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 Deel 1: Inleidende bepalingen 
 

Aanhef 
 
Overwegende: 
 
Dat de bestuursovereenkomst die de 
betrekkingen regelt tussen de federale Staat en 
de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) aan de 
volgende vereisten moet voldoen:  
~ De Rijksdienst voor Pensioenen moet, om 

geloofwaardig te blijven, op continue wijze 
de kwaliteit van de dienstverlening aan het 
publiek verbeteren en de administratieve 
procedures vereenvoudigen; 

~ De Rijksdienst voor Pensioenen moet zich 
voorzien van flexibele en efficiënte 
beheersinstrumenten die hem in staat 
stellen zich aan te passen aan de 
sociologische en demografische evoluties 
en aan de technologische veranderingen; 

~ De Rijksdienst voor Pensioenen moet 
beschikken over controlemiddelen die hem 
moeten toelaten vast te stellen dat hij 
efficiënt en doeltreffend werkt en dat hij zijn 
middelen rationeel aanwendt;  

~ De Rijksdienst voor Pensioenen moet de 
beheerskredieten bekomen die nodig zijn 
om zijn doelstellingen te verwezenlijken;  

 
Dat de bestuursovereenkomst noch betrekking 
heeft op de inhoud van de sociale zekerheid, 
noch op de vastlegging van het bedrag van de 
inkomsten of de uitgaven, maar de dagelijkse 
werking en het beheer van de Rijksdienst voor 
Pensioenen wil optimaliseren en daartoe een 

grotere vrijheid toekent in de bepaling van de 
interne organisatie en in de aanwending van het 
toegestane beheersbudget; 
 
Dat de contracterende partijen zich beschouwen 
als partners die zich bewust zijn dat de aan de 
Rijksdienst voor Pensioenen toevertrouwde 
opdrachten slechts ten volle kunnen uitgevoerd 
worden in samenwerking met andere partners; 
 
Dat de Rijksdienst voor Pensioenen moet waken 
over de continue verbetering van de kwaliteit 
van zijn dienstverlening naar het publiek toe te 
en de vereenvoudiging van administratieve 
procedures;  
 
Dat hieruit volgt dat de Rijksdienst voor 
Pensioenen, in het kader van de optimalisering 
van een zeker aantal taken welke hem opgelegd 
zijn, ertoe gebracht zal worden om 
overeenkomsten af te sluiten met andere 
Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid 
(OISZ) of andere partners;  
 
Dat de andere Openbare Instellingen van 
Sociale Zekerheid en de andere instellingen van 
sociale zekerheid bevoegd en verantwoordelijk 
blijven voor de opdrachten die hen werden 
toevertrouwd op grond van de wetgeving 
betreffende de sociale zekerheid; 
 
Dat deze overeenkomst de bevoegdheden, de 
opdrachten en de verantwoordelijkheden van 
andere betrokken partijen, bij de toepassing van 
het pensioenstelsel voor zelfstandigen en van 
het stelsel van de tegemoetkomingen aan 
mindervaliden, in geen geval op de helling zet; 
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Dat beide contracterende partijen zich ertoe 
verbinden te streven naar een optimale 
omgeving die geschikt is voor de realisatie van 
de wederzijdse verbintenissen; 

Dat de contracterende partijen zich ertoe 
verbinden de bepalingen na te leven op het 
gebied van het paritaire beheer dat nog wordt 
versterkt, gegeven de toegenomen 
verantwoordelijkheden en autonomie die aan de 
Rijksdienst voor Pensioenen worden toegekend 
in het kader van de responsabilisering van de 
Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid; 

Gelet op het advies van het Basisoverlegcomité 
van 22 februari 2016, 

Gelet op het akkoord van het Beheerscomité 
van 4 maart 2016, 

Gelet op de controle door het College van de 
Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, op 
de onderlinge coördinatie en consistentie van de 
ontwerpen van bestuursovereenkomst van de 
onderscheiden instellingen van sociale 
zekerheid, conform het artikel 6 van het 
Koninklijk Besluit van 3 april 1997, 

Gelet op de goedkeuring van het contract door 
de Ministerraad van 11 maart 2016, 

wordt er overeengekomen, ter uitvoering van het 
Koninklijk Besluit van 3 april 1997 houdende 
maatregelen met het oog op de 
responsabilisering van de Openbare Instellingen 
van Sociale Zekerheid, genomen met 

toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels, 
tussen, enerzijds, 

~ de federale Staat, 

En, anderzijds, 

~ de Rijksdienst voor Pensioenen, 

Wat volgt: 
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Definities 
 
Voor de uitvoering van deze 
bestuursovereenkomst wordt verstaan onder:  
 

1 « Staat »: de federale Staat (Belgische 
Staat) vertegenwoordigd door de 
minister van Pensioenen, de heer 
Daniel BACQUELAINE, de minister 
van Begroting, mevrouw Sophie 
WILMÈS en de minister belast met 
Ambtenarenzaken, de heer Steven 
VANDEPUT;  
 

2 « RVP »: de Rijksdienst voor 
Pensioenen bedoeld in artikel 40 van 
het Koninklijk Besluit nr. 50 van 24 
oktober 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor 
werknemers, zoals gewijzigd bij het 
Koninklijk Besluit nr. 513 van 27 maart 
1987 tot afschaffing van de Rijkskas 
voor rust- en overlevingspensioenen 
en tot reorganisatie van de Rijksdienst 
voor Werknemerspensioenen, 
overeenkomstig artikel 7, § 2, al 1 van 
het Koninklijk Besluit van 3 april 1997, 
vertegenwoordigd door mevrouw 
Sarah SCAILLET, administrateur-
generaal, door de heer Marcel 
SAVOYE, voorzitter van het 
Beheerscomité, door mevrouw Marie-
Noëlle VANDERHOVEN, mevrouw 
Caroline DEITEREN, de heer Serge 
DEMARRÉE, de heer Jean-François 
TAMELLINI, mevrouw Anne 
LEONARD, mevrouw Sabine 

SLEGERS, leden van het 
Beheerscomité; 
 

3 « Beheerscomité »: het 
Beheerscomité van de Rijksdienst 
voor Pensioenen bedoeld in artikel 42 
van het Koninklijk Besluit nr. 50 van 24 
oktober 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor 
werknemers;  
 

4 « Raad voor Uitbetaling van de 
Voordelen »: de Raad voor Uitbetaling 
van de Voordelen bedoeld in artikel 60 
bis van het Koninklijk Besluit nr. 50 
van 24 oktober 1967 betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers;  
 

5 « Bestuursplan »: het bestuursplan 
zoals bedoeld in artikel 10 van het 
Koninklijk Besluit van 3 april 1997 
houdende maatregelen met het oog 
op de responsabilisering van de 
Openbare Instellingen van Sociale 
Zekerheid met toepassing van artikel 
47 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale 
zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenstelsels; 
 

6 « Openbare Instellingen van Sociale 
Zekerheid (OISZ) »: de instellingen 
bedoeld in artikel 2 van het Koninklijk 
Besluit van 3 april 1997 houdende 
maatregelen met het oog op de 
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responsabilisering van de Openbare 
Instellingen van Sociale Zekerheid; 
 

7 « Instellingen van Sociale Zekerheid »: 
de federale openbare diensten, de 
Openbare Instellingen van Sociale 
Zekerheid evenals iedere instelling, 
autoriteit of publiekrechtelijk 
rechtspersoon die sociale 
zekerheidsvoordelen toekent; 
 

8 « Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid (KSZ) »: Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid opgericht bij de 
wet van 15 januari 1990 houdende de 
oprichting en de organisatie van een 
kruispuntbank van de sociale 
zekerheid; 
 

9 « KB 69 »: Koninklijk Besluit van 13 
november 2003 tot uitvoering van de 
wet van 28 april 2003 betreffende de 
aanvullende pensioenen en het 
belastingstelsel van die pensioenen en 
van sommige aanvullende voordelen 
inzake sociale zekerheid; 
 

10 « RSVZ »: het Rijksinstituut voor de 
Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen zoals bedoeld in artikel 
21, § 1 van het koninklijk besluit nr. 
38;  
 

11 « PDOS »: de Pensioendienst voor de 
Overheidssector, opgericht met de wet 
van 12 januari 2006 tot oprichting van 

de "Pensioendienst voor de 
Overheidssector"; 
 

12 « RSZ »: de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid opgericht bij de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke  zekerheid der 
arbeiders en de wet van 27 juni  1969 
tot herziening van de besluitwet die de 
opdracht en de organisatie verder 
beschrijft (art. 5 tot 13); 
 

13 « DIBISS »:  de Dienst voor de 
Bijzondere Socialezekerheidsstelsels 
opgericht met de wet van 12 mei 
2014. 

 

Voorwerp van de overeenkomst 
 
Deze overeenkomst wordt gesloten in het kader 
van de bepalingen van artikel 5 van het 
Koninklijk Besluit van 3 april 1997 houdende 
maatregelen met het oog op de 
responsabilisering van de Openbare Instellingen 
van Sociale Zekerheid. 
 
Zij bepaalt de regels en de bijzondere 
voorwaarden volgens welke de RVP zijn 
wettelijke opdrachten uitoefent. 
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Deel 2: Verbintenissen van de 
Rijksdienst voor Pensioenen 
 
“Uw pensioen, ons vak” 
De RVP heeft de ambitie in een complexe 
omgeving de referentie te zijn voor de burger en 
de beleidsmakers, die vertrouwen schept vanuit 
zijn expertise, zijn professionalisme, zijn 
transparante communicatie en zijn 
toegankelijkheid  om zo hét aanspreekpunt 
inzake pensioen te worden.  
 
Vier missies 
~ Informeren en adviseren inzake het 

(toekomstig) pensioen: de RVP verstrekt 
duidelijke, kwalitatieve en toegankelijke 
informatie via diverse kanalen die zijn 
afgestemd op de verschillende behoeften; hij 
vervult ook een adviserende en begeleidende 
rol voor de verschillende klanten.  

~ Vaststellen en toekennen van de 
werknemerspensioenen en de IGO: op 
basis van een globale analyse van de 
gegevens waarover hij beschikt, berekent de 
RVP de werknemerspensioenen en de 
inkomensgarantie voor ouderen, vervolgens 
betekent hij de rechten aan de (toekomstig) 
gepensioneerden. 

~ Betalen van de werknemers- en 
zelfstandigenpensioenen en de IGO: de 
RVP zorgt voor een tijdige en correcte 
betaling van de werknemers- en 
zelfstandigenpensioenen en de 
inkomensgarantie voor ouderen. 

~ Beleidsondersteuning: de RVP stelt zijn 
gegevens, analyses en expertise op 
strategisch, juridisch, financieel en 
boekhoudkundig vlak ter beschikking aan de 
beleidsmakers.  
 

Een waardengedreven werking 
~ Durf: met zijn proactiviteit, zijn 

vernieuwingszin, zijn creativiteit en zijn 
dynamisme wil de RVP blijk geven van zijn 
durf. Proactiviteit in zijn dienstverlening, 
innovativiteit in het verder uitbouwen van zijn 
diensten en processen, creativiteit en 
dynamisme om te inspireren en te 
begeesteren.  

~ Klantgericht: reeds gekend voor zijn 
inspanningen om de best mogelijke 
antwoorden te bieden op de vragen van de 
burger met inachtneming van de in het 
Handvest van de sociaal verzekerde 
vastgelegde termijnen, wil de RVP op deze 
weg verdergaan. Hiertoe ziet de RVP erop 
toe dat de organisatie toegankelijk blijft via 
een ruime waaier aan communicatiekanalen, 
en steunt voor zijn betrouwbaarheid op goed 
opgeleide medewerkers en de huidige 
technische mogelijkheden.  

~ Mensgericht: zowel ten aanzien van de 
burger in het kader van de klantgerichtheid, 
als ten aanzien van zijn eigen medewerkers, 
wil de RVP respect uitdragen en bevorderen. 
Het vertrouwen dat de burger de instelling 
schenkt, moet gerespecteerd worden en de 
organisatie stelt haar vertrouwen in haar 
medewerkers zolang deze op hun beurt 
zichzelf, hun collega’s, hun leidinggevende en 
hun teams respecteren. Ook de teamgeest 

wordt gestimuleerd om het werk in de 
organisatie mensgericht te maken. 

~ Kwaliteit en efficiëntie: om verder in te 
zetten op deze twee onlosmakelijk verbonden 
waarden, beoogt de RVP een verdere 
optimalisatie van zijn interne werking waarbij 
de kwaliteit van het resultaat centraal blijft 
staan.  
 

Een strategie om de visie te 
concretiseren  
De strategie van de RVP steunt op het principe 
waarbij het creëren van waarde binnen de 
organisatie het resultaat is van het samenvallen 
van de reële verwachtingen van de doelgroepen 
en de aangeboden product- of 
dienstcombinaties. Bij het uitwerken van de 
strategie wordt rekening gehouden met het 
belang van de gebruikte communicatiekanalen 
en met de relaties opgebouwd met de klanten. 
De processen, middelen en partnerschappen 
worden ontwikkeld in functie van het aanbod. 
 
Daarom heeft de RVP zijn strategie herzien in 
functie van de specifieke behoeften van zijn 
verschillende doelgroepen en is deze niet langer 
uitsluitend gebaseerd op het onderscheid tussen 
het segment burger en het segment politiek. 
Voor elke doelgroep werd een geheel aan 
diensten (dienstenpakket) geformuleerd, alsook 
de meest aangewezen dienstverleningskanalen. 
In functie hiervan werden ook de gewenste 
evoluties op vlak van processen gedefinieerd. 
Het succesvol uitvoeren van de 
organisatieactiviteiten is niet alleen mogelijk 
dankzij technische middelen, maar ook en 
vooral door menselijke en organisatorische 
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middelen. Daarom ontwikkelt de strategie die 
ten grondslag ligt aan deze overeenkomst ook 
deze aspecten. 

Ambitieuze doelstellingen 
Acht grote strategische doelstellingen worden 
geformuleerd: 
~ SD 01 | Een proactieve dienstverlening 

afgestemd op de behoeften van elke burger-
doelgroep 

~ SD 02 | Een gericht gebruik van verschillende 
communicatiekanalen 

~ SD 03 | Geïntegreerde en verder 
geautomatiseerde processen in functie van 
onze dienstverlening 

~ SD 04 | Onze expertise ten dienste van het 
beleid en de professionals 

~ SD 05 | Een actief beheer van kennis, 
competenties en rollen 

~ SD 06 | Een aantrekkelijke en 
verantwoordelijke werkcultuur 

~ SD 07 | Een versterkte werking via 
partnerschappen en synergieën 

~ SD 08 | Een algemeen gebruik van tools voor 
integrale kwaliteitszorg. 

Deze strategische doelstellingen vallen uiteen in 
een reeks operationele doelstellingen. Het gaat 
dan ondermeer om het verbeteren van de 
dienstverlening of interne werking, maar ook om 
het garanderen van een welbepaald 
performantieniveau. Hiertoe werden een hele 
reeks Key Performance Indicators gedefinieerd. 
In vergelijking met de voorgaande 
overeenkomsten werden de meeste Key 
Performance Indicators (KPI) geherdefinieerd. 
Voor een betere leesbaarheid worden termijnen 

voortaan uitgedrukt in kalenderdagen in plaats 
van werkdagen. De indicatoren die betrekking 
hebben op de externe dienstverlening zijn 
voortaan ook end-to-end gedefinieerd. Zo neemt 
de indicator die betrekking heeft op de 
pensioenbetalingen werknemer voortaan de 
pensioenaanvraag als vertrekbasis en niet 
langer de interne creatie van een 
betaalopdracht. Ook zal een doorlooptermijn 
voor het nemen van een pensioenbeslissing niet 
langer geschorst zijn wanneer de RVP wacht op 
informatie die enkel door een andere federale 
overheidsadministratie verstrekt kan worden. Op 
die wijze garanderen de in deze overeenkomst 
opgenomen termijnen inzake 
pensioenbeslissingen altijd de naleving van het 
Handvest van de Sociaal Verzekerde. De 
basisprincipes die de RVP hanteert bij de 
berekening van zijn Key Performance Indicators 
zijn als bijlage bij deze overeenkomst 
opgenomen.  



Durf
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Inleiding 

Het is met de nodige durf dat de RVP deze 
bestuursovereenkomst 2016-2018 heeft vorm 
gegeven en wil realiseren. Deze durf 
weerspiegelt zich in een duidelijke en 
innovatieve visie en projecten met ambitie in 
een context die allesbehalve vanzelfsprekend is: 
de pensioenhervormingen volgen elkaar op, het 
aantal vragen om inlichtingen en dossiers zit al 
enkele jaren in een sterk stijgende lijn en de 
druk op de werkingsmiddelen neemt toe.  

De eerste prioriteit van de RVP blijft zijn 
dienstverlening. Klantgericht handelen is dan 
ook een basiswaarde. Om deze klantgerichtheid 
te verbeteren wil de RVP zijn verschillende 
klantsegmenten maatwerk bieden: een actieve 
werknemer in het midden van zijn loopbaan 
heeft andere verwachtingen ten aanzien van de 
RVP dan een werknemer die het einde van zijn 
loopbaan nadert. Deze laatste heeft dan weer 
andere verwachtingen dan een gepensioneerde. 
Daarom wil de RVP de komende jaren zijn 
diensten en communicatiekanalen meer gericht 
inzetten in functie van elke doelgroep: online 
tools voor het proactief informeren van de 
actieve werknemer, op maat gemaakte 
communicaties en advies voor de oudere 
werknemer en een correcte betaling en waar 
nodig persoonlijke hulp voor de 
gepensioneerde. Naast de burger-klant, wil de 
RVP ook actief het beleid ondersteunen en de 
nodige informatiepakketten ter beschikking 
stellen van de pensioenprofessionals (zoals 
werkgever- en werknemersorganisaties, 
mutualiteiten, gemeenten en OCMW’s) opdat 

ook zij in eerste lijn kwalitatieve 
pensioeninformatie kunnen verschaffen. Ook de 
achterliggende processen en tools krijgen een 
klantgerichte invulling. Hiertoe ontwikkelt de 
RVP samen met zijn partnerinstellingen de 
Pensioenmotor en wordt werk gemaakt van de 
optimalisering en (stapsgewijze) automatisering 
van verschillende achterliggende processen. 

Dit alles kan de RVP slechts waarmaken dankzij 
de inzet van zijn medewerkers. Medewerkers 
die dagelijks via brief, e-mail, telefoon en 
persoonlijk in contact staan met de klanten, 
medewerkers die dossiers afhandelen en 
opvolgen, medewerkers die in multidisciplinaire 
teams werk maken van allerhande 
procesverbeteringen, medewerkers die de 
goede werking van de organisatie garanderen, 
enzovoort. Daarom wil de RVP als organisatie 
mensgericht zijn. De RVP wil zijn medewerkers 
nog meer dan vroeger inspireren, motiveren en 
coachen waarbij ze hun kennis verder kunnen 
verbreden, hun competenties kunnen 
ontwikkelen en de rollen kunnen opnemen die 
bij hun vaardigheden passen en dit alles binnen 
een aantrekkelijke en verantwoordelijke 
werkcultuur.  

De RVP wil ambitie tonen, maar de bomen 
reiken niet tot aan de hemel. Daarom zet de 
RVP de komende jaren verder in op efficiëntie. 
Werk maken van een efficiëntere organisatie 
mag het streven naar excellentie echter niet in 
de weg staan. Als overheidsorganisatie is het de 
plicht van de RVP om werk van hoge kwaliteit af 
te leveren. Zijn communicaties moeten juist en 
duidelijk zijn, pensioenen moeten juist berekend 

worden en pensioenen moeten correct en tijdig 
betaald worden. Daarom gaan kwaliteit en 
efficiëntie hand in hand. In zijn streven naar 
kwaliteit in alle geledingen van de organisatie 
maakt de RVP gebruik van de Total Quality 
Management principes en methodieken. Inzake 
efficiëntie wil de RVP verder gaan op de 
ingeslagen weg van procesoptimalisatie, 
automatisering en het aangaan van partnerships 
in domeinen waar synergieën mogelijk zijn. Last 
but not least is er de fusie tussen de RVP en de 
PDOS om op langere termijn meetbare 
schaalvoordelen te kunnen realiseren.  

Het is duidelijk dat de engagementen die de 
RVP aangaat hun oorsprong vinden in de vier 
centrale organisatiewaarden van de organisatie: 
durf in de ambities, klantgericht ten aanzien 
van de verschillende doelgroepen extern, maar 
ook intern, mensgerichtheid als leidraad in de 
organisatiecultuur, en oog voor efficiëntie en 
kwaliteit in de volledige werking. De RVP wil 
deze waarden dan ook doen leven binnen de 
organisatie.  

De RVP presenteert dus een 
bestuursovereenkomst met durf. Dit neemt niet 
weg dat het principe van bestuursovereenkomst 
berust op enkele basisprincipes. De RVP kan 
zijn verbintenissen slechts nakomen indien ook 
de andere contracterende partij, de federale 
Staat, zijn engagementen nakomt. De RVP stelt 
dus alles in het werk om zijn doelstellingen na te 
komen, rekening houdend met de effectief 
toegekende en beschikbare middelen. De 
doelstellingen werden immers opgesteld 
vertrekkende van de context zoals gekend bij de 



 

14 
 

opmaak van deze overeenkomst. Bijgevolg kan 
de RVP zich enkel engageren voor zover de 
ratio tussen het werkvolume en de benodigde 
menselijke middelen niet meer dan 10% stijgt in 
de periode 2016-2017 en meer dan 15% in de 
periode 2016-2018. 
 
Bovendien kan de RVP zich enkel engageren 
voor zichzelf. Zowel in zijn projecten als in zijn 
dagelijkse werking is de RVP afhankelijk van de 
goede medewerking van andere instellingen. 
Ondanks het feit dat de RVP streeft naar een 
goede samenwerking en regelmatig overleg met 
zijn partners, kan hij zich niet voor hen 
engageren. Bij de evaluatie van het nakomen 
van de verbintenissen moet dit dus mee in 
rekening gebracht worden.  
 
Tot slot dient opgemerkt dat niet alle mogelijke 
risico’s die zich bij het uitwerken van projecten 
zouden kunnen voordoen, in rekening gebracht 
kunnen worden. Wanneer zich dergelijke 
onvoorziene risico’s voordoen, dient ook dit 
meegenomen te worden in de evaluatie. 
 
 
 
 
  



Klantgericht



Welke impact hebben 
mĳn loopbaankeuzes op 
mĳn toekomst?

Charlotte - 32 jaar

“ Ik krĳg elke maand op he�elfde
tĳdstip mĳn pensioen gestort. De
Pensioendienst brengt mĳ op de 
hoogte als mĳn situatie verandert

Roger - 73 jaar

“
Wanneer kan ik stoppen met werken 
en hoeveel pensioen zal ik krĳgen?

Marc - 57 jaar

“

Tijdige en correcte
betaling

Concreet en
 betrouwbaar

antwoord

Bewustmaking
inzake pensioen



Een proactieve dienstverlening
afgestemd op de behoeften van elke
burger-doelgroep

Strategische doelstelling 01
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SD 01 | Een proactieve dienstverlening 
afgestemd op de behoeften van elke 
burger-doelgroep 
 
SD 1.1 | Bewustmaking inzake pensioen  
De actieve werknemer dient zich bewust te zijn 
van wat zijn pensioen later zal inhouden en van 
de impact die loopbaanwijzigingen op zijn 
pensioen hebben. De RVP informeert hiertoe 
proactief de actieve werknemers en maakt 
daarbij gebruik van verschillende diensten zoals:  
~ Algemene informatie over de 

pensioenreglementering en wijzigingen erin 
verspreid via internet en klassieke en sociale 
media 

~ Online toegang tot automatische en 
stelseloverschrijdende standaardramingen op 
basis van bij de pensioeninstellingen 
aanwezige informatie en die een idee geven 
van de vroegst mogelijke ingangsdatum 
(2016) en van het pensioenbedrag (2017).  

~ Een online simulator voor 
loopbaanwijzigingen in alle stelsels die eind 
2017 operationeel is.  

~ De mogelijkheid om onvolledigheden of 
fouten in de loopbaan te signaleren.  

~ Gerichte en geautomatiseerde push-
communicaties wanneer de RVP wijzigingen 
in een loopbaan vaststelt die een mogelijke 
impact hebben op het latere pensioen. De 
haalbaarheidsstudie van dit systeem van 
push-communicaties wordt voor eind 2018 
afgerond.  
 

 
 

 
 
 
 
 
In cijfers … 2016 2017 2018 

111 | Tevredenheid min 55-jarigen – 
globaal 

80% 

112 | Tevredenheid min 55-jarigen – 
online dienstverlening  

70% 75% 80% 

113 | Aantal werknemers waarvoor de 
vroegst mogelijke ingangsdatum 
raadpleegbaar is binnen mypension.be 

75% 80% 85% 

114a | Antwoorden binnen 28 dagen op 
vragen tot aanpassing van de 
loopbaangegevens 

- - 80% 

114b | Antwoorden binnen 60 dagen op 
vragen tot aanpassing van de 
loopbaangegevens 

70% 70% - 
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SD 1.2 | Concreet en betrouwbaar antwoord 
De actieve werknemer ouder dan 55 jaar dient 
een concreet en zo betrouwbaar mogelijk 
antwoord te krijgen op vragen over zijn 
toekomstig pensioen. De RVP communiceert 
daarom persoonlijk en op maat met de 55-
plussers en biedt daartoe naast de hierboven 
vermelde diensten ook volgende diensten aan: 
~ Op maat gemaakte pensioenramingen op 

aanvraag 
~ Pensioenbeslissingen binnen de vastgelegde 

termijnen 
~ Advies op afspraak 
~ Het respecteren van het principe van de 

unieke vraagstelling. Hiertoe werkt de RVP 
samen met RSVZ en PDOS een unieke 
procedure uit voor de gegevensinzameling bij 
de burger bij het bepalen van zijn 
pensioenrechten. 

 
Rekening houdend met de digitale kloof, 
onderzoekt de RVP samen met zijn partners 
hoe en onder welke vorm toekomstig 
gepensioneerden buiten mypension.be om 
automatisch geïnformeerd kunnen worden over 
hun pensioenrechten eerste en tweede pijler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In cijfers … 2016 2017 2018 

121 | Tevredenheid van de toekomstige 
gepensioneerden – globaal  

80% 

122 | Tevredenheid van de toekomstige 
gepensioneerden – persoonlijk onthaal 

80% 

123a | Ramingen RPW op aanvraag 
binnen 28 dagen 

- - 80% 

123b | Ramingen RPW op aanvraag 
binnen 60 dagen 

70% 70% - 

124 | Eerste beslissingen RPW en 
OPW  
- Genomen 70 dagen voor ingangsdatum 
- Of, indien de aanvraag minder dan 140 
dagen voor ingangsdatum werd 
ingediend, genomen binnen de 70 dagen 
na aanvraag * 

70% 

125 | Definitieve beslissingen IGO 
binnen 70 dagen na aanvraag * 

90% 

* Onder aanvragen verstaan we zowel aanvragen door de burger, als 
pensioen- en IGO-onderzoeken ambtshalve opgestart door de RVP. 
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SD 1.3 | Tijdige en correcte betaling 
De gepensioneerde dient tijdig en correct 
betaald te worden. Indien er vragen zijn over (de 
betaling van) zijn pensioen, staat de RVP hem 
persoonlijk bij. Wijzigingen in de betaling – met 
uitzondering van een eenvoudige indexering – 
worden duidelijk toegelicht. In de volledige 
SEPA-zone is betaling per overschrijving de 
regel.  
 
Op termijn zou een gepensioneerde van wie het 
pensioen onder de drempel komt te liggen of 
waarvan de vermogenstoestand wijzigt, niet 
langer zelf een aanvraag tot (herziening van) de 
IGO moeten indienen. De RVP onderzoekt 
hiertoe voor het einde van de 
bestuursovereenkomst de mogelijkheid tot 
respectievelijk een automatische opstart en een 
constante en geautomatiseerde controle op de 
wijzigingen in de vermogenstoestand op basis 
van de gegevensstromen waartoe hij toegang 
heeft. De wetgever van zijn kant onderzoekt de 
mogelijkheid om de RVP hierbij de nodige 
armslag te geven door de financiële instellingen 
te verplichten de nodige gegevens inzake 
vermogen op eenvoudig verzoek van de RVP 
door te geven in geval van onderzoek of beheer 
van een IGO-dossier door de RVP. 
 

 
 
In cijfers … 2016 2017 2018 

131 | Tevredenheid van de 
gepensioneerden – globaal 

80% 

132 | Tevredenheid van de 
gepensioneerden – 1765 

80% 

133 | Betaling van de eerste 
beslissingen RPW en OPW  
- In de maand van de ingangsdatum 
- Of, indien de aanvraag minder dan 100 
dagen voor de ingangsdatum werd 
ingediend, in de maand gelegen 100 
dagen na de aanvraag  

70% 70% 80% 

134 | Betaling van de beslissingen 
RSVZ en DG Handicap in de maand van 
ingangsdatum of in de maand volgend op 
de ontvangst van de betaalopdracht 

90% 

135a | Betaling per overschrijving in 
België – nieuwe gepensioneerden 

90% 

135b | Betaling per overschrijving in de 
SEPA-zone (behalve België) – nieuwe 
gepensioneerden 

85% 

136 | Gewijzigde betaling bij overlijden 
huwelijkspartner in de maand na 
ontvangst van de vereiste informatie 

90% 

137 | Verzoeken tot kwijtschelding 
afgehandeld binnen de 28 dagen 

95% 

 



Tijdige en correcte
betaling

Concreet en
 betrouwbaar

antwoord

Bewustmaking
inzake pensioen

Informatie voor iedereen Persoonlijke hulpCommunicatie op maat

F2FF2F F2F



Een gericht gebruik van verschillende
communicatiekanalen

Strategische doelstelling 02
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SD 02 | Een gericht gebruik van 
verschillende communicatiekanalen 

SD 2.1 | Kort op de bal spelen via klassieke 
en sociale media 
De RVP zet verder in op het gebruik van de 
verschillende media voor het verspreiden van 
nieuwigheden in de pensioenreglementering. 
Om een algemeen bewustzijn en draagvlak 
inzake pensioenen te creëren werkt de RVP een 
specifieke campagne uit die zich richt op 
jongeren en jonge werknemers.  

SD 2.2 | Just-in-time antwoorden via de 
unieke infolijn pensioenen 1765 
De RVP garandeert een snel bereikbare en 
kwalitatieve telefonische dienstverlening. De 
focus ligt op dringende problemen zoals het 
vermijden van onderbrekingen in de betaling of 
het oplossen van (technische) problemen bij het 
gebruik van mypension.be.  

De RVP onderzoekt de mogelijkheid om de 
audio functie van zijn call center uit te breiden 
met een chat functie.  

In cijfers … Doelst. 

221 | Oproepen binnen 2,5 minuten opgenomen 80% 

SD 2.3 | Duidelijke antwoorden via 
geschreven communicatie 
Om de leesbaarheid te verhogen, beperkt de 
RVP de motivatie in zijn geschreven 
communicaties tot de kern, maar verwijst hij 
door naar zijn website of eventueel andere 

kanalen waar de burger meer gedetailleerde 
informatie kan terugvinden.  

Inzake de vereiste taalbeheersing voor zijn 
teksten hanteert de RVP de standaard B1 van 
het Gemeenschappelijk Europees 
referentiekader van de Raad van Europa.  

Bij het herwerken van documenten ligt de 
prioriteit op documenten die herzien worden in 
het kader van de projecten Pensioenmotor en 
Theseos V4 (ramingen, opvragen inlichtingen en 
kennisgevingen). 

In cijfers … Doelst. 

231 | Attesten en duplicata binnen 8 dagen 
verstuurd  

90% 

232 | Schriftelijke antwoorden binnen de 
termijnen – 28 dagen en 35 dagen 

80% et 
98% 

SD 2.4 | Mypension.be als toegangsdeur tot 
het persoonlijk pensioendossier 
Samen met de andere pensioeninstellingen 
bouwt de RVP mypension.be verder uit als 
uniek pensioenportaal dat toegang geeft tot alle 
persoonlijke pensioeninformatie uit de eerste en 
de tweede pijler. De RVP onderzoekt de 
haalbaarheid om de algemene en 
stelselspecifieke pensioeninformatie die nu nog 
verspreid zit over de websites van verschillende 
pensioeninstellingen te centraliseren binnen 
mypension.be.  

De RVP zet verder in op het ontwikkelen van 
intelligente online formulieren als alternatief voor 
bestaande papieren formulieren.  

Tot slot onderzoekt de RVP de voorwaarden om 
het aantal browsers dat zijn online applicaties 
ondersteunen uit te breiden en Anysurfer 
compliant te maken.  

In cijfers… Doelst. 

241 | Vragen zichtbaar in mypension.be binnen 
5 dagen  

90% 

242 | Beschikbaarheid mypension.be (7u.-18u. 
op werkdagen) 

99% 

SD 2.5 | F2F advies verlenen via een 
pensioenadviseur 
De RVP focust met zijn persoonlijk onthaal in 
zijn kantoren en tijdens zitdagen op het verlenen 
van advies. De pensioenadviseur begeleidt de 
werknemer bij het maken van zijn 
eindeloopbaankeuzes en maakt de werknemer 
met een complexe loopbaan wegwijs in zijn 
pensioendossier. Onthaal op afspraak wordt de 
regel. Minimaal tien kantoren beschikken voor 
eind 2017 over een bemande onthaalbalie. Hier 
kan een afspraak worden vastgelegd, worden 
eenvoudige vragen beantwoord en kan hulp 
geboden worden bij het invullen van formulieren. 
Deze onthaalbalie verzekert ook de toegang tot 
de RVP-diensten voor personen die geen of 
onvoldoende toegang hebben tot moderne 
communicatiemedia.  

De bestaande samenwerking met RSVZ en 
PDOS inzake de organisatie van gezamenlijke 
Pensioenpunten wordt verder gezet.  



Meer 
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Geïntegreerde en verder 
geautomatiseerde processen in 
functie van onze dienstverlening

Strategische doelstelling 03
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SD 03 | Geïntegreerde en verder 
geautomatiseerde processen in functie 
van onze dienstverlening 

SD 3.1 | Een meer optimaal beheer van 
pensioenloopbaangegevens 
De RVP optimaliseert het proces waarbij 
loopbaangegevens van werknemers worden 
omgezet naar pensioenverzekeringstijdvakken. 
In dat kader evalueert de RVP de mogelijkheid 
tot de overname van de eerste 
pensioenspecifieke conversie die vandaag 
binnen databank Argo gebeurt. Doel is te komen 
tot een end-to-end beheer van het 
omzettingsproces dat loopt van de brute 
loopbaangegevens (Databank Diogenes) tot aan 
het bepalen van pensioenrechten (Databank 
Theseos V1).  

Via de Pensioenmotor realiseert de RVP samen 
met de andere pensioeninstellingen 
stelseloverschrijdende controles bij het 
samenstellen van een unieke pensioenloopbaan 
en de daaruit voortvloeiende rechten. 

Deze stelseloverschrijdende controles moeten 
op termijn ook toelaten om loopbaantransferten 
tussen verzekeringsstelsels te optimaliseren.  

Op basis van deze interne controles zal de RVP 
op termijn in staat zijn tegenstrijdigheden 
proactief – dus zonder een reactie van de 
burger of zijn pensioenaanvraag af te wachten – 
op te lossen. Voor de wijze waarop dit proactief 
dossierbeheer gestalte krijgt, werkt de RVP voor 
het einde van deze overeenkomst een 
methodologie uit.  

SD 3.2 | Een verder geïntegreerd en 
geautomatiseerd geheel van 
berekeningsprocessen 
De RVP neemt voor het einde van deze 
overeenkomst een nieuwe rekenmotor 
werknemerspensioenen in gebruik. Deze motor: 
~ is uniek en kan dus zowel voor het simuleren, 

ramen als toekennen van pensioenrechten 
gebruikt worden.  

~ kan real-time berekeningen uitvoeren.  
~ laat een meer geautomatiseerde toekenning 

toe. 
~ wordt via een orkestratiesysteem verbonden 

met de berekeningsmotoren van RSVZ en 
PDOS om op die wijze stelseloverschrijdende 
berekeningen mogelijk te maken.  

Rekening houdend met de nieuwe technische 
mogelijkheden hertekent de RVP zijn 
berekeningsprocessen. Gelijkaardige stappen 
(zoals gegevensinzameling bij de burger) 
worden samengevoegd en overbodig geworden 
manuele stappen (ondermeer door het invoeren 
van geautomatiseerde controles) worden 
geëlimineerd. Deze automatisering moet de 
RVP op lange termijn toelaten om de stijgende 
werkdruk als gevolg van de ‘vergrijzing’ te 
verlichten.  

In cijfers … 
Doelst. 

2018 

321 | Beslissingen zonder menselijke 
tussenkomst in de berekening 

25% 

SD 3.3 | Een efficiënt betaal- en 
terugvorderingsproces  
De RVP zet in de eerste plaats in op een 
correcte en tijdige betaling. Een correcte 
betaling houdt ook in dat onterechte betalingen 
en fraude worden voorkomen. Hiertoe worden in 
de processen de nodige interne controles 
ingebouwd en opgevolgd, en wordt verder 
ingezet op preventieve acties zoals de 
waarschuwingen in het kader van een 
toegelaten activiteit en de verblijfs- en 
bestaansmiddelen IGO. Ook wordt maximaal 
gebruik gemaakt van elektronische gegevens 
aanwezig bij binnenlandse en buitenlandse 
administraties.  

Hiertoe maakt de RVP verder werk van:  
~ een snellere correcte opvolging van de 

inhouding van bijdragen door de integratie 
van het pensioenkadaster binnen het uniek 
elektronisch dossier. 

~ coherente welvaartsaanpassingen (de RVP 
bekijkt met de FOD Financiën de mogelijkheid 
om de gevolgen van de grensbedragen bij de 
berekening van het nettobedrag te 
vermijden). 

~ een verstrenging van de controle op het 
verblijfsbewijs in het kader van de IGO (onder 
voorbehoud van de nodige reglementaire 
aanpassingen). 

~ het verfijnen van de gegevensstromen met de 
FOD Financiën in het kader van de IGO. 

~ het verfijnen en uitbreiden van de 
internationale gegevensuitwisseling inzake 
levensbewijzen en pensioenbedragen, mits 
het elektronisch ter beschikking stellen van de 
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benodigde gegevens door de buitenlandse 
instellingen.  

~ het uitwerken van de principes van 
datamatching en datamining. 

Wanneer alsnog onterechte betalingen worden 
vastgesteld of wanneer er schulden ontstaan 
door de opdracht tot beslag voor derden of als 
gevolg van een herzieningsbeslissing van de 
rechten, dient de RVP deze zo snel mogelijk 
terug te vorderen.  

Hiertoe gaat de RVP voor het einde van deze 
overeenkomst over tot:  
~ een uniformering, meer doorgedreven 

automatisering en integratie binnen het uniek 
elektronisch dossier van de behandeling van 
teruggekeerde bedragen (omwille van 
overlijden, afgesloten rekeningnummer, ...).  

~ een elektronische gegevensuitwisseling met 
de FOD Financiën in het kader van 
schuldbeslag. 

~ een volledige automatisering van het proces 
dat loopt van toekenning tot terugvordering. 

Tot slot integreert de RVP de opvolging van de 
afhandeling van rekeningnummers binnen zijn 
uniek elektronisch dossier om een tijdige 
betaling op rekeningnummer te kunnen 
garanderen.  

In cijfers … 2016 2017 2018 

331 | Terugvorderingen binnen 2 
maanden betekend 

50% 70% 90% 

SD 3.4 | Een kwalitatief beheer van de 
aanvullende pensioenen 
Inzake prudentieel toezicht implementeert de 
RVP het Europese Solvency II framework en dit 
rekening houdend met het 
proportionaliteitsbeginsel. De RVP verstrekt, als 
verzekeraar, de nodige gegevens aan Sigedis 
(DB2P) opdat deze laatste zijn 
informatieopdracht naar behoren kan uitvoeren.  
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De know-how van de RVP is
van k�tbare waarde bĳ het
uittekenen van het toekomstige
pensioenbeleid.

Een beleidsmaker

“
Wĳ kunnen o�e klanten
beter helpen dankzĳ de gedeelde
�pertise van de RVP

Een pensioenprofessional 

“

Top
Ideas

Gedeelde
Expertise

COLLOQUIA THINK TANK

Analyses
& studies
realiseren

Kennis
ontwikkelen

INFOSESSIES



Onze expertise ten dienste van 
het beleid en de professionals
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SD 04 | Onze expertise ten dienste van 
het beleid en de professionals 
 
SD 4.1 | Samen bouwen aan een duurzaam 
pensioenbeleid 
De beleidsmakers, zijnde de regering, maar 
ook de sociale partners, worden ondersteund in 
hun besluitvorming. Deze steun neemt de vorm 
aan van een persoonlijke ondersteuning, zowel 
op strategisch en juridisch als op financieel en 
actuarieel vlak. De RVP in zijn rol van 
kenniscentrum pensioenen:  
∼ Reikt de beleidsverantwoordelijken ideeën en 

voorstellen aan op basis van zijn praktische 
terreinkennis;  

∼ Schat de budgettaire weerslag van de 
geplande maatregelen in aan de hand van  
actuariële studies; 

∼ Bestudeert de socio-economische impact van 
het pensioenbeleid (bijvoorbeeld gender 
mainstreaming); 

∼ Speelt zijn rol spelen binnen het 
Kenniscentrum door de voorbereiding en de 
realisatie van de wetteksten te begeleiden; 

∼ Huisvest de Academische raad en verzekert 
het secretariaat; 

∼ Pleegt overleg met de academische wereld 
om studies te realiseren of om studies te 
verzamelen en te analyseren die andere 
nationale en internationale actoren op het 
gebied van de pensioenen hebben uitgevoerd 
om het beleid de nodige input te bieden bij 
het opstellen van wetten en om nieuwe 
inzichten te verschaffen; 

∼ Organiseert en/of neemt deel aan de 
organisatie van denktanken en colloquia, om 
sleutelactoren en partners samen te brengen 

die pistes kunnen aanreiken met mogelijke 
oplossingen voor de pensioenproblematiek.  

 
SD 4.2 | Een uitgebreid netwerk van 
tussenpersonen  
De professionals van de sector                  
(non-profitorganisaties zoals OCMW’s, 
ziekenfondsen, vakbonden, diverse 
verenigingen, …) worden opgeleid in hun rol van 
tussenpersoon voor de (toekomstig) 
gepensioneerden en in hun informatieopdracht. 
De RVP biedt de professionals hiervoor 
regelmatig infosessies aan waarop ze hun 
kennis over de werknemerspensioenen kunnen 
bijschaven. 
 
SD 4.3 | Een betere ontsluiting van 
beleidsinformatie 
Om de massa aan gegevens waarover de RVP 
beschikt toegankelijker en transparanter te 
maken en om simulaties, ramingen en 
prognoses van de budgettaire weerslag te 
kunnen uitvoeren, blijft de RVP investeren in zijn 
datawarehouse en in een betrouwbare 
simulatietool. 
 
 
In cijfers …  Doelst. 

431 | Antwoorden op statistische vragen  
binnen 28 dagen 

90% 

432 | Antwoorden op parlementaire vragen 
binnen termijn 

98% 
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SD 05 | Een actief beheer van kennis, 
competenties en rollen 
 
SD 5.1 | Een proactief beheer van functies en 
competenties  
De personeelsuitstroom wordt gemonitord en de 
personeelsbehoeften worden geëvalueerd op 
basis van een werklastmeting van elke dienst of 
proces. De kritieke functies (uitgeoefend door 
een beperkt aantal medewerkers, maar van 
strategisch belang voor de organisatie) worden 
in kaart gebracht. Op die wijze kan de RVP 
anticiperen op de binnen de organisatie te 
ontwikkelen competenties: ofwel door 
vervangers op te leiden die de continuïteit 
kunnen verzekeren na het vertrek van 
medewerkers, ofwel door nieuwe relevante 
competenties te ontwikkelen met het oog op de 
wettelijke en technologische evoluties.  
 
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan 
communicatievaardigheden en aan de 
technieken die nodig zijn om de (toekomstige) 
gepensioneerde te begeleiden. Aangezien de 
wetgeving en de loopbanen steeds complexer 
worden, zal de burger vaker een beroep moeten 
doen op kwaliteitsvolle contacten met de 
medewerkers om de beslissingen die op hem 
betrekking hebben te begrijpen en om advies te 
verkrijgen op basis waarvan hij dan zijn 
eindeloopbaankeuzes kan maken. 
 
Een opleidingsprogramma wordt uitgewerkt 
opdat de medewerkers het steeds complexere 
van hen verwachte werk aankunnen. De 
niveaus C en D worden begeleid om te slagen 

voor de bevorderingssessies die regelmatig 
worden georganiseerd. 
 
SD 5.2 | Een voortgezette en geïntegreerde 
opleiding per proces  
Zowel nieuwe als ervaren medewerkers krijgen 
voortgezette opleidingen in de vorm van lessen, 
conferenties of coaching/peterschap. 
 
Deze opleidingen zorgen ervoor dat de 
medewerkers hun competenties kunnen 
ontwikkelen, waardoor zij hun eigen taken in 
breder perspectief kunnen plaatsen, en wat de 
dienstoverschrijdende samenwerking bevordert. 
Op die manier verloopt de volledige keten van 
activiteiten vlotter en neemt de kwaliteit ervan 
toe.  

 
SD 5.3 | Functies op maat – Een bredere 
inzetbaarheid 
De RVP reikt zijn medewerkers de nodige 
middelen aan zodat zij hun competenties ten 
volle kunnen benutten, en dit in het kader van 
de (nieuwe) organisatiebehoeften. Hiervoor 
worden verschillende methodes ontwikkeld om 
het vermogen van de medewerkers om zich aan 
te passen aan de evolutie van hun functies 
binnen de interne en externe context te 
verbeteren. In dit kader worden bijvoorbeeld de 
functiebeschrijvingen voldoende precies 
opgesteld zodat ze als houvast kunnen dienen 
voor de medewerkers, terwijl ze voldoende 
flexibel blijven zodat verschillende rollen vervuld 

kunnen worden en zodat deze rollen kunnen 
worden aangepast in functie van de 
organisatiebehoeften. Daarnaast worden meer 
systematisch loopbaangesprekken gehouden 
om de medewerkers een zo aangepaste en 
verrijkend mogelijke loopbaan te blijven 
aanbieden. 
 
SD 5.4 | Leeftijdsbewust personeelsbeleid  
Om de ontwikkeling van competenties binnen de 
organisatie te bevorderen, delen de oudere 
medewerkers hun expertise met de jongere 
medewerkers. Medewerkers aan het einde van 
hun loopbaan worden op deze manier beter 
erkend in hun rol van deskundige en/of coach. 
Waar nodig worden zij zelf begeleid in het kader 
van de IT-evoluties. Ze krijgen aangepaste 
doelstellingen die enerzijds beter aansluiten bij 
hun nieuwe rol en die anderzijds afgestemd zijn 
op de eindeloopbaan en rekening houden met 
hun context. Ten slotte wordt met de 
medewerkers de dialoog rond langer werken 
aangegaan en worden tegelijkertijd 
welzijnsbevorderende maatregelen versterkt. 
 
SD 5.5 | Rechtstreekse toegang tot de 
werkdocumenten  
De medewerkers moeten terug kunnen vallen 
op up-to-date informatie bij de behandeling van 
dossiers en in hun contacten met de burger. De 
documentatie wordt dus regelmatig bijgewerkt, 
zeker in geval van wetswijzigingen. Daarnaast 
worden de dienstnota’s die betrekking hebben 
op eenzelfde domein samengevoegd tot 
geconsolideerde nota’s. 
  

In cijfers … 2016 2017 2018 

521 | Participatiegraad  opleidingen 
 (FED20) 

Gemiddelde 
FED20 
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SD 06 | Een aantrekkelijke en 
verantwoordelijke werkcultuur 
 
SD 6.1 | Een waardengedreven organisatie 
De RVP neemt zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, zowel op sociaal vlak als 
op het vlak van milieu, door het maken van 
keuzes met respect voor deontologie en ethiek 
en door zijn waarden van klantgerichtheid, durf, 
kwaliteit&efficiëntie en mensgerichte organisatie 
uit te dragen. Er wordt veel waarde gehecht aan 
het behoud van een aantrekkelijke, stimulerende 
en responsabiliserende werkcultuur, die een 
duurzame band tussen de medewerker en de 
RVP bevordert. De RVP moedigt op zijn beurt 
dezelfde verantwoordelijkheidszin aan bij zijn 
medewerkers. Het behalen van 
teamdoelstellingen (en van persoonlijke 
doelstellingen die de teamdoelstellingen 
ondersteunen) neemt in dit kader een centrale 
plaats in. 
 
Bovendien zijn de medewerkers niet alleen 
verantwoordelijk voor hun persoonlijk 
takenpakket, maar zijn ze ook de stuwende 
kracht achter organisatorische veranderingen. 
Hun feedback en bezorgdheden worden 
verzameld en gebruikt voor het opbouwen en 
verder vorm geven van de organisatie. Hiervoor 
maakt de RVP werk van een cultuur van 
authenticiteit, openheid en overleg ten dienste 
van de uitbouw van de organisatie. 
Vertrekkende van het principe dat een 
organisatie evolueert dankzij de bijdrage van al 
haar leden, wordt de kritische en constructieve 
feedback van iedereen aangemoedigd. Een 
klimaat van vertrouwen en dialoog voert de 

instelling stapsgewijs in de richting van 
uitmuntendheid. Uit fouten wordt geleerd. De 
"lessons learned" en "best practices" die zo 
worden opgesteld, worden zowel binnen als 
buiten de organisatie gedeeld. 
 
In cijfers … 2016 2017 2018 

611 | Geslaagde aanwervingen 
(FED20) 

90% 

612 | Medewerkers tewerkgesteld 
zonder arbeidstijdregistratie 

60% 70% 75% 

613 | EMAS-certificering 100% 
 
SD 6.2 | Een wervingsbeleid in lijn met de 
organisatiecultuur  
Voor de wervingen verschuift het accent van 
technische kennis naar sociale vaardigheden, 
motivatie en het vermogen om zich aan te 
passen aan een responsabiliserende en 
resultaatgerichte organisatiecultuur. Dit soort 
wervingen vereist een aantrekkelijke 
organisatie. De organisatie maakt daarom werk 
van een innoverend beleid dat de interesse 
moet wekken van de gezochte profielen en deze 
moet weten te behouden. Er wordt voorrang 
gegeven aan statutaire wervingen omdat ze 
enerzijds de aantrekkelijkheid van de 
organisatie verhogen, en anderzijds een 
duurzame relatie creëren waarbij de ontwikkelde 
expertise binnen de organisatie blijft.  
 
SD 6.3 | Mensgericht leiderschap 
De leidinggevenden worden aangemoedigd om 
de competentieontwikkeling van hun 
medewerkers te bevorderen door ze te steunen, 
door ze te betrekken, door samenwerking aan te 
moedigen en door samen met hen na te denken 

over de definitie van hun individuele taken en 
doelstellingen. De leidinggevenden nemen een 
flexibele houding aan en stellen zich op als 
coaches en mede-ontwikkelaars van de 
loopbaan van hun medewerkers, zodat er zowel 
rekening wordt gehouden met hun 
verwachtingen als met de noden van de 
organisatie. Hiervoor worden de 
leidinggevenden gesensibiliseerd, 
geresponsabiliseerd en gewapend via een 
traject waarbij hun menselijke competenties en 
hun competenties als manager worden 
ontwikkeld. De toegang tot het 
ontwikkelingstraject In Vivo wordt uitgebreid 
zodat alle niveaus van de organisatie voordeel 
kunnen halen uit de resultaten van het 
mensgericht leiderschap. 
 
SD 6.4 | Een geest van samenwerking 
Een goede samenwerking binnen en tussen 
teams leidt tot betere resultaten. De 
werkmethode Agile wordt dan ook op 
verschillende niveaus van de organisatie 
ontwikkeld om te komen tot performant 
multidisciplinair teamwork waarbij flexibiliteit, 
overleg, communicatie, wederzijds engagement, 
verantwoordelijkheidszin tegenover de 
resultaten en de zorg voor verbetering voorop 
staan. 
 
SD 6.5 | Een gecoördineerd 
veranderingsbeheer  
Met een geïntegreerd en proactief 
veranderingsbeheer kunnen de acties die op 
verschillende niveaus worden gevoerd, worden 
gecoördineerd, waarbij over hun coherentie 
wordt gewaakt. Hiervoor worden de acties 
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tussen de verschillende actoren van het 
veranderingsbeheer, zoals projectteams, 
opleiding, welzijn, communicatie, strategie, enz. 
op elkaar afgestemd. De medewerkers die 
betrokken zijn bij veranderingen staan centraal, 
wat impliceert dat het veranderingsbeheer 
binnen het geheel van de organisatie wordt 
gevoerd, en niet alleen wordt overgelaten aan 
de projectteams. De focus ligt op de 
toegankelijkheid van de informatie voor de 
medewerkers, maar ook op een communicatie 
die de organisatiestrategie en een 
veranderingsgerichte cultuur ondersteunt. 
 
SD 6.6 | Een welzijnsbeleid waarbij de 
medewerker centraal staat  
De medewerkers worden erkend als zijnde de 
leidende en onmisbare actoren om de 
organisatie-opdrachten uit te voeren en de 
organisatie-uitdagingen aan te gaan. De RVP 
voert een globaal welzijnsbeleid waarbij 
gefocust wordt op die elementen die motiverend 
werken en waarbij de medewerkers 
ondersteund worden in hun dagelijks werk dat 
wordt gekenmerkt door een stijgende werkdruk 
en een veranderende omgeving. Om de 
gezondheid op het werk te bevorderen, worden 
er maatregelen getroffen om de stress te 
verminderen. Deze beogen het verhogen van 
sociale ondersteuning en de mogelijkheden 
waarover medewerkers beschikken, zoals 
autonomie in het werk. Dit moet de gevolgen 
van de werkdruk compenseren. 
 
In cijfers … 2016 2017 2018 

661 | Afwezigheid wegens ziekte 
(FED20) 

Gemiddelde 
FED20 

SD 6.7 | Een ergonomische en 
diversiteitsgerichte werkomgeving  
De werkomgeving van de RVP is in ruime zin 
ontworpen om de toegankelijkheid en de fysieke 
en cognitieve ergonomie te bevorderen, zowel 
voor de medewerkers als voor de bezoekers. 
 
De geïnformatiseerde werkomgeving wordt voor 
de medewerkers zo gebruiksvriendelijk mogelijk 
ontwikkeld, rekening houdende met hun wensen 
en noden, om het werk aangenaam en praktisch 
te maken. De werkruimtes zijn ontworpen om 
maximaal aangepast te zijn aan de activiteiten 
die er worden uitgevoerd. 
 
De RVP voert een inclusief beleid wat alle 
vormen van diversiteit betreft. 
 
Inzake handicap, volgt de RVP de bepalingen 
van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
handistreaming. Bij zijn beslissingen houdt de 
RVP rekening met de mogelijke impact voor 
personen met een handicap. 
 
In cijfers … 2016 2017 2018 

671 | Tevredenheidsgraad personeel 80% 
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SD 07 | Een versterkte en efficiëntere 
dienstverlening via partnerschappen en 
synergieën 
 
SD 7.1 | Een samenwerking met de andere 
pensioeninstellingen 
De pensioeninstellingen gaan verder op de 
ingeslagen weg van samenwerking en het 
zoeken naar synergieën. Voor de burger zal de 
gemeenschappelijke front office worden 
versterkt: 
~ Op het vlak van persoonlijk onthaal zetten de 

pensioeninstellingen hun huidige 
samenwerking verder met de organisatie van 
gemeenschappelijke Pensioenpunten. 
Burgers met een gemengde loopbaan als 
zelfstandige en werknemer kunnen zo in één 
keer een vertegenwoordiger van het RSVZ en 
van de RVP ontmoeten.  

~ Wat betreft het telefonisch onthaal, zien de 
pensioeninstellingen er samen op toe dat de 
toegang tot het unieke pensioennummer 1765 
snel en gemakkelijk is. 

~ Op het vlak van de onlinedienstverlening 
werken de pensioeninstellingen samen aan 
de oprichting van een uniek pensioenportaal, 
mypension.be. Via dit portaal heeft de burger 
toegang tot: 

algemene informatie over de 
pensioenreglementering; 
zijn loopbaangegevens als werknemer, 
zelfstandige en ambtenaar, die 
respectievelijk door de RVP, het RSVZ 
en de PDOS beheerd worden; 
een raming van de eerst mogelijke 
ingangsdatum voor zijn rustpensioen; 

een unieke raming van zijn 
pensioenbedrag; 
een module die het mogelijk maakt om 
de gevolgen van zijn loopbaankeuzes 
op het pensioen te simuleren. 

~ Betreffende de vraag om informatie van de 
burger is, op basis van het principe ‘only 
once’, een gemeenschappelijke procedure 
voorzien in geval verschillende 
pensioeninstellingen dezelfde informatie 
nodig hebben om de pensioenrechten te 
bepalen.  

 
SD 7.2 | Een fusie met de PDOS 
Met het oog op een betere dienstverlening aan 
de burger en het op termijn creëren van 
schaalvoordelen fusioneren de RVP en de 
PDOS in principe op 1 april 2016 tot één 
pensioeninstelling. Op dat ogenblik zal bij deze 
bestuursovereenkomst een bijakte worden 
gevoegd:  
~ Die de bijzondere regels en voorwaarden 

bevat waaronder de nieuwe aan de OISZ 
toegewezen opdrachten die voorheen tot de 
bevoegdheden van de PDOS behoorden, 
worden vervuld; 

~ Via dewelke het voor de fusie-operatie 
benodigde investeringsbudget wordt 
toegekend.  
 

SD 7.3 | Een overname van bevoegdheden 
van DIBISS en een samenwerkingsverband 
met de RSZ inzake pensioencommunicatie 
overzeese sociale zekerheid  
In het kader van de ontbinding van de DIBISS 
neemt de RVP op 1 januari 2017 hun 
bevoegdheden inzake pensioen over (inclusief 

de responsabiliseringsbijdragen en uitgezonderd 
de pensioenen Overzeese Sociale Zekerheid). 
Voor deze laatste sluit de RVP een 
samenwerkingsverband met RSZ af met alle 
modaliteiten voor de integratie van de 
pensioencommunicatie overzeese sociale 
zekerheid. 
 
Daarnaast neemt de RVP de bevoegdheden 
van de gezamenlijke sociale dienst over.  
 
SD 7.4 | Versterkte uitwisseling met de 
buitenlandse pensioeninstellingen 
De RVP bestendigt zijn samenwerking met 
buitenlandse zusterorganisaties via het leggen 
van contacten met betrekking tot de uitwisseling 
van gegevens en best practices en de 
organisatie van gezamenlijke infomomenten.  
 
SD 7.5 | Een hernieuwde conventie met de 
banksector 
In lijn met de doelstelling om te komen tot een 
efficiënt terugvorderingsproces herbekijkt de 
RVP de conventie met de Belgische banken met 
betrekking tot het beschikbaar saldo na 
overlijden.  
 
SD 7.6 | Een gemeenschappelijk beleid voor 
de bestrijding van sociale fraude 
De RVP is vertegenwoordigd in de organen van 
de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 
(SIOD). In dit kader wordt gegevensuitwisseling 
met andere instellingen aangemoedigd en 
worden tools op basis van nieuwe datamining 
en datamatching technologieën ontwikkeld om 
snel gevallen van sociale fraude te kunnen 
opsporen. 



F2F
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SD 08 | Een algemeen gebruik van tools 
voor integrale kwaliteitszorg 
 
SD 8.1 | Een cultuur van continue 
verbetering 
Volgens de principes van Total Quality 
Management streeft de RVP naar continue 
verbetering in alle domeinen en aspecten van 
de organisatie. Vanuit die optiek maakt de RVP 
werk van een responsabilisering op alle niveaus 
en een streven naar kwaliteit dat door iedereen 
gedragen wordt.  
 
Ten laatste in 2018 voert de RVP een nieuwe 
globale organisatiebeoordeling uit en maakt 
daarvoor gebruik van het Europese Common 
Assessment Framework (CAF).  
 
SD 8.2 | Een actief beheer van de 
organisatieprocessen 
De cellen praktijkexpertise en de procesmatrix 
die bedoeld is voor de permanente verbetering 
van de processen, worden uitgebouwd om het 
BPM, dat van start ging tijdens de vorige 
overeenkomst, gestalte te geven. Om een 
optimale afstemming tussen de processen en de 
verwezenlijking van de opdrachten te 
garanderen, zorgen specifieke medewerkers 
voor de coördinatie, de analyse en de 
implementatie van verbeteracties.  
 

SD 8.3 | Een systeem van 
organisatiebeheersing 
De RVP beschikt over een goed geheel van 
opvolgingsinstrumenten om een goede werking 
van de organisatie te garanderen. Het gaat dan 
ondermeer om: 
∼ Een systeem van analytische boekhouding en 

kostprijsberekening. Het doel is de kosten van 
de voornaamste basisactiviteiten alsook van 
de ontwikkeling en het onderhoud van nieuwe 
projecten te bepalen. 

∼ Een energieperformantieboekhouding. Het 
doel is de evolutie van het energie- en 
waterverbruik in de tijd te rapporteren, 
analyseren en evalueren. 

∼ Een systeem van werklastmeting voor het 
objectief bepalen van het benodigde aantal 
personeelsleden voor de uitvoering van de 
opdrachten in de volledige organisatie.   

∼ Een risicobeheer in lijn met de strategie. De 
RVP implementeert interne 
controlemaatregelen op alle niveaus van de 
organisatie om de risico’s inherent aan haar 
processen, te beheersen. Hiertoe worden de 
processen beschreven en de risico’s 
geïnventariseerd, geanalyseerd en 
gedocumenteerd. Er worden risicoindicatoren 
gedefinieerd om te weten vanaf welke 
drempel acties moeten worden genomen. De 
maatregelen i.v.m. de risico’s worden 
regelmatig opnieuw geëvalueerd op het vlak 
van hun relevantie en overeenstemming met 
de noden. 

∼ Een geïntegreerde, oplossingsgerichte 
beheerscontrole. De RVP verbindt zich ertoe 
een continue beheerscontrole in te voeren. 
De opvolging van de indicatoren wordt 

verzekerd door de verantwoordelijken binnen 
de businessprocessen zelf. Zij verzekeren 
een bottom-upcommunicatie van de 
indicatoren en reiken het management 
verbeterpistes aan in geval de werkelijke 
situatie afwijkt van de gewenste situatie.   

∼ Een systeem van ex-post kwaliteitscontrole 
waarbij op basis van onderbouwde 
steekproeven per core-proces dossiers op 
hun juistheid worden gecontroleerd. Op die 
wijze wordt de werking van het volledige 
proces (de berekeningsprogramma’s, de 
ingebouwde interne controles, de 
elektronische workflows en de manuele 
afhandelingsstappen) permanent 
geëvalueerd.  

 

 
 
SD 8.4 | Optimalisatie van de 
kantoorbezetting  
De RVP benut zijn werkruimte efficiënt waarbij 
rekening wordt gehouden met zijn 
personeelsbehoeften. 
 
In cijfers… 2016 2017 2018 

841 | Bezetting van de werkruimte per 
benodigde VTE 

13,5 m2 

 
 



 

54 
 

  



 

55 
 

Deel 3: Gemeenschappelijke 
verbintenissen Staat en OISZ  
 
1. Algemene gemeenschappelijke 

verbintenissen voor beide partijen 
 
Juridisch kader van de overeenkomst 
A1 | De beleidskeuze voor de rechtsfiguur van 
de overeenkomst leidt tot een vervanging van 
de klassieke gezagsverhouding door een meer 
contractuele verhouding. Beide partijen 
verbinden zich dus tot structureel overleg en 
wederzijdse akkoorden als evenwaardige 
partners.  
 
Opdat de instelling haar opdracht op een 
kwaliteitsvolle wijze kan uitvoeren, verbindt de 
federale Staat zich ertoe de instelling de 
overeengekomen middelen ter beschikking te 
stellen. Dit is een substantiële voorwaarde opdat 
de instelling zou kunnen worden gehouden tot 
de naleving van de verbintenissen van deze 
overeenkomst. 
 
Daartegenover verbinden de OISZ er zich toe 
om de toegekende middelen op een zo efficiënt 
mogelijke wijze te gebruiken om maximaal het 
geheel van de opgenomen doelstellingen die 
hen met toepassing van het voorliggend 
contract zijn opgelegd te vervullen. 
 
Beheerprincipes 
A2 | De overeenkomstsluitende partijen 
verbinden zich ertoe de principes van het 
paritair beheer na te leven. Het Beheerscomité 

en de verantwoordelijken voor het dagelijks 
bestuur treden op als echte partners. 
 
A3 | De overeenkomstsluitende partijen 
verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen 
om gunstige voorwaarden te scheppen met het 
oog op de uitvoering van de wederzijdse 
verbintenissen die in deze overeenkomst zijn 
vastgelegd. Op dat vlak vormt het eerbiedigen 
van het voorafgaande overleg bedoeld in A12 
een kritische succesfactor. 
 
Indien de instelling in het kader van een 
wettelijke opdracht moet samenwerken met een 
federale overheidsinstelling, verbindt de federale 
Staat zich ertoe alle acties te ondernemen om 
de samenwerking van de overheidsinstelling 
met de instelling te waarborgen. 
 
A4 | De Staat en de OISZ verbinden zich ertoe 
erop toe te zien dat de reglementeringen en 
procedures worden vereenvoudigd. De OISZ 
verbinden zich ertoe analyses te maken en 
voorstellen te formuleren aangaande 
administratieve en reglementaire 
vereenvoudigingen. De federale staat engageert 
zich om zoveel mogelijk rekening te houden met 
de voorstellen die hem daartoe worden 
voorgelegd door de RVP. 
 
De OISZ verbinden zich ertoe de inspanningen 
inzake e-government verder te zetten en op 
elkaar af te stemmen zodat maximale 
synergieën kunnen worden gecreëerd. De Staat 
verbindt zich ertoe het gebruik van de 
e-governmenttoepassingen die werden 
ontwikkeld voor de werkgevers, de sociaal 

verzekerden of de meewerkende instellingen 
door de RVP zoveel mogelijk aan te moedigen 
of te veralgemenen. 
 
Inwinnen van adviezen, voorafgaand overleg 
en informatieverstrekking door de federale 
Staat 
A5 | In overeenstemming met de bepalingen 
van de wet van 25 april 1963 legt de federale 
Staat elk voorontwerp van wet of besluit tot 
wijziging van de wetgeving die de instelling moet 
toepassen voor advies aan het beheersorgaan 
van de instelling voor. In dit kader verbindt de 
federale Staat zich ertoe de instelling op de 
hoogte te houden van de verschillende 
relevante legistieke fasen en de eventuele in de 
loop van de procedure aangebrachte wijzigingen 
mee te delen.  
 
De Staat verbindt zich ertoe contacten te leggen 
met de instelling om, enerzijds, rekening te 
houden met de technische aspecten en de 
haalbaarheid op het vlak van de toepassing van 
de overwogen wettelijke en reglementaire 
wijzigingen en anderzijds, haar in staat te stellen 
de nodige aanpassingen voor te bereiden 
binnen een redelijke tijdspanne. Na overleg met 
de instelling legt de federale Staat de datum van 
inwerkingtreding van de overwogen wijzigingen 
of nieuwe maatregelen vast, onder meer 
rekening houdend met de nodige tijd die vereist 
is om eventuele informatica-aanpassingen uit te 
voeren en een goede informatie aan de 
betrokkenen te verzekeren.  
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Verbintenissen over de wijzigingen van de 
overeenkomst 
Wijziging van de overeenkomst 
A6 | De aanpassingen ingevolge objectieve 
parameters voorzien in de 
bestuursovereenkomst, namelijk de 
aanpassingen van opdrachten, taken, 
doelstellingen of  indicatoren vermeld in de 
overeenkomst die geen weerslag hebben op de 
globale enveloppen voorzien in de 
overeenkomst, zullen worden uitgevoerd 
volgens de procedure voorzien in artikel 8, § 3, 
van het koninklijk besluit van 3 april 1997. Deze 
aanpassingen zullen worden meegedeeld aan 
de Voogdijminister die zijn beslissing binnen de 
30 werkdagen zal nemen en ze zullen ter 
informatie worden overgemaakt aan de Minister 
tot wiens bevoegdheid de begroting behoort en 
aan de Minister tot wiens bevoegdheid de 
ambtenarenzaken behoren. Na deze termijn en 
indien geen beslissing wordt genomen, worden 
de aanpassingen beschouwd als zijnde 
goedgekeurd.  
 
A7 | Iedere nieuwe opdracht toegewezen aan 
de instelling, bij of krachtens een wet, wordt in 
een aanhangsel bij de overeenkomst 
opgenomen. Over dit aanhangsel wordt 
onderhandeld door de Voogdijminister, de 
Minister tot wiens bevoegdheid de begroting 
behoort, de Minister tot wiens bevoegdheid de 
ambtenarenzaken behoren, de stemgerechtigde 
beheerders aangewezen door het 
beheersorgaan, evenals door de personen 
belast met het dagelijks beheer. Dit aanhangsel 
wordt pas gesloten na goedkeuring van het 
beheersorgaan en treedt pas in werking na 

goedkeuring door de Koning en op de door Hem 
bepaalde datum. 
 
Iedere andere aanpassing, voorgesteld door 
één van de partijen of door beide partijen, 
gebeurt overeenkomstig artikel 7 van het 
koninklijk besluit van 3 april 1997. 
 
Indien de nieuwe opdracht mogelijk aanleiding 
kan geven tot verhoogde beheersuitgaven zal 
de procedure conform A35 of A36, naargelang 
de omstandigheden worden gevolgd. 
 
A8 | Voor een vlotte opvolging van de 
verbintenissen van beide partijen zullen alle 
wijzigingen bij de uitvoering van de 
overeenkomst worden geconsolideerd in 
eenzelfde document. 
 
Verbintenissen over de mededeling van de 
beslissingen van een begrotingsconclaaf 
A9 | De federale Staat verbindt zich ertoe de 
budgettaire notificaties genomen tijdens het 
begrotingsconclaaf binnen een termijn van vijf 
werkdagen met de nodige toelichting aan de 
instelling mee te delen. 
 
Verbintenissen over de opvolging van de 
uitvoering van de overeenkomst 
Opvolging van het bereiken van de 
doelstellingen en het uitvoeren van de 
projecten 
A10 | De federale Staat en de instelling 
verbinden zich ertoe het bereiken van de 
doelstellingen en het uitvoeren van de projecten 
zoals beschreven in de bestuursovereenkomst 

aandachtig op te volgen. De timing van A13 
wordt hierbij gerespecteerd. 
 
A11 | Met het oog op de jaarlijkse toetsing van 
de uitvoering van de wederzijdse verbintenissen 
verbinden de overeenkomstsluitende partijen 
zich ertoe overeenkomstig artikel 8, § 3, derde 
lid, van het koninklijk besluit van 3 april 1997 
jaarlijks en per instelling, een 
overlegvergadering te beleggen tussen de 
Regeringscommissarissen en de 
vertegenwoordigers van de instelling. Over de 
resultaten van dit overleg wordt door de 
deelnemers een tegensprekelijk en gemotiveerd 
verslag opgesteld, dat met betrekking tot de 
aangelegenheden waarover geen 
overeenstemming wordt bereikt, de 
onderscheiden standpunten weergeeft.  
 
Periodiek overleg georganiseerd door de 
federale Staat 
A12 | Om de correcte en adequate uitvoering 
van deze bestuursovereenkomst door de 
federale Staat en door de openbare instellingen 
van sociale zekerheid mogelijk te maken, zal de 
federale Staat minstens tweemaal per jaar een 
overleg organiseren met de administratie-
generaal en de vertegenwoordigers van het 
beheerscomité van de openbare instellingen van 
sociale zekerheid met betrekking tot iedere 
maatregel (budgettair, inzake het openbaar 
ambt of andere) die een betekenisvolle impact 
kan hebben op de instellingen. Dit overleg wordt 
georganiseerd op vraag van 1 van de partijen. 
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Planning voor de rapporterings- en 
opvolgingsopdrachten 
A13 | De overeenkomstsluitende partijen 
verbinden zich er toe een planning na te leven 
voor de rapporterings- en opvolgingsopdrachten 
waarmee de Regeringscommissarissen en de 
instelling zijn belast. De planning wordt 
vastgelegd in gezamenlijk overleg tussen de 
Regeringscommissarissen en de instelling. Zij 
wordt voorgelegd aan de Voogdijminister(s), aan 
de Minister tot wiens bevoegdheid de begroting 
behoort en aan de Minister tot wiens 
bevoegdheid de ambtenarenzaken behoren.  
 
Deze planning voor de jaarlijkse evaluatie mag 
evenwel geen termijnen voorzien die de 
hieronder vermelde termijnen overschrijden:  
 
~ bezorgen van een ontwerp van toetsing van 

de uitvoering van de wederzijdse 
verbintenissen door de instelling aan de 
Regeringscommissarissen ten laatste op 31 
maart van het jaar dat volgt op het te 
evalueren jaar; 

~ overlegvergadering binnen de 15 werkdagen 
volgend op de indiening van het ontwerp van 
toetsing van de uitvoering van de 
wederzijdse verbintenissen door de instelling; 

~ bezorgen van het tegensprekelijk en 
gemotiveerd verslag over de resultaten van 
het overleg binnen de 15 werkdagen die 
volgen op de overlegvergadering; 

~ in voorkomend geval, aanpassing van de 
bestuursovereenkomst aan de gewijzigde 
situatie ter uitvoering van artikel 8, § 3, 
eerste lid, van het koninklijk besluit van 3 
april 1997. 

Onverminderd de rapportering aan de 
Regeringscommissarissen zullen het College 
van de OISZ en de federale Staat in de loop van 
2016 een model van samenwerkingsprotocol op 
punt stellen waarin een eenvormig kader voor 
de opvolging van de bestuursovereenkomst 
wordt vastgesteld, met inbegrip van de 
gemeenschappelijke bepalingen. 
 
Verbintenissen in het kader van de evaluatie 
van de uitvoering van de overeenkomst 
Weerslag van maatregelen die niet 
opgenomen zijn in de overeenkomst 
A14 | In het kader van de jaarlijkse toetsing van 
de uitvoering van de wederzijdse verbintenissen 
opgenomen in de bestuursovereenkomst en 
conform de logica van het sluiten van 
bestuursovereenkomsten zal de federale Staat 
rekening houden met de weerslag van de 
maatregelen waarover werd beslist of die 
werden ingevoerd na het sluiten van de 
overeenkomst en die hebben geleid tot een 
relevante en meetbare stijging van de taken, 
van hun complexiteit of van sommige uitgaven, 
voor zover de instelling de weerslag van deze 
wijzigingen tijdig heeft meegedeeld.  
 
Naleving van de verbintenissen opgenomen 
in de bestuursovereenkomst 
A15 | Wanneer één van de partijen de 
aangegane verbintenissen niet volledig of 
slechts gedeeltelijk kan naleven, zal deze partij 
de andere partij hiervan onmiddellijk op de 
hoogte brengen en zal ze met de andere partij 
overleg plegen om maatregelen af te spreken 
om die situatie te verhelpen of op te vangen. 

In geval van een geschil over de al dan niet 
naleving van alle of een gedeelte van de in deze 
overeenkomst opgenomen verbintenissen of in 
geval van een fundamenteel meningsverschil 
over de maatregelen die moeten worden 
genomen om een tekortkoming te verhelpen, 
zullen de partijen trachten, in de mate van het 
mogelijke, het met elkaar eens te worden. In 
geval van blijvende onenigheid worden de 
partijen het in een tegensprekelijk verslag eens 
over de beste manier om hierover te beslissen. 
 
Bij gebrek aan een afgesproken akkoord of in 
geval van niet-naleving van het gevolg dat aan 
dergelijk akkoord wordt gegeven, zal het dossier 
worden voorgelegd aan de Ministerraad, na 
advies van het Beheerscomité van de betrokken 
instelling en van het College van de openbare 
instellingen van sociale zekerheid.  
 
Verbintenissen over veiligheidsnormen 
A16 | De instelling verbindt zich ertoe om de 
minimale veiligheidsnormen na te leven die 
binnen het netwerk van de sociale zekerheid 
van toepassing zijn. 
 
Verbintenissen over de Staatsfinanciering 
A17 | Na overleg met de RSZ en het RSVZ, 
verbindt de Staat er zich toe het betalingsplan 
dat jaarlijks opgesteld wordt (alsook de 
wettelijke en reglementaire bepalingen) voor de 
storting van de financiële middelen 
(rijkstoelagen, alternatieve financiering en 
andere) door de federale overheid aan de 
globale financiële beheren van de werknemers 
en van de zelfstandigen, na te leven. 
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Verbintenissen over de opmaak van de 
opdrachtenbegroting 
A18 | De Staat verbindt zich ertoe aan de 
openbare instellingen van sociale zekerheid de 
noodzakelijke parameters tijdig mee te delen 
voor het opmaken van de opdrachtenbegroting, 
conform de wettelijke en reglementaire 
bepalingen. Het gaat hier om de 
basishypotheses die door het Wetenschappelijk 
Comité voor de economische begroting worden 
vastgelegd. De parameters worden minstens 15 
werkdagen, of 20 werkdagen wanneer 
meerjarenramingen verwacht worden, vóór de 
vergadering van het Beheerscomité van de 
sociale zekerheid (bij de RSZ) of van de Raad 
van beheer van het RSVZ meegedeeld, zodat 
de instellingen hun verplichtingen kunnen 
nakomen.  
 
In de mate van het mogelijke zal elke OISZ een 
vergadering van het beheerscomité organiseren 
om de termijnen te kunnen respecteren die 
worden gevraagd door de federale regering. 
 
Overheveling van bevoegdheden 
A19 | De Staat verbindt zich ertoe de 
overheveling van bevoegdheden, voorzien in het 
kader van de staatshervorming of van de 
fusieoperaties, te laten verlopen in overleg met 
de betrokken instellingen, met eerbiediging van 
het paritair beheer, om een optimale 
overheveling te garanderen, namelijk voor de 
personeelsleden die thans werkzaam zijn bij 
deze instellingen, en om de sociaal verzekerde 
verder een doeltreffende en kwaliteitsvolle 
dienstverlening te kunnen aanbieden. 
 

De instelling verbindt zich ertoe om deel te 
nemen aan elke technische werkgroep met 
betrekking tot de overdracht van bevoegdheden 
en om nuttige inlichtingen te verschaffen tijdens 
de voorbereidende fase van deze overdracht. 
De Staat verbindt zich ertoe om de instelling in 
elke opgerichte werkgroep op te nemen met het 
oog op de voorbereiding van de overheveling 
van bevoegdheden. 
 
De instellingen die betrokken zijn bij de 
overdracht van bevoegdheden moeten de in het 
kader van de gemeenschappelijke bepalingen 
aangegane verbintenissen echter slechts 
naleven als die verenigbaar zijn met de 
beleidsbeslissingen die in het kader van die 
overdrachten zullen worden genomen. 
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2. Specifieke gemeenschappelijke
verbintenissen en synergieën tussen
OISZ

Verbintenissen over het personeelsbeleid 
(HRM) 
A20 | 
1. Loonmotor
In het kader van de synergieën tussen OISZ
werd binnen de RSZ een gemeenschappelijke
loondienst opgericht.

De hoofdtaak van deze dienst bestaat erin de 
wedden van alle personeelsleden van de 
deelnemende OISZ op basis van een uniek 
reglementair kader te berekenen. Deze taak zal 
geleidelijk vanaf 1 januari 2016 worden 
verzekerd.  

In de optiek van de beperking van de 
papierstromen zal de dienst erop toezien dat de 
wedden - en belastingfiches in een 
elektronische versie ter beschikking worden 
gesteld, via het gebruik van de e-box Burger.  

De deelnemende OISZ verbinden zich ertoe om 
geleidelijk de bevoegdheden van deze dienst uit 
te breiden met het oog op de uitvoering van de  
reportingopdrachten, met name Pdata, Fed20, 
Medexbestanden, OFO, monitoring van de 
personeelskredieten. 

De integratie van de OISZ in de 
gemeenschappelijke loonmotor zal verder 
moeten geconcretiseerd worden volgens het 

schema in bijlage van het actieplan bedoeld in 
A26. 

Iedere OISZ rapporteert via zijn 
Regeringscommissarissen. 

2. Studie van impact en operationele
haalbaarheid van de organisatie van de
Selectie, de Aanwerving, de Vorming en de
Ontwikkeling via shared services
Een studie van de impact en de operationele
haalbaarheid met betrekking tot de evolutie van
de HR-ondersteuningsdiensten op het vlak van
selectie, aanwerving, vorming en ontwikkeling
naar shared services, met inbegrip van de
beoogde efficiëntiewinsten en mogelijke
synergie met PersoPoint, zal gerealiseerd
worden tegen 31 december 2017. Bij de
uitvoering wordt rekening gehouden met de
wettelijke en contractuele verplichtingen van de
instellingen alsook met de door hen te realiseren
investeringen.

Indien uit de studie van de impact en de 
operationele haalbaarheid een batig 
kostenresultaat blijkt, zal een 
gemeenschappelijke structuur worden 
gecreëerd tegen het einde van de 
overeenkomst. 

3. Federale monitoring van het risico van
overschrijding van de personeelskredieten
De OISZ verbinden er zich toe om gebruik te
maken van het instrument ter monitoring van
hun personeelskredieten, ontwikkeld door het
College in overleg met de Task Force P&O, zich
daarbij inspirerend op de principes van de

SEPP-methodologie zoals voorzien door de 
circulaires nr. 644bis en nr. 650. 

De Staat verbindt er zich toe om te voorzien in 
eenvoudige, snelle en soepele procedures, die 
moeten toelaten om de beschikbare 
begrotingsmarge overeenkomstig de hierboven 
vermelde monitoring te gebruiken. 

De Staat verbindt er zich toe dat de 
Regeringscommissaris van Begroting iedere 
adviesaanvraag betreffende de besteding van 
deze beschikbare begrotingsmarge zal 
behandelen binnen de termijnen zoals voorzien 
in A32. 

4. Werkmeting
De OISZ engageren zich om tegen het einde
van de bestuursovereenkomst een werkmeting
uit te voeren voor de prioritaire diensten of
processen, volgens de principes die
gemeenschappelijk door het College werden
vastgelegd. Als prioritair worden beschouwd:
~ de diensten of processen die het grootste

aandeel van de middelen aanwenden; 
~ de diensten of processen die kritisch zijn 

voor het functioneren van de organisatie; 
~ de diensten of processen die in aanmerking 

komen voor de redesign binnen de federale 
overheid. 

De resultaten van de werkmeting zullen op 
termijn als objectieve basis dienen voor het 
opstellen van het personeelsplan voor deze 
diensten of processen. 
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Een methodiek voor de werkmeting in de 
ondersteunende diensten, daaronder te 
verstaan de financiële, HR-, ICT- en logistieke 
diensten, zal worden uitgewerkt voor het einde 
van de bestuursovereenkomst. 
 
5. New Way of Working 
De OISZ verbinden zich ertoe om een 
gemeenschappelijk ondersteuningsaanbod uit te 
werken (expertise, pilootprojecten en goede 
praktijken, opleiding, stappenplan, advies en 
begeleiding, intervisie, tools, 
meetinstrumenten,…) om de uitrol te begeleiden 
van de nieuwe werkmethodes (werk dat niet 
plaatsgebonden is of niet gebonden is aan 
bepaalde uurregelingen) in het kader van people 
management, change management en de 
uitbouw van de organisatie; we denken daarbij 
aan het ter beschikking stellen van tools en 
informatie, aan de hiërarchische meerdere en 
aan de medewerkers, die hen in staat moeten 
stellen om prestatiedoelstellingen vast te leggen 
en de verandering en de nieuwe organisatie te 
ondersteunen. 
 
Elke OISZ verbindt zich ertoe om aan minstens 
30 % van haar medewerkers de mogelijkheid te 
bieden om te telewerken, thuis of in een 
satellietkantoor. De OISZ ontwikkelen een 
methodologie voor het meten van de impact van 
de New Way of Working wat betreft de kosten 
en de gevolgen voor het personeel. 
 
6. Selectie & Werving 
Het College van OISZ zal jaarlijks van zodra het 
budgettaire kader vaststaat, op basis van de 
afzonderlijke personeelsplannen, afspraken 

maken omtrent gemeenschappelijke initiatieven 
voor het organiseren van wervings- en/of 
bevorderingsselecties, overeenkomstig de 
samenwerkingsovereenkomst met Selor. De 
wervingsselecties kunnen zowel extern als via 
de interne markt georganiseerd worden en 
zullen het diversiteitsbeleid van de regering 
ondersteunen.  
 
Er wordt systematisch overleg gepleegd tussen 
de OISZ en Selor op alle gebieden van het 
personeelsbeheer, namelijk om de nieuwe taken 
waarmee Selor zou belast worden over te 
dragen aan de OISZ, in voorkomend geval door 
de nodige reglementaire aanpassingen aan te 
brengen of door SLA's te sluiten, zoals voorzien 
bij voormelde samenwerkingsovereenkomst 
tussen de OISZ en Selor. 
 
7. Opleiding & Ontwikkeling 
~ Jaarlijks zal het College van OISZ de, in de 

afzonderlijke instellingen, bestaande 
opleidingen die in synergie kunnen 
aangeboden worden aan de medewerkers 
van de verschillende OISZ, bundelen en 
delen. 

~ Het College van OISZ zal jaarlijks van zodra 
het budgettaire kader vaststaat, op basis van 
de opleidingsplannen van de verschillende 
OISZ, afspraken maken omtrent nieuwe  
gemeenschappelijke initiatieven met 
betrekking tot opleiding en ontwikkeling van 
hun medewerkers. 

 
De OISZ werken samen met het OFO een 
e-learning uit die ervoor zorgt dat de 
medewerkers van de OISZ hun kennis van de 

Belgische sociale zekerheid kunnen uitbreiden 
of actualiseren. 
 
8. Diversiteit 
De OISZ moeten een inclusief diversiteitsbeleid 
voeren om ervoor te zorgen dat de maatschappij 
in hun personeel wordt vertegenwoordigd: 
~ door positieve acties door te voeren voor 

gehandicapte personen door ervoor te 
zorgen dat ze toegang tot de gebouwen 
hebben, door de werkposten aan te passen 
en door de specifieke lijst van de aparte 
wervingsreserve van Selor te raadplegen; 

~ door te vermijden dat het geslacht een rol 
kan spelen bij het loon, bevorderingen of 
aanwervingen;  

~ door ook ongelijkheden weg te werken op het 
vlak van toegang tot werk tussen de Belgen 
op basis van een Belgische herkomst of een 
immigratieachtergrond. 

 
Daartoe verbinden de OISZ zich meer bepaald 
tot het voortzetten van de al eerder ondernomen 
acties om te streven naar: 
~ een tewerkstellingsgraad van 3% personen 

die erkend zijn als personen met een 
handicap, door het systematisch raadplegen 
van de specifieke lijst van de aparte 
wervingsreserve van Selor. Daarbij kan ook 
rekening gehouden worden met de 
overheidsopdrachten die aan instellingen 
worden gegund die met gehandicapte 
personen werken; 

~ en een vertegenwoordiging van één derde 
van het ondervertegenwoordigde geslacht in 
A3- tot A5-functies (of gelijkgestelden). De 
OISZ waar deze vertegenwoordiging niet 



 

61 
 

bereikt wordt in de bezetting van functies van 
een niveau van A3 tot A5 zullen de nodige 
acties nemen om een beter genderevenwicht 
tot stand te brengen. 

 
Het College verbindt zich ook tot het deelnemen 
aan de werkgroepen die door de federale 
stuurgroep inzake diversiteit werden opgericht. 
 
De OISZ verbinden zich ten slotte tot het 
deelnemen aan de sensibiliseringsacties in het 
kader van de Federale Dag van de Diversiteit. 
 
9. Begeleiding op de werkvloer 
De OISZ werken een gemeenschappelijke 
strategie uit om de medewerkers te begeleiden 
tijdens hun loopbaan. Deze begeleiding heeft 
niet enkel betrekking op de integratie van de 
medewerker bij de start van zijn loopbaan, op 
zijn integratie op de werkplek, op de 
kennisoverdracht en de ontwikkeling van de 
generieke competenties, maar ook op zijn 
ontwikkeling tijdens de volledige duur van zijn 
loopbaan. 
 
Deze strategie heeft zeker betrekking op de re-
integratie van arbeidsongeschikte 
personeelsleden en op een leeftijdsbewust 
personeelsbeleid, waarbij aan de medewerkers 
een boeiende loopbaan wordt aangeboden tot 
aan hun uittreding en waarbij er mogelijkheden 
worden voorzien voor de uitwisseling van 
ervaringen en voor een evoluerend beleid. 
 
De OISZ zullen een actieplan ontwikkelen met 
betrekking tot het welzijn op de werkvloer. 
Hierbij zal niet alleen aandacht worden besteed 

aan het voorkomen van lichamelijke en 
psychische arbeidsongeschiktheid maar ook 
aan een beleid van snelle re-integratie na 
arbeidsongeschiktheid. 
 
10. Kennismanagement 
De OISZ werken een gezamenlijke 
kennismanagementstrategie uit. Hierdoor kan 
de aanwezige expertise optimaal gebruikt 
worden, en wordt het risico op kennisverlies 
door uitstroom beperkt, in het bijzonder wat 
betreft de kritieke functies. 
 
Het College zal een strategie inzake 
kennisbeheer concretiseren die 
gemeenschappelijk is voor de OISZ, die 
toegespitst is op de toegang tot de kennis voor 
de uitvoering van het werk, op het delen van 
deze kennis binnen de OISZ en tussen de OISZ 
onderling en op het behoud van die kennis. 
Deze strategie zal gebaseerd zijn op het delen 
van de goede praktijken dienaangaande tussen 
de OISZ. 
 
11. Crescendo 
Behalve indien er een gelijkwaardige 
informatietool bestaat die de zelfde rapportering 
naar de FOD P&O verzekert, zullen de OISZ 
vanaf januari 2016 starten met het gebruik van 
de toepassing Crescendo om de evaluatiecycli 
te beheren en om de competenties van hun 
personeelsleden in op te nemen, in de mate dat 
dit gebruik gratis is en een toegevoegde waarde 
biedt. Aldus moeten 85 % van de plannings- en 
evaluatiegesprekken zich in Crescendo 
bevinden. Alle personeelsleden van de OISZ, 
die over een actieve gebruikersaccount 

beschikken, moeten een generiek 
competentieprofiel in Crescendo hebben. De 
nieuwe technische competentieprofielen zullen 
in Crescendo opgenomen worden. 
 
In dit verband verbindt de Staat zich om tegen 
het einde van de bestuursovereenkomst de 
nodige aanpassingen uitgevoerd te hebben 
aangaande de gebruiksvriendelijkheid van de 
software na analyse van het systeem op basis 
van feedback van de OISZ en andere 
overheidsinstellingen. 
 
Verbintenissen over het ICT-beheer 
A21 |  
1. Virtualisatie en G-Cloud 
Het project G-Cloud is een gemeenschappelijk 
project tussen de federale overheidsdiensten 
met als doel om de globale informaticakosten 
terug te schroeven via het delen van 
infrastructuur en diensten. 
 
Het project G-Cloud werd opgesplitst in 
verschillende fasen om de integratie van de 
informaticastructuur en –diensten geleidelijk te 
laten evolueren: 
a) Het eerste traject bestaat uit de vermindering 

van het aantal rekencentra en de 
omschakeling naar een gemeenschappelijke 
IT-infrastructuur. 

b) Het tweede traject (IaaS en STaaS) bestaat 
in het ter beschikking stellen van 
processingmogelijkheden (virtuele servers en 
machines) en opslagmogelijkheden aan de 
instanties zodanig dat ze hun eigen 
toepassingssoftware kunnen uitrollen. Deze 
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terbeschikkingstelling gebeurt in de vorm van 
diensten. 

c) Het derde traject (SaaS) bestaat uit de 
vermeerdering en de standaardisering van 
de diensten die worden aangeboden om in te 
spelen op een maximum aantal niet-
specifieke behoeften van de verschillende 
overheidsdiensten. 

 
In functie van hun toegekende 
investeringsmogelijkheden, verbinden de 
openbare instellingen van sociale zekerheid zich 
ertoe om de ICT-infrastructuurkosten verder te 
doen dalen via de virtualisatie van de servers, 
hetgeen een noodzakelijke stap is voor de 
integratie in een gemeenschappelijk federaal 
platform (G-Cloud). 
 
De RVP is één van de actoren van dit project en 
zal erop toezien dat zijn informaticasysteem en 
netwerkdiensten zoveel mogelijk binnen een 
gemeenschappelijke, open en beveiligde 
infrastructuur geïmplementeerd worden. 
 
Het blijft wel aan de instelling en zijn 
beheerscomité om de regels van zijn business 
te bepalen en in te staan voor de financiële 
consequenties. Er moeten ook voldoende 
garanties zijn dat een instelling zijn eigen 
businessprioriteiten kan bepalen. 
 
De openbare instellingen van sociale zekerheid 
zullen de evolutie van hun informatica inplannen 
en afstemmen op de aanwezigheid van de 
verschillende componenten van dit 
gemeenschappelijk platform.  
 

Elke openbare instelling van sociale zekerheid 
zal een roadmap opstellen waarin gepreciseerd 
wordt hoe de G-Cloud en de diensten gebruikt 
zullen worden, volgens het principe van “comply 
or explain”. 
 
In geval van discussie zal in gezamenlijk overleg 
naar een oplossing gezocht worden. 
 
Om maximaal synergieën te creëren en de IT-
kosten te verminderen verbindt de federale 
Staat zich ertoe om bij het federaal 
administratief openbaar ambt het principe van 
mutualisering van de diensten aan te moedigen, 
overal waar gemeenschappelijke diensten 
gevaloriseerd kunnen worden. 
 
De federale Staat verbindt zich ertoe om de 
noodzakelijke informatica-investeringen van de 
OISZ te bevorderen die, voor hogervermelde 
doeleinden, een migratie van hun informatica-
infrastructuur moeten realiseren. 
 
2. Gemeenschappelijke ontwikkeling van de 
ICT-aankopen en het ICT-beheer 
Voor alle uitbreidingen of hernieuwingen van 
hun informaticaoplossingen doen de OISZ 
zoveel mogelijk een beroep op de verschillende 
diensten van de G-Cloud en de 
raamovereenkomsten. De OISZ organiseren 
binnen het kader van het G-Cloud-initiatief een 
gemeenschappelijke aanschaf van ICT-
middelen en –diensten via 
raamovereenkomsten om zo gunstig mogelijke 
aanschafvoorwaarden te bekomen. 
 

De openbare instellingen van sociale zekerheid 
en de federale overheidsdiensten zullen samen 
onderhandelen met de belangrijkste hardware- 
en softwareleveranciers teneinde de beste 
voorwaarden en prijzen te verkrijgen voor alle 
federale administraties. 
 
Daartoe verbinden de OISZ er zich toe om de 
verschillende opdrachten inzake ICT, eventueel 
via Smals, te gunnen in de hoedanigheid van 
aankoopcentrale opdat elke OISZ zou kunnen 
genieten van de vooruitgang van de andere 
OISZ en zo hun infrastructuur 
gemeenschappelijk zouden kunnen laten 
evolueren. De OISZ verbinden er zich toe om 
prioritair een beroep te doen op reeds 
bestaande opdrachten. 
 
3. Elektronisch documentbeheer en elektronisch 
beheer van de workflow 
Het gebruik van de digitale brievenbus voor de 
elektronische communicatie met de burger zal 
zoveel mogelijk worden aangemoedigd, bij 
voorkeur in evenwichtige omgevingen die 
herkenbaar en toegankelijk zijn voor de burger. 
Er wordt bij voorkeur op een elektronische en 
interactieve manier gecommuniceerd met de 
burger, waarbij evenwel rekening wordt 
gehouden met de digitale kloof. Deze 
elektronische communicatie wordt ook 
doorgetrokken naar de professionals 
(ondernemingen, sociale secretariaten of ander 
partners (advocaten, …)). 
 
De initiatieven van de OISZ dienen te worden 
afgestemd met andere gelijkaardige initiatieven 
met het oog op een uniformering van de “digitale 
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brievenbus”. In dit kader wordt de rol van iedere 
actor in de workflow gerespecteerd.  
 
De OISZ verbinden zich ertoe om te 
onderzoeken of het al dan niet noodzakelijk is 
om de aangetekende verzendingen te 
handhaven. Voor zover mogelijk en rekening 
houdende met de rechtszekerheid zullen de 
aangetekende verzendingen worden verminderd 
en/of vervangen door elektronische 
aangetekende verzendingen, mits een 
eventuele aanpassing van het 
regelgevingskader. 
 
Verbintenissen over het logistiek beheer 
A22 | 
1. Overheidsopdrachten 
De OISZ verbinden er zich toe om prioritair 
gebruik te maken van de globale federale 
opdrachten (FOR-CMS) of een reeds bestaande 
opdracht voor alle aankopen van courante 
leveringen en diensten, behalve indien dat 
nadeliger zou blijken voor de OISZ. 
 
De OISZ maken gebruik van het bestaande 
gemeenschappelijke platform met betrekking tot 
overheidsopdrachten voor het stockeren van 
lastenboeken, de inventaris van diverse lopende 
contracten en het delen van kennis. 
 
Voor het plaatsen van overheidsopdrachten zal 
het gebruik van een “model van 
aankoopcentrale of een opdrachtencentrale” 
bevorderd worden. Telkens een nieuwe 
overheidsopdracht voor leveringen of diensten 
wordt gelanceerd onderzoeken de OISZ of het 
werken met een aankoopcentrale of 

opdrachtencentrale mogelijk is en/of er een 
gezamenlijke opdracht kan uitgevoerd worden. 
De bestekken zullen modulair gemaakt worden 
zodat zowel kleine als grote bestellingen 
kunnen, eventueel met gedifferentieerde prijzen. 
 
In deze zin wordt als overheidsopdracht 
aanzien: de overeenkomst onder bezwarende 
titel die wordt gesloten tussen één of meer 
leveranciers of dienstverleners en één of meer 
aanbestedende overheden of 
overheidsbedrijven, en die betrekking heeft op 
het leveren van producten of het verlenen van 
diensten met een totale opdrachtwaarde groter 
dan 31.000 EUR inclusief BTW. 
 
De OISZ verbinden zich tot het respecteren van 
de instructies voor de aankoopdiensten die de 
versterking van de duurzaamheid van de 
federale overheidsopdrachten beogen en zijn 
opgenomen in de omzendbrief van 16.05.2014 
waar tevens aandacht geschonken wordt aan 
sociale clausules en maatregelen ten voordele 
van kleine en middelgrote ondernemingen. 
Bijzondere aandacht wordt geschonken aan 
opdrachten die toegekend worden aan 
organisaties die werken met personen met een 
handicap, zoals in de sociale economie. 
 
De OISZ zullen de ontwikkelingen in e-
Procurement incluis e-catalogue opvolgen en 
verder toepassen. 
 
2. Gebouwenbeheer / Shared Services ivm 
logistiek 
Het bestaande kadaster van het onroerend 
patrimonium van het geheel van de OISZ wordt 

actueel gehouden. Elk vraag tot huur, koop, 
verkoop en grondige renovatie van gebouwen 
moet vooraf worden voorgelegd aan het College 
van OISZ. Het kadaster kan uitgebreid worden 
met andere elementen zoals EPC 
(energieprestatiecertificaat). 
 
De OISZ engageren zich om bij renovaties en 
nieuwe huisvesting: 
~ de normen vastgesteld door de Regie der 

Gebouwen maximaal na te leven, 
~ bij de inrichting van de lokalen de 

mogelijkheid te voorzien van een aangepaste 
configuratie en aangepast materieel om het 
concept van NWOW te kunnen toepassen. 

 
De OISZ lijsten minimum standaarden op met 
betrekking tot het beheer van gebouwen. Deze 
standaarden zullen opgenomen worden in de 
vorm van een checklist. 
 
In dit kader wordt verwezen naar het specifieke 
regeringsbeleid inzake huur van gebouwen. 
 
De OISZ zullen tegen 1 januari 2017 een 
actieplan opstellen teneinde een antwoord te 
bieden op de aanbevelingen die in de audit van 
het Rekenhof over het vastgoed van de OISZ 
werden geformuleerd. Hierin zal ook aandacht 
worden besteed aan een verdere rationalisering 
van het gebouwenpark in functie van de evolutie 
van het personeel, de geldende 
oppervlaktenormen en de toepassing van de 
principes van NWOW. Hierbij zullen ook de 
effecten op het vlak van facility management 
worden in kaart gebracht en zal de mogelijkheid 
tot een shared aanpak worden onderzocht. 
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Een werkgroep zal op periodieke basis 
bijeenkomen om best practices uit te wisselen 
en verbeteringsvoorstellen door te voeren. Op 
volgende domeingebieden wordt gefocust: 
~ energie (energieaudit, energieperformantie, 

reglementering…) 
~ afval 
~ EMAS 
~ FMIS (facilitair management information 

system) 
~ centraal meldpunt 
~ verzekeringen (audit) 
~ optimalisatie van beschikbare resources en 

technische competentie binnen de OISZ 
~ bewaking 
 
De OISZ streven ernaar om e-invoicing 
(binnenkomende facturen) te implementeren. 
 
De OISZ streven ernaar om een beheer met 
respect voor het milieu te implementeren en de 
voorbeeldfunctie van de federale overheid te 
versterken. 
 
De OISZ verzekeren een duurzame mobiliteit. 
 
Verbintenissen over interne audit  
A23 | Wat de synergie inzake de uitbouw van de 
interne auditfuncties en auditcomités in hun 
instellingen betreft, engageren de OISZ zich tot 
de volgende gemeenschappelijke doelstellingen:  
~ tegen het einde van de looptijd van de 

Bestuursovereenkomst 2016-2018 zal een 
Gemeenschappelijk Auditcomité de werking 
van alle interneauditdiensten binnen de OISZ 
onderworpen hebben aan een toetsing; 

~ het jaarlijkse activiteitenrapport en de 
gemeenschappelijke aanbevelingen van het 
Gemeenschappelijk Auditcomité worden na 
kennisname door de beheerscomités door de 
Regeringscommissarissen aan de 
Voogdijminister worden overgemaakt, 

~ periodiek wordt door elke instelling een 
auditplan en een jaarverslag meegedeeld 
aan het Gemeenschappelijk Auditcomité. Met 
het oog op deze rapportering, zullen er op 
niveau van het Platina netwerk templates 
worden uitgewerkt; 

~ tijdens de looptijd van de 
Bestuursovereenkomst 2016-2018 zullen, 
onder de coördinatie van het College van 
OISZ, verdere initiatieven worden genomen 
met het oog op de afstemming van de 
planning en methoden van de 
interneauditfuncties met de activiteiten van 
de andere toezichtsactoren bevoegd voor de 
OISZ. In eerste instantie zal het 
samenwerkingsprotocol met het Rekenhof in 
de praktijk worden gebracht; 

~ er zullen per kalenderjaar minstens 4 
bijeenkomsten van het PLATINA-netwerk 
worden georganiseerd met het oog op de 
gemeenschappelijke opbouw, afstemming en 
uitwisseling tussen de interneauditfuncties 
van de OISZ van kennis en goede praktijken 
op conceptueel, methodologisch en 
organisatorisch vlak; 

~ voor het einde van het eerste trimester van 
elk jaar zal het PLATINA-netwerk ten 
behoeve van het College van OISZ en de 
afzonderlijke auditcomités een rapport 
opmaken met daarin een overzicht van de 
activiteiten van het netwerk in het voorbije 

kalenderjaar, de voornaamste evoluties op 
vlak van interne audit binnen de afzonderlijke 
OISZ, alsook de initiatieven die werden 
genomen op vlak van de afstemming en 
samenwerking met de andere 
toezichtsactoren in de OISZ.  

 
Verbintenissen over het openstellen van 
synergieën voor andere partners (secundair 
netwerk) 
A24 | De OISZ wensen de synergieën open te 
stellen voor hun partners van het secundaire 
netwerk zodat die kunnen profiteren van de 
effectieve besparingen die daaruit kunnen 
voortvloeien op het vlak van hun 
werkingskosten, in samenhang met hun 
financieringsniveau, zodat het optimale beheer 
van hun opdrachten gewaarborgd blijft. 
 
In het kader daarvan stellen de OISZ voor om 
met hun secundaire netwerk overleg te plegen 
over een uitwisseling van de goede praktijken 
inzake synergieën en na te gaan in welke 
domeinen die zouden kunnen worden 
ontwikkeld. 
 
Er zou daarbij een gemeenschappelijk actieplan 
of een plan voor de uitbreiding van de 
synergieën kunnen worden uitgewerkt, rekening 
houdend met de respectieve statuten van de 
instellingen van de secundaire netwerken. De 
OISZ informeren de Voogdijministers over de 
vooruitgang van de gesprekken met het 
secundaire netwerk. 
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Verbintenissen over de aanpassing van de 
administratieve organisatie van de sociale 
zekerheid 
A25 | Het College van OISZ en de sociale 
partners zullen nauw betrokken worden bij de 
besprekingen over de optimalisatie van de 
federale overheid die een impact kunnen 
hebben op de OISZ. 
 
De Staat verbindt er zich toe om het College van 
OISZ, de sociale gesprekspartners en de 
geïmpacteerde meewerkende instellingen te 
betrekken bij de besprekingen over de 
optimalisatie van de federale overheid die een 
impact kunnen hebben op de OISZ. De OISZ 
verbinden zich om proactief mee te werken aan 
deze werkzaamheden. 
 
Verbintenissen over gemeenschappelijke 
rapportering 
A26 | Het College van OISZ en de sociale 
partners delen tegen 30 juni 2016 een 
gezamenlijk actieplan mee aan de regering met 
betrekking tot de synergieën bedoeld in A20, 
A21, A22 et A23. Hierin worden de initiatieven, 
de ingezette middelen, de deelnemende OISZ 
en de voorziene timing opgelijst. 
 
Jaarlijks zal het College van de OISZ en de 
sociale partners tegen 31 maart een 
gemeenschappelijk verslag opstellen over de 
vooruitgang ervan en de bereikte resultaten. In 
de periodieke rapportering van de OISZ zal 
aandacht worden besteed aan de inspanningen 
die door de instelling werden geleverd en aan 
de bereikte impact. 
 

Het algemeen evenwicht tussen mannen en 
vrouwen binnen de OISZ zal als genderindicator 
opgenomen worden in dit gemeenschappelijk 
verslag. 
 
Diensten ontwikkelen of gebruiken in het 
kader van de synergieën 
A27 | Het behoort tot de opdracht van elke 
openbare instelling van sociale zekerheid die 
diensten (geheel of gedeeltelijk) zelf ontwikkelt 
of met toepassing van de regelgeving inzake de 
gunning van overheidsopdrachten gebruik 
maakt van diensten van derden, binnen haar 
mogelijkheden, die diensten, ongeacht hun 
aard, in het kader van de beoogde synergieën 
tegen kostprijs aan te bieden aan andere 
administratieve overheden, ongeacht hun 
bevoegdheidsniveau (waaronder, niet 
exhaustief, de overheidsdiensten van de 
federale regering en de gemeenschaps- en 
gewestregeringen, de openbare instellingen met 
rechtspersoonlijkheid die onder de federale 
overheid, de gemeenschappen of de gewesten 
ressorteren, de provincies, de gemeenten en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn), 
aan de privaatrechtelijke instanties die erkend 
zijn om mee te werken aan de toepassing van 
de sociale zekerheid en aan de sectorale 
fondsen voor bestaanszekerheid. 
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3. Budgettair, financieel en 
boekhoudkundig luik  

De inhoud van dit hoofdstuk wordt geregeld bij  
~ het KB van 3 april 1997 houdende 

maatregelen met het oog op de 
responsabilisering van de openbare 
instellingen van sociale zekerheid,  

~ het KB van 22 juni 2001 (gewijzigd door het 
KB van 26 januari 2014) tot vaststelling van 
de regelen inzake de begroting, de 
boekhouding en de rekeningen van de 
openbare instellingen van sociale zekerheid 
die zijn onderworpen aan het bovenvermelde 
KB van 3 april 1997  

~ het KB van 26 januari 2014 tot vaststelling 
van het genormaliseerd boekhoudplan van 
de openbare instellingen van sociale 
zekerheid die zijn onderworpen aan het 
bovenvermelde KB van 3 april 1997 

~ en de respectievelijke omzendbrieven. 
 
De beheersbegroting 
A28 | De beheersbegroting omvat het geheel 
van de ontvangsten en uitgaven die op het 
beheer van de instelling betrekking hebben, 
zoals opgesomd in bijlage 1 van het 
bovengenoemd KB van 26 januari 2014 en 
verduidelijkt in de richtlijnen vastgesteld door de 
Commissie voor normalisatie van de 
boekhouding van de OISZ. 
 
A29 | De verdeling van de begrotingsartikelen in 
de verschillende categorieën geschiedt in 
overeenstemming met de bijlage 2 van het 
gewijzigd KB van 22 juni. 
 
 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:  
~ de personeelsuitgaven 
~ de gewone werkingsuitgaven 
~ de informaticawerkingsuitgaven 
~ de investeringsuitgaven verdeeld in drie 

delen: onroerende goederen, informatica en 
roerende goederen 

~ de niet limitatieve werkingsuitgaven. 
 
De Commissie voor normalisatie van de 
boekhouding van de OISZ wordt belast met de 
vastlegging van de concrete inhoud van de 
begrippen limitatieve kredieten en niet 
limitatieve kredieten. 
 
A30 | De beheersbegroting bevat enkel 
limitatieve kredieten, met uitzondering van de 
kredieten met betrekking tot: 
~ de directe en indirecte belastingen, 
~ vergoedingen verschuldigd als gevolg van 

fiscale bepalingen, 
~ uitgaven in het kader van gerechtelijke 

procedures of uitspraken, voor zover zij niet 
vallen onder de opdrachtenbegroting. 

 
De niet-limitatieve kredieten kunnen van nature 
nooit het voorwerp van lineaire besparingen of 
compensatie uitmaken en worden in een aparte 
categorie vermeld van de beheersbegroting. 
 
A31 | Indien er budgettaire of boekhoudkundige 
wijzigingen betreffende de verdeling tussen de 
opdrachtenbegroting en de beheersbegroting 
tijdens de looptijd van de bestuursovereenkomst 
zouden optreden, verbindt de Staat er zich toe 
rekening te houden met de budgettaire of 
operationele gevolgen hiervan op de werking 

van de betrokken OISZ, desnoods door middel 
van de aanpassingsprincipes en -procedure 
voorzien in A35 en A36. 
 
De adviezen van de Regeringscommissaris 
van Begroting in verband met begroting, 
boekhouding, personeel, ICT... 
A32 | De Staat verbindt er zich toe dat de 
Regeringscommissaris van Begroting de in 
artikel 12, 14 en 19 van het KB van 3 april 1997 
voorziene termijnen respecteert.  
 
De termijnen voor het uitbrengen van een 
advies door de Regeringscommissaris van 
Begroting voor andere adviesaanvragen worden 
in overleg tussen de instelling en de 
Regeringscommissaris vastgelegd in het 
samenwerkingsprotocol dat in de loop van de 
bestuursovereenkomst zal worden opgesteld. 
De Staat verbindt er zich toe dat de 
Regeringscommissaris van Begroting de 
afgesproken termijnen respecteert. 
 
In uiterst dringende gevallen kan de instelling de 
hoogdringendheid inroepen voor 
adviesaanvragen. De instelling verantwoordt 
duidelijk deze hoogdringendheid. In dit laatste 
geval tracht de Regeringscommissaris van 
Begroting zo snel als mogelijk een advies te 
verlenen. 
 
A33 | Elke aanvraag die het akkoord vereist van 
de Minister tot wiens bevoegdheid de begroting 
behoort (zoals een beroep tegen een negatief 
advies van een Regeringscommissaris, een 
vraag tot akkoord over de begroting of een 
vraag tot herverdeling) zal vooraf of op hetzelfde 
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moment aan de Voogdijminister worden 
gecommuniceerd. 
 
De aanpassing van de beheersbegroting 
ingevolge herschikkingen tussen 
begrotingsartikelen 
A34 | De overdrachten tijdens eenzelfde 
begrotingsjaar tussen de kredieten, zoals 
voorzien in artikel 14, § 1, van het KB van 3 april 
1997, worden door de Regeringscommissaris 
van Begroting behandeld, binnen de in het 
eerste lid van het A32 bepaalde termijn.  
 
Om een goed beheer mogelijk te maken wordt 
maximale flexibiliteit toegestaan tussen 
werkings- en investeringskredieten (met inbegrip 
van de enveloppe gebouwen). De opgelegde 
besparingen, de ROI en de bijkomende 
kredieten voor het geheel van de 
begrotingsartikelen inzake uitgaven binnen de 
beheersbegroting mogen herverdeeld worden, 
opdat zij op optimale wijze de 5e 
bestuursovereenkomst zouden kunnen 
uitvoeren. 
 
Herschikkingen tussen begrotingsartikelen 
tijdens eenzelfde begrotingsjaar kunnen het 
ganse jaar door gebeuren. Het is eveneens 
toegelaten over te gaan tot een 
kredietherverdeling bij de afsluiting van het 
boekjaar, die plaatsvindt in het jaar n+1.  
 
Aanpassing van de beheersbegroting 
ingevolge gewijzigde omstandigheden 
A35 | De volgende thematieken zullen op 
initiatief van de instelling besproken worden met 
de Voogdijminister(s), de Minister tot wiens 

bevoegdheden de begroting behoren en indien 
noodzakelijk de Minister tot wiens bevoegdheid 
de ambtenarenzaken behoren, zodanig dat 
bijkomende kredieten voorafgaandelijk aan de 
inwerkingtreding eventueel kunnen worden 
toegekend na een regeringsbeslissing:  
 
~ Nieuwe opdrachten 

Indien tijdens de looptijd van de 
bestuursovereenkomst de instelling een 
bijkomende opdracht moet uitvoeren en na 
een voorafgaande toetsing vastgesteld wordt 
dat deze niet kan uitgevoerd worden binnen 
de toegekende beheersenveloppe en 
bijgevolg aanleiding zal geven tot verhoogde 
beheersuitgaven (rekening houdend met de 
eenmalige opstartkosten, hoofdzakelijk 
informatica, en met recurrente jaarlijkse 
personeels- en werkingskosten op 
kruissnelheid). 

~ Personeel 
Indien het globaal bedrag van het 
personeelskrediet berekend volgens de 
formule van A44 evenwel lager is dan het 
bedrag bekomen door middel van de 
berekeningsmethode eigen aan de instelling, 
vermeld in A43 van deze 
bestuursovereenkomst en voor zover dat het 
bereiken van bepaalde doelstellingen of de 
realisatie van bepaalde projecten zoals 
opgenomen in deze overeenkomst in gevaar 
zou brengen. De verplichte, noodzakelijke en 
onvoorziene bijkomende personeelsuitgaven 
die het gevolg zijn van een beslissing van de 
Regering zullen aan de personeelskredieten 
worden toegevoegd. 
 

~ Werking en investering 
Indien door de toepassing van de evolutie 
van de werkings- en investeringskredieten in 
functie van het gezondheidsindexcijfer van 
A44 het bereiken van bepaalde 
doelstellingen of de realisatie van bepaalde 
projecten opgenomen in deze overeenkomst 
in gevaar zou komen. 

~ In het geval van nieuwe uitgaven voor het 
zich in regel stellen met wettelijke 
verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 
milieubepalingen, de risicoanalyse van de 
liften, de sociale bijdragen, de 
verzekeringen). 

 
De verlaging of de niet-aanpassing van de 
beheersbegroting ingevolge een nieuwe 
opdracht of zonder nieuwe opdracht 
A36 | Indien de beschikbare middelen (inzake 
personeel of budget) worden verminderd of de 
opdrachten worden uitgebreid zonder dat de 
kredieten worden verhoogd, kan dit gebrek aan 
middelen zijn weerslag hebben op de uitvoering 
van de doelstellingen van de overeenkomst.  
 
De instelling zal, na constructief overleg met de 
Voogdijministers, de Minister tot wiens 
bevoegdheid de begroting behoort en de 
stemgerechtigde beheerders aangeduid door 
het beheersorgaan en alsmede de persoon 
belast met het dagelijks bestuur, de te bereiken 
doelstellingen kunnen verlagen, conform artikel 
7 van het KB van 3 april 1997, op basis van een 
objectief meetinstrument in volgende gevallen: 
~ Indien de federale Staat het bij het A41 

afgesproken begrotingskader niet in acht kan 
nemen binnen de context van het 
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begrotingsbeleid van de Staat, indien de 
beschikbare middelen (inzake personeel of 
budget) worden verminderd,  

~ Indien de opdrachten worden uitgebreid 
zonder dat de kredieten worden verhoogd 

~ Indien bijkomende noodzakelijke kredieten 
niet toegekend kunnen worden,  

 
Dit enkel voor zover deze beslissingen de 
realisatie van bepaalde in deze overeenkomst 
opgenomen projecten of doelstellingen in 
gevaar zouden kunnen brengen.  
 
Bij de evaluatie van de overeenkomst zal 
rekening worden gehouden met de tussentijdse 
aanpassing van de doelstellingen. 
 
De verhoging van de beheersbegroting van 
het lopende jaar ingevolge de toekenning 
van eigen beheersontvangsten 
A37 | 1. De eigen ontvangsten, die voortvloeien 
uit prestaties die kaderen binnen de opdrachten 
van de instelling, en geleverd worden aan 
derden op basis van een terugvordering van de 
kosten, worden toegevoegd aan de 
beheersenveloppe van het lopende jaar mits 
naleving van de procedure inzake bepaling en 
aanpassing van de budgetten, zoals vastgelegd 
in het koninklijk besluit van 3 april 1997. 
 
2. Vanaf 2016 mogen de andere hierna 
opgesomde in de begroting van het lopende jaar 
voorziene eigen beheersontvangsten van de 
instelling jaarlijks worden toegevoegd aan de 
beheersenveloppe van het lopende jaar mits 
gunstig advies van de Regeringscommissaris 

van Begroting, binnen de in het eerste lid van 
A32 bepaalde termijn. 
 
Dit gunstig advies betreft een akkoord over 
zowel het bedrag van de in het lopende jaar 
voorziene eigen beheersontvangsten als over 
de bestemming van dit bedrag door de instelling 
in het lopende jaar. 
 
Volgende types van eigen beheersontvangsten, 
waarvoor een principedossier met inbegrip van 
een raming van de voorziene bedragen vooraf 
werd goedgekeurd door het beheerscomité/raad 
van beheer, worden hier bedoeld: 
1. éénmalige beheersontvangsten ingevolge de 

verkoop van een onroerend goed  op basis 
van de integrale verkoopprijs, waarbij de 
bijzondere voorwaarden van A45 werden 
gerespecteerd. 

2. periodieke beheersontvangsten ingevolge de 
verhuur op contractuele basis van een 
onroerend goed (b.v. een gebouw of een 
verdieping van een gebouw) worden 
toegevoegd aan de beheersenveloppe, ofwel 
volledig in geval van verhuur tegen kostprijs 
aan een andere overheidsdienst, ofwel voor 
de helft in geval van verhuur tegen marktprijs 
aan een andere derde. 

3. periodieke beheersontvangsten ingevolge de 
detachering van personeelsleden (b.v. naar 
een beleidscel - buiten deze van de 
Voogdijminister(s) - of naar een syndicale 
organisatie) of ingevolge de ter 
beschikkingstelling van personeelsleden (b.v. 
voor een gemeenschappelijke Auditdienst of 
voor SIOD,…) worden toegevoegd aan de 
toegekende personeelskredieten. 

4. beheersontvangsten die voortvloeien uit de 
levering van diensten tegen kostprijs aan 
derden en aan andere OISZ (b.v. het 
scannen van dossiers voor derden). 

5. periodieke beheersontvangsten ingevolge de 
verdere uitvoering door de instelling van 
bepaalde opdrachten voor rekening van de 
gefedereerde entiteiten tijdens of na de 
overgangsfase van de zesde 
staatshervorming, in het kader van de 
samenwerkingsakkoorden die werden 
gesloten met de gefedereerde entiteiten. 

 
3. De gerealiseerde andere eigen 
beheersontvangsten van het vorige jaar (b.v. 
ingevolge de levering van drukwerken, het 
verhuren van vergaderzalen, het afleveren van 
attesten of de opmaak van statistieken,…), de 
bij deze levering gemaakte personeels- en 
andere werkingskosten mogen integraal worden 
toegevoegd aan de beheersenveloppe van het 
lopende jaar. Als incentive voor goed beheer, 
mag het verschil tussen de gefactureerde 
marktprijs en de gemaakte personeels- en 
andere werkingskosten voor de helft worden 
toegevoegd aan de beheersenveloppe van het 
lopende jaar mits gunstig advies van de 
Regeringscommissaris van Begroting, binnen de 
in het eerste lid van A32 bepaalde termijn. 
 
Dit gunstig advies betreft een akkoord over 
zowel het bedrag van de tijdens het vorige jaar 
geboekte andere eigen beheersontvangsten als 
over de bestemming van dit bedrag door de 
instelling in het lopende jaar. 
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4. Voor de synergieprojecten, die momenteel 
opgenomen zijn in de gemeenschappelijke 
bepalingen, worden de nodige middelen 
voorzien op de beheersbegroting van de 
deelnemende OISZ. De impact van 
synergieprojecten (b.v. de loonmotor) op de 
beheersbegrotingen van de deelnemende OISZ 
wordt voorafgaandelijk geregeld op het 
begrotingsplan binnen het College OISZ. Deze 
beheersontvangsten komen bovenop de 
beheersenveloppe van de instelling die de 
prestaties levert voor de andere OISZ, mits 
gunstig advies van de Regeringscommissaris, 
en worden ter informatie meegedeeld aan de 
Voogdijministers, aan de Minister tot wiens 
bevoegdheid de begroting behoort en aan de 
Minister tot wiens bevoegdheid de 
ambtenarenzaken behoren. 
 
Dezelfde principes zijn toepasselijk op de 
synergieprojecten buiten de sociale zekerheid 
en op de fusieoperaties zoals zij worden 
gedefinieerd in de bestuursovereenkomst. 
 
5. De bedragen van bovenvermelde voorziene 
en gerealiseerde eigen beheersontvangsten, 
alsook de bestemming van deze bedragen, 
welke een positief advies gekregen hebben van 
de Regeringscommissaris van Begroting, 
mogen door de instelling worden ingeschreven 
in een aanpassingsblad van de 
beheersbegroting van het lopende jaar. 
 
 
 

De verhoging van de beheersbegroting 
ingevolge de overdracht van kredieten van 
het vorige begrotingsjaar 
A38 | De overdracht van kredieten van het 
vorige begrotingsjaar naar het lopende jaar 
wordt onder de voorwaarden voorzien in artikel 
14, § 2, van het KB van 3 april 1997 toegestaan 
mits gunstig advies van de 
Regeringscommissaris van Begroting, binnen de 
in A32 bepaalde termijn.  
Bij gunstig advies van de Regeringscommissaris 
van Begroting mogen de goedgekeurde 
overdrachten door de instelling worden 
toegevoegd aan de kredieten van het lopende 
jaar. 
 
Om het mogelijk te maken voor de 
Regeringscommissarissen om de voortgang van 
de opgenomen projecten te volgen en te kunnen 
oordelen over de opvolging ervan alsook over 
de opportuniteit van de herinschrijvingen zal de 
OISZ ervoor zorgen dat de 
Regeringscommissarissen frequent toegang 
hebben tot de planning en tot de resultaten van 
het investeringsprogramma. De instelling zal elk 
semester een stand van zaken van het 
investeringsprogramma overmaken. Dit zal het 
voorwerp van een eenvormige toepassing in 
elke instelling uitmaken. 
 
De aanpassing van de beheersbegroting 
ingevolge een wijziging van de sociale 
bijdragen 
A39 | Indien de sociale bijdragen betreffende de 
personeelsleden (hoofdzakelijk 
pensioenbijdragen voor de Pool der 
parastatalen) wijzigen, zal de beheersbegroting 

aangepast worden. De bedragen die zullen 
dienen als basis voor de berekening, zullen 
instelling per instelling bepaald worden in 
overleg met het College, (desgevallend PDOS) 
en de FOD Budget en Beheerscontrole. Ter info: 
de betaling door de OISZ van de patronale 
pensioenbijdragen voor de Pool der 
parastatalen vormt een neutrale financiële en 
budgettaire operatie. 
 
Voor de uitgaven inzake de Pool der 
parastatalen zal een nieuw begrotingsartikel 
worden voorgesteld door de Commissie voor de 
normalisatie van de boekhouding om de 
toegekende begrotingskredieten op te nemen bij 
deze bijdragen. 
 
De verhoging van de beheersbegroting 
ingevolge de betalingen van achterstallige 
competentiepremies 
A40 | Voor zover dit mechanisme nog 
toepasselijk is en in de mate dat dit het geval zal 
zijn, zal jaarlijks een provisie voor de uitbetaling 
van de achterstallige competentiepremies die 
verschuldigd zullen zijn, bij de FOD Budget en 
beheerscontrole worden aangelegd. Het bedrag 
van de per OISZ toegestane 
personeelsuitgaven, zoals vermeld in de 
bestuursovereenkomst, zal worden verhoogd 
met het nodige bedrag van de achterstallige 
competentiepremies die tussen januari en 
september uitbetaald werden (eerste schijf), 
voor zover het totaal van de bedragen van alle 
instellingen het totaal bedrag van de provisie 
niet overschrijdt. Een tweede schijf voor de 
achterstallen betaald tussen oktober en 
december kan ook nog toegekend worden. 



 

70 
 

Deze verhogingen zullen ten laatste op 31 
januari van het volgende jaar worden 
toegestaan door de Minister tot wiens 
bevoegdheid de begroting behoort, op voorstel 
van de Voogdijminister(s) van de betrokken 
instelling en op basis van bewijsstukken voor de 
verrichte uitbetalingen en op advies van de 
Regeringscommissaris die bij de instelling, de 
Minister tot wiens bevoegdheid de begroting 
behoort, vertegenwoordigt. 
 

Beheersbegroting voor de jaren 2016, 2017 

en 2018 

A41 | De beheersbegroting van de instelling 
voor de jaren 2016, 2017 en 2018, die 
overeenkomstig A28 en de beslissing van de 
Ministerraad van 18.12.2015 werd bepaald, 
wordt als volgt vastgelegd:  
 

(1) Voor de begrotingsjaren 2017 en 2018: berekening in prijzen van 2016 

(2) De begroting 2016 bevat een transfert van krediet van FOD Sociale 

Zekerheid van 192.000 EUR betreffende de huisvesting van de 

Academische Raad door de RVP. 

 

Deze beheersenveloppe omvat eveneens de 
kredieten voor de uitvoering van goedgekeurde 
regeringsmaatregelen en voor de uitvoering van 
moderniseringsprojecten, zoals beschreven in 
de bestuursovereenkomst. 
 
Tijdens de bestuursovereenkomst 2016-2018 
zijn de beheersenveloppen vastgelegd. De 
indeling naar personeelsuitgaven, 
werkingsuitgaven en investeringen is indicatief. 
 
De uitvoering van de begroting 2016 zal 
geschieden overeenkomstig de beslissingen van 
de Ministerraad van 18/12/2015. 
  

(2) 
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Maximumbedrag van de kredieten voor het 
statutair personeel 
A42 | Overeenkomstig artikel 5 van het KB van 
3 april 1997 wordt het maximumbedrag van de 
kredieten voor het statutair personeel 
vastgelegd op 129.153.791,22 EUR  
voor de jaren 2016, 2017 en 2018. 
 
Jaarlijkse herziening 
A43 | De begrotingsbedragen voor de jaren 
2017 en 2018 worden verkregen op basis van 
de berekeningsmethode eigen aan de instelling 
en op basis van de huidige hypotheses. Deze 
bedragen kunnen jaarlijks worden herzien en 
worden dus ter informatie vermeld. In de mate 
van het mogelijke en binnen de mogelijkheden 
van het begrotingsbeleid van de federale Staat 
verbindt de federale Staat zich niettemin ertoe 
de ingeschreven bedragen (of de opnieuw 
geschatte bedragen in geval van herschatting) 
maximaal in acht te nemen voor de 
werkingsjaren 2017 en 2018.  
 
Indien de federale Staat dit afgesproken 
begrotingskader niet in acht kan nemen binnen 
de context van het begrotingsbeleid van de 
Staat wordt de bestuursovereenkomst 
aangepast overeenkomstig A36. 
 
A44 | Bij ongewijzigd beleid zullen voor de jaren 
2017 en 2018 de bedragen van elke 
uitgavencategorie op de volgende manier 
herzien worden, na toepassing van de 
begrotingsbesparingen die beslist worden door 
de overheid en eventuele verdere 
heronderhandeling van de verbintenissen van 
de OISZ: 

a. Personeelskredieten 
De personeelskredieten zullen in functie van de 
evolutie van de gemiddelde 
vereffeningscoëfficiënt geparametriseerd 
worden volgens de formule: 
 
Gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van de lonen jaar N (1)

Gemiddelde vereffeningscoëfficiënt van de lonen jaar N-1 (2)
 

 
(1) hypothese van het economisch budget van het 

Planbureau 
(2) reële coëfficiënt 

 
Als de evolutie van de personeelskredieten het 
bereiken van bepaalde doelstellingen of de 
realisatie van bepaalde projecten zoals 
opgenomen in deze overeenkomst in het 
gedrang zou brengen  wordt de 
bestuursovereenkomst aangepast 
overeenkomstig A35 of A36 naargelang de 
omstandigheden. 
 
b. Werkings- en investeringskredieten met 
inbegrip van de onroerende 
investeringskredieten 
De kredieten van het vorige jaar evolueren in 
functie van het gezondheidsindexcijfer, die 
beschreven wordt in het economisch budget, dat 
als basis dient voor de vaststelling van het 
budget van het betrokken jaar. 
Als de evolutie van de werkings- en/of 
investeringskredieten het bereiken van bepaalde 
doelstellingen of de realisatie van bepaalde 
projecten zoals opgenomen in deze 
overeenkomst in het gedrang zou brengen wordt 
de bestuursovereenkomst aangepast 
overeenkomstig A35 of A36 naargelang de 
omstandigheden. 

Onroerende verrichtingen 
A45 | Binnen de grenzen van haar opdrachten 
kan de instelling beslissen over de verwerving, 
de aanwending of de vervreemding van 
lichamelijke en onlichamelijke goederen en de 
vestiging of de opheffing van zakelijke rechten 
op deze goederen, alsmede over de uitvoering 
van dergelijke beslissingen. 
 
Elke beslissing tot verwerving, oprichting, 
renovatie of vervreemding van een onroerend 
goed of recht, waarvan het bedrag vijf miljoen 
euro overschrijdt, is onderworpen aan de 
voorafgaande machtiging van de 
Voogdijminister(s) en van de Minister tot wiens 
bevoegdheid de begroting behoort. 
 
Voor zover de instelling behoort tot het Globaal 
beheer, vereisen de bestemming van de 
opbrengst van een vervreemding van deze 
onroerende goederen waarvan het bedrag vijf 
miljoen euro overschrijdt, en de toevoeging van 
deze opbrengst aan de beheersenveloppe van 
het lopende jaar het voorafgaand akkoord van 
de Voogdijminister(s) en van de Minister tot 
wiens bevoegdheid de begroting behoort. Deze 
bijkomende beheersenveloppe moet worden 
gebruikt voor de oprichting of aankoop van een 
ander gebouw of voor renovatiewerken in een 
bestaand gebouw, in het kader van een beleid 
van optimaal gebruik van de onroerende 
goederen (b.v. bij de uitrol van telewerk of van 
new way of working) of in het kader van een 
fusie. 
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Algemene en analytische boekhouding 
A46 | De instelling verbindt zich ertoe een 
boekhoudplan toe te passen conform het 
genormaliseerd boekhoudplan voor de 
openbare instellingen van sociale zekerheid, 
zoals bepaald in het KB van 26 januari 2014. 
Het genormaliseerd boekhoudplan wordt verder 
uitgediept door de Commissie voor de 
Normalisatie van de boekhouding van de OISZ, 
in samenwerking met de FOD Begroting en 
Beheercontrole en de FOD Sociale Zekerheid 
en volgens de in de Commissie voor de 
Normalisatie van de boekhouding van de OISZ 
afgesproken termijnen. 
 
De instelling zal het systeem van analytische 
boekhouding gebruiken om de kosten van de 
voornaamste basisactiviteiten te bepalen en te 
evalueren. Bovendien zal dit systeem ook 
gebruikt worden om de kost van ontwikkeling en 
onderhoud van nieuwe projecten te bepalen. 
 
Bezorgen van periodieke staten  
A47 | De instelling zal, overeenkomstig de 
richtlijnen van de Regering, aan de 
Voogdijminister(s) en aan de Minister tot wiens 
bevoegheid de begroting behoort, evenals aan 
de FOD Sociale Zekerheid en aan de FOD 
Budget en Beheerscontrole, maandelijks een 
staat van de ontvangsten en uitgaven 
aangaande het beheer bezorgen. 
 
De OISZ zetten een maandelijkse of eventueel 
driemaandelijkse opvolging op in 
gestandaardiseerd formaat van hun 
opdrachtenbegroting en vragen de nodige 

gegevens aan de meewerkende organisaties 
van sociale zekerheid als dat nodig is. 
 
In het kader van een gecentraliseerde 
communicatie van de jaarrekeningen aan de EU 
verbinden de OISZ zich ertoe om, in 
samenwerking met de FOD Sociale Zekerheid 
en de FOD Begroting, het systeem e-BMC te 
implementeren en te gebruiken. 
 
A48 | De instelling verbindt er zich toe om voor 
elke begrotingsoefening van het 
monitoringcomité de gevraagde synoptische 
tabellen voor de opdrachten en voor het beheer 
kwaliteitsvol, volledig en tijdig op te sturen en 
conform de structuren die gedefinieerd worden 
in de bijlagen van de KB’s van 26 januari 2014 
en 22 juni 2001. 
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4. Meewerking aan transversale 
projecten 

A49 | De OISZ engageren zich ertoe, ieder wat 
hen betreft, om mee te werken aan de uitvoering 
van de programma’s inzake administratieve 
vereenvoudiging, inzake armoedebestrijding en 
inzake bestrijding van sociale fraude. 
 
Ze zullen ook in hun dagdagelijks beheer 
aandacht hebben voor initiatieven met 
betrekking tot het beleid van duurzame 
ontwikkeling.  
 
Specifieke aandacht zal daarbij gaan naar de 
toepassing van het beginsel van 
“handistreaming”, in overeenstemming met de 
bepalingen van het VN-verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap, 
waarbij op transversale wijze de integratie van 
personen met een handicap in alle domeinen 
van het maatschappelijk leven bevorderd wordt 
en in de verschillende fasen van beleidsvoering 
rekening gehouden wordt met de dimensie 
handicap. Hiervoor zal de instelling in het 
bestuursplan aandacht besteden aan 
“Handistreaming”. Bij dit alles zal een beroep 
gedaan worden op het aanspreekpunt 
“Handicap” dat in elke instelling en bij elke 
beleidscel aangeduid werd en zal 
samengewerkt worden met het federale 
coördinatiemechanisme opgericht bij de FOD 
Sociale Zekerheid en met het maatschappelijk 
middenveld. 
 
De instelling zal zich ook inschrijven in het 
nastreven en intensifiëren van het actuele beleid 
inzake gender mainstreaming, overeenkomstig 

de bepalingen van de wet van 7 januari 2007 
strekkende tot controle op de toepassing van de 
resoluties van de wereldvrouwenconferentie die 
in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad 
en tot integratie van de genderdimensie in het 
geheel van de federale beleidslijnen en van haar 
uitvoeringsbesluiten. 
 
A50 | De OISZ engageren zich om verder actief 
deel te nemen aan de Federale Netwerken 
Klantgerichtheid en Klachtenmanagement en 
daarbij deel te nemen aan de jaarlijkse 
rapportering van de indicatoren 
klachtenmanagement en actief bij te dragen aan 
de realisatie van het Federaal Plan 
Klantgerichtheid dat voor 2016 de focus zal 
leggen op de optimalisatie van het onthaal en de 
product- en dienstencatalogus.  
 
De OISZ engageren zich om minstens 1 maal 
tijdens de duur van de bestuursovereenkomst 
de klantentevredenheid te meten, met het oog 
op het verbeteren van hun product- en 
dienstverlening. 
 
Gedurende de uitvoering van deze 
bestuursovereenkomst, om de rechten van de 
sociaal verzekerden te optimaliseren en om de 
uitoefening van deze rechten aan te passen in 
functie van de maatschappelijke en 
technologische evoluties, verbindt het College 
van de OISZ en de sociale partners er zich toe 
om aan de federale regering concrete 
voorstellen tot actualisering van het Handvest 
van de sociaal verzekerde mee te delen, met de 
actieve steun van de werkgroep College – FOD 
Sociale Zekerheid die de monitoring van de 

toepassing van dat handvest verzekert. Tijdens 
deze oefening zal de werkgroep College – FOD 
Sociale Zekerheid zo proactief mogelijk zowel 
de sociaal verzekerden als de andere 
instellingen van sociale zekerheid betrekken. 
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5. Slotbepalingen 
A51 | De verbintenissen van deze 
bestuursovereenkomst doen geen afbreuk aan 
de verplichting van de instelling om de diverse 
wettelijke en reglementaire teksten na te leven 
die algemene richtlijnen bevatten voor de 
instellingen van sociale zekerheid bij het 
onderzoek van de rechten op prestaties en in de 
relaties met de sociaal verzekerden, met name: 
~ de wet van 29 juli 1991 op de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen; 
~ het Handvest van de gebruiker van 

overheidsdiensten van 4 december 1992; 
~ de wet van 11 april 1994 met betrekking tot 

de openbaarheid van bestuur; 
~ de wet van 11 april 1995 tot invoering van 

het handvest van de sociaal verzekerde. 
 
Voor iedere dienst waarvoor er contacten met 
de sociaal verzekerden zijn, gelden de 
bepalingen van het Handvest van de sociaal 
verzekerde en moeten de verbintenissen 
nageleefd worden. 
 
De in deze bestuursovereenkomst vervatte 
verbintenissen doen geen afbreuk aan de 
verplichting van de instelling om op een 
efficiënte manier de andere wettelijke 
opdrachten uit te voeren waarvoor geen 
specifieke doelstelling wordt bepaald. 
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Deel 4: Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst 
 

Inwerkingtreding  
Overeenkomstig artikel 7, § 3 van het Koninklijk Besluit van 3 april 1997, treedt deze bestuursovereenkomst in werking na goedkeuring door de Koning, bij in 
Ministerraad overlegd besluit, en vanaf de datum vastgesteld bij dit besluit. 
 

Duur  
Deze overeenkomst wordt gesloten voor een termijn van drie jaar. 
 
11 maart 2016 
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Deel 5: Bijlagen 
 
~ Bijlage 1: Interne en externe omgevingsfactoren 
~ Bijlage 2: Vastlegging van de beheerskredieten 
~ Bijlage 3: Bijkomende kredieten per programmadoelstelling 
~ Bijlage 4: Basisprincipes berekening Key Performance Indicators  
~ Bijlage 5: Wijze van berekening en vaststelling van het maximumbedrag van de kredieten voor het statutair personeel 
 
 
  



 

80 
 

  



 

81 
 

Bijlage 1: Interne en externe omgevingsfactoren 
 
Interne omgevingsfactoren: HR 
 
Uitstroom 
De verwachte (pensioen)uitstroom 2016-2018 (prognose gebaseerd op het vertoonde pensioneringsgedrag in de  periode 2011 – 2015) is in 2016 en 2017 nog 
eerder beperkt (2,33%), maar vanaf 2018 verdubbelt deze, om in 2021 zelfs meer dan 6% te bereiken.  
 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Uitstroom personeel RVP 
omwille van pensionering 44 46 80 91 93 102 77 93 105 75 

Personeelsbestand RVP 
zonder wervingen 1.971 1.925 1.845 1.754 1.661 1.559 1.482 1.389 1.284 1.209 

Jaarlijkse evolutie 
 

-2,33% -4,16% -4,93% -5,30% -6,14% -4,94% -6,28% -7,56% -5,84% 

 
Deze tendens wijkt in belangrijke mate af van het gemiddelde van het federaal openbaar ambt. Als men de huidige leeftijdssamenstelling in acht neemt, bevindt 
48 % van de huidige personeelsleden van de RVP zich in de leeftijdscategorie 51-60 jaar, terwijl dit percentage voor het totaal van het federaal openbaar ambt 
36,5 % bedraagt. Het grootste aantal pensioneringen bij de RVP situeren zich, net zoals de vorige jaren, vooral in het niveau D. Gelet op het feit dat de 
personeelsbehoeften in dit niveau in de toekomst quasi nihil zijn, blijft dit een opportuniteit. Ook in het niveau A ligt de uitstroom relatief hoog (meer dan de helft 
van de huidige medewerkers van het niveau A zullen in 2025 met pensioen zijn). En dit zijn net de profielen die de RVP in de komende jaren nodig hebben. Ook 
op het gebied van kennisbehoud is dit een grote uitdaging.  
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Instroom 
Met betrekking tot de instroom wordt ervan uitgegaan dat het stijgend werkvolume (ingevolge de stijging van het aantal pensioendossiers) gedeeltelijk kan 
gecompenseerd worden door de toenemende automatisering van het productieproces en de geplande procesoptimalisaties. Daartegenover staat dat nieuwe 
opdrachten (vooral in het kader van informatie en communicatie met de sociaal verzekerde) ook nieuwe personeelsbehoeften zullen creëren. Het aantal vragen 
zal stijgen omdat al men vanaf jongere leeftijd bewust is van de pensioenproblematiek  en ook gelet op het groeiende maatschappelijk belang ervan. 
 
De moeilijkheidsgraad van de vragen om informatie zal ook stijgen met daarbij een evolutie naar vragen omtrent de gevolgen op pensioengebied van bepaalde 
keuzes in de loopbaan. Hiervoor zullen in de komende jaren medewerkers met hogere competenties moeten worden aangetrokken, dwz  van het niveau A en B.  
Met uitzondering van zeer specifieke functies worden geen medewerkers van niveau C of niveau D meer aangeworven. Als men uitgaat van een grotere spanning 
op de arbeidsmarkt, zal de RVP zich daarin moeten positioneren als een aantrekkelijke werkgever. Anders dreigt de organisatie een handicap op te lopen bij het 
aantrekken van nieuwe talenten. 
 
Doorstroom 
Als de instroom eerder beperkt is, ingevolge de evolutie in de arbeidsmarkt én wellicht vooral ingevolge de budgettaire beperkingen , zal meer dan ooit moeten 
ingezet worden op het optimaal gebruik van het aanwezige HR-potentieel. Het ontwikkelen van competenties, het stimuleren van de interne mobiliteit en het 
correct inschatten van de personeelsbehoeften op dienstniveau op basis van een objectieve werklastmeting  zullen dan ook cruciaal zijn. 
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Externe omgevingsfactoren: evolutie van het aantal gepensioneerden en financiële weerslag 
 
Inleiding 
Het huidige aantal door de Rijksdienst voor Pensioenen betaalde gepensioneerden bedraagt ongeveer 2.000.000. De evolutie van dit aantal en van de 
overeenkomstige budgetten wordt voornamelijk beïnvloed door demografische factoren (structuur per leeftijd van de bevolking en evolutie van de levensduur), 
maar ook door sociaal-economische factoren (aandeel van de vrouwen op de arbeidsmarkt, toename van het deeltijds werk, …) en reglementaire factoren (nieuw 
systeem van vervroegd pensioen van november 2012 en van 1 januari 2017). 
 
Die evoluties weerspiegelen zich op twee manieren in de financiële vooruitzichten van de pensioenregelingen: 
~ de wijzigingen in het aantal gepensioneerden die leiden tot parallelle wijzigingen in het bedrag van de uitkeringen; 
~ de wijzigingen in de loopbaanstructuur van de personen die een wijziging van de individuele karakteristieken van de gepensioneerden met zich meebrengen. 
 
Deze bijlage bevat enkele van de meest opvallende evoluties waaraan we ons de komende jaren mogen verwachten.  
 
Het aantal gepensioneerden 
Op 1 januari 2014 bedroeg het aantal genieters van een werknemerspensioen 1.603.629. Bij dit aantal1 komt nog het aantal dat een overlevingspensioen 
genieten: 473.609. Evolutie van die aantallen in de komende jaren: 
 

Geraamde evolutie van het aantal pensioenen in vergelijking met de situatie op 
1 januari 2013 

Jaar 
Rustpensioenen Overlevingspensioenen 

Basis 2013 Van jaar tot jaar Basis 2013 Van jaar tot jaar 
2013 100,00%  100,00%  
2014 103,49% 3,49% 100,06% 0,06% 
2015 106,64% 3,05% 99,25% -0,81% 
2016 109,97% 3,12% 98,59% -0,67% 
2017 112,53% 2,33% 97,97% -0,62% 
2018 115,78% 2,89% 97,36% -0,63% 

 

Over de volledige periode bedraagt de gemiddelde jaarlijkse verhoging van het aantal rustpensioenen 2,98% (vermindering met gemiddeld 0,53% van de 
overlevingspensioenen wegens het toenemend aantal vrouwen dat de pensioenleeftijd bereikt na een werknemersloopbaan). Het belang van de numerieke 
toename spitst zich dus vooral toe op de periode 2014-2016, waarin het aantal rustpensioenen zal verhogen met gemiddeld 3,22 %. De vermindering in 2017 en 
de beperktere verhoging in 2018 zijn het gevolg van de hervormingen inzake vervroegd pensioen.  
 
                                                      
1

  Sommige personen genieten zowel een overlevingspensioen als een rustpensioen: het gaat hoofdzakelijk om vrouwen.  
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De uitgaven 
De uitgaven voor de rustpensioenen zouden sneller moeten evolueren dan het aantal gerechtigden, aangezien de jongste generaties over het algemeen relatief 
hogere rustpensioenen genieten en aangezien de vanaf 2015 in werking getreden hervormingen de toegekende rechten kunnen verhogen (hervorming van de 
eenheid van loopbaan en het in aanmerking nemen van de maanden voorafgaand aan de ingang van het rustpensioen voor de berekening ervan). In januari 2015 
bedroegen de maandelijkse uitgaven voor de rustpensioenen 1.426 miljoen euro en voor de overlevingspensioenen 378 miljoen euro. Die bedragen zouden in de 
komende jaren als volgt moeten evolueren: 
 

Geraamde evolutie van het bedrag van de uitgaven in vergelijking met de 
betaling voor januari 2013 

Jaar 
Rustpensioenen Overlevingspensioenen 

Basis 2013 Van jaar tot jaar Basis 2013 Van jaar tot jaar 
2013 100,00%  100,00% - 
2014 103,91% 3,91% 99,55% -0,45% 
2015 108,80% 4,70% 100,99% 1,45% 
2016 112,50% 3,40% 101,03% 0,04% 
2017 115,78% 2,92% 100,41% -0,62% 
2018 119,53% 3,23% 99,70% -0,70% 

 
Over de volledige periode bedraagt de gemiddelde jaarlijkse verhoging van het bedrag dat overeenstemt met de rustpensioenen 3,63% (vermindering van het 
bedrag dat overeenstemt met de overlevingspensioenen: -0,06%).  
Voor de periode 2014-2016, wordt de jaarlijkse verhoging van het bedrag dat overeenstemt met de rustpensioenen geschat op gemiddeld 4% (verhoging van het 
bedrag dat overeenstemt met de overlevingspensioenen: 0,35%). Het belang van de numerieke toename is zeer uitgesproken in 2015 met een verhoging van de 
uitgaven met 4,70% omwille van de welvaartsaanpassingen.  
 
De “nieuwe gevallen” 
Waar het niveau van de pensioenuitgaven praktisch geen invloed heeft op het werkvolume van de RVP, zal het totale aantal gerechtigden de betalingsactiviteiten 
van de RVP wél beïnvloeden, terwijl het aantal nieuwe gerechtigden zowel het volume van de betalings- als van de toekenningsactiviteiten zal beïnvloeden. 
Bovendien zal de berekening van de pensioenen complexer worden als gevolg van de stijgende toename van het aantal atypische loopbanen.  
 
Een maatstaf voor de evolutie van het werkvolume van de RVP kan bekomen worden via het onderzoek van de « nieuwe gevallen » d.w.z. het aantal personen 
dat jaarlijks zijn rustpensioen neemt2.  
 

 
                                                      
2  De overlevingspensioenen zijn hier niet overgenomen.  
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Geraamde evolutie van het aantal nieuwe pensioenen 
vergeleken met de toestand van 1 januari 2013 

Jaar 
Vrouwen en mannen 

Basis 2013 Van jaar tot jaar 
2013 100,00%  
2014 102,18% 2,18% 
2015 104,05% 1,83% 
2016 105,25% 1,14% 
2017 103,76% -1,40% 
2018 105,88% 2,04% 

 
Voor de volledige periode is de gemiddelde jaarlijkse stijging van het aantal nieuwe gevallen gelijk aan 1,16%. Het aantal nieuwe gerechtigden is beïnvloed door 
de hervormingen van het vervroegd pensioen door de regeringen Di Rupo (2014) en Michel (2017).  
 
Vergelijking met het recente verleden en gedeeltelijke conclusie 
 

Samenvatting van de gemiddelde jaarlijkse evolutie van de aantallen en de bedragen tijdens de 
verschillende periodes 

Parameter 2015 - 2018 2015 - 2018 2015 - 2018 2015 - 2018 

Aantal pensioenen 
rust 

overleving 

    
+2,98% +1,25% +2,87% +2,78% 
- 0,53% -0,67% -0,54% -0,64% 

Bedrag van de uitgaven 
rust 

overleving 

    
+3,63% +2,97% +4,24% +3,18% 
-0,06% +0,77% -0,01% -0,43% 

Nieuwe gevallen rust     
vrouwen en mannen +1,16% +2,08% +6,07% +0,59% 

 
Wat de gemiddelde jaarlijkse toename van de uitgavenbedragen betreft, dient men voor ogen te houden dat, ook al zijn alle verhogingen uiteraard buiten inflatie, 
een aantal herwaarderingsmaatregelen toch inbegrepen zijn, in het bijzonder in 2015 en 2016. 
 
Het jaar 2014 kent een sterke stijging van het aantal gerechtigden in vergelijking met het jaar daarvoor (3,49%). De trend is in de komende jaren dalend omwille 
van de maatregelen inzake vervroegd pensioen.  
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Bijlage 2: Vastlegging van de beheerskredieten 
1 De beheerskredieten 

 
1.1 De samenstelling 

Artikel 11, §2, 2°, van het Koninklijk Besluit van 3 april 1997 bepaalt dat de beheersbegroting de ontvangsten en uitgaven omvat die betrekking hebben op het 
beheer van de instelling. De beheerskredieten voor de uitgaven omvatten drie categorieën: de personeelskredieten, de werkingskredieten en de 
investeringskredieten. 
 

1.2 De beheerskredieten 2016 voor de uitgaven 
 

Beheersbegroting – Basisopdrachten 2016 
 In euro 
Personeelsuitgaven 105.017.000 
Werkingsuitgaven 15.876.142 
Gewone 5.150.142 
Informatica 10.722.000 
Investeringsuitgaven 2.373.000 
Informatica 2.152.000 
Gewone (Meubilair) 221.000 
Werkingsuitgaven en investeringen 18.249.142 
Totaal beheersuitgaven (behalve gebouwen) 123.262.142 
Gebouwen 579.510 
Totaal Genormeerde beheersuitgaven (gebouwen inbegrepen) 123.841.652 

 
Beheersbegroting – Projecten 2016 
 In euro 
Personeelsuitgaven 0 
Werkingsuitgaven 9.550.000 
Gewone  0 
Informatica  9.550.000 
Investeringsuitgaven 0 
Informatica 0 
Gewone (Meubilair) 0 
Werkingsuitgaven en investeringen Projecten 0 
Globale beheersbegroting 133.391.652 
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1.3 Begrotingsartikels per categorieën van uitgaven 
 

Personeelsuitgaven 8111 Bezoldigingen van het personeel 

8112 Sociale bijdragen ten laste van de instelling 

8113 Rechtstreekse en onrechtstreekse sociale vergoedingen 

8114 Overdracht aan het Fonds voor vakbondspremies 
Werkingsuitgaven  
 ~ Gewone werking   

8121 Lokaalkosten 

8122 Uitgaven voor energieverbruik 

8123 Bureel-, publicatie- en publiciteitskosten 

8125 Beroepsopleiding van het personeel 

8126 Representatie-, reis- en verblijfkosten 

8128 Honoraria andere dan voor betwiste zaken 

8129 Sociale dienst van het personeel (uitgez. pensioenen en leningen) 

8135 Bezoldigingen aan personen administratief verbonden aan de instelling 

8218 Interesten op leasingschulden 

8219 Interesten op leningen aan het personeel 

8811 Waarborgen en borgtochten  
~ Informatica 8141 Informaticakosten met betrekking tot Smals 

8142 Informaticakosten met betrekking tot andere derden 
Investeringsuitgaven  
 ~ Gewone investeringen    

8721 Machines voor administratief gebruik 

8731 Meubilair, materieel en schutsels voor administratief gebruik 

8733 Rollend materieel voor administratief gebruik 

8734 Beroepsbibliotheek voor administratief gebruik 

8942 Terugbetaling van leasingschulden - roerende goederen 
 ~ Informatica-investeringen 8702 Informaticaprojecten betreffende andere derden 

8732 Informatica-investeringen 
 ~ Onroerende investeringen 8742 Oprichtings-, vernieuwings- en waardevermeerderende uitbreidingskosten 
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1.4 Parameters voor de beheerskredieten voor de jaren 2017 en 2018 
 

In euro Parameters voor 2017 en 2018 
Beheersbegroting – Basisopdrachten 

Personeelsuitgaven 

 
De impact van de eventuele indexering van de wedden van het personeel 
wordt opgenomen in de interdepartementale provisie.  

Werkingsuitgaven 

Gewone Begroting vorig jaar x inflatieparameter.  

Eigen 
informatica 

Begroting vorig jaar x inflatieparameter. 

Informatica 
MvM-Smals 

Begroting vorig jaar x inflatieparameter. 

Investeringsuitgaven 

Informatica Begroting vorig jaar x inflatieparameter. 

Gewone 
(Meubilair) 

Begroting vorig jaar x inflatieparameter. 

Gebouwen 

Worden elk jaar in functie van de behoeften bepaald en voor zover de 
regeringscommissaris van Begroting hieromtrent een gunstig advies heeft 
verleend, rekening houdende met in het bijzonder de evolutie van het meerjarig 
programma.  
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2 Verdeling van de beheerskredieten – uitgaven 
 

   Personeelsuitgaven 
8111 R Bezoldigingen van het personeel 
8112 R Sociale bijdragen ten laste van de instelling 
8113 R Rechtstreekse en onrechtstreekse sociale vergoedingen 
8114 R Overdracht aan het Fonds voor vakbondspremies 

 
Werkingsuitgaven 

8121 R Lokaalkosten 
8122 R Uitgaven voor energieverbruik 
8123 R Bureel-, publicatie- en publiciteitskosten 
8125 R Beroepsopleiding van het personeel 
8126 R Representatie-, reis- en verblijfkosten 
8128 R Honoraria andere dan voor betwiste zaken 
8129 R Sociale dienst van het personeel (uitgez. pensioenen en leningen) 
8135 R Bezoldigingen aan personen administratief verbonden aan de instelling 
8141 R Informaticakosten met betrekking tot Smals 
8142 R Informaticakosten met betrekking tot andere derden 
8218 R Interesten op leasingschulden 
8219 R Interesten op leningen aan het personeel 
8811 R Waarborgen en borgtochten 

 Investeringsuitgaven 
8702 R Informaticaprojecten betreffende andere derden 
8721 R Machines voor administratief gebruik 
8731 R Meubilair, materieel en schutsels voor administratief gebruik 
8732 R Informatica-investeringen 
8733 R Rollend materieel voor administratief gebruik 
8734 R Beroepsbibliotheek voor administratief gebruik 
8742 R Oprichtings-, vernieuwings- en waardevermeerderende uitbreidingskosten 
8942 R Terugbetaling van leasingschulden - roerende goederen 

De budgettaire artikels gevolgd door een R kunnen het onderwerp uitmaken van een kredietoverdracht 
in toepassing van artikel 14 § 2 van het KB van 03.04.1997. 
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3 Verdeling van de beheerskredieten – ontvangsten 
 

Werkingsontvangsten 
9121 Opbrengsten van verkoop van niet-duurzame goederen 
9122 Tegemoetkomingen van derden in de werkingsuitgaven 
9123 Opbrengsten van verhuring van administratieve goederen 
9128 Terugbetaling van werkingskosten voor geleverde diensten aan derden 
9134 Creditnota’s en later toegestane ristorno’s op gewone leveringen 
9712 Verkoop onroerende goederen 
9731 Meubilair, materieel, schutsels 
9732 Machines 
9733 Rollend materieel 
9782 Verkoop informatica-apparatuur 
9823 Financiële leningen en voorschotten toegestaan door de instelling 
9929 Waarborgen en borgtochten ontvangen van derden 
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4 Vastlegging van de beheerskredieten 
 

4.1  Inleiding 
 

Deze bijlage beschrijft uitvoerig de vastlegging van de beheerskredieten: enerzijds voor de begrotingen betreffende de basisopdrachten, anderzijds voor de 
begrotingen betreffende de projecten. 
 

4.2  Beheerskredieten betreffende de basisopdrachten 
 

De onderstaande tabel bevat de referentiebedragen 2015. De genormeerde bedragen zijn de bedragen die zijn vastgelegd door de omzendbrief van 22 
december 2015 en houden rekening met de notificatie van de begrotingscontrole 2015 MR 3 april 2015: besparing van 7,5 miljoen met een aandeel voor de RVP 
van 482.588 EUR). 
 

In euro 2015 
Beheersbegroting – Basisopdrachten 
Personeelsuitgaven 107.243.476 
Werkingsuitgaven  17.816.000 
Gewone 4.654.000 
Informatica 13.162.000 
Investeringsuitgaven 2.397.000 
Informatica 2.174.000 
Gewone (Meubilair) 223.000 
Werkingsuitgaven en investeringen 20.213.000 
Totaal beheersuitgaven (behalve gebouwen) 127.443.000 
Gebouwen 585.482 
Totaal Genormeerde beheersuitgaven (gebouwen inbegrepen) 128.041.958 

 
1. Personeelskredieten 
 

De raming van de personeelskredieten omvat zowel het statutaire personeel als het contractuele personeel.  
 
~ Vastlegging begroting 2016 

De voor 2016 gevraagde personeelskredieten zijn gebaseerd op de genormeerde kredieten 2015 vastgelegd door de omzendbrief van 22 december 2015 en 
bevatten de besparing van 4% opgenomen in de notificaties Begroting 2015-2019. 
De personeelskredieten 2016 zijn vastgelegd op 105.017.000 EUR (2015*0,98). 
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~ Vastlegging begrotingen 2017–2018 
• 2017: kredieten 2016*0,98 
• 2018: kredieten 2017*0,98  

De personeelskredieten voor de jaren 2017 en 2018 worden bekomen door op de begroting van het vorige jaar de verhoging van de gezondheidsindex toe te 
passen (indeximpact is opgenomen in de interdepartementale provisie). 

2. Werkingskredieten 
 
2.1. Gewone werkingskredieten (= behalve informatica) 

 
~ Vastlegging begroting 2016 

De gewone werkingskredieten worden geraamd op basis van het genormeerde bedrag 2015 vastgelegd bij de omzendbrief van 22 december 2015 en 
bevatten de besparing van 20% opgenomen in de notificaties Begroting 2015-2019 en een verhoging met 1% inflatie vastgelegd in de begrotingscirculaire 
prefiguratie 2016. 
De gewone werkingskredieten zijn vastgelegd op 5.150.000 EUR (2015*0,98*1,01). 
 

~ Vastlegging begrotingen 2017–2018 
• 2017: kredieten 2016*0,98 
• 2018: kredieten 2017*0,98 

De gewone werkingskredieten voor de jaren 2017 en 2018 worden bekomen door op de begroting van het vorige jaar de inflatieparameter toe te passen.  
 

2.2. Informaticawerkingskredieten 
 
De informaticawerkingskredieten in verband met de basisopdrachten kunnen worden verdeeld in twee componenten: de recurrente kosten (de kosten voor de 
basisopdrachten) en de projecten. 
 
2.2.1. Recurrente kosten 

 
De recurrente kosten zijn de uitgaven die nodig zijn om de bestaande computersystemen operationeel te houden en aan te passen aan de 
technologische evolutie.  
 

~ Vastlegging begroting (zonder de projecten) 
De recurrente kosten in 2015 zijn de kosten vastgelegd bij de omzendbrief van 22 december 2015. 
Voor 2015 geeft dat 13.162.000 EUR voor de recurrente informaticawerkingsmiddelen (bevatten een besparing van 20%) en een verhoging met 1% 
inflatie vastgelegd in de begrotingscirculaire prefiguratie 2016. De kredieten dekking van de recurrente kosten bedragen voor 2016 
10.722.000 EUR (2015*0,98*1,01). De informaticawerkingskredieten voor de jaren 2017 en 2018 worden bekomen door op de begroting van het vorige 
jaar de verhoging van de inflatieparameter toe te passen. 
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2.2.2. Projecten  
 

• 2016  9.550.000 EUR 
• 2017  7.990.000 EUR  
• 2018  8.050.000 EUR 

 
3. Investeringskredieten 

 
3.1. Investeringen behalve informatica (meubilair) 

 
~ Vastlegging begroting 2016 

De gewone investeringskredieten worden geraamd op basis van het genormeerde bedrag 2015 vastgelegd bij de omzendbrief van 22 december 2015 
en bevatten de besparing van 20% opgenomen in de notificaties Begroting 2015-2019 en een verhoging met 1% inflatie vastgelegd in de 
begrotingscirculaire prefiguratie 2016. Voor 2016 bedraagt het investeringskrediet 221.000 EUR (2015*0,98*1,01).  

~ Vastlegging begrotingen 2017-2018 
De investeringskredieten behalve informatica voor de jaren 2017 en 2018 worden bekomen door op de begroting van het vorige jaar de 
inflatieparameter toe te passen. 

 
3.2. Investeringen op het vlak van de informatica 

 
~ Vastlegging begroting 2016 (zonder de projecten) 

De investeringskredieten op het vlak van informatica zijn de genormeerde kredieten 2015 vastgelegd bij de omzendbrief van 22 december 2015 en 
bevatten de besparing van 20% opgenomen in de notificaties Begroting 2015-2019 en een verhoging met 1% inflatie vastgelegd in de 
begrotingscirculaire prefiguratie 2016. Het krediet 2016 bedraagt 2.152.000 EUR (2015*0,98*1,01). 

~ Vastlegging begrotingen 2017-2018 
De informatica-investeringskredieten voor de jaren 2017 en 2018 worden bekomen door op de begroting van het vorige jaar de inflatieparameter toe te 
passen.  

 
3.3. Investeringen onroerende goederen 

 
~ Vastlegging begroting 2016 

De investeringskredieten onroerende goederen worden geraamd op basis van het genormeerde bedrag 2015 vastgelegd bij de omzendbrief van 22 
december 2015 en bevatten de besparing van 20% opgenomen in de notificaties Begroting 2015-2019 en een verhoging met 1% inflatie vastgelegd in 
de begrotingscirculaire prefiguratie 2016. Voor 2016 bedraagt het investeringskrediet 579.000 EUR (2015*0,98*1,01). 

~ Vastlegging begrotingen 2017-2018 
De investeringskredieten onroerende goederen voor de jaren 2017 en 2018 worden elk jaar in functie van de behoeften bepaald en voor zover de 
Regeringscommissaris van Begroting hieromtrent een gunstig advies heeft verleend, rekening houdende met in het bijzonder de evolutie van het 
meerjarig programma. De investeringskredieten onroerende goederen voor de jaren 2017 en 2018 worden bekomen door op de begroting van het 
vorige jaar de inflatieparameter toe te passen.   
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Bijlage 3: Bijkomende kredieten per programmadoelstelling 
 
Voor de realisatie van een hele reeks doelstellingen werden bijkomende kredieten toegekend. Het detail per programma evenals de link met de in deze 
overeenkomst opgenomen doelstelling wordt in onderstaande tabel opgenomen. De verwezenlijking van de overige doelstellingen is gelinkt met de rest van de via 
deze overeenkomst toegekende beheersenveloppe.  
 

Programma 
Bijkomende kredieten (EUR) 

Link met verbintenissen RVP 
2016 2017 2018 

Gekende wettelijke 
wijzigingen 612.600 315.000 0 Basismissies 

Toekomstige 
wettelijke wijzigingen 887.700 1.775.400 1.775.400 Basismissies 

 
Pensioenmotor 
+ Theseos V4 

 
4.700.000 

 
3.900.000 

 
4.950.000 

SD1.1: 
∼ Online toegang tot automatische en stelseloverschrijdende standaardramingen op basis van bij de 

pensioeninstellingen aanwezige informatie en die een idee geven van de vroegst mogelijke ingangsdatum 
(2016) en van pensioenbedrag (2017).  

∼ Een online simulator voor loopbaanwijzigingen in alle stelsels die eind 2017 operationeel is.  
∼ De mogelijkheid om onvolledigheden of fouten in de loopbaan te signaleren.  
 
113 | Aantal werknemers waarvoor de vroegst mogelijke ingangsdatum  raadpleegbaar is binnen mypension.be:
 75% (2016), 80% (2017), 85% (2018) 
 
SD1.2: 
∼ Het respecteren van het principe van de unieke vraagstelling. Hiertoe werkt de RVP samen met RSVZ en 

PDOS een unieke procedure uit voor de gegevensinzameling bij de burger bij het bepalen van zijn 
pensioenrechten. 

 
123a | Ramingen RPW op aanvraag binnen 28 dagen: 80% (2018) 
123b | Ramingen RPW op aanvraag binnen 60 dagen: 70% (2016-2017) 
 
SD2.4: 
Samen met de andere pensioeninstellingen bouwt de RVP mypension.be verder uit als uniek pensioenportaal 
dat toegang geeft tot alle persoonlijke pensioeninformatie uit de eerste en de tweede pijler. 
 
SD3.1: 
Via de pensioenmotor realiseert de RVP samen met de andere pensioeninstellingen stelseloverschrijdende 
controles bij het samenstellen van een unieke pensioenloopbaan en de daaruit voortvloeiende rechten. 
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SD3.1: 
De RVP optimaliseert het proces waarbij loopbaangegevens van werknemers worden omgezet naar 
pensioenverzekeringstijdvakken. 
 
SD3.2: 
De RVP neemt voor het einde van deze overeenkomst een nieuwe rekenmotor werknemerspensioenen in 
gebruik. Deze motor:  
∼ is uniek en kan dus zowel voor het simuleren, ramen als toekennen van pensioenrechten gebruikt worden.  
∼ kan real-time berekeningen uitvoeren.  
∼ laat een meer geautomatiseerde toekenning toe. 
∼ wordt via een orkestratiesysteem verbonden met de berekeningsmotoren van RSVZ en PDOS om op die wijze 

stelseloverschrijdende berekeningen mogelijk te maken.  
 
Rekening houdend met de nieuwe technische mogelijkheden hertekent de RVP zijn berekeningsprocessen. 
Gelijkaardige stappen (zoals gegevensinzameling bij de burger) worden samengevoegd en overbodig geworden 
manuele stappen (ondermeer door het invoeren van geautomatiseerde controles) worden geëlimineerd. Deze 
automatisering moet de RVP op lange termijn toelaten om de stijgende werkdruk als gevolg van de ‘vergrijzing’ te 
verlichten.  
 
321 | Beslissingen zonder menselijke tussenkomst in de berekening: 25% (2018) 
 

Pharos 800.000 600.000 200.000 

SD3.3: 
∼ een snellere correcte opvolging van de inhouding van bijdragen door de integratie van het pensioenkadaster 

binnen het uniek elektronisch dossier. 
 

BEX  252.000 252.000 0 

SD3.3: 
∼ het verfijnen en uitbreiden van de internationale gegevensuitwisseling inzake levensbewijzen en 

pensioenbedragen, mits het elektronisch ter beschikking stellen van de benodigde gegevens door de 
buitenlandse instellingen.  
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Data-uitwisseling 
(Schuldrecuperatie, 
anti-fraude en Only 
Once)  

 
310.000 

 
975.000 

 
975.000 

SD3.3:  
De RVP zet in de eerste plaats in op een correcte en tijdige betaling. Een correcte betaling houdt ook in dat 
onterechte betalingen en fraude worden voorkomen. Hiertoe worden in de processen de nodige interne controles 
ingebouwd en opgevolgd, en wordt verder ingezet op preventieve acties zoals de waarschuwingen in het kader 
van een toegelaten activiteit en de verblijfs- en bestaansmiddelen IGO. Ook wordt maximaal gebruik gemaakt van 
elektronische gegevens aanwezig bij binnenlandse en buitenlandse administraties.  
 
Hiertoe maakt de RVP verder werk van: 
∼ een verstrenging van de controle op het verblijfsbewijs in het kader van de IGO (onder voorbehoud van de 

nodige reglementaire aanpassingen). 
∼ het verfijnen van de gegevensstromen met de FOD Financiën in het kader van de IGO. 
Wanneer alsnog onterechte betalingen worden vastgesteld of wanneer er schulden ontstaan door de opdracht tot 
beslag voor derden of als gevolg van een herzieningsbeslissing van de rechten, dient de RVP deze zo snel 
mogelijk terug te vorderen.  
 
Hiertoe gaat de RVP voor het einde van deze overeenkomst over tot: 
∼ een uniformering, meer doorgedreven automatisering en integratie binnen het uniek elektronisch dossier van 

de behandeling van teruggekeerde bedragen (omwille van overlijden, afgesloten rekeningnummer, ...).  
∼ een elektronische gegevensuitwisseling met FOD Financiën in het kader van schuldbeslag. 
∼ een volledige automatisering van het proces dat loopt van toekenning tot terugvordering. 

331 | Terugvorderingen binnen 2 maanden betekend: 
 50% (2016), 70% (2017), 90%(2018) 

Tot slot integreert de RVP de opvolging van de afhandeling van rekeningnummers binnen zijn uniek elektronisch 
dossier om een tijdige betaling op rekeningnummer te kunnen garanderen.  

Verbetering 
financiële 
inschattingen 

2.010.000 180.000 180.000 
SD4.1: 
De beleidsmakers, zijnde de regering, maar ook de sociale partners, worden ondersteund in hun besluitvorming. 
Deze steun neemt de vorm aan van een persoonlijke ondersteuning, zowel op strategisch en juridisch als op 
financieel en actuarieel vlak. De RVP in zijn rol van kenniscentrum pensioenen:  

∼ Reikt de beleidsverantwoordelijken ideeën en voorstellen aan op basis van zijn praktische terreinkennis;  
∼ Schat de budgettaire weerslag van de geplande maatregelen in aan de hand van  actuariële studies; 

 
SD4.3: 
Om de massa aan gegevens waarover de RVP beschikt toegankelijker en transparanter te maken en om 
simulaties, ramingen en prognoses van de budgettaire weerslag te kunnen uitvoeren, blijft de RVP investeren in 
zijn datawarehouse en in een betrouwbare simulatietool. 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de hierboven vermelde programma’s met een financiële return-on-investment (ROI). 
 

Programma 
ROI Opdrachtenbegroting (EUR) 

2016 2017 2018 

BEX  53.000 504.000 504.000 
Data-uitwisseling (Schuldrecuperatie, 
anti-fraude en Only Once)  

0 0 15.000.000 
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Bijlage 4: Basisprincipes berekening Key Performance Indicators 
 
Afkortingen 
RPW: Rustpensioen in het werknemersstelsel 
OPW: Overlevingspensioen in het werknemersstelsel 
IGO: Inkomensgarantie voor Ouderen 
EMAS: Europees Milieumanagement- en Audit Schema 
 
Termijnen in kalenderdagen 
De termijnen zijn uitgedrukt in kalenderdagen. Echter, indien het aantal effectieve werkdagen gedurende de termijn minder dan 5 bedraagt, mag de RVP een 
periode van 5 werkdagen als te respecteren termijn nemen.  
 
Definitieve en voorlopige pensioenbeslissingen 
Wanneer de RVP niet in staat is een definitieve pensioenbeslissing te nemen, neemt hij een voorlopige beslissing waarin de redenen worden uiteengezet die het 
nemen van een definitieve beslissing verhinderen. KPI 124 en 133 betreffen daarom zowel definitieve als voorlopige beslissingen.  
 
Opschorting termijnen 
De termijnen van de KPI’s 114, 123, 124, 133 en 137 worden opgeschort zolang de RVP wacht op noodzakelijke informatie die enkel door de sociaal verzekerde 
of door een niet-federale of buitenlandse instelling kan verstrekt worden. Voor KPI 125 wordt ook de periode waarin de RVP wacht op informatie van een andere 
Belgische federale instelling opgenomen.  
 
Voor de rustpensioenen die uiterlijk 70 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum betekend dienen te worden, wordt deze termijn van 70 dagen enkel opgeschort 
vanaf het ogenblik dat in de periode tussen de aanvraag en de 70 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum het aantal dagen waarop de RVP niet wacht op de 
hiervoor vermelde noodzakelijke informatie minder dan 70 dagen bedraagt.  
 
Tenzij de Raad voor de Uitbetaling van de Voordelen zijn bevoegdheid heeft gedelegeerd aan de administrateur-generaal van de RVP, wordt de termijn van 
KPI 137 ook geschorst tussen het ogenblik dat de RVP zijn voorstel aan de Raad overmaakt en het ogenblik dat de Raad een beslissing neemt.  
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Bijlage 5: Wijze van berekening en vaststelling van het maximumbedrag van de kredieten voor het 
statutair personeel 
 
Artikel 5 § 2, 6° van het Koninklijk Besluit van 3 april 1997 bepaalt dat in de bestuursovereenkomst de wijze van berekening en de vaststelling van het 
maximumbedrag van de kredieten inzake personeel voorbehouden aan de statutaire personeelsleden wordt geregeld. 
 
De wijze van berekening die wordt weerhouden geeft het theoretisch maximumbedrag weer van de kredieten nodig voor het statutair personeel. Worden voor de 
vaststelling van dit bedrag in aanmerking genomen: 
~ het totaal aantal statutaire betrekkingen voorzien in het besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor 

Pensioenen. 
~ een eenheidskostprijs per schaal of weddeschaalgroep gekoppeld aan deze betrekkingen. Deze kostprijs (barema aan 100%) met inbegrip van de haard- / 

standplaatsvergoeding komt overeen met het gemiddelde van het minimum van de schaal, waarbij rekening wordt gehouden met de vereiste anciënniteit die 
toegang geeft tot de graad of de schaal, met naleving van de programmanormen en het maximum van de schaal (methodologie die door de algemene 
inspectie van Financiën weerhouden wordt bij de begrotingsevaluatie van de nieuwe personeelsformaties). 

 
De werkwijze weerhouden voor de gemene graden voor al de openbare diensten werd voor de bijzondere graden bij de RVP toegepast. 
 
Worden bij de aldus berekende weddeschalen gevoegd: 
~ het vakantiegeld, eindejaarspremie, en andere uitkeringen of vergoedingen in toepassing van het geldelijk statuut; 
~ de eraan verbonden sociale bijdragen (werkgeversbijdragen, loonmatiging, bijdrage in pool voor de pensioenen van de openbare sector); 
~ de directe en indirecte uitkeringen ten laste van de RVP; 
~ de overdracht naar het fonds voor de vakbondspremies. 
 
In deze theoretische berekening, gesteund op de voltijdse tewerkstelling van de betrekkingen voorzien in het personeelsplan, worden de kosten verbonden aan 
de premies voor halftijdse vervroegde uittreding, voor de vrijwillige 4 dagenweek, voor de bijdragen voor het fonds voor overlevingspensioenen ten laste van de 
werkgever (wet van 10 april 1995) evenals de lasten verbonden aan de in disponibiliteitsstelling wegens ziekte, niet in aanmerking genomen. Het aldus 
vastgestelde maximaal bedrag, opgenomen in artikel 73 van de bestuursovereenkomst (in duizenden euro) wordt tegen de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt 
van 1 januari 2013 (160,84) berekend. 
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