouw Sonja Becq aan Minister van Pensioenen Bacquelaine over “de 
overgangsmaatregelen bij de strengere voorwaarden voor het vervroegd pensioen” 
(nr. 5929), Hand Kamer 2015-2016, 28 oktober 2015, 26-27
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PDOS toekenning 5
Door de pensioenhervormingen is het vervroegd 
pensioen enkel nog mogelijk voor zover betrokkene 
voldoet aan de loopbaanvoorwaarde.  Deze loopbaan-
voorwaarde stelt het aantal jaren vast die betrokkene 
moet bewijzen om het pensioen vóór de leeftijd van 
65 jaar te kunnen bekomen.

Deze loopbaanvoorwaarde is identiek voor werkne-
mers, zelfstandigen en ambtenaren.  Evenwel bestaan 
er verschillen op het vlak van de invulling van deze 
voorwaarden.  Zo wordt in de openbare sector reke-
ning gehouden met een diplomabonificatie of met 
een berekening op basis van een voordeliger tantiè-
me. 

Het is mogelijk dat op die wijze betrokkenen hun ver-
vroegd pensioen kunnen bekomen in de openbare 
sector maar niet in de andere sectoren.

In ons Jaarverslag 2013 hebben wij hieromtrent een 
bespreking opgenomen.  Wij meenden dat de pensi-
oendiensten van de openbare sector betrokken ge-
pensioneerden tijdig erop moeten wijzen dat er een 
verschil kan bestaan in de vroegst mogelijke pensi-
oendatum in de openbare sector en in de andere sec-
toren.

Ethias wijst de werkgever van betrokkenen hierop.  De 
PDOS deelde ons mee dat begin 2016 de brief aan be-
trokkenen waarin meegedeeld wordt dat betrokkene 
het pensioen kan bekomen op de door hem gewenste 
datum prioritair zal aangepast worden.  Er zal op ge-
wezen worden dat deze inlichting enkel geldt voor het 
pensioen in de openbare sector en niet noodzakelijk 
voor de andere pensioenstelsels. (JV 2013, p. 96)

Bovendien hebben de pensioendiensten gehoor voor 
dit probleem.  Vanaf 26 januari 2016 is de website 
Mypension.be aangevuld zodat het mogelijk zou wor-
den de vroegst mogelijke pensioendatum per pensi-
oenstelsel te raadplegen. (JV 2013, p. 96)

De betalingsdiensten van 
de Pensioendienst voor de 
overheidssector (PDOS)

PDOS betaling 1
Wanneer er een fout geslopen is in de betaling van 
een pensioen (b.v. in België foutief uitgegeven cheque) 
stelt de PDOS voortaan alles in het werk om een cor-
recte en zo spoedig mogelijke betaling uit te voeren.  
Hij annuleert meteen de foutieve cheque en betaalt 
op een correcte wijze zonder de terugkeer van het ver-
keerd uitbetaalde bedrag af te wachten. (JV 2014, p. 74)

PDOS betaling 2
De PDOS kent een schadevergoeding toe ten belope 
van de door de gepensioneerde gemaakte kosten in-
zake wisselkoersen of bij het innen van een cheque 
wanneer deze kosten het gevolg zijn van een verkeer-
de betaalopdracht van de PDOS (bv. betaling in ver-
keerde valuta). (JV 2014, p. 81)

PDOS betaling 3
De PDOS werkte tot in 2015 met 2 verschillende 
adresbestanden, namelijk het adresbestand van de 
toekenningsdiensten en het adresbestand van de 
betaaldienst die bestond uit een lijst van correspon-
dentieadressen die aangelegd werd op basis van de 
door de betrokkenen meegedeelde gegevens.  Dit gaf 
aanleiding tot moeilijkheden of vergissingen.

Deze situatie ontstond doordat tot einde 2013 de pen-
sioenen die door de PDOS werden beheerd uitbetaald 
werden door de CDVU en er niet voorzien werd in een 
koppeling van beide adresbestanden.

De PDOS realiseerde een volledige integratie van bei-
de adresbestanden tot één enkel adresbestand waar-
mee zowel de toekenningsdienst als de betaaldienst 
werkt. (JV 2014, p. 75)
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Het Rijksinstituut voor de Sociale 
verzekeringen der Zelfstandigen 
(RSVZ)

RSVZ 1
Het sociaal statuut van de zelfstandigen (koninklijk 
besluit nr. 38 van 27 juli 1967) voorziet de mogelijkheid 
voor zelfstandigen om bij een daartoe opgerichte 
Commissie (CVB) een vrijstelling van de betaling van 
sociale bijdragen te vragen wanneer zij kunnen bewij-
zen dat zij zich bevinden in een staat van behoefte of 
in een situatie die aanleunt bij een staat van behoefte.  
De finaliteit van deze Commissie is deze mensen op-
nieuw kansen geven.

De aansluiting bij het stelsel van de zelfstandigen be-
tekent in het Belgische sociale zekerheidssysteem een 
aansluiting bij een sociale verzekering, gebaseerd op 
het solidariteitsprincipe.  Kan men echter nog spreken 
van een “sociale” (en niet een klassieke) pensioenver-
zekering wanneer aan zelfstandigen in moeilijkheden 
de optie gegeven wordt niet deel te nemen aan de 
pensioenverzekering waardoor het verplicht karakter 
van de verzekering wegvalt en dit evenmin wordt op-
gevangen door het doorbreken van het synallagma-
tisch karakter tussen de bijdragebetaling en het recht 
op prestaties.

Temeer daar er op het vlak van het pensioen wijzigin-
gen werden aangebracht in de loop van de tijd.  Werd 
de vrijstelling toegekend tot en met 1980 dan behield 
de zelfstandige zijn pensioenrechten.  Doch de peri-
odes van vrijstelling van bijdragen toegekend vanaf 
1981 worden uitgesloten voor de pensioenberekening.  
Voor beslissingen die ingaan vanaf 1 juli 1997 worden 
de periodes van vrijstelling ook niet meer in aanmer-
king genomen om na te gaan of de zelfstandige een 
voldoende lange loopbaan heeft bewezen om ver-
vroegd met pensioen te kunnen gaan.  

De Minister van Middenstand, bevoegd voor het so-
ciaal statuut van de zelfstandigen, gaf gevolg aan 
de oproep van het College en stelde dat aan de zelf-
standigen die een vrijstelling van bijdragen gekregen 
hebben omdat ze zich in financiële moeilijkheden 
bevonden de mogelijkheid moet gegeven worden om 
binnen een termijn van 5 jaar een regularisatiebijdra-
ge te betalen om zo toch nog pensioenrechten op te 
bouwen.  De nodige maatregelen werden uitgewerkt 
in een nota aan de socialeverzekeringsfondsen.  De 
fondsen zullen voortaan verplicht zijn niet meer en-
kel in hun algemene mededelingen (hetgeen reeds 

van toepassing was) doch ook bij de indiening van 
een aanvraag tot vrijstelling hun aangeslotenen door 
middel van een brief te informeren over de gevolgen 
van de vrijstelling van bijdragen en over de moge-
lijkheid achteraf de bijdragen te betalen - voor zover 
deze nog niet verjaard zijn - teneinde hun pensioen-
rechten te vrijwaren.  Deze brief verduidelijkt tevens 
dat de aanvraag tot vrijstelling als een schulderken-
ning beschouwd wordt en derhalve de verjaring stuit.  
Daardoor vangt op de datum van de beslissing van de 
CVB een nieuwe verjaringstermijn van 5 jaar aan op 
voorwaarde dat de oorspronkelijke nog niet verstre-
ken is.  Tevens dienen de fondsen een jaar voor het 
verstrijken van de voorgeschreven verjaringstermijn, 
met name 5 jaar gerekend vanaf het moment van de 
beslissing van de CVB, een brief te sturen waarin ze 
herinneren aan de mogelijkheid om sociale bijdragen 
te betalen voor de vrijgestelde periodes (en alzo de 
pensioenrechten te vrijwaren) en te wijzen op de mo-
gelijkheid om de verjaring te stuiten voor een nieuwe 
termijn van 5 jaar via een schulderkenning die dient 
verstuurd te worden aan het sociale verzekerings-
fonds.  De fondsen kunnen echter ook overgaan tot 
een gegroepeerde verzending die uiterlijk op 30 sep-
tember van het 4de jaar dat volgt op de beslissing zal 
plaatsvinden.  Deze procedure is van toepassing op 
de beslissingen van de Commissie van vrijstelling van 
bijdragen die zullen genomen worden vanaf 2015. (JV 
2013, p. 130)

RSVZ 2
Reeds vanaf het prille begin ijvert de Ombudsdienst 
Pensioenen voor een zo volledig mogelijke motivering 
van de pensioenbeslissingen.  In de meer dan 15 jaar 
dat de dienst bestaat, veranderde er heel wat.  De pen-
sioendiensten zijn zich bewust dat een degelijke mo-
tivering van de beslissingen de burger toelaat om in-
zicht te krijgen in de rechten die hij heeft opgebouwd.  
Het vermelden van de periodes die niet opgenomen 
worden in de pensioenberekening met de reden van 
niet in aanmerking nemen is hierbij even belangrijk 
als het vermelden van de in aanmerking genomen 
tijdvakken.

Ook in het kader van de ramingen is het belangrijk 
om de betrokken burger een zo volledig mogelijke 
informatie te verstrekken.  Nadat het RSVZ zijn pen-
sioenbeslissingen al aanpaste en de niet in aanmer-
king genomen periodes vermeldde, werden ook de 
pensioenramingen op dezelfde wijze aangepast.  De 
betrokken burger krijgt dan ook in zijn raming een 
volledig beeld van de beroepsloopbaan als zelfstan-
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dige met een duidelijk onderscheid tussen de aan-
neembare en de niet aanneembare periodes.  Ook de 
reden waarom bepaalde periodes niet in aanmerkring 
kunnen genomen worden, wordt duidelijk vermeld in 
de raming. (JV 1999, p. 129, JV 2001, p. 125, JV 2003, p. 
142, JV 2007, p. 114)

Ethias

Ethias 1
Ethias hield, in samenspraak met de stad Genk, op 
het vakantiegeld dat betaald werd aan de gepensio-
neerden van de stad Genk een forfaitair bedrag van 
50 euro bedrijfsvoorheffing in.  Deze inhouding was 
ingegeven uit de zorg te voorkomen dat betrokken ge-
pensioneerden bij de afrekening van de belastingen 
(belastingaanslag) te veel belastingen zouden moe-
ten betalen.

Het College maakte hierbij twee bedenkingen.  Ener-
zijds stelde het College zich de vraag bij het nut van 
een dergelijke forfaitaire inhouding gelet op de evo-
lutie van de bedrijfsvoorheffingsschalen.  Anderzijds 
stelt het College zich ook vragen bij het ambtshalve 
inhouden van een hogere bedrijfsvoorheffing dan 
deze voorzien door de bedrijfsvoorheffingsschalen 
zonder dat betrokkene deze hogere inhouding heeft 
gevraagd.

Ethias antwoordde dat hij vanaf het vakantiegeld 2016 
de werkwijze van de PDOS zal toepassen en geen be-
drijfsvoorheffing op het vakantiegeld meer zal inhou-
den.
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