HOOFDSTUK 15

Samenvatting aanbevelingen 2021

Het College van Ombudsmannen Pensioenen kan twee soorten aanbevelingen doen.
Overeenkomstig artikel 16 van het oprichtingsbesluit kan het College aan de pensioendiensten elke
aanbeveling richten die zij nuttig acht.
De aanbevelingen worden gedaan in het Jaarverslag of in voorkomend geval in de tussentijdse verslagen
die worden uitgebracht overeenkomstig artikel 17 van het oprichtingsbesluit.
Met algemene aanbevelingen die gericht zijn aan de wetgevende of de uitvoerende macht beoogt
het College in eerste instantie de verbetering van de wetgeving en reglementeringen, meer bepaald
wanneer er een effectieve of vermeende discriminatie wordt vastgesteld, wanneer er meerdere
interpretaties van de wetgeving of reglementering mogelijk zijn of wanneer een disfunctie wordt
vastgesteld.
Met de officiële aanbevelingen nodigt het College van Ombudsmannen de pensioendienst uit om
zijn beslissingen en/ of werkwijze te herzien wanneer het College vastgesteld heeft dat deze niet in
overeenstemming zijn met de wetten en reglementen of met de principes van behoorlijk bestuur of
nog wanneer het College de billijkheid inroept.
De aanbevelingen en de opvolging ervan zijn te raadplegen op de website van de Ombudsdienst
Pensioenen. Momenteel zijn een groot deel van de aanbevelingen geheel of gedeeltelijk ingewilligd.
Het hoeft geen betoog dat er enkel een aanbeveling uitgevaardigd wordt nadat er een grondige analyse
heeft plaats gevonden en desgevallend nadat er met de betrokken pensioendiensten hierover reeds
verschillende contacten hebben plaats gevonden.

Wij bevelen de wetgever aan om het onderscheid tussen de toekennings- en betalingsvoorwaarden
en de daaraan verbonden gevolgen duidelijk te definiëren door de hiertoe gebruikte terminologie te
uniformiseren. In artikel 3bis KB nr. 50 wordt immers de term “gaat daadwerkelijk in” gehanteerd
daar waar op andere plaatsen in de wetgeving op de werknemerspensioenen de termen “toekennen”
en “betaalbaar stellen” gebruikt worden.
(Hoofdstuk 6)

Algemene aanbeveling 2021/2
De Ombudsman beveelt aan de wetgever aan om artikel 11, § 2 van de wet van 2 oktober 2017 betreffende
de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het
pensioen zodanig aan te passen dat een antwoordtermijn wordt voorzien waarbinnen de aanvrager
zijn keuze van het aantal maanden dat hij wenst te regulariseren kenbaar moet maken aan de FPD,
zo niet vervalt de aanvraag. Het College meent dat het aan de wetgever is om te bepalen wat als een
redelijke antwoordtermijn kan worden aanzien.
(Hoofdstuk 9)
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Algemene aanbeveling 2021/3
De Ombudsman Pensioenen beveelt aan om artikel 6, 3° van de wet van 1 maart 1977 aan te passen
zodat alle gepensioneerden voortaan vanaf de maand volgend op het bereiken van het indexcijfer een
verhoging van hun pensioen bekomen. Dit zonder onderscheid te maken tussen de vooraf betaalde en
de na vervallen termijn betaalde pensioenen daar dit onderscheid niet meer op een objectief criterium
berust dat redelijk verantwoord is. Deze wetsaanpassing is immers noodzakelijk om een wettelijke
basis te geven aan de praktijk van de FPD en Ethias toe te laten zijn werkwijze op dezelfde lijn te
brengen dan deze van de FPD zodat er geen onderscheid meer is tussen de pensioeninstelling die het
pensioen uitbetaalt. De keuze door de werkgever van de pensioeninstelling aan wie hij de uitbetaling
van het pensioen heeft toevertrouwd is volgens de Ombudsman Pensioenen geen objectief criterium
voor een verschil in behandeling.
(Hoofdstuk 10)

Officiële aanbeveling 2021/4
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De Ombudsdienst Pensioenen beveelt aan de FPD aan om bij het pensioenonderzoek ingevolge een
feitelijke scheiding, niet enkel op aanvraag doch ook bij een ambtshalve onderzoek wanneer de Federale
Pensioendienst op de hoogte wordt gebracht van de feitelijke scheiding, de pensioenuitbetaling vanaf
de eerste dag van de maand die volgt op de feitelijke scheiding te herzien.
(Hoofdstuk 8)
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