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Uitvoering van het Capelo- 
project en verwerking van  
elektronische gegevens door de 
FPD-ambtenarenpensioenen
Het Capelo-project moet de Federale Pensioendienst (FPD) in staat stellen de loopbaan van 
ambtenaren bij te houden in een continu geactualiseerde database. Op basis van deze gegevens-
bank moeten de pensioenen in de openbare sector automatisch kunnen worden toegekend. Het 
Rekenhof had de juridische aspecten en de theoretische opbouw van de loopbaangegevensbank 
al eerder onderzocht en heeft zijn vaststellingen nu geactualiseerd en de inhoud van de gege-
vensbank geëvalueerd.

Het Capelo-project kampt nog steeds met enkele wettelijke en reglementaire problemen. Zo 
interpreteert de FPD de aanneembaarheid van contractuele diensten op een restrictieve manier 
hoewel daar geen wettelijke basis voor is. Bovendien moeten de werkgevers de historische ge-
gevens van hun contractuele werknemers niet aangeven aan de FPD als zij dat vragen, terwijl de 
Capelo-wet niet in die uitzondering voorziet. 

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 databank 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 kun-
nen bepalen. 

Het Capelo-project heeft de verantwoordelijkheid voor de correcte invoering van alle loopbaan-
elementen die de pensioenberekening beïnvloeden grotendeels verschoven van de FPD naar de 
HR-diensten van de overheidswerkgevers. Ondanks de controles die in het systeem werden in-
gebouwd, bevatten deze gegevens meerdere fouten, zijn ze geregeld onvolledig en steunen ze 
vaak niet op betrouwbare documenten, wat mogelijk leidt tot foutieve pensioenberekeningen. 

De procedure om de gegevens over de tewerkstelling vanaf 2011 in te voeren, moet worden ver-
beterd zodat de overheidspensioenen sneller en correcter kunnen worden berekend. 

De doelstelling van het Capelo-project om een gegevensbank samen te stellen op basis waar-
van de overheidspensioenen automatisch kunnen worden toegekend en berekend, kan niet meer 
worden gerealiseerd als gevolg van de recente pensioenhervormingen. Vooreerst volstaat de da-
tabank niet om de vroegst mogelijke pensioendatum vast te stellen voor de steeds groeiende 
groep van mensen met een gemengde loopbaan. Daarvoor zijn immers bijkomende gegevens 
nodig over periodes van tewerkstelling in de werknemersregeling en/of het pensioenstelsel van 
de zelfstandigen. Bovendien zal in heel wat gevallen ook het pensioenbedrag niet automatisch 
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kunnen worden bepaald door de recente wetswijziging inzake de pensioenbonus in de overheids-
sector en de aangekondigde invoering van de afbouw van de diplomabonificatie.

Het pensioenberekeningsprogramma PenCalc, waaraan Capelo is gekoppeld, functioneert veel 
minder "automatisch" dan het lijkt: voor elk dossier moeten meerdere manuele interventies ge-
beuren. De betrouwbaarheid van het resultaat van de berekening staat of valt dus nog steeds 
met de kwaliteit van die handmatig ingevoerde data, net zoals voorheen in het papieren dossier. 

Momenteel ontbreekt een duidelijke afbakening van de bevoegdheden en verantwoordelijkhe-
den inzake overheidspensioenen. Op termijn zou elke overheidsdienst zelf volledig verantwoor-
delijk moeten zijn voor de correcte weergave van de loopbanen van de ambtenaren en zou de 
FPD enkel nog verantwoordelijk mogen zijn voor de toepassing van de pensioenreglementering. 
Die strikte opsplitsing van de bevoegdheden is echter pas haalbaar indien het berekeningspro-
gramma het aangeleverde loopbaanoverzicht automatisch kan inlezen en omzetten in een cor-
rect vastgesteld pensioen, zowel wat betreft het recht als wat betreft het bedrag. 

De minister van Pensioenen sloot zich grotendeels aan bij de conclusies en aanbevelingen van het 
Rekenhof. Hij benadrukte dat een correcte informatieverstrekking en verdere automatisering 
van de pensioendossierafhandeling voor hem van groot belang zijn. Hij zal de FPD-ambtenaren-
pensioenen dan ook vragen de werkpunten en aanbevelingen die het Rekenhof heeft geformu-
leerd ter harte te nemen, en er in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk gevolg aan te geven.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1 Context

Capelo (carrière publique électronique-elektronisch loopbaanoverzicht) is een langlopend 
project dat de Federale Pensioendienst-ambtenarenpensioenen (de vroegere Pensioen-
dienst voor de Overheidssector, PDOS) in staat moet stellen de loopbaan van ambtenaren 
bij te houden in een continu geactualiseerde database. Gekoppeld aan het berekenings-
programma PenCalc moet deze gegevensbank het mogelijk maken de pensioenen in de 
openbare sector automatisch toe te kennen, waardoor een pensioendossier vlugger kan 
worden afgerond, met minder risico op vergissingen. Daarnaast moeten, door middel van 
een simulatieprogramma, de huidige en toekomstige pensioenrechten van een ambtenaar 
op elk moment in zijn carrière kunnen worden vastgesteld. Ook moeten simulaties kunnen 
worden gemaakt met een volledige, reële pensioenpopulatie als basis, om de budgettaire 
gevolgen van mogelijke wijzigingen in de pensioenregelgeving in beeld te brengen.

Tot einde 2012 stelde de FPD-ambtenarenpensioenen het recht op een pensioen ten laste 
van de Schatkist en de berekening van het pensioenbedrag vast op basis van een papieren 
dossier. Dat werd ingediend op het einde van de actieve loopbaan en omvatte de formele 
pensioenaanvraag en de dienststaat, met opgave van alle loopbaangegevens en gestaafd 
met afschriften van de beslissingen. Sinds begin 2013 stelt de FPD-ambtenarenpensioenen 
de pensioenen vast op basis van elektronisch aangeleverde documentatie. Deze wijziging 
vormt een belangrijke schakel in de modernisering van de pensioenadministratie en past 
ook in de beleidsopties van het Generatiepact1 (onder meer de mogelijkheid dat een burger 
op elk moment in zijn loopbaan een overzicht van zijn pensioenrechten kan krijgen). Daar-
toe was het essentieel dat de pensioendiensten al tijdens de loopbaan zouden beschikken 
over de loopbaangegevens (aan de hand van een continue gegevensstroom) en niet meer het 
pensioen zouden vaststellen nadat de loopbaan was afgesloten.

De elektronische inzameling van de loopbaangegevens werd gecoördineerd in het Capelo-
project. Voor loopbaangegevens vanaf begin 2011 gebeurt dit via de aangifte van de sociale 
zekerheid (DmfA)2. De loopbaangegevens van vóór 2011 (de zogenaamde historische gege-
vens) moesten door de werkgevers van de openbare sector worden gecodeerd en doorge-

1  Het Generatiepact was een plan met 66 maatregelen dat de regering-Verhofstadt II op 11 oktober 2005 aan het 
parlement voorstelde om tegemoet te komen aan het probleem van de vergrijzing. 

2  Déclaration multifonctionelle / multifunctionele Aangifte. Deze aangifte werd met het oog op dit nieuwe doel aan-
zienlijk uitgebreid. Tot vóór 2011 bevatte de DmfA enkel de basisgegevens over de tewerkstelling (periode van 
tewerkstelling, loon…). Voor de vaststelling van het recht op een pensioen in de openbare sector en voor de be-
rekening van het bedrag ervan volstonden deze gegevens echter niet, zodat nieuwe “blokken” aan de aangifte 
werden toegevoegd met o.m. gegevens over de specifieke aard van de tewerkstelling, weddeschaal en weddecom-
plementen, aard van bepaalde vormen van verloven of afwezigheden…
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stuurd naar de FPD-ambtenarenpensioenen tegen uiterlijk eind 2015. Het project kreeg in 
de wet van 29 december 20103, hierna Capelo-wet genoemd, een wettelijke onderbouw.

1.2 Onderzoeksthema en onderzoeksvragen

Het Rekenhof heeft al drie maal de opstart van het Capelo-project onderzocht4. Daarbij 
had het vooral aandacht voor de juridische aspecten en de theoretische opbouw van de 
loopbaangegevensbank. Het huidige onderzoek beoogt een update van de eerdere vaststel-
lingen, maar ook een evaluatie van de inhoud van de gegevensbank.

Voor de vaststelling van het recht op pensioen en de berekening van het pensioenbedrag 
is het essentieel dat de elektronisch aangeleverde gegevens betrouwbaar zijn (steunen op 
een bewijskrachtig document van de bevoegde administratieve overheid), exact zijn (een 
correct beeld van de administratieve opbouw van het dossier) en volledig zijn (een correct 
beeld van de gehele administratieve loopbaan). De elektronische gegevens moeten de exacte 
vertaling zijn van het vroegere pensioendossier, aangezien de FPD-ambtenarenpensioenen 
niet meer kan terugvallen op de bewijskrachtige stukken zelf (papier) uit het loopbaandos-
sier. De elektronische gegevens moeten met andere woorden leiden tot eenzelfde resultaat 
bij de vaststelling van het recht op pensioen en de berekening van het bedrag ervan.

De audit wil daarom een antwoord bieden op de volgende onderzoeksvragen:

• In welke mate is tegemoetgekomen aan de pijnpunten die werden vastgesteld in de vo-
rige audit van Capelo?

• Hoe ver is de aangifte van de historische gegevens gevorderd? Werd de streefdatum  
(1 januari 2016) gehaald?

• Leveren de HR-diensten van de overheden de historische gegevens correct aan?
• Hoe controleert de FPD-ambtenarenpensioenen de aangiften van historische gegevens? 

Gebeurt deze controle aan de hand van een vast protocol? Is ze adequaat? Worden de 
bevindingen van dergelijke controles gebruikt in het kader van vormingen of voor een 
bijsturing of aanvulling van procedures?

• Worden de historische gegevens correct verwerkt in het berekeningsprogramma  
PenCalc?

• Worden de loopbaangegevens vanaf 1 januari 2011 (via DmfA-aangiften) correct  
verwerkt in PenCalc?

• Welke controle wordt uitgeoefend op de specifieke Capelo-blokken van de DmfA-aan-
giften? Gebeurt deze controle aan de hand van een vast protocol? Is ze adequaat?

Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van de elektronische gegevens, de juistheid van 
de eruit resulterende beslissingen (recht en pensioenbedrag) en het beheer door de FPD-
ambtenarenpensioenen van deze gegevensstromen. De concrete uitbetaling van het pensi-
oenbedrag en de toepassing van de cumulatieregeling werden dus niet onderzocht.

3  Wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I).
4  Rekenhof, “Overheidspensioenen: aandachtspunten”, 168e Boek, Volume I, Brussel, 2011, p. 380-391; Rekenhof, 

“Capelo”, 169e Boek, Volume I, Brussel, 2012, p. 553 – 562; Rekenhof, Actuele evoluties binnen de overheidspensioe-
nen – Tussentijdse evaluatie, Brussel, 2014, 57 p. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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In zijn vorige onderzoeken wees het Rekenhof erop dat de verantwoordelijkheid voor de 
juistheid van de loopbanen gedeeltelijk werd verschoven van de FPD-ambtenarenpensioe-
nen naar de HR-dienst van elke openbare werkgever. Vroeger verstuurde deze werkgever 
alle loopbaanstukken naar de FPD-ambtenarenpensioenen, die de gegevens integreerde in 
PenCalc. Nu staat elke HR-dienst, op basis van de Capelo-instructies, zelf in voor de elek-
tronische opgave van de loopbaangegevens op grond van de stukken uit het loopbaandos-
sier (die al dan niet elektronisch ter beschikking staan van de HR-dienst).

Nu de toekenning van pensioenen daadwerkelijk steunt op de Capelo-gegevensbank, werd 
ook nagegaan hoe vlot die automatisering verloopt: kan de FPD-ambtenarenpensioenen, 
met de gegevens uit Capelo, de berekeningsmodule PenCalc integraal voeden of moeten 
nog gegevens op andere wijze worden toegevoegd? Hoe worden eventuele hiaten ingevuld?

1.3 Auditmethode

De audit werd uitgevoerd op basis van personeelsdossiers van ambtenaren die tussen 
1 april 2013 en 1 april 2015 op pensioen gingen5. Aangezien de audit voortbouwt op eerder 
onderzoek van het Capelo-project, werden dezelfde werkgevers gecontacteerd, met name:

• de FOD Volksgezondheid;
• de FOD Buitenlandse Zaken;
• de FOD Mobiliteit en Vervoer;
• de FOD Financiën;
• de FOD Justitie;
• het Ministerie van Landsverdediging;
• het Rijksinstituut voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV);
• de vroegere Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS);
• het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
• de Administratie Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap;
• de Administratie-Generaal Onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel;
• Bpost.

Vervolgens ging het Rekenhof in de opgevraagde dossiers na of de Capelo-gegevens juist 
waren. Deze controle gebeurde op twee niveaus:

• De historische gegevens (loopbaangegevens tot 1 januari 2011) werden “stap voor stap” 
gecontroleerd: vertrekkend van het personeelsdossier werd geverifieerd of de gegevens 
correct werden gecodeerd en ingevoerd en of ze uiteindelijk correct werden verwerkt in 
het pensioendossier (PenCalc).

• De DmfA-aangiften werden beperkter gecontroleerd: op basis van het personeelsdossier 
werd nagegaan of de loopbaangegevens correct werden verwerkt in het pensioendossier 
(PenCalc). De DmfA-aangiften zelf werden enkel gecontroleerd als in PenCalc fouten 
werden ontdekt (een grondige controle van alle DmfA-aangiften zou de audit te veel 
vertragen en wellicht weinig meerwaarde opleveren).

5  Bij bepaalde administraties leidde dit tot een te groot aantal dossiers. In dat geval werden de oudste dossiers uit de 
selectie geweerd, waardoor de actualiteitswaarde behouden bleef.
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Bovendien werden ambtenaren geïnterviewd, zowel van de geauditeerde besturen als van 
de FPD-ambtenarenpensioenen en PersoPoint, het federaal sociaal secretariaat dat de per-
soneels- en loonadministratie verzorgt van verschillende federale administraties6.

Het Capelo-project verschoof de verwerking van alle loopbaanelementen grotendeels naar 
de HR-diensten van de overheidswerkgevers. De FPD-ambtenarenpensioenen moet dan 
ook een solide controle van die loopbaangegevens organiseren, en dit best zo vlug mogelijk 
na ontvangst van de betrokken gegevens en/of naar aanleiding van een pensioenraming 
of –berekening. Daartoe werd in Capelo een controlesysteem ingebouwd dat de invoer van 
foutieve gegevens sterk moet beperken. Zo heeft een werkgever slechts toegang tot de eigen 
gegevens: alleen eigen weddeschalen, in de eigen instelling voorkomende tantièmes enz. 
kunnen worden ingevoerd en dit enkel via de vastgelegde codificatie. Het Rekenhof heeft 
deze controles op zich niet onderzocht in zijn audit, maar focuste op het feit of het beoogde 
eindresultaat, namelijk een correct berekend pensioen, al dan niet werd bereikt nadat een 
dossier de volledige procedure had doorlopen.

Het Rekenhof heeft om principiële en praktische redenen geen cijfermatig overzicht van de 
resultaten van de steekproef opgenomen in dit verslag. De steekproef was te beperkt in om-
vang en vooral onvoldoende gespreid over alle administratieve overheden7 om de verkregen 
resultaten te kunnen extrapoleren in “statistische” gegevens. Een volledig representatieve 
steekproef uitvoeren zou onevenredig veel tijd en mankracht hebben gekost. 

Ook de onderzoeksmethode maakte een omzetting naar statistisch betrouwbare cijfers on-
mogelijk. De geselecteerde loopbaandossiers werden immers soms, vóór de controle door 
het Rekenhof, extra gecheckt door de betrokken HR-dienst. Bovendien kregen de HR-dien-
sten na een eerste controle de kans bepaalde elementen uit de aangifte te verduidelijken 
of aan te vullen. Deze aanpak was nodig om te kunnen nagaan hoe de FPD-ambtenaren-
pensioenen zelf omging met de gevalideerde historische attesten en DmfA-aangiftes, maar 
maakte het onmogelijk fouten of onvolledigheden te rubriceren en te tellen.

De steekproef volstond wel ruimschoots om een aantal geregeld terugkerende tekortko-
mingen in de loopbaanaangiftes te identificeren en om de beperkingen van zowel de con-
troles die de FPD-ambtenarenpensioenen momenteel uitvoert als van de "automatische" 
pensioenberekening aan te tonen.

Het Rekenhof legde een auditverslag voor aan de FPD in het kader van de tegensprekelijke 
procedure. De reactie van de administrateur-generaal8 werd verwerkt in een ingekort ver-
slag, dat het Rekenhof vervolgens voorlegde aan de minister van Pensioenen. Het antwoord 
van de minister van 20 januari 2017 werd in dit verslag verwerkt.

6  Deze nieuwe instelling kan worden beschouwd als de opvolger van de vroegere Centrale Dienst der Vaste Uitgaven, 
afdeling wedden (CDVU-wedden).

7  Een groot deel van de overheden die de loopbaangegevens van hun personeel moeten invoeren in de Capelo-data-
bank valt overigens niet onder de controlebevoegdheid van het Rekenhof (met name de plaatselijke besturen).

8  Brief van 25 oktober 2016.
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Hoofdstuk 2

Voortgang van het  
Capelo-project: cijfermatige 
benadering
2.1 Gegevensstromen van de Capelo-databank

De Capelo-databank wordt gevoed door vijf gegevensstromen: 

1. historische gegevens: werkgevers sturen die via “www.socialsecurity.be” naar SIGeDIS9; 
2. DmfA-aangiftes: werkgevers sturen deze naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

(RSZ), die deze gegevens voor sociale doeleinden aan bepaalde instellingen ter be-
schikking stelt via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ); 

3. punctuele gegevens: bereiken de FPD-ambtenarenpensioenen via de KSZ; 
4. gegevens over loopbaanonderbrekingen: de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

(RVA) verstuurt die gegevens naar de KSZ; 
5. gegevens over de militaire diensten: het Ministerie van Landsverdediging verzendt die 

naar de FPD-ambtenarenpensioenen.

Schema van de gegevensstromen van de Capelo-databank

capelo

RVA

SIGeDIS

RSZ(PPO)

Werkgever
(Historische gegevens) 

(Punctuele gegevens)

(Gegevens  
loopbaanonderbreking)

(Aangepaste DmfA(PPL))

Burger

KSZ

PDOS

(Trimestriële  
gegevensstroom 

A820) 

(A022)

(Capelo 
gegevensstroom)

Schatting en berekening van pensioen

Bron: jaarverslag SIGeDIS 2009- 2010, p. 19

9 SIGeDIS is de “vzw Sociale Individuele Gegevens – Données Individuelles Sociales”; ze verzamelt de sociale gege-
vens van individuen in België en slaat ze op in databanken die toegankelijk zijn voor de openbare instellingen van 
de sociale zekerheid en eventueel andere overheidsinstellingen.
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2.2 Historische gegevens

De werkgevers van de openbare sector moesten in principe voor al hun personeelsleden in 
dienst op 31 december 2010 de vroegere loopbaangegevens aangeven en valideren, inclusief 
de gegevens van eerdere werkgevers in de openbare sector. De wetgever bepaalde dat dit 
werk voltooid moest zijn vóór 1 januari 2016.

Voor veel werkgevers betekende dit een moeilijke opdracht. Het volstond immers niet dat 
ze beschikten over alle vroegere attesten van tewerkstelling in openbare dienst van een 
personeelslid. Ze moesten de gegevens, die vaak erg verscheiden zijn, ook zelf invoeren 
in de Capelo-databank (dit kon via grote gegroepeerde “batch”-bestanden, ofwel via een 
individuele manuele invoer van elk dossier), en dit zodanig dat die gegevens correct kun-
nen worden aangewend voor de pensioenberekening. Daartoe moesten de HR-diensten van 
alle werkgevers zelf over de noodzakelijke kennis beschikken van zowel de pensioenregle-
mentering als de wijze waarop loopbaangegevens in de Capelo-databank moeten worden 
ingevoerd. 

Uit cijfers van SIGeDIS blijkt dat de aangifte van de historische gegevens nog lang niet is 
afgerond. Voor minder dan twee derde van de betrokken ambtenaren is een gevalideerd 
loopbaanattest uitgereikt. De deadline van 1 januari 2016 werd dus niet gehaald. Boven-
dien verloopt de invoer de voorbije maanden niet intensiever. In het eerste kwartaal van 
2016 steeg het aantal gevalideerde attesten met minder dan 2 % van het totale aantal te 
creëren attesten. Van deze bijkomend gevalideerde attesten bestaat een derde bovendien 
uit attesten die al in behandeling of in heronderzoek waren, en waarvoor dus eerder al een 
deel van het werk was gebeurd. Aan het huidige tempo zal het nog meerdere jaren duren 
vooraleer de Capelo-databank de historische gegevens van alle ambtenaren bevat.

Uit een nadere analyse van de cijfers blijkt dat vooral de historische attesten van de contrac-
tuele personeelsleden van de overheid nog niet werden aangemaakt of gevalideerd (slechts 
ongeveer 31 % gevalideerd). De FPD verduidelijkte dat het aandeel van de historische attes-
ten voor vastbenoemde ambtenaren eind september 2016 minstens 82 % bedroeg.

2.3 DmfA-aangiftes

Sinds 1 januari 2011 worden de gegevens voor Capelo grotendeels ingezameld via de DmfA-
kwartaalaangifte van de sociale zekerheid, die daartoe werd uitgebreid met gegevens waar-
mee de FPD-ambtenarenpensioenen het recht op een pensioen moet kunnen vaststellen 
en het bedrag moet kunnen bepalen. Deze zgn. “Capelo-blokken” verschaffen bijkomende 
informatie over de tewerkstelling in de overheidssector (o.m. type van instelling, perso-
neelscategorie, graad of functie, taalrol, tantième, verloven, weddegegevens …).

Uit cijfers van de FPD-ambtenarenpensioenen blijkt dat intussen de DmfA-aangiftes met 
Capelo-blokken voor alle werknemers worden ingediend. Ook de DmfA-aangifte van het 
eerste kwartaal dat moest worden aangevuld met Capelo-blokken (2011/1) is voor zo goed 
als alle werknemers in orde. Toch is dat nog steeds niet het geval (na bijna vijf jaar) voor on-
geveer 1 % van de werknemers, verspreid over meerdere werkgevers. Daardoor telt ongeveer 
14 % van alle werkgevers nog steeds minstens één “anomalie” in de eerste DmfA-aangifte. 
Capelo bevat specifieke coherentie-controles voor de overgang van de historische gegevens 
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naar de eerste DmfA-gegevens. Pas als in dit kwartaal 2011/1 geen fouten worden gesigna-
leerd en de Capelo-blokken zijn ingevuld, kunnen de werkgevers de historische loopbaan-
gegevens valideren.

2.4 Punctuele gegevens

De punctuele gegevens worden door de werkgevers elektronisch naar de KSZ gestuurd, die 
ze doorstuurt naar de FPD-ambtenarenpensioenen. Ze vallen uiteen in twee groepen:

• diploma’s en getuigschriften, indien ze een vereiste waren bij aanwerving of bevordering 
vanaf 1 januari 2011 (ervóór maken ze deel uit van de historische aangifte);

• besluiten tot beëindiging van de tewerkstelling als gevolg van een gedwongen ontslag 
door een werkgever. Als dit gebeurt in uitvoering van de zwaarste tuchtstraf gaan de 
opgebouwde (overheids-)pensioenrechten verloren. De gepresteerde jaren worden dan 
overgeheveld naar de werknemersregeling.

2.5 Loopbaanonderbrekingen

Een overheidsloopbaan bestaat niet enkel uit periodes van werkelijke tewerkstelling, maar 
ook uit zogenaamde “gelijkgestelde periodes”, waaronder loopbaanonderbrekingen. Derge-
lijke periodes vóór 2011 maken deel uit van de historische gegevens. Om de periodes vanaf 
2011 te kunnen integreren, stuurt de RVA de gegevens door aan de KSZ, die deze verder 
doorstuurt naar SIGeDIS. Via SIGeDIS komen de gegevens van de werknemers uit de over-
heidssector terecht bij de FPD-ambtenarenpensioenen in de databank Capelo. 

De RVA beheert enkel de gegevens van loopbaanonderbreking waarvoor hij een vergoeding 
toekent. De RVA-stroom bevat dus geen gegevens over niet vergoede periodes van loop-
baanonderbreking. Daardoor is er geen volledige overeenstemming met de gegevens over 
loopbaanonderbreking die resulteren uit de DmfA-aangiftes.

Tot begin 2016 stuurde de RVA de gegevens bovendien slechts eenmaal per (kalender)jaar 
door. Veel pensioenen moesten dus worden vastgesteld zonder precieze gegevens. Daardoor 
kon de berekening soms pas ettelijke maanden na de ingangsdatum “definitief ” worden. 
Sinds begin 2016 stuurt de RVA de loopbaanonderbrekingen trimestrieel door. Het gaat 
dan wel over nog niet “geconsolideerde” gegevens, maar de FPD-ambtenarenpensioenen 
probeert dat op te vangen via kruiscontroles. 

2.6 Militaire diensten

In de praktijk blijkt de FPD-ambtenarenpensioenen geval per geval een stamboekuittreksel 
van militaire diensten op te vragen bij het Ministerie van Landsverdediging. Op basis van 
dit per post ontvangen stamboekuittreksel worden de periodes van militaire dienst manu-
eel toegevoegd in het berekeningsprogramma PenCalc.

Oorspronkelijk zou de FPD-ambtenarenpensioenen de militaire diensten elektronisch 
ontvangen. Aangezien die gegevens niet elektronisch bestonden, moest het Ministerie van 
Landsverdediging ze eerst geval per geval invoeren, vanuit een papieren stamboekuittrek-
sel of militair zakboekje. Die werkwijze verbaasde omdat de meeste openbare werkgevers 
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in hun personeelsdossiers al beschikten over een stamboekuittreksel. Het was dan ook 
logischer geweest dat zij de militaire diensten zelf hadden opgenomen in de aangifte van 
de historische gegevens. Die methode van aangifte had tot gevolg dat het overzicht van het 
historische attest, dat ter controle naar de betrokkene werd verstuurd, een onderbreking 
scheen te bevatten, aangezien de werkgever de militaire diensten niet mocht opnemen in 
de historische gegevens10.

Intussen werd de elektronische doorsturing van militaire diensten van Landsverdediging 
naar de FPD-ambtenarenpensioenen, die nooit naar behoren heeft gewerkt, stopgezet. 
Voortaan zou die informatie worden opgevraagd bij FPD-werknemerspensioenen. Blijkbaar 
staat ook dat systeem nog niet op punt, want de militaire dienst doorgebracht in het Cen-
trum voor Rekrutering en Selectie (CRS) is meestal niet opgenomen. 

2.7 Gevolgen van een onvolledige Capelo-databank

2.7.1 Gevolgen voor de berekening van de ambtenarenpensioenen
Sinds 1 januari 2013 weigert de FPD-ambtenarenpensioenen “papieren dossiers” en wordt 
elk pensioen in principe enkel nog elektronisch berekend. Die aanpak is uiteraard enkel 
mogelijk als alle loopbaangegevens daadwerkelijk zijn ingevoerd in de Capelo-databank. 
Ook berekeningen van de “vroegste pensioendatum” (P-datum) en ramingen van het pen-
sioenbedrag kunnen enkel worden gemaakt wanneer zowel de historische en de punctuele 
gegevens als de DmfA-aangiftes volledig bekend zijn. Zoals in punt 2.2 vermeld, is dat mo-
menteel nog steeds maar het geval voor zowat twee derde van alle ambtenaren. 

Dit resultaat moet weliswaar op twee vlakken worden gerelativeerd: de ontbrekende gege-
vens slaan vooral op jongere werknemers en contractuelen. De meeste entiteiten hebben 
er bij het invoeren van de historische gegevens terecht voor geopteerd eerst de loopbanen 
van hun oudste werknemers, die het dichtst bij hun pensioen of bij hun P-datum stonden, 
in te voeren. Doorgaans werd ook voorrang gegeven aan de loopbanen van de statutaire 
ambtenaren, aangezien het voor contractuele personeelsleden onzeker is of zij aanspraak 
zullen kunnen maken op een overheidspensioen11. Daardoor heeft de onvolledigheid van 
de Capelo-databank in de praktijk wellicht minder zware gevolgen dan de cijfers laten uit-
schijnen, althans wat de loutere berekening van de pensioenen betreft. De onvolledigheid 
vormt een grotere hinderpaal voor het geven van ramingen en het maken van simulaties.

De FPD stelt dat enkel het ontbreken van de attesten van de sector onderwijs van de Franse 
Gemeenschap een echt probleem vormt, maar deelt mee dat de Franse Gemeenschap on-
dertussen acties heeft ondernomen die op korte termijn soelaas zouden moeten bieden.

2.7.2 Gevolgen in geval van gemengde loopbanen
Sinds de pensioenhervorming van 2011 zijn de loopbaanvoorwaarden voor een vervroegd 
pensioen aanzienlijk verstrengd. Om na te gaan of iemand een voldoende lange loopbaan 

10 Een gelijkaardige procedure geldt overigens voor burgerdiensten. Bij opvraging van het stamboekuittreksel signa-
leert het Ministerie van Landsverdediging in voorkomend geval dat de betrokkene het statuut van gewetensbe-
zwaarde had. De informatie daarover bevindt zich bij de FOD Binnenlandse Zaken.

11 Door een recent aangekondigde wijziging van de regelgeving zouden de huidige contractuelen bij een vaste benoe-
ming geen aanspraak meer kunnen maken op de opname van de contractuele diensten in de berekening van hun 
overheidspensioenen, zie verder punt 3.1.
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heeft om vervroegd met pensioen te gaan, moeten alle periodes van tewerkstelling en ge-
lijkgestelde periodes in rekening worden gebracht, dus niet enkel de diensten gepresteerd 
in het pensioenstelsel (overheid, werknemer, zelfstandige) waarin de betrokkene eindigt. 
Een correcte vaststelling van de volledige loopbaan is dus heel belangrijk.

Om de duur te berekenen van de loopbaan die recht geeft op een vervroegd pensioen, moe-
ten de periodes van tewerkstelling en de gelijkgestelde periodes bovendien worden vast-
gesteld volgens de regels van het stelsel waarin ze zijn gepresteerd. Daarvoor is de eerste 
vereiste dat de volledige loopbaan bekend is bij alle betrokken pensioeninstellingen.

Het Rekenhof stelde eerder12 vast dat noch de Capelo-databank noch de berekeningssoft-
ware PenCalc daarvoor volstaat. Capelo bevat enkel diensten uit de openbare sector, wat 
niet volstaat om de loopbaanvoorwaarde te controleren bij gemengde loopbanen. De drie 
belangrijkste pensioeninstellingen (FPD-werknemerspensioenen, FPD-ambtenarenpen-
sioenen en RSVZ) waren dan ook genoodzaakt een nieuwe geïntegreerde pensioenloop-
baanbank (“pensioenmotor” genaamd) op te zetten om gegevens uit te wisselen, bij voor-
keur aangevuld met essentiële informatie over hun regelgeving. Voor de werking van de 
pensioenmotor is het onontbeerlijk dat elke pensioeninstelling alle pensioengegevens kan 
aanbieden. De vooropgestelde begindatum van 1 januari 2015 was voor de FPD-ambtena-
renpensioenen alvast niet haalbaar, aangezien de overheidsinstellingen pas op 31 decem-
ber 2015 klaar moesten zijn met het aanleveren van de historische gegevens. Momenteel 
is de Capelo-databank nog steeds onvoltooid. De pensioenmotor is daardoor onvolledig 
inzake overheidstewerkstelling, zodat ook andere pensioeninstellingen (FDP-werknemers-
pensioenen en RSVZ) in een aantal gevallen nog steeds geen P-datum kunnen berekenen. 

De pensioenmotor vormt op zijn beurt de basis van het online pensioenportaal MyPension 
dat de FPD-werknemerspensioenen heeft opgezet. De bedoeling van MyPension is dat:

• actieve werknemers hun loopbaan kunnen opvolgen, hun opgebouwd pensioenbedrag 
kunnen raadplegen en online een pensioenaanvraag kunnen doen;

• gepensioneerden hun dossier in real time kunnen raadplegen (eerstvolgende betaalda-
tum, details van vorige betalingen…);

• deze mogelijkheden openstaan voor alle pensioengerechtigden (werknemers, zelfstan-
digen en ambtenaren);

• (zelfs) gegevens over aanvullende pensioenen (tweede pijler) beschikbaar zijn.

Doordat de Capelo-databank onvolledig is, kan ook MyPension niet naar behoren func-
tioneren voor wie deels als ambtenaar heeft gewerkt. De moeilijkheden met de gegevens 
over militaire en burgerdiensten zorgen er bijkomend voor dat vele ambtenaren, voor wie 
de Capelo-aangifte wel al volledig werd afgerond, toch geen (correcte) informatie over hun 
pensioenrechten krijgen wanneer ze MyPension raadplegen. 

De minister van Pensioenen is zich bewust van het belang van de Capelo-gegevensbank. 
Op 6 juli 2015 stuurde hij een omzendbrief naar alle werkgevers van de overheidssector 
om hen te wijzen op het belang van het respecteren van de einddatum (31 december 2015) 

12 Rekenhof, “Uitvoering van de pensioenhervorming”, 169e Boek, Volume I, Brussel, 2012, p. 571 e.v. Ter beschikking 
op www.rekenhof.be.
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voor het valideren van de (elektronische) historische gegevens. Voorts kondigde hij aan dat 
vanaf 1 januari 2016 de pensioeninstellingen alle klachten van burgers over gebrek aan in-
formatie over hun pensioenrechten zouden doorsturen naar de werkgever die verantwoor-
delijk is voor de aangifte van de historische gegevens. 

Uit de cijfers blijkt dat het initiatief van de minister onvoldoende respons heeft gekregen. 
Het ontbreken van sancties voor het niet tijdig invoeren van alle historische gegevens blijft 
dan ook een pijnpunt13. De administrateur-generaal van de PDOS betreurde overigens eer-
der dat de Capelo-wet geen sancties bevatte voor het niet (tijdig) uitreiken van het histo-
risch attest14. Het is bovendien merkwaardig dat de wet geen sanctie bevat voor het niet 
(tijdig) vervullen van de aangifteplicht, terwijl er wel een duidelijke “responsabilisering” is 
als de werkgever een foutieve aangifte indient die tot een te hoog pensioenbedrag leidt15. In 
de brief van 25 oktober 2016 acht de FPD het te laat om nog sancties in te voeren. De minis-
ter sluit zich aan bij dit standpunt. Hij stelt dat hij de acties van de FPD om de werkgevers 
op dit vlak te responsabiliseren, zal blijven ondersteunen.

Het Rekenhof acht het voorts aangewezen dat ook een aantal kleinere pensioeninstellingen 
in de nabije toekomst worden betrokken bij de (elektronische) uitwisseling van loopbaan-
gegevens. Ook de gegevens over de politieke mandaten zijn niet opgenomen in de databan-
ken. Lokale mandaten vallen theoretisch wel binnen het toepassingsgebied van de Capelo-
databank van de FPD-ambtenarenpensioenen, maar om technische redenen kunnen de 
gegevens niet in DmfA worden opgenomen. Andere politieke mandaten vallen helemaal 
buiten de opzet van Capelo: de oorspronkelijke plannen om gegevens van politieke manda-
tarissen in Capelo op te nemen werden niet uitgevoerd, wat opnieuw afbreuk doet aan de 
volledigheid van de databank. 

Werkbare en betrouwbare databanken en een integrale automatisering van het toeken-
ningsproces zijn pas mogelijk wanneer alle pensioeninstellingen worden verplicht samen 
te werken en hun gegevens ter beschikking te stellen van gemeenschappelijke databanken. 
Zolang dit niet gebeurt, blijft elke pensioendatabank onvolledig, wat de automatisering bij 
alle pensioeninstellingen in de weg staat.

De minister is het eens met de stelling dat het, in het kader van correcte en volledige infor-
matie voor de burger en een doorgedreven automatisering van de afhandeling van de pen-
sioendossiers, noodzakelijk is dat alle loopbaangegevens worden opgenomen in de loop-
baandatabanken, zo ook deze met betrekking tot de politieke mandaten. Hij zal aan de FPD 
vragen de praktische haalbaarheid en uitwerking hiervan te onderzoeken.

13 Rekenhof, Actuele evoluties binnen de overheidspensioenen – Tussentijdse evaluatie, Brussel, 2014, 57 p. Ter beschik-
king op www.rekenhof.be.

14 Brief van 14 april 2015 van de administrateur-generaal van de PDOS in het kader van de audit “Handvest van de 
sociaal verzekerde: bescherming van de pensioenrechten”.

15 Artikel 162: “Indien een pensioeninstelling van de overheidssector een te hoog pensioenbedrag uitbetaalt omdat de 
werkgever bij het vervullen van de in dit hoofdstuk voorgeschreven verplichtingen de pensioenwetgeving of de in de ge-
bruikte toepassingen weergegeven instructies en glossaria niet heeft nageleefd, vordert hij het gedeelte van de schuld 
dat hij niet van de sociaal verzekerde kan terugvorderen, terug van de werkgever”.
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Hoofdstuk 3

Wettelijke en reglementaire 
problemen
3.1 Contractuele en tijdelijke diensten

Op grond van de pensioenwetgeving in de openbare sector en de gevestigde administratie-
ve jurisprudentie tellen tot op vandaag alle tijdelijke en contractuele diensten voorafgaand 
aan een vaste benoeming mee voor een pensioen in de openbare sector. Enkel een beperkt 
aantal zgn. “precaire” diensten wordt geweerd16. 

Zoals het Rekenhof eerder al vaststelde17, stelt de FPD-ambtenarenpensioenen sinds enige 
jaren bijkomende voorwaarden18 om contractuele en tijdelijke diensten te aanvaarden. Die 
nieuwe richtlijnen zijn echter (nog) niet wettelijk onderbouwd. Het Rekenhof stelde dan 
ook dat het probleem van de contractuele diensten en van prestaties in precaire statuten 
dringend wettelijk moest worden geregeld19. Tot vandaag is er nog geen concreet initiatief 
genomen. De huidige regering heeft wel aangekondigd dat de opname van contractuele en 
tijdelijke diensten in de berekening van de ambtenarenpensioenen wettelijk zou worden 
beperkt. Voor ambtenaren die vast benoemd worden na 9 oktober 2014, datum van het re-
geerakkoord, zouden de contractuele jaren niet meer in de berekening van het ambtenaren-
pensioen worden opgenomen (uitgezonderd tijdelijke personeelsleden van het onderwijs). 
Het Rekenhof stelt vast dat een wettelijke verankering van de voorwaarden om contractuele 
diensten aan te nemen echter niet in het vooruitzicht wordt gesteld. De FPD gaat er in zijn 
antwoord van uit dat een wet betreffende de gemengde pensioenen dit probleem definitief 
zou oplossen. Daarmee zou echter de toestand van ambtenaren die ten laatste op de datum 
van het regeerakkoord vast benoemd waren, niet afdoende worden geregeld. Voor hen blijft 
de restrictieve interpretatie inzake aanneembaarheid van contractuele en tijdelijke dien-
sten immers zonder wettelijke basis. Volgens de minister voorzien de toekomstige teksten 
wel degelijk, ook voor de oude benoemingen, in een wettelijke verankering van de voor-
waarden van aanneembaarheid van de contractuele en tijdelijke diensten.

16 Diensten in het bijzonder tijdelijk kader (BTK), het derde arbeidscircuit (DAC) en als tewerkgestelde werkloze 
(TWW).

17 Rekenhof, 169e Boek, Volume I, Brussel, 2012, p. 559-561.Ter beschikking op www.rekenhof.be.
18 Eenvoudig gesteld komen contractuele diensten enkel nog in aanmerking als ze werden gepresteerd bij een enti-

teit waar op dat ogenblik een vaste benoeming mogelijk was.
19 Rekenhof, Actuele evoluties binnen de overheidspensioenen – Tussentijdse evaluatie, Brussel, 2014, 57 p. Ter beschik-

king op www.rekenhof.be. 



22

3.2 Socialezekerheidsaangifte als basis van de DmfA-gegevens

Enkele werkgevers die onder de Capelo-wet vallen, kunnen niet van al hun personeel de 
loopbaangegevens verzamelen via de DmfA-aangifte omdat er voor bepaalde werknemers 
geen RSZ-afhoudingen zijn (werknemers die een buitenlandse post bekleden, jobstuden-
ten).

Om dit probleem adequaat en relatief eenvoudig op te lossen, werd besloten de pensioen-
afhoudingen van alle statutaire ambtenaren van de federale overheid, gemeenschappen 
en gewesten te laten ontvangen door de RSZ (uiteraard voor rekening van de FPD-amb-
tenarenpensioenen). Door die omweg kunnen voor de betrokken personeelsleden de ge-
bruikelijke DmfA-gegevens (arbeidsduur, bezoldiging …) worden aangemaakt zodat hun 
loopbaan alsnog kan worden opgebouwd in de Capelo-databank vanuit de DmfA-aangiftes. 
Dit alternatief vereiste uiteraard een wettelijke basis: de RSZ moest formeel als nieuwe  
inninginstelling voor de pensioenafhoudingen van de ambtenaren worden aangewezen ter 
vervanging van de FPD-ambtenarenpensioenen. Daartoe voegde artikel 27 van de wet van 
5 mei 201420 een nieuw artikel 5/1 in de wet van 12 januari 200621 in. Dat gaf de FPD-amb-
tenarenpensioenen de bevoegdheid om de inning van zijn ontvangsten aan een andere in-
stelling te delegeren. De concrete toewijzing aan de RSZ gebeurde bij koninklijk besluit van 
26 januari 201622. Dit besluit had echter slechts uitwerking voor het kalenderjaar 2015, zodat 
de feitelijke uitvoering niet meer mogelijk was. Wel bepaalt dit besluit dat de minister van 
Pensioenen de einddatum kan vervangen door een latere datum, wat tot nu niet is gebeurd. 

In zijn antwoord wijst de minister op artikel 5 van de wet van 10 juli 201623 waarbij de inning 
van de ontvangsten inmiddels werd toegewezen aan de RSZ.

3.3 Verlenen van vrijstelling van aangifte via protocolovereenkomst

Volgens de Capelo-wet moeten alle loopbaan- en bezoldigingsgegevens die noodzakelijk 
zijn voor de vaststelling en de opvolging van de pensioenrechten in de overheidssector, 
worden aangegeven, ongeacht of ze betrekking hebben op vastbenoemde dan wel contrac-
tuele diensten. In de praktijk wijkt de FPD-ambtenarenpensioenen hiervan af door uit-
zonderingen toe te staan voor contractuele diensten, via protocolovereenkomsten met de 
werkgevers. 

Dergelijke protocolovereenkomsten zijn in principe onwettig omdat ze niet zijn opgenomen 
in de Capelo-wet. De FPD erkent die onwettigheid en geeft aan dat de overeenkomsten wer-
den ingevoerd om tegemoet te komen aan de klacht van de lokale besturen dat de werklast 
van de opmaak van historische attesten voor alle contractuele personeelsleden te hoog was.

20  Wet van 5 mei 2014 betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector.
21 Wet van 12 januari 2006 tot oprichting van de “Pensioendienst voor de Overheidssector”. 
22 Koninklijk besluit van 26 januari 2006 tot uitvoering van artikel 5/1 van de wet van 12 januari 2006 tot oprichting 

van de “Pensioendienst voor de Overheidssector”.
23 Wet van 10 juli 2016 tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een 

deel van het personeel van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid alsmede tot regeling van diverse aangelegenheden met betrekking tot Famifed en de Federale Pensi-
oendienst. 
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Die handelwijze holt de volledigheid van de databank uit omdat een aantal werkgevers in 
de openbare sector zo geheel of grotendeels buiten het toepassingsgebied van de Capelo-
wet valt, waardoor het project zijn nut als database van “alle werknemers in de openbare 
sector” verliest. 

De plannen van de regering en van de minister van Pensioenen om contractuele en tijdelij-
ke diensten voor de berekening van de ambtenarenpensioenen enkel nog te laten meetellen 
voor het overheidspersoneel dat vastbenoemd was op 9 oktober 2014, zouden uiteraard ook 
gevolgen hebben voor de volledigheid van de Capelo-databank. Een wetsaanpassing in die 
zin zou wellicht leiden tot de beslissing dat de gegevens van vele werknemers uit de over-
heidssector strikt genomen niet meer in de Capelo-databank moeten worden opgenomen, 
waardoor het doel van de gegevensbank nog meer zou worden verengd.

De minister begrijpt de bezorgdheid van het Rekenhof over de onvolledigheid van de  
Capelo-databank door het verlenen van vrijstellingen voor werkgevers voor de aangifte van 
historische gegevens voor hun contractueel personeel. Hij acht het echter belangrijk de 
aandacht te vestigen op de koppeling van de verschillende databanken en de overkoepe-
lende databank die deel uitmaakt van de Pensioenmotor. De verschillende pensioenadmi-
nistraties hebben op die manier immers toegang tot elkaars databanken en gegevens. Bo-
vendien zal de invoering van het gemengd pensioen hier een belangrijke rol spelen volgens 
de minister.

3.4 Capelo-wet versus archiefwet

De bewaring van personeelsdossiers na de pensionering wordt geregeld door de Capelo-
wet. De verantwoordingsstukken van de “historische gegevens” moeten worden bewaard 
tot zes maanden na de pensionering van het personeelslid of tot wanneer de FPD-ambtena-
renpensioenen de werkgever ontlast van deze bewaarplicht. Ze omvatten de diploma‘s, be-
noemings- en bevorderingsbesluiten, verklaringen van voorgaande diensten, verantwoor-
dingsstukken van administratieve standen en van geldelijke anciënniteit. De werkgever 
moet de verantwoordingsstukken voor de DmfA-aangifte en het afschrift van de aangifte 
zelf bewaren tot vijf jaar na de aangifte. Die stukken verantwoorden de bezoldigings- en 
werktijdgegevens van het betrokken trimester.

De FPD-ambtenarenpensioenen kan de werkgevers vragen alle nuttige inlichtingen of do-
cumenten in het kader van de aangiftes te verstrekken. Dat kunnen DmfA-aangiften zijn, 
het attest historische gegevens of de aangifte van punctuele gegevens (diploma en stopzet-
ting van de arbeidsrelatie). Als de FPD-ambtenarenpensioenen vaststelt dat een werkgever 
een onvolledige of onjuiste aangifte heeft gedaan, kan hij de werkgever binnen vijf jaar na 
de aangifte verplichten die aangifte te corrigeren. In het kader van de pensioenwetgeving 
moet een werkgever uit de overheidssector de personeelsdossiers dus (minstens) vijf jaar na 
de pensionering bewaren. 

Naast de bepalingen van de Capelo-wet zijn echter ook de bepalingen van de Archiefwet 
van 24 juni 1955 en de uitvoeringsbesluiten ervan van toepassing. Die wet verplicht de rijks-
besturen om documenten van dertig jaar en ouder over te brengen naar het Rijksarchief. 
Documenten die geen administratief nut meer hebben en die nog geen dertig jaar oud zijn, 
kunnen ook naar het Rijksarchief worden overgebracht op verzoek van de administratieve 
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overheden waartoe ze behoren. Voordat de archieven24 worden overgebracht, worden de 
stukken die permanent moeten worden bewaard, gescheiden van deze die uiteindelijk mo-
gen worden vernietigd. Een werkgever mag slechts archieven vernietigen na toelating van 
de Algemeen Rijksarchivaris. 

Heel wat administratieve entiteiten weten niet dat de Archiefwet hen verplicht de perso-
neelsstukken langer dan zes maand (historisch attest) of vijf jaar (DmfA-aangiftes) bij te 
houden, en vernietigen deze documenten te snel. De FPD is van oordeel dat beter via een 
omzendbrief kan worden herinnerd aan deze wettelijke verplichting. Hij deelt verder mee 
dat de FPD-ambtenarenpensioenen de betrokken documenten alleszins niet meer zal op-
vragen eens de in de Capelo-wet gestelde termijnen zijn verstreken.

3.5 Controle door de burger van zijn gegevens via “MyPension” 

Tot 16 april 2015 werd het historisch overzicht met alle gegevens over de tewerkstelling (en 
de verloven) tot en met 31 december 2010 per post verzonden aan de betrokken ambtenaar. 
Als gevolg van de lancering van “MyPension” wordt vanaf die datum dit overzicht enkel nog 
beschikbaar gesteld via de portaalsite25, hoewel de verplichting voor de FPD-ambtenaren-
pensioenen tot vandaag nog steeds is vastgelegd in de Capelo-wet26.

De FPD-ambtenarenpensioenen verwacht van de betrokken ambtenaar terecht dat hij zijn 
historische loopbaangegevens controleert en ze eventueel via de werkgever waarbij hij op 
31 december 2010 in dienst was, laat verbeteren. Hierbij stelt zich wel de vraag of een amb-
tenaar zelf voldoende kan inschatten welke de impact is van een onvolledige of foutieve 
loopbaan op zijn pensioenrecht en zijn pensioenbedrag. 

Pensioenramingen bevatten uiteraard ook een overzicht van de loopbaan (de zogenaamde 
“pensioenstaat”). Wanneer een ambtenaar een raming ontvangt (dat gebeurt voorlopig en-
kel op zijn vraag), kan hij in principe dus ook fouten melden of verduidelijking vragen.

De FPD wijst op een toekomstig project, “mycareer.be”, dat de burger de kans zou geven de 
brutoloopbaangegevens te verifiëren. Het Rekenhof beschikt noch qua timing, noch qua 
inhoud over verdere informatie hieromtrent.

24 Het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet hanteert 
een heel ruime definitie van de term “archief”. Die ruime definitie sluit de personeelsdossiers, ongeacht hun vorm, 
niet uit. 

25 Bron: Ministeriële omzendbrief van 6 juli 2015 betreffende de termijn voor de aangifte van de historische gegevens 
in het kader van de realisatie van een elektronische loopbaangegevensbank en het elektronisch pensioendossier 
voor het overheidspersoneel, Belgisch Staatsblad 10 juli 2015, p. 45682-45683, zie ook punt 2.7.

26 Artikel 152, § 2, van deze wettekst stelt: “Binnen een termijn van een maand na de validatie door de werkgever van 
het elektronisch attest “historische gegevens” verstuurt de betrokken pensioeninstelling van de overheidssector een 
overzicht van de door de werkgever verklaarde loopbaan- en bezoldigingsgegevens aan het personeelslid”.
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Hoofdstuk 4

Vaststellingen van de  
steekproef
4.1 Historische gegevens in Capelo 

4.1.1 Betrouwbaarheid
Het Rekenhof voerde in 2008 reeds een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de do-
cumenten die bij een pensioenaanvraag door de laatste werkgever werden voorgelegd aan 
de PDOS27. Die audit toonde aan dat de pensioenadministratie veel moeite had om alle 
bewijsstukken van een loopbaan te verzamelen. Vaak ontbraken belangrijke stukken in 
de pensioenaanvraag (benoemingsbesluiten, ontslagbesluiten, diploma’s …) of hadden de 
voorgelegde documenten onvoldoende bewijskracht. De PDOS kon de voorgelegde stuk-
ken verduidelijken of aanvullen door de werkgever (de laatste, maar eventueel ook eerdere 
werkgevers) te verzoeken bijkomende stukken voor te leggen. Die controle was echter tijd-
rovend en veroorzaakte vaak aanzienlijke vertragingen in de doorlooptijd.

Door het Capelo-project beschikt de FPD-ambtenarenpensioenen voortaan enkel nog over 
de “loopbaansamenvatting” in de Capelo-database, maar kan hij zelf niet meer nagaan of 
alle noodzakelijke gegevens correct zijn opgenomen in de gegevensbank. Een tweede steek-
proef van het Rekenhof toonde aan dat de betrouwbaarheid van de gegevens hierdoor is 
gedaald.

Zo steunt de aangifte van periodes van tewerkstelling bij een andere, vroegere werkgever 
in talloze gevallen enkel op stukken met onvoldoende bewijskracht. Het loopbaandossier 
bevat regelmatig enkel een oude weddefiche of een attest van een gewezen hiërarchische 
overste in plaats van het aanstellingsbesluit of de arbeidsovereenkomst. 

In heel wat gevallen worden de voorgaande diensten ook ingevoerd in Capelo op basis van 
de weddefiche. De HR-dienst gaat ervan uit dat voor de vaststelling van het pensioenbe-
drag dezelfde periodes mogen worden aangegeven als bij de vaststelling van de geldelijke 
anciënniteit, wat zeker niet (altijd) het geval is. Zo worden bijvoorbeeld diensten gepres-
teerd vóór de grensleeftijd niet ingevoerd in Capelo omdat ze niet staan vermeld op de  
weddefiche. Onvolledige maanden tellen niet mee voor de geldelijke anciënniteit en worden 
vaak niet vermeld in het historische attest. Anderzijds worden diensten die in aanmerking 
komen voor de geldelijke anciënniteit maar niet voor de pensioenberekening dikwijls ge-
woon vermeld in de Capelo-aangifte terwijl de voor de werkgevers bedoelde instructies heel 
duidelijk aangeven dat dit niet toegelaten is.

27 Rekenhof, Berekening van de overheidspensioenen – Betrouwbaarheid van de gegevens, Brussel, maart 2008, 42 p. 
Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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HR-diensten controleren bovendien niet steeds of een ambtenaar vóór zijn indiensttreding 
nog andere overheidsdiensten heeft gepresteerd. 

4.1.2 Correctheid
Het Rekenhof ging ook na of de ingevoerde gegevens correct zijn en volgens de juiste codes 
werden ingevoerd. Zo moet bijvoorbeeld elke vorm van verlof of afwezigheid worden inge-
voerd met de juiste code aangezien een andere code kan leiden tot een verkeerde pensioen-
berekening.

In meerdere historische attesten werden vooral minder frequent voorkomende soorten van 
verlof of afwezigheid verkeerd gecodeerd, maar in een aantal gevallen ook courante vor-
men van verlof. Zo werd een “verlof voor opdracht” herhaaldelijk fout gecodeerd en werd 
vaak geen onderscheid gemaakt tussen “verminderde prestaties wegens sociale en familiale 
redenen” (binnen bepaalde grenzen aanneembaar voor het pensioen) en “verlof voor vermin-
derde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden” (niet aanneembaar).

Indien in een dossier periodes van tewerkstelling voorkomen bij werkgevers waarvan niet 
duidelijk vaststaat of het over “overheidsdiensten” gaat, controleren HR-diensten niet 
steeds of deze diensten aanneembaar zijn bij de berekening van een overheidspensioen. Dat 
is meer bepaald het geval wanneer het gaat om diensten bij oude, intussen vaak niet meer 
bestaande werkgevers, bij werkgevers die door de staatshervorming (meermaals) werden 
overgeheveld en van benaming zijn veranderd, en bij prestaties aan een vrije universiteit. 

Grootste struikelsteen vormt de aangifte van de diploma’s of getuigschriften van hoger of 
universitair onderwijs die een vereiste zijn geweest bij de aanwerving of bij een bevordering 
van een ambtenaar en die tot vandaag in aanmerking worden genomen voor de vaststel-
ling van het pensioenbedrag. De HR-diensten voeren vaak zonder meer elk diploma of ge-
tuigschrift in, ongeacht of het gaat om een diploma van hoger onderwijs en zonder na te 
gaan of het diploma tijdens de loopbaan daadwerkelijk een voorwaarde voor benoeming of 
bevordering was. De personeelsdiensten verklaren vaak dat “FPD-ambtenarenpensioenen 
zal oordelen of een diploma recht geeft op bonificatie” en lijken dus bewust te kiezen voor 
de gemakkelijkste oplossing: elk diploma invoeren, zonder controle van de voorwaarden 
waaraan voldaan moet zijn. Zo worden ook geregeld twee diploma’s ingevoerd, wordt zelden 
nagegaan wat de minimale studieduur was om een bepaald diploma te behalen of wordt een 
extra studiejaar voor het behalen van een diploma van geaggregeerde voor het middelbaar 
onderwijs gevalideerd. De administratieve instructies voor de openbare werkgevers zijn op 
al deze punten nochtans voldoende duidelijk28.

Wanneer het gaat om overduidelijke fouten (bv. aangifte van een diploma hoger middel-
baar onderwijs, aangifte van een universitair diploma voor iemand die nooit in een graad 
van niveau A heeft gewerkt), zet de FPD-ambtenarenpensioenen deze verkeerde aangiftes 
recht door een manuele aanpassing in PenCalc. Die rechtzetting wordt nooit gemeld aan 
de betrokken werkgever, hoewel dit in de toekomst nieuwe fouten zou kunnen vermijden.

28 Openbare werkgevers kunnen op de website www.socialsecurity.be een document raadplegen dat de regels be-
schrijft voor de aangifte van de historische gegevens.
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De FPD-ambtenarenpensioenen gaf tijdens de audit zelf aan dat sluitende controles op de 
toekenning van een diplomabonificatie niet vanzelfsprekend zijn, te meer omdat het di-
ploma bij de aangifte van een historisch attest enkel moet worden vermeld en niet wordt in-
gescand. De FPD kan dus in feite enkel geval per geval proberen na te gaan of het vermelde 
diploma een vereiste was om te worden aangeworven voor de functie, en kan in wezen het 
bestaan zelf van het diploma niet eens verifiëren op basis van de gegevens in de databank.

Ook indien in elk dossier de ingevoerde diploma’s zouden worden gecheckt, zouden nog 
heel wat bonificaties ten onrechte worden toegekend. Zo volstaan de gegevens in het histo-
risch attest doorgaans niet om na te gaan of iemand die werd aangeworven in een lager ni-
veau een diploma nodig heeft gehad bij de overgang naar een hoger niveau. Vaak gebeurde 
die overgang immers na het slagen in een (interne) proef waarbij het bezit van een diploma 
van het hoger of universitair onderwijs niet vereist was. Het historisch attest geeft hierover 
nooit uitsluitsel. Tijdens de steekproef werd, op basis van de originele benoemingsbeslui-
ten, in meerdere dossiers vastgesteld dat de betrokkenen via een overgangsexamen in ni-
veau A terechtkwamen en er dus geen recht bestond op een diplomabonificatie.

4.1.3 Volledigheid
De Capelo-databank kan enkel leiden tot correcte pensioenberekeningen en fungeren als 
een juiste bron voor simulaties van wetsaanpassingen indien ze inhoudelijk volledig is. Met 
andere woorden, alle gegevens die nu of in de loop van de volgende jaren nodig zijn voor 
de toekenning van overheidspensioenen moeten worden ingevoerd. Tijdens de steekproef 
bleek dat het systeem op dit vlak heel wat tekorten vertoont. 

Zo coderen de HR-diensten sommige verloven niet, hoewel dat volgens de administratieve 
instructies duidelijk moet gebeuren. Typevoorbeeld vormen de “losse” dagen van “verlof 
zonder wedde voor dwingende redenen van familiaal belang” die in de meeste overheidssta-
tuten bestaan. Wanneer HR-diensten oordelen dat die verloven op zich te gering in aantal 
zijn om een (negatieve) invloed te hebben op het pensioenbedrag, worden zij vaak niet 
ingevoerd (wegens zeer tijdrovend). Bij latere wijzigingen aan de regelgeving of wanneer de 
betrokkene later in zijn loopbaan nog andere verloven opneemt, kan die aanpak wel leiden 
tot een verkeerd (lees: te hoog) pensioenbedrag.

Sommige andere afwezigheden moeten volgens de richtlijnen niet worden gecodeerd, hoe-
wel ze nu al of in de toekomst een invloed kunnen hebben op de pensioenberekening. Zo 
moeten diensten gepresteerd bij een ministerieel kabinet niet specifiek worden vermeld 
wanneer ze zich situeren tijdens de statutaire loopbaan van een ambtenaar. Nochtans kan 
een dergelijke detachering gevolgen hebben voor de pensioenberekening. Een ambtenaar 
met een graad die voorkomt op de lijst van de actieve diensten (en waarvoor het pensioen 
aan het voordelig tantième 1/50e wordt berekend) zal zo verder kunnen genieten van de 
preferentiële berekening van zijn pensioen voor de periode van tewerkstelling bij een mi-
nisterieel kabinet, hoewel hij de facto geen actieve diensten meer uitoefent en dus geen 
recht meer zou mogen hebben op een voordeliger breukdeel.

Overigens kan de FPD-ambtenarenpensioenen de toepassing van de regels inzake actieve 
diensten in haar geheel niet meer afdoende controleren via de Capelo-database. De ge-
gevens uit de historische attesten volstaan immers vaak niet om te bepalen of iemand al 
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dan niet titularis is van een “actieve graad” en daadwerkelijk de hieraan verbonden functie 
uitoefent. 

Bij de opmaak van de historische attesten moeten niet alle periodes van afwezigheid wor-
den gecodeerd. Zo moeten de verloven voor verminderde prestaties wegens ziekte niet apart 
worden opgenomen. De tewerkstelling loopt gewoon verder tijdens dergelijke deeltijdse af-
wezigheid. Die keuze lijkt logisch omdat deze vorm van afwezigheid momenteel geen weer-
slag heeft op de pensioenberekening, maar impliceert wel dat bij een wetswijziging op dat 
vlak de betrokken periodes niet kunnen worden teruggevonden in Capelo.

Ook over het invoeren van “verlof voor opdracht” bestaat bij sommige entiteiten onduide-
lijkheid: deze afwezigheid wordt, wanneer ze is gelijkgesteld met de administratieve stand 
“dienstactiviteit”, soms niet ingevoerd in de Capelo-databank. De HR-diensten gaan er in 
dat geval vaak van uit dat dit verlof meetelt in de pensioenberekening en dat het geen 
verschil maakt of dit al dan niet wordt ingevoerd in Capelo. Los van het feit dat de data-
bank op die wijze niet correct is, klopt deze bewering ook inhoudelijk niet. In toepassing 
van artikel 4 van de wet van 10 januari 197429 en/of van artikel 46 bis van de wet van 5 au-
gustus 197830 mogen de periodes van de opdracht of het mandaat, wanneer de betrokken 
ambtenaar wegens het uitoefenen van die opdracht of dat mandaat een (ander) rust- of 
invaliditeitspensioen geniet of een als zodanig pensioen geldend kapitaal ontvangt, immers 
ofwel niet in aanmerking worden genomen om het pensioenbedrag vast te stellen, ofwel 
moet het bedrag van dat pensioenvoordeel in mindering van het overheidspensioen worden 
gebracht. Indien de FPD-ambtenarenpensioenen niet weet dat iemand een opdracht bij een 
andere werkgever heeft uitgeoefend, kan hij deze wetsbepaling uiteraard niet toepassen. De 
betrokken ambtenaar zal desgevallend ofwel een dubbel pensioenvoordeel krijgen voor de 
periode van de opdracht/het mandaat ofwel een (hoger) overheidspensioen ontvangen in 
plaats van een werknemerspensioen voor dat deel van de loopbaan.

4.1.4 Noodzaak aan bijkomende controle
De overheidspensioenen zullen nog gedurende meerdere decennia deels worden vastge-
steld en berekend op basis van de historische attesten die werden ingevoerd in Capelo. De 
steekproef toonde aan dat de loopbaangegevens in deze databank onvoldoende betrouw-
baar, correct en volledig zijn. De ingebouwde controles volstaan niet om correcte pensioen-
berekeningen te garanderen. 

Om te zorgen voor een correcte invoer van allerlei “afwezigheden” had men kunnen opte-
ren voor een soort “atlas” met daarin de juiste code voor elke vorm van verlof die bestaat 
voor een bepaalde werkgever (naar het equivalent van de weddenatlas die werd gecreëerd). 
Om te vermijden dat bepaalde periodes van tewerkstelling die niet aanneembaar zijn  
voor het overheidspensioen toch worden ingevoerd in het historisch attest, lijkt het aange-
wezen dat de FPD-ambtenarenpensioenen ook zijn jarenlang opgebouwde documentatie 
(WikiPDOS) zou structureren en ter beschikking stellen van de HR-diensten, bij voorkeur 
online. Volgens de FPD is dit pas mogelijk wanneer de websites van de ex-RVP en de ex-
PDOS volledig geïntegreerd zijn. 

29 Wet van 10 januari 1974 tot regeling van de inaanmerkingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit 
gelijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de Staatskas.

30 Wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen.
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Het Rekenhof stelt vast dat de uitbouw van een interne controle op de invoer van de his-
torische attesten noodzakelijk is. Het beveelt ook aan dat de personeelsdiensten elk reeds 
ingevuld historisch attest herbekijken en dit geruime tijd vóór de P-datum. Die bijkomende 
inspanning kan in de tijd worden gespreid, terwijl de invoer van de historische attesten de 
voorbije jaren eerder onder tijdsdruk moest gebeuren. 

De Capelo-wet biedt de FPD-ambtenarenpensioenen overigens de mogelijkheid om de his-
torische attesten daadwerkelijk te controleren door de bewijsstukken van deze aangiftes op 
te vragen31. Van deze mogelijkheid wordt blijkbaar geen gebruik gemaakt.

4.2 DmfA-aangiftes

4.2.1 Kwaliteit van de gegevens
Heel wat personeelsdossiers uit de steekproef bevatten besluiten tot toekenning van één 
of andere vorm van verlof of van disponibiliteit wegens ziekte, waarvan geen spoor bestaat 
in de betrokken DmfA-aangiftes. Daarbij maakte het geen verschil of de DmfA-aangiftes 
werden ingediend door de eigen “betaaldienst” of een externe dienst. 

Tijdens de steekproef bleek ook dat er geen rechtstreekse relatie is tussen enerzijds de 
verwerking van de loopbaangegevens met het oog op de betaling van de wedden en wed-
debijslagen en anderzijds het omzetten van de loopbaangegevens naar een correcte DmfA-
aangifte. In de praktijk worden loopbaanbesluiten eerst doorgestuurd naar de betaaldien-
sten en daarna naar een (andere) dienst die instaat voor de DmfA-aangiftes. Deze aangiftes 
starten dus structureel steeds met aanzienlijke vertraging (of zelfs zonder de correcte in-
formatie). Het is logisch dat prioriteit wordt gegeven aan het correct vaststellen van de 
uit te betalen wedde, maar zoals de taakverdeling nu is georganiseerd verstrijken er vaak 
maanden tussen het goedkeuren (en aanvangen) van een periode van verlof of disponibili-
teit en het doorgeven hiervan in de DmfA-aangifte. Deze werkwijze heeft tot gevolg dat de 
aangifte van de betrokken kwartalen nadien moet worden herzien, maar die herzieningen 
gebeuren in een aantal gevallen pas na de oppensioenstelling van het betrokken perso-
neelslid. Een gewijzigde DmfA-aangifte verschijnt in de gegevensbank van de FPD-ambte-
narenpensioenen met de status “wijziging” en zou steeds moeten leiden tot een controle en 
eventueel herberekening van de raming of het pensioenbedrag. In de praktijk gebeurt dat 
echter zelden.

Volgens PersoPoint vaardigen de HR-diensten de effectieve besluiten tot toekenning van 
een verlof trouwens vaak uit met aanzienlijke vertraging, zodat er steevast rechtzettingen 
van de weddebetalingen en de DmfA-aangiftes nodig zijn. PersoPoint stelt ook vast dat de 
doorstroom van de gegevens over actieve diensten vaak problematisch verloopt en dat be-
paalde instellingen zonder meer actieve diensten toekennen aan hun personeel. 

31 Artikel 160 van de Capelo-wet luidt: “Op verzoek van de ambtenaren van de PDOS (lees: de FPD-ambtenarenpensi-
oenen) verstrekken de werkgevers kosteloos alle inlichtingen, documenten of een afschrift ervan die zij nuttig achten 
om de toepassing van dit hoofdstuk te controleren”.
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De steekproef toonde voorts aan dat er geregeld discordantie is tussen de DmfA-gegevens 
en de pensioenstaat32. Deze discordantie heeft betrekking op twee soorten situaties: ener-
zijds loopbaanelementen die in de Capelo-gegevens zijn opgenomen maar niet hernomen 
zijn in de pensioenstaat, en anderzijds situaties die niet voorkomen in Capelo maar wel op 
de pensioenstaat worden vermeld.

Zo werden periodes van disponibiliteit wegens ziekte die in de DmfA-aangiftes vermeld 
stonden, niet opgenomen in de pensioenstaat. Omgekeerd worden periodes van disponi-
biliteit wegens ziekte voorafgaand aan het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid 
niet in de DmfA vermeld terwijl die disponibiliteit in de pensioenstaat wordt vermeld. Uit 
diezelfde stukken blijkt eveneens dat er een wachtwedde is betaald. Die verschillen inzake 
disponibiliteit hebben weliswaar geen impact op de pensioenberekening, maar noch de 
DmfA noch de pensioenstaat geven een getrouw beeld van de werkelijke loopbaan.

4.2.2 Noodzaak aan een duidelijkere procedure
De berekening van de overheidspensioenen is momenteel slechts voor een klein deel ge-
baseerd op de DmfA-aangifte33. Niettemin toonde de steekproef aan dat de procedure voor 
het snel en accuraat vervullen van de aangifte moet worden verfijnd om de snelle en cor-
recte berekening van de overheidspensioenen mogelijk te maken. In dat licht zouden de 
HR-diensten maatregelen kunnen nemen om de loopbaanbesluiten sneller te treffen en 
sneller te bezorgen aan de dienst (intern of extern) die de DmfA-aangiftes verzorgt. De 
FPD-ambtenarenpensioenen moet bovendien op systematische wijze nagaan of de DmfA-
aangiftes geen wijzigingen meer hebben ondergaan in de periode tussen het opstarten van 
een pensioenraming of –berekening en het voltooien ervan. Het is aangewezen dat de pen-
sioendienst na de eigenlijke ingangsdatum van het pensioen nogmaals de laatst ingevoerde 
kwartalen checkt (bijvoorbeeld één jaar na de ingangsdatum).

32 De FPD-ambtenarenpensioenen stuurt naar elke gepensioneerde een overzicht van de pensioenberekening. Dit 
document dat uit meerdere bladzijden bestaat, wordt “pensioenstaat” genoemd.

33 Tenminste voor wat de loopbanen betreft; de berekening van de gemiddelde wedde steunt wel al quasi volledig op 
de bedragen uit de DmfA-aangiftes.
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Hoofdstuk 5

Verwerking van de  
elektronische gegevens tot 
een pensioenbedrag
5.1 Werkwijze

De vijf gegevensstromen die in de Capelo-databank terechtkomen, vormen de eerste stap 
naar de pensioenberekening via PenCalc.

In een tweede stap worden deze gegevensstromen samengebracht in het loopbaanoverzicht, 
dat terug te vinden is in het zgn. “pensioenportaal” van de FPD-ambtenarenpensioenen.

In de derde en laatste stap wordt dat loopbaanoverzicht geëxporteerd naar het berekenings-
programma PenCalc. Momenteel kan de FPD-ambtenarenpensioenen enkel op dit niveau 
nog de loopbaan van de gepensioneerde corrigeren. Die eventuele aanpassingen zijn voor 
de gepensioneerde, althans theoretisch, zichtbaar in de uiteindelijke pensioenstaat die hij 
bij de vaststelling van zijn pensioenbedrag krijgt. Op dat ogenblik kan hij alleszins nog be-
zwaren uiten tegen zijn vastgelegde loopbaan en de pensioenberekening. 

Zodra alle gegevensstromen integraal beschikbaar zijn, zou PenCalc niet meer als aparte 
databank moeten fungeren (met bijvoorbeeld aanpassingen van de loopbaan) maar als een 
zuivere rekenmodule die gebruik maakt van de Capelo-gegevens in het loopbaanoverzicht. 
De uiteindelijke bedoeling van het Capelo-project bestaat erin de overheidspensioenen au-
tomatisch te ramen en te berekenen op elke gewenste datum.

Dit legt meteen de eerste grote beperking van het systeem bloot: Capelo en PenCalc kunnen 
in het beste geval de berekening van het pensioen mogelijk maken, maar meestal niet de 
vaststelling van de vroegst mogelijke pensioendatum. Zoals eerder aangehaald zijn daar-
voor immers ook gegevens nodig over periodes van tewerkstelling (of daarmee gelijkge-
steld) in de werknemersregeling en/of het pensioenstelsel van de zelfstandigen. 

In vele gevallen zal zelfs het bedrag niet automatisch kunnen worden bepaald op basis van 
de Capelo-databank. Zo kan bijvoorbeeld een pensioenbonus worden toegekend voor de 
periode die aanvangt één jaar na de vroegst mogelijke pensioendatum. Omdat de Capelo-
gegevensbank niet voor alle dossiers de noodzakelijke gegevens bevat om dat tijdstip te 
berekenen, kan ook het pensioenbedrag in die dossiers niet automatisch worden berekend. 
Het nieuwe project “Pensioenmotor” zou dit probleem moeten oplossen. Dat project van 
gegevensbank loopt momenteel al, maar bevat nog veel anomalieën. De FPD-ambtenaren-
pensioenen zal dus nog geruime tijd geval per geval inlichtingen moeten blijven inwinnen 
bij de andere pensioeninstellingen.
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De pensioenmotor zal overigens in sommige gevallen ook moeten worden ingeschakeld om 
te bepalen of een pensioen mag worden uitbetaald. Zo maakt de huidige cumulatieregeling 
het mogelijk dat een gepensioneerde zijn overheidspensioen onbeperkt cumuleert met be-
roepsinkomsten voor de jaren vóór het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt. 
Hij moet daarvoor wel, op het ogenblik dat zijn (eerste) rustpensioen ingaat, een loopbaan 
van ten minste 45 kalenderjaren bewijzen overeenkomstig de regeling voor het vervroegd 
pensioen voor werknemers (dit houdt onder andere in: zonder rekening te houden met 
de diplomabonificatie en de verhogingscoëfficiënten). De FPD-ambtenarenpensioenen kan 
deze regel enkel correct toepassen als hij alle diensten kent die in aanmerking komen in 
de werknemersregeling. De Capelo-databank volstaat daarvoor in de meeste gevallen niet.

Bovendien wil de regering op termijn de inaanmerkingneming van diplomabonificaties 
voor de pensioenberekening afbouwen. Hoewel de concrete werkwijze nog niet is vastge-
legd in een (ontwerp van) wettekst, zou een overgangsregeling worden uitgewerkt op basis 
van de reeds gepresteerde loopbaanduur. Dit zou impliceren dat de Capelo-databank ook 
niet zou volstaan om te kunnen bepalen welke diplomabonificatie in de pensioenbereke-
ning mag worden meegerekend.

Mede door de recente pensioenhervormingen zal het op basis van de Capelo-gegevensbank 
in zijn huidige vorm, niet mogelijk zijn alle overheidspensioenen volautomatisch te bere-
kenen. 

5.2 Vaststellingen in verband met de loopbaangegevens

5.2.1 Tekortkomingen in de overdracht van de gegevens
De loopbaan die wordt samengesteld op basis van de vijf gegevensstromen, wordt geëx-
porteerd naar het berekeningsprogramma PenCalc. Voordat sprake kan zijn van een echte 
berekening is echter een manueel ingrijpen vereist voor heel wat gegevens. De belangrijkste 
manuele aanvullingen en aanpassingen zijn:

• invoer van de reden van pensionering (vervroegd, leeftijdsgrens, definitieve lichame-
lijke ongeschiktheid …). Deze info is onontbeerlijk omdat ze de berekeningswijze mee 
definieert en ze in geen enkele gegevensstroom verwerkt is;

• exporteren van (enkel) het meest relevante diploma naar PenCalc. Vaak worden door 
de werkgevers meerdere diploma’s ingevoerd, terwijl er meestal maar één diploma in 
aanmerking mag worden genomen;

• toevoegen van de zogenaamde “niet situeerbare afwezigheden”; de “losse” dagen van 
verlof zonder wedde of een andere vorm van afwezigheid, die de werkgever bij de aan-
gifte van de historische gegevens kan bundelen per kalenderjaar;

• toevoegen van de aanneembare loopbaanonderbrekingen; PenCalc vermeldt louter of 
het gaat om “gewone” dan wel over “thematische loopbaanonderbrekingen” (dit zijn ou-
derschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatieve zorgen);

• controle en eventueel aanpassing van de vaststelling van de gemiddelde wedde; de vast-
stelling gebeurt in principe automatisch in de berekeningsmodule maar indien er een 
“uitbreiding” van de periode van de gemiddelde wedde is (bv. ingevolge non-activiteit 
tijdens de laatste vijf of tien jaar van de loopbaan), moet dit manueel worden aangepast;

• uitsplitsing van gelijktijdige loopbanen (bv. in onderwijs) in de berekeningsmodule  
PenCalc. Alle (overheids)diensten van één persoon worden namelijk ingevoerd in één 
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historisch attest of in één DmfA-aangifte, ook wanneer het gaat om twee verschillen-
de betrekkingen. Wanneer dergelijke complexe loopbanen worden geëxporteerd, ver-
schijnt logischerwijze ook alles in de berekeningsmodule in één “loopbaan”. Nochtans 
geven die afzonderlijke betrekkingen vaak aanleiding tot de toekenning van meerdere 
pensioenen. Het berekeningsprogramma kan de juiste periodes niet bij elkaar passen 
zodat dit manueel moet gebeuren;

• aangifte van de diensten gepresteerd in “ex-provincie Brabant” doordat PenCalc deze 
diensten niet automatisch detecteert. Vermits de ambtenaren met dergelijke periodes 
van tewerkstelling recht hebben op een speciale berekening met een “waarborgclausule” 
moeten deze dossiers manueel worden aangemaakt. 

5.2.2 Tekortkomingen in de overdracht van de gegevensstromen

5.2.2.1 Militaire diensten
Het systeem van elektronische doorsturing van militaire diensten naar de FPD-ambtena-
renpensioenen dat bij de opstart van het Capelo-project werd uitgewerkt, werd inmiddels 
stopgezet. In principe wordt nu gebruik gemaakt van de “Argo”-databank van de FPD-werk-
nemerspensioenen (de tegenhanger van de Capelo-databank voor de overheidspensioenen) 
om de militaire diensten of de diensten als gewetensbezwaarde te verzamelen. In de prak-
tijk functioneert ook deze nieuwe gegevensstroom nog niet optimaal, maar wordt het (pa-
pieren) stamboekuittreksel vaak nog individueel opgevraagd en nadien manueel ingevoerd. 
Eventuele diensten als gewetensbezwaarde worden enkel “gesignaleerd” door Landsverde-
diging en moeten dan bijkomend worden opgevraagd bij de FOD Binnenlandse Zaken. Ook 
deze diensten worden uiteraard manueel toegevoegd in PenCalc.

5.2.2.2 Loopbaanonderbrekingen
De periodes van loopbaanonderbrekingen vormen in principe een aparte gegevensstroom 
vanuit de RVA. Deze stroom bevat echter enkel de gegevens vanaf 2011. Voor de periode 
vóór 2011 worden ze gewoon ingevoerd in het historisch attest door de werkgever en is er 
dus geen mogelijkheid tot kruiscontrole. In de praktijk blijkt bovendien dat deze gegevens-
stroom veel fouten bevat en zijn dus vaak manuele correcties nodig. 

Door de staatshervorming is ook het beleidsniveau voor het toekennen en beheren van 
loopbaanonderbrekingen recent gewijzigd, waardoor bijkomende moeilijkheden worden 
verwacht bij de verwerking van de nieuwe gegevensstromen vanuit de gewesten. 

5.2.3 Opvolging van de historische attesten 
Het Rekenhof heeft tijdens zijn steekproef geen enkele fout doorgegeven aan de FPD-
ambtenarenpensioenen zodat het kon nagaan hoe de pensioendienst omspringt met  
Capelo-aangiftes die door de vroegere werkgever nog worden aangepast of aangevuld na de 
oppensioenstelling. Dergelijke wijzigingen worden automatisch aan de pensioendienst ge-
signaleerd, maar enkel met melding dat er een wijziging is gebeurd en niet wat werd gewij-
zigd. Wanneer de historische attesten worden verbeterd, zijn de oorspronkelijk ingevoerde 
loopbaangegevens trouwens niet meer zichtbaar in het loopbaanoverzicht. Vermits na het 
exporteren van de databankgegevens naar PenCalc bij elk pensioendossier nog meerdere 
gegevens manueel worden toegevoegd of aangepast, is het telkens een hele taak om na te 
gaan welke wijziging(en) het historisch attest heeft ondergaan. Als de “nieuwe” loopbaan-
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gegevens zonder meer naar het berekeningsprogramma zouden worden geëxporteerd, zou-
den alle vorige, manuele wijzigingen gewoon worden overschreven. 

Tijdens de steekproef verbeterden de HR-diensten heel wat onvolledige of onjuiste aangiftes 
van historische attesten. Het Rekenhof ging twee tot drie maand later na of de betrokken 
pensioendossiers intussen waren aangepast, rekening houdend met de bijkomende of ver-
beterde loopbaangegevens, en stelde vast dat dit slechts in een paar gevallen was gebeurd. 

5.2.4 Opvolging van de DmfA-aangiftes 
Wanneer de laatste kwartaalaangiftes nog worden gewijzigd nadat het pensioen van de be-
trokken ambtenaar werd berekend, wordt de pensioenberekening volgens de diensten die 
instaan voor die berekening manueel aangepast. Hier geldt namelijk dezelfde moeilijkheid 
als voor wijzigingen aan het historisch attest: wanneer de volledige loopbaan zou worden 
geëxporteerd naar PenCalc, zouden alle inmiddels aangebrachte wijzigingen, aanvullingen 
en verbeteringen worden overschreven en zou enkel de loopbaan zoals ze werd ingevoerd 
in Capelo overblijven.

Het Rekenhof stelde ook op dit vlak vast dat wijzigingen in de praktijk meestal niet meer 
worden opgevolgd en dat de pensioenberekening dus niet meer wordt gecheckt of aan-
gepast. Nochtans zijn de DmfA-aangiftes van de laatste twee of drie kwartalen voor de 
ingangsdatum van het pensioen nooit beschikbaar op het ogenblik dat de berekening moet 
worden gemaakt. Deze kwartalen worden steeds fictief toegevoegd aan de loopbaan (de 
laatst gekende administratieve situatie wordt geacht door te lopen tot het pensioen). Het is 
dan ook onontbeerlijk achteraf te controleren of de betrokken ambtenaar daadwerkelijk is 
blijven voortwerken (of hetzelfde verlof heeft aangehouden)34.

5.2.5 Terugkoppeling van PenCalc naar de Capelo-databank
Het Rekenhof onderzocht hoe de FPD-ambtenarenpensioenen omgaat met fouten in de 
pensioenberekening die worden opgemerkt op het ogenblik van de pensioenvaststelling 
(bv. indien een bepaalde periode van tewerkstelling bij een vroegere werkgever ontbreekt). 
De wetgever heeft hiervoor een procedure vastgelegd in de Capelo-wet35. De pensioendienst 
kan de werkgever in dat geval verplichten binnen een termijn van één maand een verbe-
terde aangifte te doen.

Volgens de FPD-ambtenarenpensioenen wordt in dergelijk geval contact opgenomen  
met de werkgever die het historisch attest heeft gevalideerd en wordt gevraagd om de 
aangifte alsnog te corrigeren. In de praktijk blijkt echter dat dit zelden of nooit gebeurt.  

34 Dit probleem is niet eigen aan de pensioenberekening op basis van de Capelo-databank. Ook voordien werd de 
pensioenberekening gemaakt tijdens de laatste maanden van de loopbaan en moest dus worden gewerkt met een 
“projectie” van de laatste loopbaansituatie. Bij de volledige automatisering van het toekenningsproces had dit 
probleem wel een structurele oplossing kunnen en moeten krijgen.

35 Artikel 161 van de Capelo-wet bepaalt: “Indien de ambtenaren van de PDOS (lees: de FPD-ambtenarenpensioenen) 
bij het uitoefenen van het toezicht vaststellen dat een werkgever een onvolledige of onjuiste aangifte heeft gedaan, 
kunnen zij deze werkgever binnen een termijn van vijf jaar na zijn onvolledige of onjuiste aangifte ertoe verplichten een 
verbeterde aangifte te doen binnen de termijn van een maand overeenkomstig hun instructies. Indien deze vaststelling 
meer dan vijf jaar na de aangifte plaats heeft, verbeteren deze ambtenaren ambtshalve de loopbaan- en bezoldigings-
gegevens in het elektronisch pensioendossier”. (Noot: aangezien de steekproef van start ging in 2015 en de Capelo-
wet in werking trad op 1 januari 2011, ging het in de steekproef steeds over aangiftes die minder dan vijf jaar oud 
waren.)
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De FPD-ambtenarenpensioenen past rechtstreeks de pensioenberekening aan in PenCalc 
en laat het daarbij. Er blijft dus een verschil tussen de loopbaan in Capelo en de loopbaan 
in PenCalc.

Het Rekenhof vreest dat, in toepassing van de Capelo-wet, deze verschillen in de nabije 
toekomst gewoon de regel zullen worden. Wanneer een aangifte meer dan vijf jaar oud is, 
mag de FPD-ambtenarenpensioenen deze immers ambtshalve verbeteren.

5.3 Automatische berekening op basis van de Capelo-gegevens

Het onderzoek toont aan dat het berekeningsprogramma PenCalc niet in staat is een pen-
sioen volledig en correct te berekenen op basis van de Capelo-gegevens. Voor elk dossier 
moeten immers meerdere manuele interventies gebeuren. In feite zorgt Capelo ervoor dat 
de FPD-ambtenarenpensioenen op elk ogenblik beschikt over een elektronisch overzicht 
van de loopbaan van elke ambtenaar. Dit heeft twee grote voordelen ten opzichte van het 
papieren pensioendossier:

• de loopbaangegevens zijn onmiddellijk consulteerbaar;
• de loopbaan moet, bij een vraag om raming of bij de pensioenaanvraag, niet situatie per 

situatie worden ingetypt in het berekeningsprogramma.

Beide elementen zorgen vooral voor een grote tijdsbesparing in de afhandeling van de dos-
siers, wat op zich zonder twijfel zeer belangrijk is. Die tijdwinst leidt echter niet tot een 
correctere vaststelling van de pensioenen (en van de ramingen). Het Rekenhof kan op dit 
punt nog steeds verwijzen naar de vaststellingen van zijn eerste audit over de werking van 
PenCalc36, namelijk dat PenCalc niet volledig is geautomatiseerd. De betrouwbaarheid van 
het resultaat is vooral afhankelijk van de correcte, handmatige invoer van de gegevens, 
net zoals voorheen in het papieren dossier. De nauwkeurigheid en de juistheid van een 
pensioen worden eigenlijk vooral bepaald door de betrouwbaarheid en deskundigheid van 
de medewerkers van de pensioendiensten (in de toenmalige PDOS). 

Door het Capelo-project is die invoer van gegevens echter niet meer in handen van de me-
dewerkers van de pensioendienst maar van de medewerkers van de diverse HR-diensten. 
Hun kennis van de pensioenreglementering is logischerwijze minder goed dan de know-
how bij de FPD-ambtenarenpensioenen. Bovendien is de verdeling van de bevoegdheden 
en de verantwoordelijkheden tussen de HR-diensten en de FPD-ambtenarenpensioenen 
onduidelijk. Enerzijds voorziet de Capelo-wet duidelijk in een controletaak voor de FPD-
ambtenarenpensioenen (waarmee de wet lijkt aan te geven dat de eindbevoegdheid ligt bij 
de pensioendienst), anderzijds worden eventuele financiële gevolgen van een fout in het 
historisch attest ten laste gelegd van de werkgever (wat toch een verregaande vorm van 
“responsabilisering” is). 

In zijn antwoord stelt de FPD dat het Capelo-project inderdaad op een eerder impliciete 
wijze de werkgever heeft geresponsabiliseerd in het verklaren van loopbaanelementen van 
zijn medewerkers, wat logisch is aangezien de correcte toepassing van het personeelssta-
tuut een bevoegdheid van de werkgevers is. 

36 Zie meer bepaald punt 3.2.2., p. 16 van Rekenhof, Geautomatiseerd beheer van de pensioenen via het berekenings-
programma PenCalc, Brussel, november 2006, 32 p. Ter beschikking op www.rekenhof.be. 
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Het Rekenhof wijst erop dat het Capelo-project een veel grotere verantwoordelijkheid heeft 
opgelegd aan de werkgevers. De aangifte beperkt zich immers niet louter tot het doorgeven 
van loopbaangegevens, maar omvat ook elementen die rechtstreeks het recht op en de be-
rekening van het pensioen beïnvloeden.

Het blijft dan ook van oordeel37 dat “het efficiënter zou zijn als in het volledige proces van de 
pensioenvaststelling elke dienst en elk departement zou instaan voor zijn eigen opdracht. Zo 
zou de PDOS een pensioendienst moeten worden die verantwoordelijk is voor de toepassing 
van de pensioenreglementering, zonder zich te moeten bekommeren om de correctheid van 
een aantal basisgegevens: op basis van een loopbaanoverzicht dat alle actoren bij de pensi-
oenaanvraag of op het einde van de loopbaan goedkeuren, dient zij enkel nog een correcte 
pensioenberekening af te leveren. Door de toename van het aantal administratieve overheden 
met elk hun eigen geldelijk en vooral administratief statuut en de uitgebreide bevoegdheid 
van de PDOS over vooral het beheer van de pensioenen van lokale besturen (inclusief talloze 
intercommunales), lijkt het immers onmogelijk om de wijzigingen aan deze regelgeving in de 
tijd bij te houden”. 

Dergelijke aanpak is enkel mogelijk indien het berekeningsprogramma PenCalc het aan-
geleverde loopbaanoverzicht (quasi) automatisch kan inlezen en omzetten in een correct 
vastgesteld pensioen, zowel voor wat betreft het recht als het bedrag. De steekproef toonde 
echter aan dat de berekeningselementen in PenCalc voor een groot deel bestaan uit manu-
eel ingevoerde gegevens ter aanpassing, aanvulling of verbetering van de bestaande gege-
vensstromen die worden samengevoegd in de Capelo-databank. 

Ten slotte belemmert de structuur van PenCalc nog steeds een goede verwerking van de 
dossiers: het is niet mogelijk meerdere, opeenvolgende “versies” van een berekening op te 
slaan of gegevens uit de Capelo-databank slechts deels te importeren. Daardoor moet bij 
een gewijzigd historisch attest telkens weer het volledige rekenblad (manueel) worden op-
gebouwd. Na enige tijd kan voor sommige dossiers niemand meer vaststellen of verklaren 
op welke basis een bepaald element in de pensioenberekeningen is terechtgekomen. Het is 
evident dat dit niet enkel de kans op fouten vergroot, maar ook fraude zou kunnen uitlok-
ken. Het Rekenhof beveelt dan ook aan dat opeenvolgende wijzigingen van de pensioenbe-
rekening in PenCalc zouden worden geregistreerd.

In zijn antwoord erkent de FPD dat PenCalc niet geschikt is als rekenmotor om grote volu-
mes van pensioenberekeningen te automatiseren en stelt de ontwikkeling van een nieuwe 
rekenmotor in het vooruitzicht zonder hiervoor een concrete timing in het vooruitzicht te 
stellen. Tot dusver heeft het Rekenhof over dit project nog geen verdere informatie.

De minister benadrukt dat een correcte informatieverstrekking en verdere automatisering 
van de pensioendossierafhandeling voor hem van groot belang zijn. Hij zal de FPD dan ook 
vragen de werkpunten en aanbevelingen die het Rekenhof heeft geformuleerd ter harte te 
nemen, en er in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk gevolg aan te geven.

37 Zie bovenvermelde audit, p. 17, punt 3.2.2.
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Hoofdstuk 6

Conclusies en aanbevelingen
6.1 Conclusies

Op 31 december 2015 had de Capelo-databank, die tot doel had de loopbaan van ambtena-
ren bij te houden in een continu geactualiseerde database, de historische attesten van alle 
ambtenaren moeten bevatten. Uit de cijfers blijkt echter dat op dat ogenblik slechts twee 
derde van die attesten was ingevoerd. De voorbije maanden steeg dat percentage trouwens 
niet gevoelig. Aan het huidige tempo zal het nog meerdere jaren duren voordat alle gege-
vens over de tewerkstelling van de ambtenaren van vóór 2011 in de databank beschikbaar 
zijn. 

Nochtans is die gegevensbank onmisbaar geworden voor de FPD-ambtenarenpensioe-
nen om pensioenramingen te maken, de vroegste pensioendatum te berekenen of het  
pensioenbedrag te bepalen. Ook de andere pensioeninstellingen in ons land (vooral de 
FPD-werknemerspensioenen en het RSVZ) kunnen hierdoor moeilijkheden ondervinden 
om de pensioenen van burgers met een “gemengde loopbaan” vast te stellen. Het Rekenhof 
beveelt dan ook aan dat de wetgeving in sancties zou voorzien voor overheidswerkgevers 
die de historische gegevens van hun personeelsleden niet tijdig hebben ingevoerd.

Het Capelo-project kampt nog steeds met enkele wettelijke en reglementaire problemen. 
Vooreerst heeft de restrictieve interpretatie van de FPD-ambtenarenpensioenen van de 
aanneembaarheid van contractuele diensten geen wettelijke basis. Ook is voor een aantal 
werknemers geen aangifte mogelijk omdat hun socialezekerheidsbijdragen niet worden ge-
ind via de RSZ. Bovendien stelt de FPD-ambtenarenpensioenen werkgevers die erom vra-
gen vrij van de aangifte van historische gegevens voor hun contractuele werknemers, ter-
wijl de Capelo-wet niet voorziet in het verlenen van dergelijke uitzondering. Het Rekenhof 
adviseert om deze lacunes zo snel mogelijk op te lossen.

Het Capelo-project heeft de verantwoordelijkheid voor de correcte invoering van alle loop-
baanelementen die de pensioenberekening beïnvloeden grotendeels verschoven van de 
FPD-ambtenarenpensioenen naar de HR-diensten van de overheidswerkgevers. Hoewel de 
bevoegdheidsverdeling en de eindverantwoordelijkheid voor de juistheid van de historische 
attesten niet expliciet zijn geformuleerd in de Capelo-wet, is de controle hierop momenteel 
toch een uiterst belangrijke taak van de pensioendienst. Ondanks alle controles die in het 
systeem werden ingebouwd en die bij de FPD-ambtenarenpensioenen worden uitgevoerd, 
bevatten deze historische gegevens meerdere fouten, zijn ze geregeld onvolledig en steunen 
ze vaak niet op betrouwbare documenten. Bijgevolg is het onontbeerlijk dat zowel de HR-
diensten als de FPD-ambtenarenpensioenen bijkomende controles organiseren. Het Reken-
hof zal hierop verder toezien. Ambtenaren kunnen ook een deel van hun verantwoordelijk-
heid opnemen door hun loopbaangegevens online te checken via “MyPension”.
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Het Rekenhof adviseert dat ook de procedure voor de DmfA-aangiftes wordt verbeterd om 
de snelle en correcte berekening van de overheidspensioenen mogelijk te maken. De HR-
diensten moeten de loopbaanbesluiten sneller treffen en sneller doorsturen naar de dienst 
(intern of extern) die instaat voor deze aangiftes. Het Rekenhof beveelt aan dat de FPD-
ambtenarenpensioenen enige tijd na het afronden van een pensioendossier op systemati-
sche wijze zou nakijken of de DmfA-aangiftes op basis waarvan de berekeningen werden 
gemaakt sindsdien ongewijzigd zijn gebleven. 

Controles blijven uiteraard maar mogelijk zolang de authentieke loopbaanstukken nog be-
staan en kunnen worden geraadpleegd. De Capelo-wet zou op dit punt misleidend kunnen 
werken. De wettekst stelt dat verantwoordingsstukken op basis waarvan het elektronisch 
attest werd gevalideerd (slechts) tot zes maanden na de pensionering van het betrokken 
personeelslid moeten worden bewaard en dat de verantwoordingsstukken van een DmfA-
aangifte tot vijf jaar na de aangifte moeten worden bijgehouden. Nochtans kan, in toepas-
sing van de Archiefwet, een materiële vernietiging van deze dossiers in principe niet, tenzij 
de Algemeen Rijksarchivaris of zijn gemachtigde hiervoor de toelating zou geven. In de 
praktijk zullen controles dus langer mogelijk zijn. Het Rekenhof beveelt aan dat de over-
heidsdiensten hierover worden ingelicht.

Het Capelo-project had tot doel een gegevensbank samen te stellen op basis waarvan de 
overheidspensioenen volautomatisch kunnen worden toegekend en berekend met behulp 
van de berekeningsmodule PenCalc. Het Rekenhof stelt vast dat dit doel, voornamelijk als 
gevolg van de recente pensioenhervormingen, niet meer kan worden gerealiseerd. Voor-
eerst volstaat de Capelo-databank niet om de vroegst mogelijke pensioendatum vast te 
stellen voor de steeds groeiende groep van mensen met een gemengde loopbaan. Daar-
voor zijn immers bijkomende gegevens nodig over periodes van tewerkstelling (of daar-
mee gelijkgestelde periodes) in de werknemersregeling en/of het pensioenstelsel van de 
zelfstandigen. In heel wat gevallen zal ook het bedrag niet volautomatisch kunnen worden 
bepaald op basis van de Capelo-databank: de recente regelgeving over de pensioenbonus 
in de overheidssector en de op stapel staande invoering van een geleidelijke afbouw van de 
diplomabonificatie kunnen enkel juist worden toegepast wanneer de pensioendienst be-
schikt over alle loopbaangegevens.

De audit van het Rekenhof bevestigt vroegere vaststellingen dat het berekeningsprogram-
ma PenCalc niet volledig is geautomatiseerd. Voor elk dossier moeten meerdere manuele 
interventies gebeuren. Daardoor staat of valt de betrouwbaarheid van het resultaat van de 
pensioenberekening met de betrouwbaarheid van die handmatig ingevoerde data, net zoals 
voorheen in het papieren dossier. De correcte pensioenberekening hangt dus af van de be-
trouwbaarheid en deskundigheid van de medewerkers van de FPD-ambtenarenpensioenen. 
Door het Capelo-project zijn de basisgegevens waarmee deze ambtenaren hun berekening 
moeten starten echter vaak minder correct en onvollediger dan voorheen. 

Het Rekenhof beveelt daarom een duidelijkere afbakening van de bevoegdheden en ver-
antwoordelijkheden aan. Op termijn zou elke overheidsdienst zelf volledig verantwoorde-
lijk moeten zijn voor de correcte weergave van de loopbanen van zijn ambtenaren en zou 
de FPD-ambtenarenpensioenen enkel nog verantwoordelijk mogen zijn voor de toepassing 
van de pensioenreglementering. Die strikte opsplitsing van de bevoegdheden is echter 
pas haalbaar indien het berekeningsprogramma PenCalc het aangeleverde loopbaanover-



UITVOERING VAN HET CAPELO-PROJECT / 39

zicht automatisch kan inlezen en omzetten in een correct vastgesteld pensioen, zowel wat  
betreft het recht als wat betreft het bedrag.

6.2 Aanbevelingen

Aanbeveling

Punt van het 
verslag waarop 
de aanbeveling 

betrekking heeft

Wettelijke en reglementaire aanpassingen

1 Een sanctie opnemen in de Capelo-wet in geval van niet tijdige invoering 
van de historische attesten

2.7

2 De verplichting deel te nemen aan het Capelo-project uitbreiden tot alle 
pensioeninstellingen en voor de gegevens over de politieke mandaten

2.7

3 Wettelijk verankeren van de voorwaarden van aanneembaarheid van 
contractuele en tijdelijke diensten

3.1

4 De mogelijkheid om werkgevers via een protocolovereenkomst vrij te 
stellen van de aangifte van historische attesten voor hun contractueel 
personeel formeel opnemen in de Capelo-wet

3.3

Werkpunten voor de FPD-ambtenarenpensioenen

5 Overheidswerkgevers informeren over het feit dat personeelsstukken 
langer dan zes maand (historisch attest) of vijf jaar (DmfA-aangiftes) 
moeten worden bijgehouden om te voldoen aan de verplichtingen van de 
Archiefwet

3.4

6 Bijkomende controles uitoefenen op de aangiftes van historische attesten, 
vertrekkend van de loopbaanstukken zelf

4.1.4

7 Documentatie over de aanneembaarheid van diensten en verloven online 
ter beschikking stellen van de HR-diensten

4.1.4

8 Bijkomende controles uitoefenen op gewijzigde DmfA-aangiftes, vooral 
enige tijd na de afronding van een pensioendossier

4.2.2

9 PenCalc uitbouwen tot een volwaardig berekeningsprogramma dat echt 
kan zorgen voor een automatische pensioenberekening

5.3

10 PenCalc aanpassen zodat wijzigingen in de pensioenberekening 
traceerbaar blijven

5.3

Werkpunten voor de HR-diensten

11 Bijkomende controles uitoefenen op de ingevoerde historische attesten 4.1.4

12 Verbeteren en versnellen van de procedure om DmfA-aangiftes in te 
dienen, onder meer door de loopbaanbesluiten sneller te bezorgen aan de 
interne of externe dienst die hiervoor instaat

4.2.2

Aandachtspunt voor de burgers/ambtenaren

13 Controleren van de eigen loopbaan via ‘MyPension’ 3.5
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