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(Bull. off. XIII, nr. 209) 
Wet van 30 april 1836  

 
Provinciewet.  
 
herdrukt krachtens het koninklijk besluit van 27 november 1891 (Staatsbl. 23 december). 
 
De nederlandstalige tekst werd ingevoerd bij de wet van 27 mei 1975 (Staatsbl. 22 augustus). 
 
Gewijzigd bij

 

 : o.a. de wetten van 22 januari 1931 (Staatsbl. 29 januari), 24 april 
1958 (Staatsbl. 2-3 juni), 3 april 1973 (Staatsbl. 16 mei), 6 juli 1987 (Staatsbl. 18 augustus) en 
6 augustus 1993 (Staatsbl. 17 september). 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 4 Gewijzigd bij de wetten van 3 april 1973, art. 1 en 6 juli 1987, art. 1, §§ 1 en 2. 
 
 De commissarissen van de Regering bij de provincieraden voeren de titel van gou-

verneur van de provincie. 
 
 Zij worden benoemd en afgezet door de Koning; de griffiers worden benoemd, ge-

schorst en afgezet door de provincieraad onder de door de Koning vastgestelde 
voorwaarden. 

 
 De provinciegriffiers worden van ambtswege op pensioen gesteld en kunnen hun 

rechten op het pensioen doen gelden onder dezelfde voorwaarden als de ambtena-
ren van de rijksbesturen. 

 
Art. 69 De provincieraad is verplicht elk jaar op de begroting van uitgaven te brengen alle 

uitgaven die door de wetten aan de provincie zijn opgelegd en inzonderheid de vol-
gende : 

 
 1° Opgeheven bij de wet van 22 januari 1931, art. 9, 3°, opnieuw ingevoegd bij de 

wet van 24 april 1958, art. 2, gewijzigd bij de wet van 6 juli 1987, art. 3 en ver-
vangen door de wet van 6 augustus 1993, art. 16, 1°. 

 
  De wedden van de griffier en van de leden van de bestendige deputatie, hun 

rust- en overlevingspensioenen en, in voorkomend geval, de bijdragen waaruit 
zij kunnen worden bestreden, alsook hun reiskostenvergoedingen; 

 
 ...... 
 
 14° Vervangen door de wet van 6 augustus 1993, art. 16, 2°. 
 
  De pensioenen van de gewezen bedienden van de provincie en, in voorko-

mend geval, de bijdragen waaruit zij kunnen worden bestreden, overeenkom-
stig het door de raad aangenomen reglement. 
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(Bull. off. XV nr. 90) 
Wet van 2 mei 1837  

 
Op de mijnen. 
 
Gewijzigd bij

 

 : de wet van 9 augustus 1920 (Staatsbl. 5 september) en de wet van 15 april 
1949 (Staatsbl. 5 mei). 

- UITTREKSEL - (1
 

) 

Art. 8 Gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1920, art. 1 en 15 april 1949, art. 4. 
 
 ...... 
 
 De voorzitter en de leden van de Mijnraad worden in rust gesteld op de leeftijd van 

70 jaar. 
 

                                                 
1 Enkel een gedeelte van artikel 8 is belangrijk inzake pensioenen. 
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Algemene wet van 21 juli 1844  
(Staatsblad 30 juli) 
 
op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 17 februari 1849 (Staatsbl. 19 februari), 7 maart 1867 (Staatsbl. 
9 maart), 30 juli 1879 (Staatsbl. 7 augustus), 10 januari 1886 (Staatsbl. 15 januari), 31 mei 1890 
(Staatsbl. 9/10 juni), 8 september 1891 (Staatsbl. 12 sept.), 26 juni 1894 (Staatsbl. 4 juli), 
11 september 1895 (Staatsbl. 22 sept.), 24 april 1900 (Staatsbl. 30 april/1 mei), 15 mei 1920 
(Staatsbl. 24/26 mei), 3 juni 1920 (Staatsbl. 11 juni), 6 maart 1925 (Staatsbl. 11 maart), 29 juli 
1926 (Staatsbl. 4 augustus), 24 november 1928 (Staatsbl. 1 december), de K.B.'s nr. 5 van 
28 juni 1933 (Staatsbl. 29 juni), nr. 16 van 15 oktober 1934 (Staatsbl. 15/16 oktober), nr. 216 
van 20 december 1935 (Staatsbl. 22 december), nr. 221 van 27 december 1935 (Staatsbl. 
29 december), de wetten van 25 maart 1937 (Staatsbl. 9 april), 9 juni 1947 (Staatsbl. 20 juni), 
14 juli 1951 (Staatsbl. 29 juli), 2 augustus 1955 (Staatsbl. 14 augustus), 9 juli 1956 (Staatsbl. 
21 juli), 20 maart 1958 (Staatsbl. 29 maart), 14 maart 1960 (Staatsbl. 4 april), 14 februari 1961 
(Staatsbl. 15 februari), 25 maart 1965 (Staatsbl. 10 april), 13 april 1965 (Staatsbl. 4 mei), 4 juli 
1966 (Staatsbl. 28 juli), 3 juli 1967 (Staatsbl. 10 augustus), 10 oktober 1967 (Staatsbl. 31 okto-
ber), 5 augustus 1968 (Staatsbl. 24 augustus), 16 februari 1970 (Staatsbl. 28 februari), 17 juni 
1971 (Staatsbl. 13 juli), 20 juli 1971 (Staatsbl. 25 augustus), 29 juni 1972 (Staatsbl. 26 augus-
tus), 11 juli 1973 (Staatsbl. 28 augustus), 20 november 1974 (Staatsbl. 25 februari 1975), 
23 december 1974 (Staatsbl. 31 december 1974 - erratum Staatsbl. 3 januari 1975), 20 juli 
1977 (Staatsbl. 6 oktober), 29 november 1977 (Staatsbl. 7 januari 1978), 22 december 1977 
(Staatsbl. 24 december), 27 december 1977 (Staatsbl. 31 januari 1978), 5 augustus 1978 
(Staatsbl. 17 augustus), 3 juni 1982 (Staatsbl. 17 juni),15 mei 1984 (Staatsbl. 22 mei), 25 juni 
1987 (Staatsbl. 24 juli), 21 mei 1991 (Staatsbl. 20 juni), 20 juli 1991 (Staatsbl. 1 augustus - erra-
tum Staatsbl. 22 oktober en 20 november), 25 januari 1999 (Staatsbl. 6 februari), het K.B. van 
20 juli 2000 (Staatsbl. 30 augustus - eerste uitgave), de wet van 30 maart 2001 (Staatsbl. 
18 april), het K.B. van 10 juli 2001 (Staatsbl. 27 juli), de wet van 3 februari 2003 (Staatsbl. 
13 maart - eerste uitgave; erratum Staatsbl. 22 mei - tweede uitgave), de K.B.'s van 25 maart 
2003 (Staatsbl. 8 april - eerste uitgave), 3 april 2003 (Staatsbl. 15 mei - tweede uitgave), 7 mei 
2004 (Staatsbl. 25 mei - tweede uitgave), de programmawet van 9 juli 2004 (Staatsbl. 15 juli - 
tweede uitgave), de wetten van 11 april 2005 (Staatsbl. 10 juni), 12 januari 2006 (Staatsbl. 
3 februari - tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart), het K.B. van 30 januari 2006 (Staatsbl. 
16 februari), de wetten van 27 maart 2006 (Staatsbl. 11 april - eerste uitgave), 20 juni 2006 
(Staatsbl. 26 juli), 28 februari 2007 (Staatsbl. 10 april), 25 april 2007 (Staatsbl. 11 mei) het K.B. 
van 3 juni 2007 (Staatsbl. 15 juni - derde uitgave), de K.B.’s van 20 december 2007 (Staatsbl. 
30 januari 2008), het K.B. van 20 december 2007 (Staatsbl.5 maart 2008; erratum Staatsbl. 
5 mei 2008), de wetten van 8 juni 2008 (Staatsbl.16 juni - tweede uitgave) en 22 december 
2008 (Staatsbl. 29 december), het K.B. van 27 september 2009 (Staatsbl. 22 oktober), het K.B. 
van 18 december 2009 (Staatsbl. 8 februari 2010), de wet van 28 december 2011 (Staatsbl. 
30 december – vierde editie) en het K.B. van 5 december 2011 (Staatsbl. 29 januari 2013).. 
 
 TITEL I. RUSTPENSIOENEN 
 
 HOOFDSTUK I. Rustpensioenen in het algemeen 
 
 Afdeling I. Toelating tot pensioen 
 
Art. 1 Het eerste lid aldus vervangen bij art. 29 van de wet van 5 augustus 1968 en 

nadien aldus gewijzigd bij art. 1 van de wet van 17 juni 1971 en art. 39 van de 
wet van 23 december 1974; het tweede lid aldus vervangen bij art. 29 van de 
wet van 5 augustus 1968 en het derde lid toegevoegd bij art. 1 van de wet van 
25 maart 1937. 
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 Aan magistraten, ambtenaren en personeelsleden, die, ingevolge een vaste 
benoeming of ingevolge een door of krachtens de wet daarmee gelijkgestelde 
benoeming, deel uitmaken van het algemene bestuur en uit de Staatskas wor-
den bezoldigd, kan pensioen worden verleend op de leeftijd van vijfenzestig 
jaar en na twintig jaar dienst.(1

 
) 

 De minimumdiensttijd is dertig jaar wanneer bijzondere bepalingen onder ver-
wijzing naar de bij deze wet ingestelde regeling, voor enig ander persoon wiens 
pensioen ten laste komt van de Staatskas, voorzien in de mogelijkheid van 
pensionering op een lagere leeftijd dan vijfenzestig jaar, zonder een minimum-
diensttijd te bepalen. 

 
 Voor provinciegouverneurs en arrondissementscommissarissen wordt die mi-

nimumdiensttijd evenwel bepaald op zeven, respectievelijk vijftien jaar, in die 
hoedanigheid. 

 
Art. 2 Aldus vervangen bij art. 2 van de wet van 17 juni 1971. 
 
 Personen als bedoeld in artikel 1, die, bij een vaste benoeming of bij een door 

of krachtens de wet daarmee gelijkgestelde benoeming, met een hoofdbetrek-
king (2) zijn bekleed, kunnen, ongeacht hun leeftijd of diensttijd, worden ge-
pensioneerd wanneer zij blijken niet in staat te zijn om hun ambt te blijven uit-
oefenen.(3) 

 
Art. 3 Aldus vervangen bij art. 2 van de wet van 17 juni 1971. 
 
 Uit hoofde van een bijbetrekking kan pensioen wegens ongeschiktheid niet 

worden verleend dan na ten minste tien jaar dienst. 
 
 Deze tijd wordt tot vijf jaar verminderd indien de ongeschiktheid het gevolg is 

van gebrekkigheid te wijten aan de uitoefening van het ambt. 
 
 Vloeit de ongeschiktheid voort uit een arbeidsongeval, een ongeval op de weg 

naar of van het werk, of uit een beroepsziekte, dan is geen minimum aan 
dienstjaren vereist. 

 
Art. 4 Aldus vervangen bij art. 2 van de wet van 17 juni 1971. 
 
 De Koning bepaalt wat een hoofdbetrekking of een bijbetrekking is in de zin 

van deze wet 
 
Art. 4bis Ingevoegd bij art. 1 van de wet van 14 maart 1960 : het eerste lid nadien aldus 

gewijzigd bij art. 1 van de wet van 4 juli 1966 en bij art. 3, § 1 van de wet van 
17 juni 1971. 

 
 Voor de toepassing van de artikelen 1 en 3 wordt diensttijd, bezoldigd uit de 

Staatskas van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi, meegerekend bij de 
bepaling van het minimum aantal jaren dat recht geeft op pensioen aan in 
Rijksbesturen in dienst getreden magistraten van Belgisch-Congo of van Ru-
anda-Urundi en aan ambtenaren van het Bestuur in Afrika of van de Weer-
macht, die niet behoren tot de actieve kaders van het moederlandse leger. 

 
 Hetzelfde geldt voor dienst bij het Hoofdbestuur van Belgisch-Congo en van 

Ruanda-Urundi, verricht door tijdelijke ambtenaren die nadien de hoedanigheid 
van rijksambtenaar hebben verkregen. 
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Art. 5 Opgeheven bij art. 3, § 2 van de wet van 17 juni 1971. 
 
Art. 6 Recht op pensioen kunnen geven : 
  
 A. Aanvankelijk gewijzigd bij art. 1 van de wet van 10 januari 1886; nadien 

het eerste lid aldus gewijzigd bij art. 67, § 1, 1° van de wet van 15 mei 
1984 en bij art. 2, 1° van de wet van 11 april 2005; het tweede lid inge-
voegd bij art. 1 van de wet van 3 juni 1920 en nadien aldus gewijzigd bij 
art. 39 van de wet van 23 december 1974; het derde lid ingevoegd bij art. 
2 van de wet van 9 juni 1947 en nadien aldus gewijzigd bij art. 67, § 1, 2° 
van de wet van 15 mei 1984; het vierde lid ingevoegd bij art. 16 van de 
wet van 27 december 1977, de aanhef daarvan nadien aldus gewijzigd bij 
art. 67, § 1, 3° van de wet van 15 mei 1984, het eerste streepje aldus ge-
wijzigd bij art. 37 van de wet van 3 juni 1982 en het tweede streepje aldus 
gewijzigd bij de art. 30 en 37 van de wet van 3 juni 1982. 

 
  Burgerlijke of gerechtelijke dienst, verricht ingevolge benoemingen ter 

uitvoering van de wet of vanwege de Regering, en uit de Staatskas be-
zoldigd. Personeelsleden behoorlijk bij een besluit aangesteld in overtal, 
zijn niet onderworpen aan de voorwaarde van benoeming. Hetzelfde geldt 
voor tweede ambassade-secretarissen voor de tijd gedurende welke zij in 
dienst zijn, hetzij buitenslands, hetzij binnenslands bij het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. 

 
  Dubbel aangerekend wordt de tijd gedurende welke magistraten, ambte-

naren of personeelsleden zijn gevangengehouden of weggevoerd we-
gens hun vaderlandslievend gedrag of hun weigering te gehoorzamen 
aan de bevelen van de Duitse overheid, bij of naar aanleiding van de uit-
oefening van hun ambt. 

 
  Voor het pensioen wordt de tijd meegerekend gedurende welke perso-

neelsleden bij het Departement van Financiën in de hoedanigheid van 
aangenomen klerk een niet door de Staat bezoldigde proeftijd hebben 
vervuld vóór hun benoeming in vast verband. 

 
  Voor het pensioen wordt eveneens meegerekend : (4) 
 
  - de tijd waarvoor de betrokkene de hoedanigheid heeft van agent 

van de inlichtingendiensten of gedeporteerde van de oorlog 1914-
1918, op voorwaarde dat hij vóór 1 juli 1924 in dienst is getreden en 
die tijd niet reeds om een andere reden in aanmerking komt. 

 
  Van de werkelijke duur van de medewerking aan de inlichtingendiensten 

of van de deportatie wordt het bewijs geleverd zoals inzake oorlogsrente. 
 
  - de tijd waarvoor de betrokkene het statuut geniet van lid van het 

burgerlijk verzet, van werkweigeraar of van gedeporteerde voor ver-
plichte tewerkstelling van de oorlog 1940-1945, op voorwaarde dat 
hij vóór 1 augustus 1955 in dienst is getreden of dat de koloniale 
dienst die hij kan doen gelden voor het recht op, of de berekening 
van zijn moederlands pensioen, vóór die datum is aangevat, en dat 
die tijd niet reeds om een andere reden in aanmerking komt. 
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  Van de werkelijke duur waarvoor het beoogde statuut is erkend, wordt het 
bewijs geleverd zoals inzake oorlogsrente. 

 
 B. Aanvankelijk gewijzigd bij art. 1, § 2 van de wet van 17 februari 1849; 

nadien het eerste lid aldus vervangen bij art. 110 van de wet van 22 de-
cember 1977 en nadien aldus gewijzigd bij de art. 67, § 1, 4° en 91 van 
de wet van 15 mei 1984; het tweede lid ingevoegd bij art. 1 van de wet 
van 3 juni 1920 en het derde lid opgeheven bij art. 67, § 2 van de wet van 
15 mei 1984. 

 
  Werkelijke militaire dienst voor de tijd van werkelijke aanwezigheid bij het 

korps, evenals de dienst verricht bij de Civiele Bescherming of besteed 
aan taken van openbaar nut overeenkomstig de wetten betreffende het 
statuut van gewetensbezwaarde (5), gecoördineerd bij het koninklijk be-
sluit van 20 februari 1980; de tijd van werkelijke aanwezigheid bij het 
korps, doorgebracht bij de legers op oorlogsvoet, wordt dubbel of drie-
maal aangerekend volgens de regels gesteld betreffende het verkrijgen 
van het militair pensioen wegens dienstjaren. 

 
  Hetzelfde geldt ten aanzien van gevangenhouding of deportatie ten ge-

volge van veroordelingen uitgesproken jegens degenen die tijdens het 
vervullen van hun ambt of hun betrekking meewerkten aan inlichtingen-
diensten of het vertrek uit België vergemakkelijkten van jongelieden die 
zich bij de geallieerde legers hebben vervoegd. 

 
 C. Toegevoegd bij art. 1 van de wet van 11 juli 1973. 
 
  Voltijdse dienst door vrijwilligers kosteloos in griffies of parketten verricht 

vóór 17 augustus 1955. 
 
  Het bewijs van die dienstverrichting kan worden geleverd door alle 

rechtsmiddelen, met inbegrip van getuigenissen.  
 
 D. Het eerste lid toegevoegd bij art. 31 van de wet van 3 juni 1982 en nadien 

aldus gewijzigd bij art. 67, § 1, 5° van de wet van 15 mei 1984 en art. 28 
van de wet van 25 juni 1987; het tweede lid ingevoegd bij art. 31, het der-
de en het vierde lid ingevoegd bij art. 32 van de wet van 3 juni 1982; het 
derde lid nadien aldus gewijzigd bij art. 67, § 1, 6° van de wet van 15 mei 
1984. 

 
  De tijd waarvoor de betrokkene het voordeel geniet van de wet van 

21 november 1974 houdende statuut van weerstander tegen het nazisme 
in de ingelijfde gebieden, voorzover hij vóór 1 augustus 1955 in dienst is 
getreden of vóór dat tijdstip de koloniale dienst heeft aangevat, die hij kan 
doen gelden voor het recht op of de berekening van zijn moederlands 
pensioen. Indien het voormelde statuut geheel of ten dele is toegekend 
overeenkomstig artikel 2, 1°, 3° of 5°, van de wet van 21 november 1974, 
wordt de in aanmerking te nemen tijd dubbel aangerekend bij het bereke-
nen van het pensioen overeenkomstig de regels gesteld voor aanreke-
ning van de militaire oorlogsdienst bedoeld in artikel 73 van de wetten op 
de militaire pensioenen, gecoördineerd op 11 augustus 1923. 

 
  Het voorgaande is alleen van toepassing in de mate waarin de enkel of 

dubbel aan te rekenen tijd aan de betrokkene niet een ten minste even-
waardig voordeel heeft opgeleverd. 
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  Voor het pensioen wordt aangerekend, voorzover daarmee niet reeds om 

een andere reden rekening is gehouden : 
 
  - de tijd waarvoor de betrokkene gerechtigd is op het statuut van poli-

tiek gevangene van de oorlog 1914-1918, voorzover hij vóór 1 juli 
1924 in dienst is getreden; 

 
  - de tijd waarvoor de betrokkene gerechtigd is op het statuut van poli-

tiek gevangene van de oorlog 1940-1945, voorzover hij vóór 1 au-
gustus 1955 in dienst is getreden of vóór dat tijdstip de koloniale 
dienst heeft aangevat, die hij kan doen gelden voor het recht op of 
de berekening van zijn moederlands pensioen. 

 
  De werkelijke duur van de hechtenis als politiek gevangene van de oorlog 

1914-1918 of van het genot van het statuut van politiek gevangene van 
de oorlog 1940-1945 wordt bewezen zoals inzake oorlogsrente, en de in 
aanmerking komende tijd wordt dubbel aangerekend bij het berekenen 
van het pensioen overeenkomstig de regels gesteld voor aanrekening 
van de militaire oorlogsdienst bedoeld in artikel 73 van de wetten op de 
militaire pensioenen, gecoördineerd op 11 augustus 1923, met uitzonde-
ring van de tijd die aan de betrokkene reeds ten minste een evenwaardig 
voordeel heeft opgeleverd. 

 
Art. 7 Aldus gewijzigd bij art. 39 van de wet van 23 december 1974. 
 
 Een magistraat, ambtenaar of personeelslid, die zich bijzonder verdienstelijk 

heeft gemaakt bij de uitoefening van zijn ambt, kan bij inruststelling door de 
Regering worden gemachtigd om de titel van zijn ambt eersthalve te voeren. 

 
 
 Afdeling II. Berekening van pensioenen 
 
Art. 8 Aldus vervangen bij art. 27 van de wet van 21 mei 1991; nadien § 1 vervangen 

bij art. 231, 1° van de wet van 25 januari 1999 (6) en nadien aldus gewijzigd bij 
art. 7, 1° van de wet van 30 maart 2001 en art. 2 van de wet van 20 juni 2006; 
§ 2 ingevoegd bij art. 231, 2° van de wet van 25 januari 1999; het eerste lid na-
dien aldus aangevuld bij art. 7, 2°, a) en b) van de wet van 30 maart 2001, bij 
art. 1 van het K.B. van 25 maart 2003, bij art. 1 van het K.B. van 3 april 2003, 
bij art. 2 van het K.B. van 7 mei 2004, bij art. 1, 1° van het K.B. van 3 juni 2007, 
bij art. 2 van het K.B. van 3 juni 2007 en bij art. 1 van het K.B. van 3 juni 2007 
en gewijzigd bij art. 2 van de wet van 27 maart 2006; het vijfde lid ingevoegd bij 
art. 1 van het K.B. van 10 juli 2001 en nadien aldus vervangen bij art. 1 van het 
K.B. van 30 januari 2006; art. 8 §3 4° ingevoegd bij art. 196 van de wet van 
28 februari 2007 (7); het zesde lid ingevoegd bij art. 1, 2° van het K.B. van 
3 juni 2007; § 3 aldus vernummerd bij art. 231, 3° (8) en de §§ 4 en 5 toege-
voegd bij art. 231, 4° van de wet van 25 januari 1999, bij de artikels 1 van de 
K.B.’s van 20 december 2007 en aangevuld bij art. 2 van het K.B. van 27 sep-
tember 2009 en art. 1 van het K.B. van 18 december 2009 en art. 2 van het 
K.B. van 5 december 2011.. 

 
 § 1. Het rustpensioen wordt berekend op de grondslag van, voor elk jaar 

dienst, 1/60 van de referentiewedde. 
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 De referentiewedde is de gemiddelde wedde van de laatste vijf jaar van de 
loopbaan of van de volledige duur van de loopbaan als die minder dan vijf jaar 
bedraagt. De gemiddelde wedde wordt bepaald op basis van de wedden zoals 
die vastgelegd zijn in de weddenschalen verbonden aan de ambten waarin de 
betrokkene vast was benoemd. Indien de betrokkene, die vast was benoemd in 
een ambt, gedurende de hiervoor bedoelde tijd een ander ambt heeft uitgeoe-
fend waarin hij niet vast was benoemd, worden alleen de wedden verbonden 
aan het ambt waarin hij vast was benoemd, in aanmerking genomen. Indien de 
betrokkene niet vast was benoemd gedurende de hele hiervoor bedoelde tijd, 
worden de wedden verbonden aan de tijdelijk of krachtens overeenkomst uit-
geoefende betrekkingen die aan de vaste benoeming zijn voorafgegaan, even-
eens in aanmerking genomen. In dat geval mogen die wedden evenwel niet 
hoger zijn dan die welke toegekend zouden zijn indien de tijdelijk of krachtens 
overeenkomst uitgeoefende bedieningen door de betrokkene zouden zijn ge-
presteerd in het ambt waarin hij vast was benoemd. Indien de vaste benoeming 
in een bevorderingsambt eerst kon plaatsvinden na een proeftijd, en de betrok-
kene na die tijd vast is benoemd in dat bevorderingsambt, wordt hij geacht 
vanaf het begin van de proeftijd vast benoemd te zijn. 

 
 Voor de toepassing van deze wet wordt met een vaste benoeming gelijkge-

steld, een mandaat verleend met toepassing, hetzij van artikel 74bis van het 
koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijksperso-
neel, hetzij van artikel 22 van het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot 
bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut 
van de rijksambtenaren, die van toepassing zijn op het personeel van de dien-
sten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie en van de Franse Gemeen-
schapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan 
afhangen (9), hetzij van artikel 65 van de wet van 26 april 2002 houdende de 
essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politie-
diensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politie-
diensten. De Koning kan, bij een besluit genomen na overleg in de Minister-
raad, andere mandaten van vergelijkbare aard die Hij aanwijst, met een vaste 
benoeming gelijkstellen (10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19). 

 
 Voor het bepalen van de in het tweede lid bedoelde referentiewedde wordt in 

voorkomend geval eveneens rekening gehouden met de in § 2 bepaalde wed-
denbijslagen die verbonden zijn aan de ambten waarin de betrokkene vast was 
benoemd of waarin de betrokkene overeenkomstig de artikelen 182 en 261 van 
het Gerechtelijk Wetboek was aangewezen. Deze bijslagen worden in aanmer-
king genomen voor de perioden gedurende welke zij werkelijk werden toege-
kend, en ten belope van het bedrag of de bedragen die gedurende diezelfde 
perioden toegekend werden. Indien de weddenbijslag toegekend werd in de 
vorm van een bepaald percentage van de wedde, wordt de in aanmerking te 
nemen bijslag evenwel vastgesteld op grond van de weddenschaal die werd 
toegekend of zou toegekend zijn onder de voorwaarden bepaald door het gel-
delijk statuut dat van kracht was op de ingangsdatum van het pensioen en ten 
belope van het percentage of de percentages die werkelijk toegekend werden. 

 
 In afwijking van het vierde lid : 
 
 1° is de in aanmerking te nemen bijslag die welke zou zijn toegekend als de 

wedde niet was verminderd of geschorst, indien een weddenbijslag we-
gens met dienstactiviteit gelijkgesteld verlof, terbeschikkingstelling of ge-
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deeltelijke of volledige loopbaanonderbreking werd verminderd in dezelf-
de verhouding als de wedde, of werd geschorst; 

 
 2° wordt, ingeval een weddenbijslag geheel of gedeeltelijk is opgenomen in 

de weddenschaal, de bijslag die of het gedeelte van de bijslag dat is op-
genomen, niet in aanmerking genomen. 

 
 Voor het bepalen van de in het tweede lid bedoelde referentiewedde : 
 
 1° worden voordelen in natura niet in aanmerking genomen, behalve die 

toegekend aan personen vast benoemd of aangesteld als concierge, voor 
wie deze voordelen in aanmerking komen overeenkomstig door de Ko-
ning bepaalde nadere regels (20); 

 
 2° wordt de weddenschaal verbonden aan het ambt van hypotheekbewaar-

der vervangen door het maximum van de weddenschaal verbonden aan 
het ambt van gewestelijk directeur bij de Administratie van de BTW, Re-
gistratie en Domeinen. 

 
 § 2. Voor de toepassing van § 1, vierde lid, worden de volgende weddenbijsla-

gen in aanmerking genomen : 
 
 1° de weddentoeslag bepaald in artikel 152bis van de wet van 15 juni 1899 

houdende titel II van het Wetboek van Strafrechtspleging voor het Leger; 
 
 2° de anciënniteitsbijslag toegekend met toepassing van het koninklijk be-

sluit van 22 april 1952 betreffende de anciënniteitsbijslag bepaald bij arti-
kel 13 van de wet van 3 augustus 1919 en 27 mei 1947, bij de wet van 
14 februari 1955 en bij het koninklijk besluit nr. 6 van 21 januari 1957; 

 
 3° de jaarlijkse toelagen bepaald bij artikel 46 van de wet van 28 april 1953 

betreffende de inrichting van het universitair onderwijs van de Staat; 
 
 4° de weddenbijslagen toegekend met toepassing van artikel 3, §§ 2 en 3, 

van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij 
de Raad van State; 

 
 5° het veranderlijk bezoldigingsgedeelte bepaald bij het koninklijk besluit van 

3 augustus 1955 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden en het be-
zoldigingsstelsel van het bijzonder personeel van het loodswezen van het 
Bestuur van het Zeewezen, ten belope van het bedrag bepaald in artikel 
10, § 1, van dat besluit; 

 
 6° de weddenbijslag toegekend met toepassing van het koninklijk besluit van 

15 april 1965 houdende toekenning van een weddenbijslag aan sommige 
leden van het door de Staat bezoldigd personeel wier indiensttreding door 
de oorlog 1940-1945 merkelijk is vertraagd; 

 
 7° het weddencomplement toegekend met toepassing van artikel 25 van het 

koninklijk besluit van 19 september 1967 betreffende het administratief 
statuut en de bezoldigingsregeling van sommige ambtenaren in de rijks-
besturen, die belast zijn met ambten in verband met bijstand en hygiëne; 

 
 8° de weddenbijslagen toegekend met toepassing van het Gerechtelijk Wet-

boek, met uitzondering van die bedoeld in de artikelen 358, 359 en 370; 
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 9° de loodstoelage en de aanvullende bezoldiging bepaald bij het koninklijk 

besluit van 17 september 1969 houdende toekenning van een loodstoe-
lage aan de dekofficieren belast met het bevel over de schepen van de 
Oostende-Dover en de Oostende-Harwichlijn, ten belope van het bedrag 
bepaald in artikel 4 van dat besluit; 

 
 10° de bijwedde toegekend met toepassing van het koninklijk besluit van 

16 januari 1970 houdende toekenning van een bijwedde aan sommige 
leden van het onderwijzend personeel die houder zijn van bijzondere di-
ploma's; 

 
 11° de bijwedde toegekend met toepassing van het koninklijk besluit van 

20 juli 1971 houdende toekenning van een bijwedde voor buitengewone 
en veranderlijke dienstverstrekkingen die terzelfdertijd bestaan uit nacht-
werk, zondagswerk en werk op feestdagen, aan sommige leden van het 
paramedisch personeel van het rijksonderwijs; 

 
 12° de veranderlijke wedde of de weddencomplementen toegekend aan het 

personeel van de verkeersleidingsdiensten van de Regie der Luchtwegen 
krachtens de collectieve overeenkomst betreffende de sociale program-
matie 1972-1973 of krachtens onderhandelingen gevoerd in het Sector-
comit‚ VI : Verkeerswezen; 

 
 13° de supplementen bepaald bij het koninklijk besluit van 4 april 1975 tot 

regeling van de voorwaarden van geldelijke gelijkstelling van de ambtena-
ren der centrale diensten van het ministerie van Financiën aangeworven 
in de buitendiensten en van de ambtenaren ter beschikking gehouden 
van de buitendiensten van de Administratie van de Bijzondere Belastings-
inspectie of die er benoemd zijn; 

 
 14° de loodstoelage en de aanvullende bezoldiging bepaald bij het koninklijk 

besluit van 11 april 1975 houdende toekenning van een loodstoelage aan 
de dekofficieren belast met het bevel over de schepen van de Regie voor 
Maritiem Transport en van een aanvullende bezoldiging aan sommige 
personeelsleden van de Regie, ten belope van het bedrag bepaald in ar-
tikel 3 van dat besluit; 

 
 15° het zeegeld bepaald bij het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 hou-

dende regeling van het zeegeld van het varend personeel van het Be-
stuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart, ten belope van het be-
drag bepaald in artikel 1, kolom III, van dat besluit; 

 
 16° de uitkeringen bepaald bij artikel 3 van het besluit van de Algemene Ver-

gadering van de Raad van State van 16 februari 1979 tot vaststelling van 
de weddenschalen van de leden van het administratief personeel van de 
Raad van State; 

 
 17° het veranderlijk bezoldigingsgedeelte bepaald bij het koninklijk besluit van 

14 september 1981 houdende de arbeidsvoorwaarden en bezoldigings-
regeling van het loodsenpersoneel verbonden aan het loodsstation Kust 
te Zeebrugge, ten belope van het bedrag bepaald in artikel 8, § 2, van dat 
besluit; 
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 18° het zeegeld bepaald bij het koninklijk besluit van 29 november 1983 hou-
dende regeling van het zeegeld van het varend personeel van de Regie 
voor Maritiem Transport, ten belope van het bedrag bepaald in artikel 1, 
kolom III, van dat besluit; 

 
 19° de loodstoelage en de aanvullende bezoldiging bepaald bij het koninklijk 

besluit van 18 januari 1984 houdende toekenning van een loodstoelage 
aan de dekofficieren belast met het bevel over de schepen en draagvleu-
gelboten van de Regie voor Maritiem Transport en van een aanvullende 
bezoldiging aan sommige personeelsleden van de Regie, ten belope van 
het bedrag bepaald in artikel 3 van dat besluit; 

 
 20° het weddencomplement toegekend met toepassing van artikel 10 en de 

toelage toegekend met toepassing van artikel 14bis van het koninklijk be-
sluit van 13 augustus 1990 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling 
van het personeel van het ministerie van Financiën; 

 
 21° het weddencomplement toegekend met toepassing van de artikelen 3 tot 

en met 8 van het besluit van de Vlaamse Executieve van 28 november 
1990 tot toekenning van weddencomplementen aan de personeelsleden 
van de Diensten van de Vlaamse Executieve en van sommige publiek-
rechtelijke rechtspersonen die ressorteren onder de Vlaamse Gemeen-
schap en/of het Vlaams Gewest; 

 
 22° de vergoeding toegekend aan de rector, de vice-rector en de secretaris 

van de academische raad met toepassing van artikel 100, eerste lid, van 
het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse 
Gemeenschap; 

 
 23° de functietoeslag toegekend aan het verplegend en paramedisch perso-

neel krachtens de omzendbrieven van het ministerie van Volksgezond-
heid en Leefmilieu van 12 juni 1991 of 1 juni 1992; 

 
 24° de bijwedde bedoeld in het besluit van de Executieve van de Franse Ge-

meenschap van 3 september 1991 tot toekenning van een bijwedde aan 
de personeelsleden van het buitengewoon onderwijs die houder zijn van 
het getuigschrift van bekwaamheid tot het opvoeden van abnormale kin-
deren; 

 
 25° het weddencomplement toegekend met toepassing van artikel 9 van het 

koninklijk besluit van 11 maart 1993 betreffende het brevet van expert bij 
een fiscaal bestuur; 

 
 26° het weddencomplement toegekend met toepassing van de artikelen 18 

tot en met 20 van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 betreffende het 
administratief en geldelijk statuut van sommige ambtenaren van de Rijks-
besturen die belast zijn met ambten in verband met bijstand en hygiëne; 

 
 27° het zeegeld bepaald in deel XIII, titel 3, hoofdstuk 11, van het Vlaams 

personeelsstatuut van 24 november 1993, ten belope van de in artikel XIII 
106sexies/decies, § 1, van dat statuut vermelde jaarbedragen, alsook het 
zeegeld bepaald in artikel XIII 155decies van datzelfde personeelsstatuut 
ten belope van de in dat artikel vermelde jaarbedragen; 

 



© PDOS – januari 2013  - 10 - 
Algemene wet van 21 juli 1844 

 28° het weddencomplement toegekend met toepassing van artikel XIII 147 
van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 houden-
de organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de 
regeling van de rechtspositie van het personeel; 

 
 29° het weddencomplement, toegekend met toepassing van het besluit van 

de Vlaamse regering van 3 mei 1995 tot toekenning van een wedden-
complement van 11 % aan bepaalde personeelsleden van het Openbaar 
Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel en het Openbaar Psychiatrisch Zieken-
huis te Rekem, met toepassing van artikel XIII 54 tot en met 56 van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 1995 houdende organisatie 
van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel en de rechtspositie 
van het personeel, of met toepassing van artikel XIII 54 tot en met 56 van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 1995 houdende organi-
satie van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Rekem en de rechts-
positie van het personeel; 

 
 30° het weddencomplement toegekend met toepassing van artikel XIII 110 

van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 1995 houdende or-
ganisatie van de Administratieve diensten van de Autonome Raad voor 
het Gemeenschapsonderwijs en de regeling van de rechtspositie van het 
personeel, van artikel XIII 106 van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 16 mei 1995 houdende organisatie van Kind en Gezin en de regeling 
van de rechtspositie van het personeel, van artikel XIII 117 van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 houdende organisatie van het 
Vlaams Fonds voor sociale Integratie van Personen met een Handicap en 
de regeling van de rechtspositie van het personeel, van artikel XIII 107 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 1995 houdende or-
ganisatie van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse 
Gewest en de regeling van de rechtspositie van het personeel, van artikel 
XIII 117 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 1995 hou-
dende organisatie van de Vlaamse Landmaatschappij en de regeling van 
de rechtspositie van het personeel, of van artikel XIII 108 van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van de 
Vlaamse Milieumaatschappij en de regeling van de rechtspositie van het 
personeel; 

 
 31° de weddencomplementen toegekend met toepassing van de artikelen 20, 

24 en 26 van het koninklijk besluit van 10 juli 1996 houdende diverse gel-
delijke bepalingen ten voordele van sommige ambtenaren van het Minis-
terie van Financiën behorende tot de niveaus 2+,2,3 en 4; 

 
 32° de weddencomplementen toegekend met toepassing van artikel 8 van het 

koninklijk besluit van 3 juni 1997 tot vaststelling van de weddenschalen 
van de graden van de Regie der Luchtwegen; 

 
 33° de weddencomplementen en de toelage toegekend met toepassing van 

de artikelen 6, 7, 8, 12, 17 en 22 van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 
tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het mi-
nisterie van Financiën; 

 
 34° de weddencomplementen toegekend met toepassing van artikel 5 van het 

koninklijk besluit van 27 maart 1998 tot vaststelling van de weddenscha-
len van de Regie der Luchtwegen; 
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 35° de weddencomplementen bepaald bij of krachtens het organiek regle-
ment van het personeel van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de 
Senaat en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen, met uitzondering 
van die toegekend wegens uitoefening van hogere functies; 

 
 36° de weddenbonificatie toegekend met toepassing van artikel 194, § 4, van 

het statuut van het personeel van het Rekenhof; 
 
 37° de weddenbijslagen toegekend voor buitengewone prestaties aan het 

verplegend en verzorgend personeel van het “Centre hospitalier universi-
taire de Liège” en het Universitair Ziekenhuis Gent; 

 
 38° de aanvullende wedde toegekend met toepassing van artikel 123 van het 

koninklijk besluit van 19 december 1997 houdende de administratieve 
rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de 
gerechtelijke politie bij de parketten (21); 

 
 39° de weddenbijslagen voor de uitoefening van een mandaat, toegekend 

met toepassing van artikel XI.II.17 van het koninklijk besluit van 30 maart 
2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politie-
diensten (22); 

 
 40° de premie toegekend ter uitvoering van het protocol nr. 120/2 van 28 no-

vember 2000 van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdien-
sten betreffende het meerjarenplan voor de openbare gezondheidssector 
en waarvoor aan de werkgever een financiële tegemoetkoming verleend 
wordt (23); 

 
 41° de competentietoelage toegekend met toepassing van de artikelen 34 tot 

en met 36 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van 
de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten 
gemene graden (24); 

 
 42° de bijwedden toegekend met toepassing van de artikelen 44quaterdecies, 

§ 2, en 44quinquiesdecies, § 2 van het decreet van 27 maart 1991 betref-
fende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidi-
eerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, 
en de artikelen 55octiesdecies en 55vicies, § 2 van het decreet van 27 
maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden 
van het gemeenschapsonderwijs (25); 

 
 43° de mandaatsvergoeding toegekend met toepassing van de artikelen 136, 

137, § 1, 1° en 158 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hoge-
scholen in de Vlaamse Gemeenschap (25); 

 
 44° de commandotoelage toegekend met toepassing van artikel 31 § 3, van 

het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling 
van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienst-
prestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van of-
ficier(26) ;  

 
 45° de vormingstoelage toegekend met toepassing van artikel 32 van hetzelf-

de koninklijk besluit van 18 maart 2003 (26); 
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 46° de meesterschapstoelage toegekend met toepassing van artikel 34 van 
hetzelfde koninklijk besluit van 18 maart 2003 (26); 

 
 47° de toelage die toegekend wordt met toepassing van de artikelen 4bis, 

4ter en 4quater van het koninklijk besluit van 13 juni 1976 tot regeling van 
de toekenning van een toelage aan de leden van het bestuurs- en onder-
wijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het para-
medisch personeel van het onderwijs van de Franse Gemeenschap en 
aan de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-
sociale centra van de Franse Gemeenschap die voorlopig aangesteld zijn 
in een selectie- of bevorderingsambt (27); 

 
 48° de competentietoelage toegekend met toepassing van de artikelen 7, 8, 

9, 13,14, 15, 17, 19 en 21 van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 
houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigings-
regeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën 
en het Ministerie van Financiën (28); 

 
 49° de aanvullende wedde toegekend aan de directeur van de operaties, met 

toepassing van artikel 24 van het koninklijk besluit van 22 augustus 1998 
tot vaststelling van de nadere regels inzake bevordering door verhoging 
in weddenschaal en van de weddenschalen verbonden aan de graden 
van de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat, 
zoals het bestond vóór de afschaffing ervan door artikel 277, 3°, van het 
koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de 
ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat; (29) 

 
 50° de functietoelage toegekend aan de afdelingscommissaris, verantwoorde-

lijke van een bijzondere eenheid, met toepassing van artikel 234 van het 
koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de 
ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat; (30) 

 
 51° de functietoelage toegekend aan de commissaris generaal, bekleed met 

het mandaat van directeur van de operaties, met toepassing van artikel 
235 van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het sta-
tuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de 
Staat. (31) 

 
 52° de competentietoelage toegekend met toepassing van  artikel 33ter van 

het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de wedden-
schalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene gra-
den; 
 

 53° de competentietoelage toegekend met toepassing van artikel 36bis van 
het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddescha-
len der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden; 

 
 54° de premie voor competentieontwikkeling, toegekend met toepassing van 

de artikelen 33ter tot 36bis van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot 
vaststelling van de weddeschalen der aan verscheidene federale over-
heidsdiensten gemene graden, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit 
van 22 november 2006 houdende diverse maatregelen inzake de loop-
baan van het Rijkspersoneel van de niveaus A, B, C en D; 
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 55°  de premie toegekend met toepassing van artikel 19 van het besluit van de 
Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 tot instelling 
van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Dien-
sten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor 
de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het 
Comité van Sector XVII ressorteren (32); 

 
 56°  de premie toegekend met toepassing van artikel 27 van het besluit van de 

Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2006 tot instel-
ling van een mandatenregeling voor de ambtenarengeneraal van de 
Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad 
voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die on-
der het Comité van Sector XVII ressorteren (33) 

 
57° de supplementen toegekend met toepassing van artikel 349 (vroeger 

LII.CV.4.) van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 
houdende de Waalse ambtenarencode, zoals het luidde vóór de wijziging 
door het besluit van de Waalse Regering van 31 augustus 2006.(34) 

 
58° de supplementen toegekend met toepassing van artikel 355 van het be-

sluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waal-
se ambtenarencode, zoals vervangen door het besluit van de Waalse Re-
gering van 31 augustus 2006.(35) 

 
59° de ambtstoelage toegekend met toepassing van de artikelen 1 en 2 van 

het besluit van de Waalse regering van 12 oktober 2006 betreffende de 
aangestelden van het Bosbeheer waarin de functie van bosbrigadier 
wordt erkend krachtens artikel 4 § 3 van het besluit van de Waalse rege-
ring van 17 april 1997 betreffende de ambtenaren van het 
Bosbeheer.(36). 

 
 
 In aanmerking worden eveneens genomen : 
 
 1° de vergoeding betaald aan politiecommissarissen die het ambt van amb-

tenaar van het openbaar ministerie uitoefenen; 
 
 2° het weddensupplement toegekend aan adjunct-politiecommissarissen die 

een permanente interventiedienst verzekeren zoals bepaald tot 1 juli 
1991; 

 
 3° het jaarlijks weddensupplement toegekend aan de chef van een brand-

weerdienst; 
 
 4° de weddenbijslag voor veldwachters in functie in een gemeente met meer 

dan 4 000 inwoners, waar geen politiecommissaris is; 
 
 5° de weddenbijslag toegekend aan het verplegend en verzorgend perso-

neel, aan het daarmee gelijkgestelde personeel en aan het paramedisch 
personeel van de plaatselijke besturen, voor buitengewone prestaties als 
bepaald in de omzendbrief van het ministerie van Volksgezondheid en 
van het Gezin van 3 november 1972; 

 
 6° de vergoeding toegekend voor prestaties die voor de goede werking van 

de dienst in de gemeente worden opgelegd aan ceremoniemeesters, 
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wachters, conservators, grafdelvers, brigadier-grafdelvers, dragers bij de 
begrafenisdienst, beambten bij een lijkenhuis of een mortuarium; 

 
 7° het weddencomplement toegekend aan inspecteurs en hoofdinspecteurs 

van politie, bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke 
politie-hulpofficier van de procureur des Konings; 

 
 8° de weddensupplementen toegekend aan de personeelsleden van de 

plaatselijke besturen met toepassing van de punten 6.2 en 6.3 van het 
Sociaal Handvest-Harmonisering van het administratief statuut en de al-
gemene herziening van de barema's van het personeel van de plaatselij-
ke diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 april 1994. 

 
 Geen verhoging na 31 december 1998 van een in het eerste of tweede lid be-

doelde weddenbijslag wordt in aanmerking genomen voor de toepassing van § 
1, vierde lid. 

 
 De Koning kan, bij een besluit genomen na overleg in de Ministerraad, de lijst 

van de in het eerste en tweede lid bedoelde weddenbijslagen aanvullen. Hij 
kan, voor de bijslagen die Hij aanwijst, afwijken van de bepalingen van het der-
de lid en besluiten dat de verhogingen inzake weddenbijslagen, die zich voor-
doen na 31 december 1998, eveneens in aanmerking komen voor de toepas-
sing van § 1, vierde lid. 

 
 In afwijking van het derde lid worden voor de toepassing van § 1, vierde lid, de 

volgende weddenbijslagen in aanmerking genomen : 
 
 1° de weddenbijslagen bedoeld in artikel 357, § 1, van het Gerechtelijk Wet-

boek, met uitsluiting van elke verhoging ervan na 2 juni 2003; 
 
 2° de weddenbijslagen bedoeld in artikel 360bis, van het Gerechtelijk Wet-

boek, met uitsluiting van elke verhoging ervan na 1 oktober 2002. (37) 
 

 In afwijking van § 1, vierde lid, worden de in het eerste lid, 44°, 45° en 46°, 
bedoelde toelagen slechts in aanmerking genomen voor de perioden na 31 de-
cember 2008 gedurende welke zij werkelijk werden toegekend en ten belope 
van het bedrag of de bedragen die gedurende diezelfde perioden toegekend 
werden. (38) 

 
 § 3. In afwijking van § 1 wordt het tantième 1/60 vervangen door : 
 
 1° 1/12 voor elk jaar van de eerste zeven jaren als provinciegouverneur of als 

vice-provinciegouverneur; 
 
 2° 1/25 voor elk jaar van de eerste vijftien jaren als arrondissements-

commissaris of als adjunct-arrondissementscommissaris; 
 
 3° 1/50 voor elk jaar actieve dienst verricht in een van de betrekkingen ver-

meld in de bij deze wet gevoegde lijst. 
 
 4° 1/50 voor elk jaar dat, overeenkomstig tabel I van de bij het koninklijk be-

sluit nr. 16020 van 11 augustus 1923 samengeordende wetten op de mili-
taire pensioenen, aan dat tantième in aanmerking kan worden genomen 
voor de berekening van het militair anciënniteitspensioen van een militair 
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van het actief kader in dienst vanaf de datum van de inwerkingtreding van 
deze bepaling. (7). 

 
 § 4. Voor de berekening van het rustpensioen wordt geen rekening gehouden 

met de diensttijd en de perioden waarvan het in aanmerking nemen nadelig 
zou zijn voor de betrokkene. 

 
 § 5. Het overeenkomstig de voorafgaande bepalingen vastgestelde pensioen 

wordt per maand verkregen. 
 
Art. 9 Opgeheven bij art. 85, 1° van de wet van 3 februari 2003. 
 
Art. 10 en 11 Opgeheven bij art. 67, 1° van de wet van 21 mei 1991. 
 
Art. 12 Aldus vervangen bij art. 39 van de wet van 3 februari 2003 (39). 
 
 De voor de berekening van het rustpensioen aanneembare diensttijd en perio-

den die geen volledige kalendermaand vormen, worden in aanmerking geno-
men ten belope van hun duur uitgedrukt in maanden met twee decimalen. 

 
Art. 13 Opgeheven bij art. 85, 2° van de wet van 3 februari 2003. 
 
Art. 14 Opgeheven bij art. 85, 3° van de wet van 3 februari 2003. 
 
 HOOFDSTUK II. Bijzondere pensioenen 
 
 Afdeling I. Leden van het onderwijzend personeel 
 
Art. 15 Opnieuw opgenomen bij art. 1 van de wet van 13 april 1965, gewijzigd bij art. 

28, eerste lid van de wet van 21 mei 1991, vervangen bij art. 89 van de wet van 
20 juli 1991 (40) en aldus vervangen bij art. 2 van de wet van 3 februari 2003 
(41). 

 
 In afwijking van artikel 8, § 1, wordt op de grondslag van 1/55 van de referen-

tiewedde aangerekend, elk jaar dienst verricht aan : 
 
 - de voorbereidende divisie van de Koninklijke Militaire School; 
 
 - de School voor rijkswachtofficieren in de hoedanigheid van taalleraar. 
 
Art. 16 Aldus vervangen bij art. 1 van de wet van 20 juli 1977 en nadien aldus gewij-

zigd bij art. 28, tweede lid van de wet van 21 mei 1991. 
 
 In afwijking van artikel 8, § 1, wordt elk jaar dienst als onderwijzer verricht bij 

de strafinrichtingen die ressorteren onder het Bestuur der Strafinrichtingen, 
evenals bij de Rijksgestichten voor Observatie en Opvoeding die ressorteren 
onder de Dienst voor Jeugdbescherming, bij de vaststelling van het pensioen 
aangerekend tegen 1/50 van de gemiddelde wedde die de betrokkene gedu-
rende de laatste vijf jaar heeft genoten. 

 
Art. 16bis Ingevoegd bij art. 3 van de wet van 3 februari 2003 (42). 
 
 In afwijking van artikel 8, § 1, wordt elk jaar dienst verricht als lid van het we-

tenschappelijk personeel van de Universiteit van Luik, van de Universiteit van 
Bergen, van de Faculteit der Landbouwkundige Wetenschappen te Gembloers 
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en van de “Fondation universitaire luxembourgeoise” aangerekend op de 
grondslag van 1/55 van de referentiewedde. 

  
Art. 17 tot 19 Opgeheven bij art. 85, 4 van de wet van 3 februari 2003. 
 
 Afdeling II. Leden van de rooms-katholieke geestelijkheid  
 (Opschrift aldus vervangen bij art. 1, 1° van de wet van 25 maart 1965) 
 
Art. 20 Aldus vervangen bij art. 4, § 1 van de wet van 17 juni 1971. 
 
 Leden van de geestelijkheid van de rooms-katholieke eredienst, die een jaar-

wedde genieten ten laste van de Staatskas, en ontslag hebben verkregen van 
de bevoegde geestelijke overheid, hebben recht op rustpensioen wanneer zij 
vijfenzestig jaar oud zijn en dertig voor pensioen ten laste van de Staatskas in 
aanmerking komende dienstjaren tellen of, ongeacht hun leeftijd of dienstjaren, 
indien zij door gebrekkigheid genoopt zijn hun ambt neer te leggen. 

 
Art. 21 Gewijzigd bij art. 1, § 4 van de wet van 17 februari 1849 en art. 1 van de wet 

van 10 januari 1886; het tweede lid opgeheven bij art. 8, § 1, 2° van de wet van 
29 juli 1926. 

 
 Het bedrag van het volle pensioen is gelijk aan het gemiddelde bedrag van de 

jaarwedde die de betrokkene gedurende de laatste vijf jaar ten laste van de 
Staatskas heeft genoten. 

  
Art. 22 Gewijzigd bij art. 5 van de wet van 24 april 1900; het eerste lid aldus vervangen 

bij art. 4, § 2 van de wet van 17 juni 1971 en nadien aldus aangevuld bij art. 1 
van de wet van 20 november 1974; het tweede lid ingevoegd bij art. 1 van de 
wet van 3 juni 1920 en het derde lid toegevoegd bij art. 1, § 1 van de wet van 
29 juni 1972. 

 
 Een lid van de geestelijkheid, dat krachtens artikel 20 in aanmerking komt voor 

pensioen, heeft recht op het in artikel 21 bepaalde pensioen indien het dertig 
jaar kerkelijke dienst telt. Als jaren dienst worden aangemerkt de jaren gedu-
rende welke de titularis geestelijke betrekkingen heeft vervuld die niet uit de 
Staatskas worden bezoldigd, maar wel door de regering worden erkend als no-
dig voor de behoeften van de eredienst. Die betrekkingen mogen vervuld zijn in 
België, in de kolonie Belgisch-Congo of in het voogdijgebied Ruanda- Urundi. 

 
 Dubbel aangerekend wordt de tijd gedurende welke uit de Staatskas bezoldig-

de leden van de geestelijkheid zijn gevangengehouden of weggevoerd wegens 
hun vaderlandslievend gedrag of hun weigering te gehoorzamen aan de beve-
len van de Duitse overheid bij of naar aanleiding van de uitoefening van hun 
ambt. 

 
 Leden van de geestelijkheid, die overeenkomstig de bepalingen van deze afde-

ling worden gepensioneerd, kunnen de jaren gedurende welke zij een uit de 
Staatskas bezoldigde betrekking van godsdienstleraar of godsdienstinspecteur 
hebben vervuld, mede als de kerkelijke dienst laten aanrekenen, indien die be-
trekking niet reeds om een andere reden met pensioen is vergolden. 

 
Art. 23 Opgeheven bij art. 4, § 3 van de wet van 17 juni 1971. 
 
Art. 24 Gewijzigd bij art. 5 van de wet van 24 april 1900 en aldus vervangen bij art. 

4, § 4 van de wet van 17 juni 1971. 
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 Het pensioen van leden van de geestelijkheid, die geen dertig jaar kerkelijke 

dienst tellen, wordt bepaald als volgt : een twintigste van het volle pensioen 
voor elk dienstjaar tot en met het tiende, een zestigste van het volle pensioen 
voor elk jaar boven tien tot en met het twintigste; een dertigste van het volle 
pensioen voor elk jaar boven twintig. 

 
Art. 24/1 Ingevoegd bij de wet van 28 december 2011, art. 97. 
 
 § 1. De personen die op 1 januari 2012 de leeftijd van 55 jaar niet hebben be-

reikt kunnen geen aanspraak maken op het pensioen berekend op basis van 
de artikelen 20 en 21. Niettemin behouden zij het voordeel van de tantièmes 
1/20ste en 1/30ste voorzien in artikel 24 voor de diensten gepresteerd tot 
31 december 2011. Voor de diensten gepresteerd vanaf 1 januari 2012 worden 
deze tantièmes vervangen door het tantième 1/48ste. 

 § 2. Het bedrag van het pensioen berekend volgens de regels bepaald in para-
graaf 1 mag niet minder bedragen dan het bedrag dat zou verkregen geweest 
zijn indien de kerkelijke diensten in hun geheel in aanmerking zouden geno-
men zijn ten belope van het tantième 1/48ste. 

 
Art. 25 Aldus vervangen bij art. 4, § 5 van de wet van 17 juni 1971. 
 
 Wanneer de gebrekkigheid waardoor een lid van de geestelijkheid getroffen is, 

erkend wordt als voortkomende uit de uitoefening van zijn ambt, heeft hij recht 
op de helft van het volle pensioen, indien hij vijf jaar kerkelijke dienst telt. 

  
Art. 26 Opgeheven bij art. 2, 2 van de wet van 11 april 2005. 
 
 Afdeling III. Bedienaren van andere erediensten dan de rooms-katholieke 
 (Opschrift ingevoegd bij art. 1, 2° van de wet van 25 maart 1965) 
 
Art. 27 Opgeheven bij art. 7 van de wet van 29 juli 1926, opnieuw opgenomen bij art. 2 

van de wet van 25 maart 1965 en vervangen bij de wet van 28 december 2011, 
art. 98. 

 
 Bedienaren van andere erediensten, die een wedde genieten ten laste van de 

Staatskas en die ontslag hebben verkregen van de bevoegde geestelijke over-
heid, hebben recht op een pensioen overeenkomstig hoofdstuk I van deze titel. 

 Voor de toepassing van artikel 8 wordt het tantième 1/60ste evenwel vervan-
gen door het tantième 1/50ste. 

 Artikel 22, derde lid, is van toepassing op pensioenen toegekend krachtens 
deze afdeling. 

 
Art. 28 Aldus vervangen bij art. 3 van de wet van 25 maart 1965 en opgeheven bij de 

wet van 28 december 2011, art. 99.  
 
 … 
 
Art. 29  Stilzwijgend opgeheven bij het K.B. nr. 221 van 27 december 1935, opnieuw 

opgenomen bij art. 4 van de wet van 25 maart 1965 en het tweede lid aldus 
vervangen bij art. 2, 3° van de wet van 11 april 2005 en terug opgeheven bij de 
wet van 28 december 2011, art. 99. 

 … 
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Art. 30 Stilzwijgend opgeheven bij het K.B. nr. 221 van 27 december 1935, opnieuw 
opgenomen bij art. 5 van de wet van 25 maart 1965, aldus vervangen bij art. 1, 
§ 2 van de wet van 29 juni 1972 en terug opgeheven bij de wet van 28 decem-
ber 2011, art. 99. 

 …. 
  
 TITEL II. PENSIOEN VAN WEDUWEN EN VAN WEZEN 
 
Art. 31 tot 35 Opgeheven bij art. 6 van de wet van 25 maart 1965.  
 
 TITEL III. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 HOOFDSTUK I. Rustpensioenen 
 
 Afdeling I. Inschrijving van de pensioenen en uitkering van de kwartalen 
 
Art. 36 De rustpensioenen komen ten laste van de Staatskas. 
 
Art. 37 Gewijzigd ingevolge art. 2 van de wet van 28 februari 1845 en aldus vervangen 

bij art. 40 van de wet van 3 februari 2003 (41); het derde lid aldus gewijzigd bij 
art. 67 van de wet van 12 januari 2006. 

 
 De Koning bepaalt de stukken en bescheiden die moeten worden overgelegd 

tot bewijs van de rechten op een rust- of overlevingspensioen. 
 
 De openbare machten of instellingen kunnen, ter vervanging van het geheel of 

een deel van de stukken of bescheiden die noodzakelijk zijn voor de vaststel-
ling van de rechten op pensioen van hun gewezen personeelsleden en van hun 
rechthebbenden, individuele verzamelstaten opmaken die de loopbaan- en 
weddengegevens van hun personeelsleden bevatten. 

 
 Indien zij werden opgemaakt overeenkomstig een protocol dat werd afgesloten 

tussen de Pensioendienst voor de overheidssector en de betrokken openbare 
macht of instelling, hebben deze individuele verzamelstaten, voor de diensttijd 
die bij de desbetreffende machten of instellingen werd gepresteerd, tot bewijs 
van het tegendeel, wettelijke bewijskracht. Dit protocol bevat een nauwkeurige 
omschrijving van de vorm en de inhoud van de elementen die moeten opge-
nomen worden in de individuele verzamelstaat; het bepaalt eveneens de wijze 
waarop deze verzamelstaten aan de Pensioendienst voor de overheidssector 
worden overgemaakt. 

 
 Dit protocol kan op elk ogenblik worden aangepast indien de gegevens ver-

meld in de individuele verzamelstaat niet meer beantwoorden aan de behoef-
ten. 

 
Art. 38 Vervangen bij art. 1 van het K.B. nr. 16 van 15 oktober 1934, vervangen bij art. 

2, 4° van de wet van 11 april 2005 en aldus vervangen bij art. 31 van de wet 
van 12 januari 2006 (42). 

 
 De Pensioendienst voor de overheidssector wordt gefinancierd door dotaties 

ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van de federale staat en door 
ontvangsten die betrekking hebben op zijn opdrachten en zijn beheer. 
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Art. 39 Het eerste lid aldus vervangen bij het enig art. van het K.B. nr. 216 van 20 de-
cember 1935; het tweede lid aldus vervangen bij art. 2 van de wet van 8 sep-
tember 1891. 

 
 Aan de bevoegde minister wordt de macht verleend, met mogelijkheid van 

subdelegatie, om alle pensioenen en renten, van welke aard ook, ten laste van 
de Staatskas, te verlenen, alsmede die te herzien. 

 
 Elk besluit vermeldt de redenen en de wettelijke grondslag van de berekening 

van het pensioen. 
 
Art. 40 Het pensioen gaat in de dag waarop de belanghebbende ophoudt zijn activi-

teitswedde te ontvangen. 
 
Art. 41 Opgeheven bij art. 66, a) van de wet van 15 mei 1984. 
 
Art. 42 Aldus vervangen bij art. 64 van de wet van 15 mei 1984. 
 
 Elke aanvraag om pensioen moet worden ingediend uiterlijk binnen een termijn 

van een jaar na de dag waarop het recht ontstaat. Wordt de aanvraag na het 
verstrijken van die termijn ingediend, dan is het pensioen eerst verschuldigd 
vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand. 

 
Art. 43 Opgeheven bij art. 12, 1° van de wet van 6 februari 1970. 
 
Art. 44 Opgeheven bij art. 85, 5° van de wet van 3 februari 2003.  
 
Art. 45 Opgeheven bij art. 35, 6° van de opheffingsbepalingen van art. 2 van de wet 

van 10 oktober 1967. 
 
 Afdeling II. Gevallen van verval van recht 
 (Opschrift aldus gewijzigd bij art. 2, 5° van de wet van 11 april 2005) 
 
Art. 46 en 47 Opgeheven bij art. 23, § 4 van de wet van 29 juli 1926. 
 
Art. 48 Het eerste lid aldus gewijzigd bij art. 2, 6°, a) van de wet van 11 april 2005; het 

tweede lid opgeheven bij art. 2, 6°, b) van dezelfde wet. 
 
 Degene die een pensioen geniet en veroordeeld is of wordt tot gevangenis-

straf, is, op straffe van verval, gehouden binnen het koninkrijk te verblijven, be-
houdens uitdrukkelijke toestemming van de Koning. 

 
Art. 49 Aldus vervangen bij art. 29 van de wet van 21 mei 1991. 
 
 Veroordeling tot criminele straf brengt met zich verval van het pensioen of van 

het recht om het te ontvangen; het pensioen kan in geval van gratieverlening 
hersteld ofwel verleend worden, en het wordt hersteld in geval van herstel in 
eer en rechten van de veroordeelde; een en ander zonder dat vervallen pensi-
oentermijnen kunnen worden nagevorderd. 

 
 In de gevallen bedoeld in het eerste lid, wordt aan de echtgenoot of aan de 

kinderen van de veroordeelde, een pensioen uitgekeerd, gelijk aan het overle-
vingspensioen waarop zij aanspraak zouden hebben als de veroordeelde over-
leden was. 
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 Dit pensioen vervalt bij overlijden van de veroordeelde, of bij herstel van zijn 
pensioen. 

 
Art. 50 Aldus vervangen bij art. 30 van de wet van 21 mei 1991. 
 
 Vrijwillig ontslag, ambtshalve ontslag en afdanking brengen verlies van het 

recht op rustpensioen met zich, wanneer de voorwaarden voor het ontstaan 
van dat recht niet vervuld zijn. 

 
 Personen van wie de dienstuitoefening geëindigd is ingevolge de zwaarste 

tuchtstraf in hun statuut bepaald, of, wanneer ze geen statuut hebben of hun 
statuut geen tuchtregeling omvat, ingevolge ontslag om dringende redenen, en 
daardoor hun betrekking verliezen zonder opzeggingstermijn noch opzeg-
gingsvergoeding, verliezen het recht op rustpensioen, voorzover het ontslag, 
indien het in rechte is betwist, geldig is verklaard door de bevoegde rechter, en 
er aan de betrokkene geen schadeloosstelling is toegekend. 

  
 Wanneer iemands loopbaan is geëindigd in omstandigheden als bedoeld in het 

tweede lid, en hij nadien opnieuw diensttijd verricht die aanspraak op pensioen 
verleent, kan alleen diensttijd verricht na de nieuwe indiensttreding in aanmer-
king komen voor toekenning en berekening van het rustpensioen. 

  
 HOOFDSTUK II.  
 (Opschrift opgeheven bij art. 2, 7° van de wet van 11 april 2005) 
 
Art. 51 tot 54 Opgeheven bij art. 2, 7° van de wet van 11 april 2005. 
 
Art. 55 Opgeheven bij art. 1 van de wet van 3 juni 1920. 
 
Art. 56 en 57 Opgeheven bij art. 2, 7° van de wet van 11 april 2005. 
 
 TITEL IV.  
 (Opschrift opgeheven bij art. 2, 8° van de wet van 11 april 2005) 
 
Art. 58 tot 65 Opgeheven bij art. 2, 8° van de wet van 11 april 2005. 
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BIJLAGE 
TABEL VAN DE ACTIEVE DIENSTEN 

 
(Vervangen bij art. 41 van de wet van 3 februari 2003 (41) en gewijzigd bij art. 64 van de 
programmawet van 9 juli 2004, art. 2, 1° tot 9° van de wet van 25 april 2007 (43), art. 22 
van de wet van 8 juni 2008 (44) en art. 56 1° en 2° en art. 57 van de wet van 22 december 
2008 (45)) 
 

HUIDIGE BENAMINGEN VROEGERE BENAMINGEN 
I. MINISTERIE VAN FINANCIEN 
 

Administratie der douane en accijnzen 

A. Sector Douane 
 
 1. Directeur bij een fiscaal bestuur; 
 2. Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal 

bestuur (a'); 
 3. Assistent bij financiën, afgeschafte graad; 
 4. Administratief medewerker (a''); 
 5. Financieel medewerker (a”); 
 6. Financieel assistent (a”). 

A. 
 
1. Inspecteur; 
2. Controleur (a'); 
3. Provinciaal inspecteur; 
4. Gewestelijk inspecteur; 
5. Speciaal inspecteur; 
6. Adjunct-directeur; 
7. Adjunct-directeur bij een fiscaal bestuur; 
8. Inspecteur bij een fiscaal bestuur; 
9. Speciaal controleur; 
10. Hoofdcontroleur: 
11. Hoofdcontroleur bij een fiscaal bestuur; 
12. Luitenant; 
13. Onderluitenant; 
14. Hoofdbrigadier; 
15. Brigadier; 
16. Onderbrigadier; 
17. Onderbrigadier der douane; 
18. Aangestelde 2de klasse; 
19. Schipper; 
20. Matroos; 
21. Scheepsjongen; 
22. Hoofddouanebeambte þ posthoofd; 
23. Luitenant der douane; 
24. Hoofddouanebeambte; 
25. Eerste douanebeambte 1ste klasse; 
26. Eerste financiebeambte; 
27. Eerste douanebeambte; 
28. Financiebeambte; 
29. Aangestelde der douane. 
30. Assistent bij financiën; 
31. Beambte (a”). 
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B. Sector Accijnzen 
 
 1. Eerstaanwezend inspecteur bij een 
  fiscaal bestuur; 
 2. Sectiechef bij financiën, afgeschafte graad; 
 3. Assistent bij financiën, afgeschafte graad; 
 4. Administratief medewerker (a”’); 
 5. Financieel medewerker (a”’); 
 6. Financieel assistent (a”’). 
 

B. 
 
1. Controleur (a'); 
2. Hoofdcontroleur 
3. Hoofdcontroleur bij een fiscaal bestuur; 
4. Ondercontroleur; 
5. Kommies 1ste klasse; 
6. Kommies 2de klasse; 
7. Kommies 3de klasse; 
8. Eerstaanwezend kommies der accijnzen 
9. Eerste kommies der accijnzen; 
10. Speciaal kommies der accijnzen; 
11. Kommies der accijnzen 
12. Sectiechef der accijnzen; 
13. Hoofdfinanciebeambte; 
14. Eerste financiebeambte 1ste klasse; 
15. Eerste financiebeambte; 
16. Financiebeambte; 
17. Sectiechef bij financiën; 
18. Assistent bij financiën. 

  
Opmerkingen : 
 
a) De titularissen van de in de punten A, 1 tot en 

met 2 en B, 1 bedoelde graden genieten de 
preferentiële noemer niet als ze hun ambt uit-
oefenen of uitoefenden: 

 
 1. in de gewestelijke directies; 
 2. bij het Centrum voor Informatie-verwerking; 
 3. bij de Centrale Dienst voor Informatiebe-

heer en Risicoanalyse; 
 4. in de comptabiliteitsinspecties; 
 5. bij de Dienst Coördinatie & Opleiding; 
 6. in de opleidingscentra; 
 7. in de centra voor beroepsopleiding; 
 8. in de gewestelijke opleidingscellen; 
 9. in de ontvangkantoren; 
 10. bij de Dienst van het Wegverkeer; 
 11. bij de Douanedienst bij de Directie voor de 

Inschrijving der Voertuigen; 
 12. bij de Dienst van het Kledingfonds. 
 
 
a') Deze benaming behelst eveneens de perso-

neelsleden met deze graad die een gelokali-
seerde betrekking van eerstaanwezend inspec-
teur bij een fiscaal bestuur, hoofd van dienst 
bekleden. 

 
a”) Administratief medewerker (sector Douane) 
 Deze benaming behelst in dit geval enkel de 

personeelsleden vóór 1 januari 2002 bekleed 
met één van volgende graden: 

 - assistent bij financiën - sector douane (ge-
wezen financiebeambte - sector douane) 

 - beambte - sector douane (gewezen onder-
brigadier der douane of gewezen aange-
stelde der douane). 

 
 

Opmerkingen : 
 
a) De titularissen van de in punten A, 1 tot en met 

11 en B, 1 tot en met 4 bedoelde graden ge-
nieten de preferentiële noemer niet als ze hun 
ambt uitoefenen of uitoefenden: 

 
 1. in de gewestelijke directies; 
 2. bij het Centrum voor Informatiever-

werking; 
 3. bij de Centrale Dienst voor Informatie-

beheer en Risicoanalyse; 
 4. in de comptabiliteitsinspecties; 
 5. bij de Dienst Coördinatie þ Opleiding; 
 6. in de opleidingscentra; 
 7. in de centra voor beroepsopleiding; 
 8. in de gewestelijke opleidingscellen; 
 9. in de ontvangkantoren; 
 10. bij de Dienst van het Wegverkeer; 
 11. bij de Douanedienst bij de Directie voor de 

Inschrijving der Voertuigen; 
 12. bij de Dienst van het Kledingfonds. 
 
a') met uitzondering van de controleurs die be-

noemd zijn : 
 1. op grond van het principalaat; 
 2. op 1 mei 1984 of op een latere datum. 
 
 
a'') Deze benaming behelst in dit geval enkel de 

personeelsleden voordien bekleed met de 
graad van aangestelde der douane of onder-
brigadier der douane. 
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 Financieel medewerker (sector Douane) 
 Deze benaming behelst in dit geval enkel de 

personeelsleden vóór 1 januari 2002 bekleed 
met de graad van assistent bij financiën (ge-
wezen eerste douanebeambte, gewezen eer-
ste financiebeambte (Douane) en gewezen 
eerste douanebeambte 1e klasse. 

 
 Financieel assistent (sector Douane) 
 Deze benaming behelst in dit geval enkel de 

personeelsleden vóór 1 juni 2002 bekleed met 
de graad van assistent bij financiën - sector 
douane (gewezen luitenant der douane en ge-
wezen hoofddouanebeambte). 

 
a’”) Administratief medewerker (sector Accijnzen) 
 Deze benaming behelst in dit geval enkel de 

personeelsleden vóór 1 januari 2002 bekleed 
met de graad van assistent bij financiën - sec-
tor accijnzen (gewezen financiebeambte - sec-
tor accijnzen). 

 
 Financieel medewerker (sector Accijnzen) 
 Deze benaming behelst in dit geval enkel de 

personeelsleden vóór 1 januari 2002 bekleed 
met de graad van assistent bij financiën (ge-
wezen eerste financiebeambte (Accijnzen) ge-
wezen eerste financiebeambte 1e klasse (Ac-
cijnzen). 

 
 Financieel assistent (sector Accijnzen) 
 Deze benaming behelst in dit geval enkel de 

personeelsleden vóór 1 juni 2002 bekleed met 
de volgende graden: 

 - sectiechef bij financiën - sector accijnzen 
(gewezen sectiechef der accijnzen) 

 - assistent bij financiën - sector accijnzen 
(gewezen hoofdfinanciebeambte - sector 
accijnzen). 

 
b) De titularissen van de in punt B, 3  bedoelde 

graad genieten de preferentiële noemer niet als 
het ambt wordt uitgeoefend in een controlesec-
tie der accijnzen. 

 

b) De titularissen van de in punt B, 5 tot en met 
11 en 13 tot en met 16 bedoelde graden ge-
nieten de preferentiële noemer niet als het 
ambt wordt uitgeoefend in een controlesectie 
der accijnzen. 

 
c) De titularissen van de in de punten A en B 

bedoelde graden genieten de preferentiële 
noemer als zij tewerkgesteld worden in een 
gastadministratie waar zij ook actieve diensten 
uitvoeren in de zin van de voormelde wet, zon-
der echter de in deze administraties vereiste 
graad te hebben omdat zij krachtens het ko-
ninklijk besluit van 7 december 1992 houdende 
diverse maatregelen ten gunste van de ambte-
naren van de buitendiensten van de Admini-
stratie der douane en accijnzen van wie de be-
trekking wordt afgeschaft ten gevolge van het 
tot stand komen van de interne markt in 1993 
hun graad eigen aan hun oorspronkelijke ad-
ministratie behouden. 

c) De titularissen van de in de punten A en B 
bedoelde graden genieten de preferentiële 
noemer als ze tewerkgesteld worden in een 
gastadministratie waar zij ook actieve diensten 
uitvoeren in de zin van de voormelde wet, 
zonder echter de in deze administraties ver-
eiste graad te hebben omdat zij krachtens het 
koninklijk besluit van 7 december 1992 hou-
dende diverse maatregelen ten gunste van de 
ambtenaren van de buitendiensten van de 
Administratie der douane en accijnzen van wie 
de betrekking wordt afgeschaft ten gevolge 
van het tot stand komen van de interne markt 
in 1993 hun graad eigen aan hun oorspronke-
lijke administratie behouden 
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d) De titularissen van de in de punten A, 3 en B, 2 

en 3 bedoelde graden genieten de preferentië-
le noemer uitsluitend in de mate dat het uitge-
oefende ambt overeenstemt met een  

 

ambt dat opgenomen is in de kolom “vroegere 
benamingen” onder punt I. 

 

 

e De personeelsleden die een functie uitoefenen 
of uitoefenden bij de centrale administratie 
kunnen voor de door hen uitgevoerde presta-
ties, ongeacht hun graad, de preferentiële 
noemer niet genieten. 

 

e) De personeelsleden die een functie uitoefenen 
of uitoefenden bij de centrale administratie 
kunnen voor de door hen uitgevoerde presta-
ties, ongeacht hun graad, de preferentiële 
noemer niet genieten 

f) Kunnen de preferentiële noemer genieten, de 
personeelsleden titularis van de graden be-
doeld in de punten A en B gedetacheerd in een 
sedentaire dienst, indien zij tijdens hun deta-
chering, bijkomstige of afwisselende opdrach-
ten in actieve dienst blijven waarnemen. 

 

f) Kunnen de preferentiële noemer genieten, de 
personeelsleden titularis van de graden be-
doeld in de punten A en B gedetacheerd in 
een sedentaire dienst, indien zij tijdens hun 
detachering, bijkomstige of afwisselende op-
drachten in actieve dienst blijven waarnemen 

g) De personeelsleden die hogere functies heb-
ben uitgeoefend in de graden bedoeld in de 
punten A en B zonder echter hiervan effectief 
titularis te zijn, kunnen voor deze tussentijdse 
uitoefening de preferentiële noemer niet genie-
ten. 

g) De personeelsleden die hogere functies heb-
ben uitgeoefend in de graden bedoeld in de 
punten A en B zonder echter hiervan effectief 
titularis te zijn, kunnen voor deze tussentijdse 
uitoefening de preferentiële noemer niet ge-
nieten. 

 
II. MINISTERIE VAN HET WAALS GEWEST EN 

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEEN-
SCHAP 

MINISTERIE VAN LANDBOUW (Waters en Bos-
sen), MINISTERIE VAN HET WAALS GEWEST 
EN MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEEN-
SCHAP 
 

A. Ministerie van het Waals Gewest (Afdeling 
Natuur en Bossen) 

 

A. Algemeen 

 1. Eerste adjunct (schaal D1); 
 2. Eerstaanwezend adjunct (schaal D2); 
 3. Adjunct (schaal D3); 
 4. Eerste assistent (schaal C1); 
 5. Eerstaanwezend assistent (schaal C2); 
 6. Assistent (schaal C3) 
 

 1. Brigadier; 
 2. Wachter; 
 3. Brigadechef van waters en bossen 1ste 

klasse; 
 4. Brigadechef van waters en bossen; 
 5. Technisch beambte van waters en bossen 

1ste klasse; 
 6. Technisch beambte van waters en bos-

sen; 
 7. Eerstaanwezend technisch beambte van 

waters en bossen;  
 8. Surnumerair wachter.  
 

De titularissen van deze graden genieten de prefe-
rentiële noemer uitsluitend in de mate dat het uit-
geoefende ambt overeenstemt met een ambt dat 
opgenomen is in de kolom “vroegere benamingen” 
onder punt II, A of II, B en dat zij de functie van 
bos- of natuurwachter uitoefenen. 
 

 De titularissen van deze graden genieten de 
preferentiële noemer uitsluitend in de mate dat 
zij de functie van bos- of natuurwachter uitoe-
fenen. 
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B.Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
 
 1. Assistent; 
 2. Hoofdassistent; 
 3. Technicus; 
 4. Hoofdtechnicus. 

B. Ministerie van het Waals Gewest 
 
 1. Brigadechef van Waters en Bossen eerste 

klasse (schaal 34/2); 
 2. Eerstaanwezend technisch beambte van 

Waters en Bossen (schaal 32/2); 
 3. Technisch beambte van Waters en Bos-

sen eerste klasse (schaal 30/2). 
 

  
  
De titularissen van deze graden genieten de prefe-
rentiële noemer uitsluitend in de mate dat zij de 
functie van bos- of natuurwachter uitoefenen. 
 

De titularissen van deze graden genieten de prefe-
rentiële noemer uitsluitend in de mate dat het uit-
geoefende ambt overeenstemt met een ambt dat 
opgenomen is in de kolom “vroegere benamingen” 
onder punt II, A en dat zij de functie van bos- of 
natuurwachter uitoefenen. 
 

C. De titularissen van de onder punt II, A of B 
opgenomen graden die gedetacheerd zijn bij 
de Koninklijke schenking en die de hierboven 
omschreven voorwaarden vervullen genieten 
eveneens de preferentiële noemer. 

C. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
 
 1. Groentechnicus; 
 2. Eerste groentechnicus; 
 3. Hoofdgroentechnicus. 
 
 De titularissen van deze graden genieten de 

preferentiële noemer uitsluitend in de mate dat 
zij de functie van bos- of natuurwachter uitoe-
fenen. 

 
  

D. De titularissen van de onder punt II, A, B of C 
opgenomen graden die gedetacheerd zijn bij 
de Koninklijke schenking en die de hierboven 
omschreven voorwaarden vervullen genieten 
eveneens de preferentiële noemer. 

 
III. MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRA-

STRUCTUUR EN MINISTERIE VAN DE 
VLAAMSE GEMEENSCHAP 

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRA-
STRUCTUUR, MINISTERIE VAN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAP, REGIE VOOR MARITIEM 
TRANSPORT EN MINISTERIE VAN HET ZEE-
WEZEN - BESTUUR VAN HET ZEEWEZEN 

A. Ministerie van Verkeer en Infrastructuur 
 

 

A.1. Algemeen 
 

 

1. Hoofdscheepvaartcontroleur (rang 22); 
 2. Hoofdscheepvaartdeskundige (rang 28); 
 3. Scheepvaartcontroleur (rang 20); 
 4. Scheepvaartdeskundige (rang 26); 
 5. Scheepvaartinspecteur (dek) (rang 10); 
 6. Scheepvaartinspecteur (machines) (rang 

28); 
 7. Hoofdscheepvaartinspecteur (dek) (rang 

13). 
 

1. Kapitein; 
2. Eerste stuurman opleidingsschip; 
3. Stuurman opleidingsschip; 
4. Hoofdticket-collector; 
5. Eerste ticket-collector; 
6. Eerste controleur; 
7. Ticket-collector; 
8. Chefs-loods; 
9. Loodsschipper; 
10. Loods (met uitzondering van de bij het Ministe-

rie van de Vlaamse Gemeenschap vanaf 1 ju-
ni 1995 gepresteerde diensten); 

A.2. Afzonderlijke personeelsformatie 
 
 1. Commandant; 
 2. Eerste luitenant; 

11. Hulploods; 
12. Aspirant-loodsleerling; 
13. Schipper; 
14. Opperschipper; 
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 3. Luitenant; 
 4. Officier-hoofdwerktuigkundige; 
 5. Eerste officier-werktuigkundige A; 
 6. Officier-werktuigkundige A; 
 7. Officier-werktuigkundige B; 
 8. Scheepswerktuigkundige 1e klasse; 
 9. Scheepswerktuigkundige; 
 10. Kaaiofficier; 
 11. Controleur; 
 12. Scheepstechnicus; 
 13. Bootsman; 
 14. Kwartiermeester; 
 15. Matroos; 
 16. Marconist; 
 17. Purser; 
 18. Bootsman (loodsboten en tenders); 
 19. Kok (ingescheept); 
 20. Stoker; 
 21. Matroos-specialist loodsboten 

15. Agent van de reddingsdiensten; 
16. Stuurman bij de sleepdienst; 
17. Stuurman bij de overzetdienst; 
18. Officier-werktuigkundige; 
19. Kwartiermeester-stoker; 
20. Stoker; 
21. Waterschout; 
22. Eerstaanwezend luitenant der zeevaart-politie; 
23. Agent der zeevaartpolitie; 
24. Kwartiermeester-timmerman; 
25. Kwartiermeester-zeilmaker; 
26. Hulpmotorist; 
27. Eerste motorist; 
28. Eerstaanwezend kaaiofficier; 
29. Onderchefloods; 
30. Machinist; 
31. Scheepswerktuigkundige-electricien; 
32. Officier-hoofdwerktuigkundige; 
33. Zeevaartinspecteur; 

 
B. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 

Administratie Waterwegen en Zeewezen. 
 
 1. Speciaal assistent (met de functie van 

matroos); 
 2. Speciaal assistent (met de functie van 

kwartiermeester); 
 3. Speciaal assistent (met de functie van 

stoker); 
 4. Hoofdmotorist (met de functie van moto-

rist); 
 5. Hoofdmotorist (met de functie van offi-

cier-werktuigkundige); 
 6. Motorist; 
 7. Schipper; 
 8. Hoofdschipper (met de functie van op-

perschipper); 
 9. Hoofdschipper (met de functie van ge-

zagvoerder); 
 10. Technicus (met de functie van scheeps-

werktuigkundige); 
 11. Scheepstechnicus; 
 12. Hoofdscheepstechnicus; 
 13. Loods (met een algemene functie); 
 14. Loods (met de functie van stuurman van 

de loodsboot); 
 15. Loods (met de functie van kapitein van 

de loodsboot); 
 16. Loods (met de functie van chefloods als 

voortgezette functie van loods met een 
algemene functie, met uitzondering van 
gewezen nautisch dienstchef); 

 17. Speciaal assistent (met de functie van 
kok ingescheept). 

 

34. Hoofdscheepsmeter; 
35. Eerste scheepsmeter; 
36. Scheepsmeter; 
37. Hoofdmotorist; 
38. Motorist; 
39. Brigadier der zeevaartpolitie; 
40. Adjunct-waterschout; 
41. Eerste waterschout; 
42. Eerste luitenant der zeevaartpolitie; 
43. Luitenant der zeevaartpolitie; 
44. Hoofdwaterschout; 
45. Commandant; 
46. Eerste Luitenant; 
47. Luitenant; 
48. Bootsman (loodsboten en tenders); 
49. Bootsman 
50. Matroos-specialist loodsboten; 
51. Matroos; 
52. Kok (ingescheept); 
53. Kwartiermeester; 
54. Dekkwartiermeester; 
55. Matroos-vakman; 
56. Officier-hoofdwerktuigkundige; 
57. Eerste officier-werktuigkundige A; 
58. Officier-werktuigkundige A; 
59. Scheepstechnicus; 
60. Officier-werktuigkundige B; 
61. Scheepswerktuigkundige 1ste klasse; 
62. Scheepwerktuigkundige; 
63. Scheepswerktuigkundige 1ste klasse A; 
64. Scheepswerktuigkundige 1ste klasse-

electricien (rang 21); 
65. Scheepswerktuigkundige 2de klasse A; 
66. Scheepswerktuigkundige 1ste klasse B; 
67. Scheepswerktuigkundige 1ste klasse-

elektricien (rang 33); 
68. Scheepswerktuigkundige 2de klasse B; 
69. Scheepswerktuigkundige 2de klasse-

elektricien; 
70. Purser; 
71. Controleur; 
72. Marconist; 
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73. Kaaiofficier; 
74. Eerste purser; 
75. Eerste marconist; 
76. Eerste kaaiofficier; 
77. Scheepsbeambte (met de functie van ma-

troos); 
78. Scheepsbeambte (met de functie van kwar-

tiermeester); 
79. Scheepsbeambte (met de functie van stoker). 

  
 De titularissen van deze graden genieten de 

preferentiële noemer uitsluitend in de mate dat 
zij een functie uitoefenen in de sector van het 
Zeewezen. 

 
 De kwartiermeesters genieten de preferentiële 

noemer niet als het ambt wordt uitgeoefend in 
Vlissingen. 

 

De titularissen van deze graden genieten de prefe-
rentiële noemer uitsluitend in de mate dat zij een 
functie uitoefenen in de sector van het Zeewezen. 
 
De kwartiermeesters genieten de preferentiële 
noemer niet als het ambt wordt uitgeoefend in Vlis-
singen. 

IV. De Post of haar dochteronderneming waar-
in de activiteit inzake snelpost is onderge-
bracht 

 

BESTUREN DER POSTERIJEN of REGIE DER 
POSTERIJEN 

 
 
A. 1. Postman; 
 2. Eerstaanwezend postman. 
  
 In de mate dat de titularissen van deze graden 

uitreikingsdiensten presteren. 
 

A. Vóór 1 juli 1965. 
 
 1. Brievenbesteller; 
 2. Brievenbesteller-houder van een over-

draagkantoor; 
 3. Brievenbesteller-sorteerder; 
 4. Hoofdbrievenbesteller. 
 

B. Al het personeel van de spoorweg-
postkantoren. 

B. Van 1 juli 1965 tot en met 31 december 
1965. 
 
 1. Brievenbesteller; 
 2. Brievenbesteller 1ste klasse; 
 3. Hoofdbrievenbesteller; 
 4. Sorteerder 1ste klasse; 
 5. Hoofdsorteerder. 
 

C. De postmannen gedetacheerd bij de dochter-
onderneming van De Post, NV van publiek 
recht, waarin de uitreikingsactiviteit inzake 
snelpost is ondergebracht.(46)  

C. Van 1 januari 1966 tot en met 30 juni 1969. 
 
 1. Postman; 
 2. Brievenbesteller 1ste klasse; 
 3. Postman 1ste klasse; 
 4. Hoofdpostman; 
 5. Sorteerder 1ste klasse. 
 

D. 1. Controleurs; 
 2. Eerstaanwezend controleurs; 
 
 In de mate dat de titularissen van deze graden 

met behoud van hun graad uitreikingsdiensten 
als postman-uitreiker presteren ten gevolge 
van de implementatie van het project Refocus. 

D. Van 1 juli 1969 tot en met 31 maart 1972. 
 
 1. Postman; 
 2. Brievenbesteller 1ste klasse; 
 3. Postman 1ste klasse; 
 4. Eerste postman; 
 5. Hoofdpostman; 
 6. Sorteerder 1ste klasse. 
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E. Alle statutaire personeelsleden van De Post 
die, krachtens de functieclassificatie, benoemd 
zijn in de functies van “uitreiker” en “uitreiker 
algemene dienst”, in de mate dat zij uitrei-
kingsdiensten presteren 

E. Vanaf 1 april 1972. 
 
 1. Postman; 
 2. Brievenbesteller 1ste klasse; 
 3. Postman 1ste klasse; 
 4. Eerste postman; 
 5. Hoofdpostman, graad vervangen door 

adjunct-controleur vanaf 1 januari 1973; 
 6. Sorteerder 1ste klasse. 
 

 De titularissen van de in de punten B, 1 tot en met 
3, C, 1 tot en met 4 en D, 1 tot en met 5, bedoelde 
graden die in dienst getreden zijn sedert 1 juli 1965 
moeten het bewijs leveren dat het ambt dat ze 
uitoefenen overeenstemt met dat van brievenbe-
steller vóór 1 juli 1965. 
 
De in de punten B, 1 tot en met 3, C, 1 tot en met 
4, D, 1 tot en met 5 en E, 1 tot en met 5, bedoelde 
ambten genieten de preferentiele noemer niet als 
ze worden uitgeoefend door personeelsleden die 
titularis waren van de afgeschafte graden van sor-
teerder, expeditionair der posterijen, klasseerder, 
tolk, telefonist, postautobestuurder, postautobe-
stuurder-mecanicien of eerste postautobestuurder 
of van bepaalde graden van het meesters-, vak- en 
dienstpersoneel, gedurende de perioden dat zij 
werkelijk het aan die graden verbonden ambt uitoe-
fenen. 
 
De in de punten B, 4 en 5, C, 5, D, 6 en E, 6 be-
doelde ambten betreffen uitsluitend personeelsle-
den die titularis waren van de afgeschafte graad 
van brievenbesteller-sorteerder. 
 

V. MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEEN-
SCHAP 

 

MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 

 Bruggen en wegen. 
 

 

1. Ingenieur; 
2. Directeur-ingenieur, met uitzondering van de 

gewezen hoofdinspecteur-directeur; 
3. Adjunct van de directeur en directeur. 

1. Onderingenieur; 
2. Conducteur; 
3. Ingenieur van bruggen en wegen; 
4. Eerstaanwezend ingenieur van bruggen en 

wegen; 
5. Eerstaanwezend ingenieur; 
6. Eerstaanwezend ingenieur van bruggen en 

wegen - hoofd van dienst; 
7. Eerstaanwezend ingenieur þ hoofd van dienst; 
8. Hoofdingenieur-directeur van bruggen en we-

gen; 
9. Hoofdingenieur-directeur; 
10. Conducteur; 
11. Eerstaanwezend conducteur; 
12. Inspecteur (voorheen eerstaanwezend con-

ducteur); 
13. Hoofdconducteur; 
14. Adjunct-conducteur; 
15. Eerste conducteur; 
16. Industrieel ingenieur; 
17. Eerstaanwezend industrieel ingenieur; 
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18. Eerstaanwezend industrieel ingenieur hoofd 
van dienst. 

 
De titularissen van deze graden genieten de prefe-
rentiële noemer uitsluitend in de mate dat het  

 

uitgeoefende ambt overeenstemt met een ambt dat 
opgenomen is in de kolom “vroegere benamingen” 
onder punt V. 
 

 

In de mate dat de titularissen van deze graden 
tewerkgesteld zijn in diensten belast met de uitvoe-
ring van en het toezicht op werken in de polders. 
 

In de mate dat de titularissen van deze graden 
tewerkgesteld zijn in diensten belast met de uitvoe-
ring van en het toezicht op werken in de polders 

VI. MINISTERIE VAN HET WAALS GEWEST MIJNWEZEN - MINISTERIE VAN OPENBARE 
WERKEN - MINISTERIE VAN ECONOMISCHE 
ZAKEN - MINISTERIE VAN HET WAALS GE-
WEST 
 

 1. Directeur (schaal A4S). 
 2. Eerste attaché (schaal A5S). 
 3. Attaché (schaal A6S). 
 

1. Ingenieur; 
2. Onderingenieur; 
3. Conducteur; 
4. Technisch ingenieur (in dienst bij de Admini-

stratie van het Mijnwezen); 
5. Eerstaanwezend technisch ingenieur (in dienst 

bij de Administratie van het Mijnwezen; 
6. Hoofdingenieur - directeur der mijnen (schaal 

13/4); 
7. Eerstaanwezend divisiemijningenieur (schaal 

12/2); 
8. Eerstaanwezend mijningenieur (schaal 11/6); 
9. Mijningenieur (schaal 10/3). 
 

De titularissen van deze graden genieten de prefe-
rentiële noemer uitsluitend in de mate dat het uit-
geoefende ambt overeenstemt met een ambt dat 
opgenomen is in de kolom “vroegere benamin-
gen”onder punt VI. 
 

 

In de mate dat de titularissen van deze graden 
tewerkgesteld zijn in diensten belast met de uitvoe-
ring van en het toezicht op werken in het mijnwe-
zen. 
 

In de mate dat de titularissen van deze graden 
tewerkgesteld zijn in diensten belast met de uitvoe-
ring van en het toezicht op werken in het mijnwe-
zen. 
 

VII. MINISTERIE VAN JUSTITIE 
 

 

 1. Penitentiair beambte (a') 
 2. Gerechtelijk officier en gerechtelijk agent; 
 3. Chef en beambte van de gerechtelijke labo-

ratoria voor fotografie en technisch perso-
neelslid van de laboratoria voor weten-
schappelijke politie; 

 4. Ambtenaar van de buitendiensten van de 
Staatsveiligheid; 

 5. Officier en agent van de jeugdpolitie (enkel 
vanaf 15 april 1984). 

 

1. Begeleider der celrijtuigen. 

 (a') In de mate dat de titularissen van deze 
graad het ambt van chauffeur van een celrijtuig 
uitoefenen. 
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VIII. MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING  
Dienst Militaire Veiligheid. (45) 
 

Dienst militaire veiligheid. 
Vóór 1 september 2003: 

1. Hoofdcommissaris; 
2. Adjunct-hoofdcommissaris; 
3. Afdelingscommissaris-analist / afdelingscommis-
saris; 
4. Commissaris-analist / commissaris; 
5. Afdelingsinspecteur; 
6. Inspecteur. 
 
 In de mate dat de titularissen van deze graden 

burgerlijke personeelsleden zijn. 
 

 1. Hoofdcommissaris; 
 2. Eerstaanwezend commissaris 1e klasse; 
 3. Eerstaanwezend commissaris; 
 4. Commissaris; 
 5. Eerstaanwezendinspecteur 1e klasse; 
 6. Eerstaanwezend inspecteur; 
 7. Inspecteur. 
 
 In de mate dat de titularissen van deze graden 
 burgerlijke personeelsleden zijn. 

IX. BELGOCONTROL 
 

REGIE DER LUCHTWEGEN 

 1. Verkeersleider 3de klasse; 
 2. Verkeersleider 2de klasse; 
 3. Verkeersleider 1ste klasse; 
 4. Eerstaanwezend verkeersleider; 
 5. Chef verkeersleider. 
 
 In de mate dat de titularissen van deze graden 

op effectieve en rechtstreekse wijze de contro-
le op het luchtverkeer verzekeren 

 

 

 
 
                                                 
1 Zie eveneens wet van 15 mei 1984, art. 46. 
2  Zie K.B. van 23 juli 1974 (B.S. 25 september). 
3  Zie eveneens wet van 5 augustus 1978, art. 83. 
4  Modaliteiten pensioenherziening: zie K.B. van 7 juli 1978 (B.S. 9 augustus). 
5 Modaliteiten pensioenherziening voor gewetensbezwaarden : zie wet van 22 december 1977, 

art. 111 (B.S. 24 december). 
6  Met ingang van 1 januari 1999. 
 De tekst van art. 8, § 1, zoals die luidde vóór zijn wijziging door art. 231 van de wet van 25 januari 

1999, luidde als volgt: 
 “Het rustpensioen wordt vereffend naar rato, voor elk jaar dienst, van 1/60 van de gemiddelde wedde 

van de laatste vijf jaar van de loopbaan of van de gehele loopbaan indien de duur ervan korter is dan 
vijf jaar. 

 Voor het bepalen van deze gemiddelde wedde wordt rekening gehouden met de wedde die verbon-
den is aan het ambt waarin de betrokkene was benoemd alsmede, in voorkomend geval, met elk 
weddesupplement dat inherent is aan dat ambt. Voor de gerechtigden op de gewaarborgde bezoldi-
ging wordt de voormelde loonschaalwedde evenwel vervangen door de minimumwedde. 

 Voor het bepalen van deze gemiddelde wedde worden de voordelen in natura niet in aanmerking 
genomen, met uitzondering evenwel van die toegekend aan de conciërges, voor wie deze voordelen 
in aanmerking komen overeenkomstig de door de Koning vastgestelde regels.” 

 Als weddesupplementen die inherent zijn aan het ambt worden beschouwd de in (het huidige) art. 8, 
§ 2 bepaalde bijslagen; deze weddesupplementen worden in aanmerking genomen overeenkomstig 
de bepalingen van (het huidige) art. 8, § 1, vierde en vijfde lid (Wet van 25 januari 1999, art. 241). 

7  Met uitwerking vanaf 1 januari 2009 (K.B. 7 januari 2009, art. 1, 1° - B.S. 16 januari) 
8 Voorheen § 2. 
9  Het in art. 8, § 1, derde lid bedoelde mandaat dat werd toegekend vóór 1 januari 1999, wordt, voor de 

toepassing van art. 8, § 1, tweede lid van de wet van 21 juli 1844, zoals het luidde vóór zijn wijziging 
door art. 231 van de wet van 25 januari 1999 (zie tekst in voetnoot 6), beschouwd als een ambt waar-
in betrokkene was benoemd (Wet van 25 januari 1999, art. 242). 

10 Zie K.B. van 1 oktober 2003 (B.S. 14 november) (mandaten autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol). 
11 Zie K.B. van 7 mei 2004 (B.S. 25 mei - tweede uitgave) (mandaten Vlaamse Gemeenschap). 
12 Zie K.B. van 31 augustus 2005 (B.S. 14 september) (mandaten R.T.B.F.) 
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13 Zie K.B. van 14 maart 2006 (B.S. 23 maart) (mandaten Belgisch Instituut voor postdiensten en tele-

communicatie). 
14 Zie K.B. van 3 juni 2007, art. 1 (B.S. 15 juni – derde uitgave) (mandaten Directeur-Voorzitter en cate-

goriële directeur bedoeld in de artikelen 67, 70 en 71 van het decreet van de Franse Gemeenschap 
van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen). 

15  Zie K.B. van 20 december 2007 (B.S. 30 januari 2008) (de mandaten toegekend in het kader van een 
management- of projectleiderfunctie van het N-niveau of van de functie van algemeen directeur, zo-
als bepaald in artikel V 2 en artikel V 9, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 
2006) (heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006) 

16  Zie K.B. van 20 december 2007 (B.S. 30 januari 2008) (1° het mandaat van directeur van de opera-
ties, bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 22 augustus 1998 houdende het statuut van 
het personeel van de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat, zoals het be-
stond vóór de afschaffing ervan door artikel 277, 2° van het koninklijk besluit van 13 december 2006) 
(heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999) en (2° de mandaten van directeur van de operaties 
en van afdelingscommissaris verantwoordelijk voor een bijzondere eenheid, bedoeld in artikel 102 
van het koninklijk besluit van 13 december 2006) (heeft uitwerking met ingang van 31 december 
2006) 

17  Zie K.B. van 20 december 2007 (B.S. 30 januari 2008) (de mandaten van secretaris-generaal, direc-
teur en staffunctionaris, bepaald bij art. 7.29bis van het statuut van het personeel van het Algemeen 
Secretariaat van het Vlaams Parlement, worden voor de berekening van het pensioen gelijkgesteld 
met een vaste benoeming) (heeft uitwerking met ingang van 9 juli 2003) 

18  Zie K.B. van 27 september 2009, art. 1 (B.S. 22 oktober) : 
1° de mandaten bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 
van 27 maart 2003 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de 
Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sec-
tor en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren, zoals het 
bestond vóór de vernietiging ervan door het arrest nr. 142.684 van de Raad van State van 25 maart 
2005 (heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2003); 
 

 2° de mandaten bedoeld in artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 
van 1 december 2006 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de 
Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sec-
tor en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren (heeft uit-
werking met ingang van 1 februari 2007). 

19  Zie K.B. van 18 december 2009 (B.S. 8 februari 2010) (de mandaten van inrichtingshoofd van een 
strafinrichting met tenminste 400 plaatsen en van regionaal directeur, zoals bedoeld in de artikelen 8 
en 9 van het K.B. van 28 december 2006) (heeft uitwerking met ingang van 1 december 2005) 

20  Zie K.B. van 29 april 1965 (B.S. 19 mei). 
21 Toegevoegd met uitwerking op 1 januari 1999 (Wet van 30 maart 2001, art. 7, 2°, a) en 19). 
22 Toegevoegd met ingang van 1 april 2001 (Wet van 30 maart 2001, art. 7, 2°, b) en 19). 
23 Toegevoegd met uitwerking op 1 augustus 2001 (K.B. 25 maart 2003, art. 1 en 2). 
24 Toegevoegd met uitwerking op 26 september 2002 (K.B. 3 april 2003, art. 1 en 2). 
25 Toegevoegd met uitwerking op 1 juli 1991 (K.B. 7 mei 2004, art. 2). 
26 Toegevoegd met ingang van 1 januari 2009 (K.B. 3 juni 2007, art. 1, 1° en 2). 
27 Toegevoegd met ingang van 1 juli 2007 (K.B. 3 juni 2007, art. 2 en 3). 
28 Toegevoegd met uitwerking op 1 juni 2002 (K.B. 3 juni 2007, art. 1 en 2). 
29  Toegevoegd met uitwerking van 1 januari 1999 tot 31 december 2004 
30  Toegevoegd met uitwerking op 31 december 2006 
31  Toegevoegd met uitwerking op 1 januari 2005 
32  Met ingang van 1 augustus 2003 
33  Met ingang van 1 februari 2007 
34  Met ingang van 1 januari 2004 (K.B. van 5 december 2011, art. 2, 1°) 
35  Met ingang van 15 september 2006 (K.B. van 5 december 2011, art. 2, 2°) 
36  Met ingang van 1 januari 2004 (K.B. van 5 december 2011, art. 2, 3°) 
37 Art. 8, § 2, vijfde lid werd aldus vervangen met ingang van 1 januari 2000 (K.B. 30 januari 2006, art. 1 

en 2). 
38 Art. 8, § 2, zesde lid werd toegevoegd met ingang van 1 januari 2009 (K.B. 3 juni 2007, art. 1, 2° 

en 2). 
39 Met ingang van 1 september 2003. 
40 Met ingang van 1 januari 1992. 
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41 Met ingang van 1 januari 2003. 
42 Met ingang van 1 januari 2006. 
43  De wijzigingen aangebracht bij art. 2, 1° tot en met 6° van de wet van 25 april 2007 hebben uitwer-

king met ingang van 1 januari 2002; de wijzigingen aangebracht bij art. 2, 7° tot en met 9° van die-
zelfde wet treden in werking op 1 juni 2007. 

44  De wijzigingen aangebracht bij art. 22, 1° van de wet van 8 juni 2008 hebben uitwerking met ingang 
van 1 juni 2006, de wijzigingen aangebracht bij art. 22, 2° van diezelfde wet treden in werking op 
1 januari 2007. 

45  De wijzigingen aangebracht bij de wet van 22 december 2008, art. 56 1° en 2° hebben uitwerking met 
ingang van 1 september 2003 

46 Het punt IV, C, zoals gewijzigd bij art. 64 van de programmawet van 9 juli 2004, treedt in werking 
vanaf het ogenblik dat de uitreikingsactiviteit inzake snelpost wordt ondergebracht in een dochteron-
derneming van De Post, NV van publiek recht (Programmawet 9 juli 2004, art. 65). 
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(Staatsblad 1 november) 
Wet van 29 oktober 1846  

 
op de inrichting van het Rekenhof. 
 
Wet van 27 april 1978 (Staatsblad 13 juni)  
tot invoering van de Nederlandse tekst en tot aanpassing van de Franse tekst van de wet van 
29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 (1) Het Rekenhof bestaat uit twee kamers. 
 
 Elke kamer bestaat uit een voorzitter, vier raadsheren en een griffier. 
 
 Zij worden om de zes jaar benoemd door de Kamer van Volksvertegenwoordi-

gers, die hen ten alle tijde kan ontslaan. Zij worden op pensioen gesteld wanneer 
zij de volle leeftijd van zeventig jaar hebben bereikt of wegens een ziekte of ge-
brekkigheid van ernstige en blijvende aard hun ambt niet meer naar behoren 
kunnen vervullen (2). 

 
 De oudstbenoemde voorzitter voert de titel van eerste voorzitter, de oudstbe-

noemde griffier die van hoofdgriffier. 
 
 De voorzitters en de raadsheren moeten ten minste dertig jaar oud zijn. 
 
 De griffiers moeten ten minste vijfentwintig jaar oud zijn; zij zijn niet stemgerech-

tigd . 
 
 Om tot lid van het Rekenhof te worden benoemd, moet de kandidaat houder zijn 

van een van de titels van hoger onderwijs die in aanmerking worden genomen 
voor toegang tot niveau 1 bij de Rijksbesturen (3). 

 
Art. 1bis (4) Het pensioen van de leden van het Rekenhof wordt berekend op basis van de 

gemiddelde wedde der laatste vijf jaren, vastgesteld overeenkomstig het vierde 
lid van dit artikel en op de voet van een dertigste per jaar dienst als lid van het 
Rekenhof, voor zover zij hun ambt in de voormelde hoedanigheid gedurende ten 
minste twaalf jaar hebben uitgeoefend. Een lid dat de volle leeftijd van achten-
zestig jaar bereikt heeft en wiens mandaat niet hernieuwd is, kan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers om het genot van voormeld dertigste verzoeken . 

 
 De diensten van een lid van het Rekenhof die niet onder de regeling van het 

voorgaande lid vallen en in aanmerking komen bij de berekening van een pensi-
oen ten laste van de Staat, worden aangerekend volgens de wetten tot bepaling 
van de pensioenen in verband met die diensten.  

 
 Leden van het Rekenhof van wie bevonden is dat zij wegens ziekte of gebrek-

kigheid niet meer in staat zijn hun ambt te vervullen, maar die de in artikel 1 be-
paalde leeftijd niet bereikt hebben, kunnen op pensioen worden gesteld, onge-
acht hun leeftijd. 

 
 Indien hun ambt echter een bijbetrekking is, kan het pensioen wegens onge-

schiktheid niet worden toegekend dan na tien jaar dienst van enigerlei aard die 
bij de berekening van het rustpensioen in aanmerking komt of na vijf jaar dienst 
als lid van het Rekenhof. Het pensioen wordt berekend op basis van de gemid-
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delde wedde der laatste vijf jaren, vastgesteld overeenkomstig de regeling inzake 
rustpensioenen ten laste van de Staat. De Koning bepaalt wat een bijbetrekking 
is in de zin van deze wet (5). 

 
 Het pensioen van de leden van het Rekenhof mag niet hoger zijn dan negen 

tiende van de gemiddelde wedde der laatste vijf jaren. 
 
 De algemene wet op de burgerlijke pensioenen blijft van toepassing in de geval-

len waarin de bepalingen van dit artikel niet kunnen worden ingeroepen. 
 
Art. 5 (6) Het Hof is belast met het nazien en het verevenen van de rekeningen van het 

algemeen bestuur en van allen die rekenplichtig zijn tegenover de Staatskas. 
 
 Het waakt ervoor dat geen enkel artikel van de uitgave der begroting wordt over-

schreden en dat geen overschrijving plaats heeft. 
 
 De verrichtingen met betrekking tot de vaststellingen en de invordering van de 

rechten verschuldigd aan de Staat en de provincies, met inbegrip van de fiscale 
ontvangsten, zijn onderworpen aan de algemene controle van het Rekenhof. De 
wijze waarop deze controle wordt uitgeoefend wordt bepaald in een protocol tus-
sen de Minister van Financiën en het Rekenhof. 

 
 Het stelt de rekeningen van de verschillende besturen van de Staat vast en ver-

zamelt te dien einde alle inlichtingen en bewijsstukken. 
 
 Het Rekenhof controleert a posteriori de goede besteding van de rijksgelden ; het 

vergewist zich ervan dat de beginselen van zuinigheid, doeltreffendheid en 
doelmatigheid in acht worden genomen. 

 
 De Kamer van volksvertegenwoordigers kan het Rekenhof gelasten onderzoeken 

van het beheer uit te voeren bij de diensten en instellingen die aan zijn controle 
zijn onderworpen. 

 
Art. 5bis (7) Het Rekenhof is gemachtigd om zich alle documenten en inlichtingen, van welke 

aard ook, met betrekking tot het beheer van de diensten en instellingen die aan 
zijn controle onderworpen zijn, te doen verstrekken. 

 
 Het Rekenhof kan een controle ter plaatse organiseren. 
 
 De bevoegde overheid is verplicht binnen een termijn van ten hoogste één 

maand te antwoorden op de opmerkingen van het Rekenhof. Die termijn kan 
door het Rekenhof worden verlengd. 

 
Art. 14 Geen betalingsopdracht wordt door de Staatskas uitgevoerd dan voorzien van 

het visum van het Rekenhof. 
 
 Wanneer het Hof oordeelt zijn visum te moeten weigeren worden de redenen van 

de weigering in de ministerraad onderzocht. 
 
 Indien de ministers beslissen dat onder hun verantwoordelijkheid tot betaling 

moet worden overgegaan, verstrekt het Hof zijn visum onder voorbehoud. 
 
 Het Hof deelt dadelijk aan de Kamers de redenen van zijn weigering mee. Het 

brengt eveneens elke overtreding van de begrotingswetten, alsmede van de arti-
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kelen 3 en 4 van de wet van 20 juli 1921 tot instelling van de boekhouding der 
betaalbaar gestelde kredieten, zonder verwijl ter kennis van de Kamers (8). 

 
Art. 17 (9) Het Rekenhof doet uitspraak over de wettigheid en het bedrag der pensioenen 

ten laste van de Staat, met uitzondering van deze die toegekend worden aan de 
statutaire personeelsleden van de NMBS Holding (10) , na inzage van de bewijs-
stukken en van de afschriften der toekenningsbesluiten, voorgelegd door de de-
partementen die de pensioenen verevenen; het Hof viseert te hunnen behoeve 
een door hen opgemaakte fiche of een afschrift van het toekenningsbesluit. 

 
 In voorkomend geval worden de bepalingen van artikel 14, tweede, derde en 

vierde lid, toegepast. 
 
 Het Hof houdt het duplicaat van het register der pensioenen ten laste van de 

Staat. 
 
 
                                                 
1  Vervangen bij het enig artikel van de wet van 4 juni 1921 (B.S. 8 juni), het derde lid aangevuld bij 

artikel 1 van de wet van 23 maart  1951 (B.S. 9/10 april) en gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 5 
januari 1971 (B.S. 3 februari), het zevende lid toegevoegd bij artikel 4 van de wet van 5 augustus 
1992 (B.S. 12 september). 

2  Zie ook de W. van 5 januari 1971, art. 3 (B.S. 3 februari). 
3  Dit lid heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1992 en is niet van toepassing ingeval de opdracht 

van de leden van het Rekenhof wordt hernieuwd; het is evenmin van toepassing op de personeelsle-
den van het Rekenhof die op 1 januari 1990 een graad voeren van niveau 1. 

4  Ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 23 maart 1951 (B.S. 9/10 april), het eerste lid gewijzigd bij 
artikel 2 van de wet van 5 januari 1971 (B.S. 3 februari), het derde lid vervangen en het vierde inge-
voegd bij artikel 6 van de wet van 17 juni 1971 (B.S. 13 juli).  

5 Art. 1 van het K.B. van 11 september 1972 (B.S. 25 oktober) stelt: “Voor de toepassing van artikel 
1bis van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof wordt geen enkel ambt als 
bijbetrekking beschouwd.” 

6 Het derde lid ingevoegd bij het enig artikel van de wet van 4 april 1995 (B.S. 16 juni), het vijfde en 
zesde lid toegevoegd bij artikel 2, 2° van de wet van 10 maart 1998 (B.S. 11 april). 

7 Ingevoegd bij artikel 3 van de wet van 10 maart 1998 (B.S. 11 april). 
8 Het vierde lid aldus vervangen bij artikel 7 van de wet van 20 juli 1921 (B.S. 5/6 september). 
9 Vervangen bij artikel 1 van de wet van 7 december 1972 (B.S. 11 januari 1973). 
10  De woorden “met uitzondering van deze die toegekend worden aan de statutaire personeelsleden 

van de NMBS Holding” werden ingevoegd met ingang van 1 januari 2007 bij art. 1 van het K.B. van 
28 december 2006 (B.S. 29 december – achtste uitgave; errata B.S. 24 en 30 januari 2007). 
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(Staatsblad 29 april) 
Wet van 26 april 1865  

 
tot wijziging van de wetten op de burgerlijke pensioenen. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 31 maart 1884 (Staatsbl. 18 april) en 21 mei 1991 (Staatsbl. 
20 juni). 
 
Opgeheven bij de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S. 1 augus-
tus), art. 92, 1°, met ingang van 1 januari 1992. Blijft in bepaalde gevallen van toepassing (zie 
art. 79, 1° van dezelfde wet). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wet van 31 maart 1884, art. 10, 1ste alinea. 
 
 De leden van het besturend en onderwijzend personeel van de instellingen van mid-

delbaar onderwijs bestuurd door de Staat, de inspecteur-generaal en de opzieners 
van dit onderwijs; de leden van het besturend en onderwijzend personeel der 
kweekscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen, alsook de opzieners en op-
ziensters van bedoelde instellingen of van de lagere gemeentescholen; de leden van 
het besturend en onderwijzend personeel van het Hoger Handelsgesticht van Ant-
werpen die, als Staatspersoneel een jaarwedde op de Openbare Schatkist genieten, 
kunnen op hun verzoek tot het pensioen toegelaten worden, op de leeftijd van vijf-
en-vijftig jaar voor zover zij dertig jaar dienst tellen; zij kunnen van ambtswege op 
pensioen gesteld worden op de leeftijd van zestig jaar, indien zij vijftien jaar dienst 
tellen. 
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(Staatsblad 27 juni) 
Wet van 24 juni 1869  

 
welke ten voorwerp heeft de bestuurders der kostscholen aan de gestichten van middelbaar 
onderwijs gehecht, in wat betreft het recht op pensioen, gelijk te stellen met de leraren van deze 
gestichten. 
 
Opgeheven bij de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S. 
1 augustus), art. 92, 2°, met ingang van 1 januari 1992. Blijft in bepaalde gevallen van toepas-
sing (zie art. 79, 1° van dezelfde wet). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Enig 
artikel De bestuurders der kostscholen gehecht aan de gestichten van middelbaar onder-

wijs beheerd door de wet van 1 juni 1850 zijn, voor de regeling van hun pensioen, 
gelijk gesteld met de leden van het besturend en onderwijzend personeel van de ge-
zegde gestichten en toegelaten tot het voordeel van het artikel 9, §§ 2 en 3, der 
voormelde wet, en van het artikel 4 der wet van 26 april 1865. 
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(Staatsblad 18 mei) 
Wet van 16 mei 1876  

 
op de pensioenen der gemeenteleraars en - onderwijzers en hunner weduwen en wezen. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 31 maart 1884 (Staatsbl. 18 april), 3 juni 1920, art. 1 (Staatsbl. 
11 juni), 22 januari 1931 (Staatsbl. 29 januari) op het provinciaal en gemeentelijk belastingswe-
zen en 21 mei 1991 (Staatsbl. 20 juni). 
 
Opgeheven bij de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S. 
1 augustus), art. 92, 3°, met ingang van 1 januari 1992. Blijft in bepaalde gevallen van toepas-
sing (zie art. 79, 1° van dezelfde wet). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 7 Gewijzigd bij de wetten van 3 juni 1920, art. 1 en 21 mei 1991, art. 67, 4°. 
 
 Met ingang van 1 januari 1877, zullen de leraren en de onderwijzers der gemeenten 

tot het pensioen toegelaten en hunne pensioenen vereffend worden overeenkomstig 
de wetten en verordeningen, die de burgerlijke pensioenen der ambtenaren en be-
dienden van de Staat regelen, voor zover deze regelen er kunnen op toegepast wor-
den en er bij deze wet niet wordt van afgeweken. 

 
 Evenwel kunnen zij op pensioen gesteld worden, op hun verzoek, als zij volle vijftig 

jaar oud zijn, onder voorwaarde dat zij dertig jaar dienst tellen, en, van ambtswege, 
op de leeftijd van zestig jaar, wanneer zij ten minste vijftien jaar dienst tellen. 

 
 De voorwaarden van de oppensioenstelling van ambtswege worden bepaald bij ko-

ninklijk besluit. 
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(Staatsblad 18 april) 
Wet van 8 april 1884  

 
wijzigingen toebrengende aan zekere bepalingen der wet van 16 mei 1876 (Staatsbl. 18 mei) en 
door nieuwe bepalingen vervangende het artikel 3 der wet van 26 april 1865 (Staatsbl. 29 april), 
alsook het artikel 3 der wet van 10 mei 1866 (Staatsbl. 13 mei). 
 
NOTA BENE : Onderstaande wet werd opgeheven bij art. 12 van de wet van 16 juni 1970, zie 
recueil; in bepaalde gevallen blijft zij evenwel van toepassing (zie art. 10 wet van 16 juni 1970). 
 

- UITTREKSEL - (1) 
 
Art. 2 Worden in de vereffening der pensioenen gerekend : 
 
 1° Voor vier jaar dienst : 
 
  A. De wettelijke doctorsdiploma's verleend overeenkomstig de wet op het 

hoger onderwijs; 
 
  B. Het diploma van geaggregeerd leraar van het middelbaar onderwijs van 

de hogere graad; 
 
  C. De diploma's uitgereikt door de bijzondere scholen voor burgerlijke bouw-

kunde, voor kunsten en fabriekswezen en voor mijnen, verbonden aan 's 
Rijks hogescholen, door de veeartsenijschool, de landbouwhogeschool, 
en de handelshogeschool, en die, overeenkomstig de door de regering 
goedgekeurde programma's, ten minste vier jaar studie vereisen; 

 
  D. De benoemingsakte uitgereikt aan de officieren der bijzondere wapenen 

komende uit de applicatieschool verbonden aan de militaire school; 
 
 2° Voor drie jaar dienst : 
 
  A. De diploma's uitgereikt door de speciale scholen en instituten en die wij-

zen op drie jaar studiën; 
 
  B. Het diploma van geaggregeerd leraar van het middelbaar onderwijs van 

de lagere graad; 
 
  C. De brief van benoeming tot staf-adjunct of het getuigschrift tot blijk ervan, 

dat een voldoende uitslag werd bekomen in de eindexamens aan de 
krijgsschool; 

 
 3° Voor twee jaar dienst : 
 
  A. Het diploma van lager onderwijzer; 
 
  B. De bekwaamheidsdiploma's voor het onderwijs hetzij in de levende talen, 

hetzij in de tuinbouwkunde, hetzij in de boomkweekkunde; 
 
  C. De diploma's van ingenieur en van conducteur die slechts twee jaar stu-

die vereisen; 
 
  D. De benoemingsakte uitgereikt aan infanterie- en ruiterijofficieren, die uit 

de militaire school komen; 



© PDOS – februari 2007  - 2 - 
 

 
 4) Voor één jaar dienst : 
 
  Het bekwaamheidsdiploma uitgereikt krachtens een koninklijk besluit, hetzij 

voor het onderwijs in de lichamelijke opvoeding, hetzij voor het tekenonderwijs, 
hetzij voor het muziekonderwijs. 

 
  Wanneer een lid van het onderwijzend personeel belast is met verscheidene 

cursussen die het houden van verscheidene diploma's, getuigschriften of akten 
vereisen, mag hij het voordeel voortvloeiende uit elke dezer naar luid van de 
bepalingen van dit artikel cumuleren, zonder dat echter het gezamenlijk aantal 
jaren dienst uit dezen hoofde in aanmerking te nemen meer dan vier mag be-
dragen. 

 
  Bewuste diploma's komen insgelijks in aanmerking tot aanvulling van het ver-

eiste aantal dienstjaren om tot het pensioen toegelaten te worden (2). 
 
Art. 3 De bovenstaande bepalingen vervangen de artikelen 8 en 10 der wet van 16 mei 

1876, het artikel 3 der wet van 26 april 1865 en het artikel 3 der wet van 10 mei 
1866 (3). 

 
 
                                                 
1 Artikel 1 heeft geen reden van bestaan meer sedert de Staat, bij toepassing van de wet van 22 janua-

ri 1931 (Staatsbl. 29 januari), de pensioenen volledig ten laste neemt. 
2 Het laatste lid heeft geen reden van bestaan meer sedert de Staat, bij toepassing van de wet van 

22 januari 1931 (Staatsbl. 29 januari), de pensioenen volledig ten laste neemt. 
3 Die bepalingen komen dus niet meer voor in de teksten van die wetten die elders worden weergege-

ven. 



© PDOS - mei 2006 

(Staatsblad 15 januari) 
Wet van 10 januari 1886  

 
houdende wijziging der wetten van 21 juli 1844 (Staatsbl. 30 juli) en van 17 februari 1849 
(Staatsbl. 19 februari) op de burgerlijke pensioenen. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 10 oktober 1967 (art. 2, 1°, 47°, § 1). 
 

- UITTREKSEL - (1) 
 
Art. 1 ...... 
 
 De uitzondering voorzien bij litt. A van art. 6 der wet van 21 juli 1844 ten gunste der 

surnumerairs en der tweede gezantschapsecretarissen, wordt uitgebreid tot al de 
niet betaalde leden van het diplomatiek korps in actieve dienst. 

 
 
                                                 
1 Al de andere artikelen zijn in onbruik geraakt. 
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(Staatsbl. 30 juni) 
Wet van 15 juni 1899  

 
houdende titel II van het Wetboek van Strafrechtspleging voor het leger. 
 
Gewijzigd bij : ……de wet van 2 juli 1969 (Staatsbl. 30 augustus). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL II. Gerechtelijke organisatie in het leger 
 
 ...... 
 
 HOOFDSTUK VIII. Algemene bepalingen 
 
 ...... 
 
Art. 152 Gewijzigd bij de wet van 2.7.1969, art. 13. 
 
 De wettelijke bepalingen betreffende de wedden, anciënniteitsverhogingen en 

weddetoeslagen, inruststelling, pensioenen en emeritaat, toelagen, vergoedin-
gen en bezoldigingen allerhande van de magistraten en griffiers van de rech-
terlijke orde en van de personeelsleden van de griffies en van de parketten zijn 
van toepassing op de leden van de militaire gerechten, onder gelijkstelling van 
de krijgsraden met de rechtbanken van eerste aanleg met een kleiner bevol-
kingscijfer dan ten minste 500.000 inwoners, en van het militair gerechtshof 
met de hoven van beroep. 

 
Art. 152bis Ingevoegd bij de wet van 2.7.1969, art. 14. 
 
 De magistraat van de gewone gerechten die het ambt van werkend burgerlijk 

lid in een vaste krijgsraad of een krijgsraad te velde uitoefent, heeft recht op 
een gelijke weddetoeslag als de jeugdrechter in rechtbanken met een kleiner 
bevolkingscijfer dan ten minste 500.000 inwoners. Indien de krijgsraad twee 
werkende burgerlijke leden telt, ontvangt ieder van hen een gedeelte van de 
weddetoeslag naar verhouding van het aantal terechtzittingen waarin hij gedu-
rende het jaar zitting heeft gehad en met inachtneming van het aantal jaren van 
zijn anciënniteit die in aanmerking dienen te worden genomen voor de bereke-
ning van die toeslag. 
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(Staatsblad 31 augustus) 
Wet van 25 augustus 1901  

 
betreffende het pensioen der gemeenteonderwijzers, der aangenomen lagere onderwijzers en 
ontslaggevende leden van Staatsnormaalscholen, van het opzicht en van het onderwijzend 
korps der lagere scholen. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 10 juni 1937 (Staatsbl. 10 juli). 
 
Opgeheven bij de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S. 1 augus-
tus), art. 92, 4°, met ingang van 1 januari 1992. Blijft in bepaalde gevallen van toepassing (zie 
art. 79, 1° van dezelfde wet). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 6 Gewijzigd bij de wet van 10 juni 1937, art. 7. 
 
 Wanneer de aanneming van de school ophoudt, of in geval van afschaffing van be-

diening, behouden de leden van het personeel hun titels tot een pensioen. 
 
 Indien zij geen in aanmerking kunnende komen ambt hernomen hebben, hetwelk 

hun toelaat dertig jaren dienst te doen gelden, mogen zij, op de leeftijd van vijfenvijf-
tig jaar, gepensioneerd worden, of, op welke leeftijd ook in geval van ziekelijkheid, 
als ze maar minstens tien jaar dienst kunnen doen gelden. 
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(Staatsbl. 27 maart) 
Wet van 21 maart 1902  

 
tot wijziging van de wetten op de militie en op de vergelding der miliciens (1). 
 

- UITTREKSEL - (2) 
 
Art. 100 De titelvoerders van de bedieningen bij de troepenkorpsen en de krijgsinrichtingen, 

aangeworven bij toepassing van dit artikel, gaan ene bijzondere verbintenis aan voor 
de duur van ten minste één jaar. Zij trekken een loon of een jaarwedde in verhouding 
tot hunne bekwaamheid en hunne bediening. Zij hebben, op een bij koninklijk besluit 
(3) te bepalen leeftijd, recht op een pensioen in verhouding tot hunne bezoldiging en 
tot het getal hunner dienstjaren. 

 
                                                 
1 Er moet worden opgemerkt dat dienaangaande thans andere bepalingen van kracht zijn, in dit geval 

de bij het K.B. van 30 april 1962 (Staatsbl. 9 mei) samengeordende wetten. 
2 De andere bepalingen hebben geen betrekking op de pensioenen. 
3 K.B. van 18 maart 1903, nr. 14.479 (niet bekendgemaakt). 
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(Staatsblad 27/29) 
Wet van 18 mei 1912  

 
op de pensioenen van het onderwijzend personeel. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 3 juni 1920 (Staatsbl. 11 juni), 10 juni 1937 (Staatsbl. 10 juli), 
11 juli 1969 (Staatsbl. 20 augustus), 16 juni 1970 (Staatsbl. 15 juli), 21 mei 1991 (Staatsbl. 20 
juni) en 20 juli 1991 (Staatsbl. 1 augustus). 
 
Art. 1 en 2 Opgeheven bij de wet van 20 juli 1991, art. 92, 5°. 
 
Art. 3 Het pensioen der prefecten, bestuurders en leden van het onderwijzend 

personeel der inrichtingen voor middelbaar- en normaalonderwijs van de 
Staat en van de gemeenten wordt berekend naar het meest voordelig 
gemiddelde der jaarwedden van vijf achtereenvolgende jaren, voor zoveel 
de vermindering van het inkomen 't gevolg zij van een omstandigheid, 
onafhankelijk van de wil van de belanghebbende. Deze omstandigheid 
wordt vermeld in het, bij voorkomend geval, uit te vaardigen besluit van 
aftreding. 

 
 Tot vaststelling van het meest voordelige gemiddelde wordt enkel reke-

ning gehouden met het inkomen of met de inkomsten verbonden aan de 
ambten, waargenomen in een der voornoemde inrichtingen. 

 
Art. 4 Opgeheven bij de wet van 20 juli 1991, art. 92, 5°. 
 
Art. 5 Opgeheven bij de wet van 21 mei 1991, art. 67, 8°. 
 
Art. 6  Opgeheven bij de wet van 3 juni 1920, art. 1. 
 
Art. 7 tot en met 13 Opgeheven bij de wet van 10 juni 1937, art. 7.  
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(Staatsblad 24/26 mei). 
Wet van 15 mei 1920  

 
waarbij ten behoeve van de gerechtelijke officieren en agenten, schikkingen worden genomen 
om hen, met het oog op hun eigen pensioen en dat van hun weduwen en wezen, het voordeel 
te doen genieten van de diensten door de betrokkenen bij de politie ener gemeente bewezen. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 14 april 1965 (Staatsbl. 5 mei) en 15 mei 1984 (Staatsbl. 22 mei). 
 

- UITTREKSEL - (1) 
 
Art. 1 De rechterlijke officieren en agenten, die vroeger bezoldigde diensten hebben bewe-

zen bij de politie ener gemeente, mogen deze in rekening brengen bij de vereffening 
van hun pensioen ten laste van de Openbare Schatkist, ten zelfden titel als hun 
rechterlijke diensten. 

  
 ...... 
 
Art. 3 Opgeheven bij de wet van 15 mei 1984, art. 26, 4° vanaf 1 juni 1984. 
 
Art. 4 Ingevoegd bij de wet van 14 april 1965, art. 1. 
 
 De bepalingen van deze wet zijn ook van toepassing op de chefs en de beambten 

van de gerechtelijke laboratoria voor fotografie evenals op het technisch personeel 
van de laboratoria voor wetenschappelijke politie (2). 

 
 
                                                 
1  Artikel 2 voegt die categorie van personeelsleden toe aan de bij de wet van 21 juli 1844 gevoegde 

tabel. 
2  De reeds toegekende pensioenen worden herzien, met uitwerking op de datum waarop zij een aan-

vang hebben genomen, rekening houdende met de wijziging aangebracht door artikel 1 van de wet 
van 15 mei 1920. 
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(Staatsblad 1 december) 
Wet van 24 november 1928  

 
waarbij de formaliteit van het levensbewijs in zake van pensioenuitkering wordt afgeschaft. 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 15 oktober 1934, nr. 16 (Staatsbl. 15/16 oktober). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Enig Gewijzigd bij het K.B. nr. 16 van 15 oktober 1934, art. 3. 
artikel 
 § 1. Ter voldoening aan artikel 1 der wet van 17 mei 1920 (1) worden de door het 

Bestuur der Thesaurie (2) uitgekeerde pensioenen door toedoen van DE POST aan 
de rechthebbenden betaald. 

 
 De toepassingsmaatregelen worden bij koninklijk besluit vastgelegd (3). 
 
 § 2. Onverkort de rechten van derden en behoudens verzet vanwege haar echtge-

noot, mag de vrouw geldig quiteren : 
 
 1° voor een door het Bestuur der Thesaurie uitgekeerd pensioen; 
 
 2° voor een pensioen verevend uit hoofde van een vorig huwelijk, ten laste van 

een door de Staat ingestelde voorzorgskas (4); 
 
 3° voor vermeerderingen van pensioenen wegens het bestaan van kinderen in de 

onder 1°) en 2°) voorziene gevallen. 
 
 
                                                 
1 Die wet, verschenen in het Staatsbl. van 28 mei, heeft betrekking op de betalingen gedaan door de 

openbare administraties door tussenkomst van DE POST. Zij werd gewijzigd bij de wet van 19 maart 
1948 (Staatsbl. 1 april). 

2  Het betreft hier de pensioenen die thans door de Pensioendienst voor de overheidssector worden 
verleend. 

3  K.B. van 1 februari 1935 (Staatsbl. 9 februari), gewijzigd bij besluit van de Regent van 20 september 
1948 (Staatsbl. 29 september). 

4  Bij het K.B. nr. 221 van 27 december 1935 (Staatsbl. 29 december) werd de Staat in de plaats van 
die kassen gesteld. 
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(Ambtelijk Blad, blz. 659) 
Wet van 18 mei 1929  

 
betreffende de Belgische magistraten, ambtenaren en militairen die gemachtigd zijn openbare 
ambten in de Kolonie te aanvaarden. 
 
Impliciet gewijzigd bij : de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek 
(Staatsbl. 31 oktober) en bij de wet van 5 augustus 1968 (Staatsbl. 24 augustus). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 3 Gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1967, houdende het Gerechtelijk Wetboek, art. 

2, art. 1, § 1, 44° en bij de wet van 5 augustus 1968, art. 30. 
 
 In afwijking van artikel 30 der wet van 1 augustus 1968 mogen de ontslagnemende 

Belgische magistraten, benoemd in de magistratuur van de Kolonie, bij het verstrij-
ken van hun opdracht, hun rechten doen gelden op een pensioen in het Moederland 
zonder dat zij van gebrekkelijkheid moeten laten blijken bijaldien zij te voren min-
stens vijf jaar dienst in België tellen. 

 
 De jaren dienst in de Kolonie mogen meetellen bij de vereffening van het pensioen in 

het Moederland, volgens de regelen bepaald bij artikel 2 der wet van 12 maart 1923. 
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(Staatsbl. 12 juni) 
Wet van 18 mei 1929.  

 
houdende wijziging van artikel 33 uit de wet op het beheer van Belgisch-Congo (1), betreffende 
de Belgische magistraten, ambtenaren en militairen die gemachtigd zijn openbare ambten in de 
Kolonie te aanvaarden, en van artikel 1 van de wet van 12 maart 1923 (Staatsbl. 25 maart) op 
de pensioenen dezer agenten. 
 

- UITTREKSEL - (2) 
 
Art. 3 In afwijking van artikel 50 der wet van 21 juli 1844 (3) mogen de ontslagnemende 

Belgische magistraten, benoemd in de magistratuur van de Kolonie, bij het verstrij-
ken van hun opdracht, hun rechten doen gelden op een pensioen in het moederland, 
zonder dat zij van gebrekkelijkheid moeten laten blijken, bijaldien zij te voren min-
stens vijf jaar dienst in België tellen. 

 
 Het pensioen wordt berekend overeenkomstig de artikelen 10 en 11 der wet van 

25 juli 1867 (4) op het gemiddeld bedrag der in België ontvangen wedden. 
 
 De jaren dienst in de Kolonie mogen meetellen bij de vereffening van het pensioen in 

het moederland, volgens de regelen bepaald bij artikel 2 der wet van 12 maart 
1923 (5). 

 
 
                                                 
1  Wet van 18 oktober 1908 (Staatsbl. 19/20 oktober). 
2  Artikel 1 wijzigde artikel 33 van de wet op het beheer van Belgisch-Congo van 18 oktober 1908, ge-

wijzigd bij de wet van 10 augustus 1921; die bepaling heeft geen betrekking op de pensioenen. 
 Artikel 2 wijzigde de wet van 12 maart 1923, die werd opgeheven bij artikel 36 van de wet van 2 au-

gustus 1955. Artikel 4 dat werd opgeheven bij artikel 36 van de wet van 2 augustus 1955 houdende 
herziening van de pensioenen ten laste op dat tijdstip, is van geen belang meer. 

3  Staatsbl. 30 juli. 
4  Staatsbl. 27 juli. 
5  Staatsbl. 25 maart. 
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(Staatsblad 14 augustus) 
Wet van 6 augustus 1931  

 
houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de Ministers, 
gewezen Ministers en Ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetge-
vende Kamers. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 23 december 1950 (Staatsbl. 12 januari 1951), 9 april 1965 
(Staatsbl. 27 april), 28 mei 1971 (Staatsbl. 17 juli), 21 mei 1991 (Staatsbl. 20 juni) en de gewo-
ne wet van 16 juli 1993 (Staatsbl. 20 juli). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wetten van 23 december 1950, art. 1, 9 april 1965, art. 55, § 1, 

28 mei 1971, art. 17, 21 mei 1991, art. 38 en de gewone wet van 16 juli 1993, art. 
102. 

 
 ...... (1). 
 
 De aflegging van de bij het decreet van 20 juli 1831 voorziene eed maakt een einde 

aan de bediening of aan het ambt van de verkozene (2). 
 
 Indien de belanghebbende op dat ogenblik tien jaren telt die recht geven op pensi-

oen, zal dit hem, op verzoek binnen de wettelijke termijn, verleend worden met in-
gang van de eerste dag der maand, die volgt op de maand, waarin hij de bij de wet 
gestelde leeftijd bereikt. Dit pensioen wordt berekend op de grondslag van de gege-
vens, die in aanmerking zouden gekomen zijn, indien het ingegaan was op het tijd-
stip, waarop het ambt of de bediening een einde nam. 

 
 De personen bedoeld in het vijfde lid die diensten gepresteerd hebben die in aan-

merking komen voor de toekenning van het recht op een pensioen, zoals bedoeld in 
artikel 45 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in 
de pensioenregelingen, kunnen zich beroepen op artikel 46 van voormelde wet, zelfs 
indien de beëindiging van het ambt of de betrekking plaatsvond vóór 1 januari 1977. 

 
 ........(3) 
 
 
 
                                                 
1  De eerste 3 leden van dit artikel hebben geen betrekking op de pensioenen. 
2  Decreet van het Nationaal Congres verschenen in het “Bull.Off.” IV nr. 187. 
3  Het zevende en achtste lid van dit artikel hebben geen betrekking op de pensioenen. 
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(Staatsblad 5 mei) 
Wet van 25 april 1933  

 
omtrent de pensioenregeling van het gemeentepersoneel. 
 

- UITTREKSEL - 
 
 Bijzondere bepalingen 
 
Art. 11 Gewijzigd bij de koninklijke besluiten nr. 281 van 31 maart 1936, art. 4, nr. 491 van 

31 december 1986, art. 10 en de wet van 26 mei 1989, art. 3. (1) 
 
 De artikelen 157 tot 166 van de nieuwe gemeentewet zijn van toepassing op de 

veldbrigadiers en op de ambtenaren der inrichtingen afhangende van de gemeente 
en van de verenigingen van gemeenten. 

 
 De aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke 

overheidsdiensten verschuldigde sommen wegens aansluiting der veldbrigadiers 
worden door de provinciën betaald. De bestendige deputaties der provinciale raden 
mogen de uitgave over de gemeenten der brigade omslaan. 

 
 De sommen, welke door de onder de gemeenten ressorterende inrichtingen aan de 

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdien-
sten verschuldigd zijn, worden door de betrokken gemeenten betaald. 

 
 Deze kunnen de aldus te hunner ontlasting gedane stortingen terugvorderen.  
 
 De verenigingen van gemeenten worden, zo wat de eventuele aansluiting bij de 

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdien-
sten als wat de invordering der aan deze instelling verschuldigde sommen betreft, 
met de gemeenten gelijkgesteld. 

 
 
                                                 
1  Opgeheven bij de wet van 26 mei 1989, art. 2, 35° i), in zoverre het betrekking heeft op de brigade-

commissarissen. 
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(Staatsblad 30 december, errata Staatsbl. 31 december) 
Wet van 27 december 1933  

 
waarbij verschillende wijzigingen worden aangebracht aan de wetten op de pensioenen ten las-
te van 's Rijks Schatkist, op de pensioenen ten laste van de Voorzorgskassen (1) en aan de wet 
van 25 april 1933 (Staatsbl. 5 mei), op het pensioen van het gemeentepersoneel. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 2 augustus 1955 (Staatsbl. 14 augustus). 
 
Opgeheven bij de wet van 15 mei 1984 (B.S. 22 mei), art. 26, 8° vanaf 1 juni 1984. Blijft even-
wel van toepassing voor de pensioenen toegekend vóór 1 juni 1984. 
 

- UITTREKSEL - (2) 
 
Art.1 Met ingang van 1 januari 1934, worden per maand verkregen en in de loop der eer-

ste halfmaand uitbetaald, de pensioenen uitgekeerd : 
 
 1° door de weduwen- en wezenkassen ingesteld ter voldoening aan de wetten 

van 21 juli 1844, van 27 mei 1870, van 23 mei 1888 en van 8 augustus 
1921 (3); 

 
 2° door de werkliedenkas van het Ministerie van Posterijen, Telegrafie en Telefo-

nie. 
 
 
                                                 
1  Bij K.B. van 27 december 1935, nr. 221 (Staatsbl. 29 december) werd de Staat in de plaats van die 

kassen gesteld. 
2 De andere artikelen zijn van geen belang meer. 
3  Staatsbl. 30.7.1844 - 1.6.1870 - 30.5.1888 - 20.8.1921. 
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(Staatsblad 19 maart) 
Wet van 7 maart 1935  

 
tot toekenning van een pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, aan de vrijwillige 
redders, en de vergoeding van de schade voortspruitende uit arbeidsongevallen. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 21 mei 1991 (Staatsbl. 20 juni). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Vervangen door de wet van 21 mei 1991, art. 39, § 2. 
 
 § 1. De personen die door het Bestuur van het Zeewezen zijn erkend als vrijwil-

lige redders ten behoeve van de reddingsdienst aan de Belgische kust, houden 
van ambtswege op met hun werkzaamheden op het einde van de maand waar-
in zij de leeftijd van vijfenvijftig jaar bereiken. 

 
 § 2. De vrijwillige redders die de in § 1 bepaalde leeftijdsgrens bereiken, krijgen 

ten laste van de Openbare Schatkist een pensioen dat wordt bepaald overeen-
komstig de wetgeving op de burgerlijke pensioenen. In afwijking van artikel 1 
van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, wordt 
de vereiste leeftijd evenwel op vijfenvijftig jaar vastgesteld en het minimum 
aantal dienstjaren op tien. 

 
 Het pensioen wordt berekend tegen een vijftigste, voor elk jaar dienst, van een 

bij koninklijk besluit bepaald gemiddeld inkomen; alleen de diensten bewezen 
als vrijwillig redder komen in aanmerking. 

 
Art. 2 en 3 Opgeheven bij de wet van 21 mei 1991, art. 67, 10°. 
 
 ...... (1). 
 
Art. 7 Opgeheven bij de wet van 21 mei 1991, art. 67, 10°. 
 
 
                                                 
1  De artikelen 4, 5 en 6 hebben betrekking op de vergoeding van de schade voortspruitend uit ar-

beidsongevallen overkomen aan vrijwillige redders. 
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(Staatsblad 10 juli) 
Wet van 10 juni 1937  

 
inzake de pensioenen en de terbeschikkingstelling van de leden van het onderwijzend perso-
neel der aangenomen en aanneembare scholen, zomede van de erkende vrije normaalscholen. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 23 juli 1952 (Staatsbl. 22/23 september) tot regeling van het nor-
maalonderwijs, de wet van 18 juli 1962 (Staatsbl. 14 augustus), de wet van 11 juli 1969 
(Staatsbl. 20 augustus), het koninklijk besluit nr. 23 van 27 november 1978 (Staatsbl. 13 de-
cember), de wet van 15 mei 1984 (Staatsbl. 22 mei) en het koninklijk besluit nr. 418 van 16 juli 
1986 (Staatsbl. 30 juli). 
 
Opgeheven bij de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S. 1 augus-
tus), art. 92, 9°, met ingang van 1 januari 1992. Blijft in bepaalde gevallen van toepassing (zie 
art. 79, 1°, van dezelfde wet). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wetten van 23 juli 1952, art. 28 en 15 mei 1984, art. 25, 1°, a). 
 
 De wetten en reglementen tot regeling : 
 
 a) van de pensioenen der gemeentelijke leraars en onderwijzers; 
 
 b) ...... (1) 
 
 worden toegepast op de leden van het onderwijzend personeel : 
 
 a) der aangenomen en aanneembare lagere scholen en bewaarscholen; 
 
 b) der erkende provinciale of privé-normaalscholen en de daaraan verbonden 

oefenscholen, 
 
 mits de belanghebbenden Belg zijn, leek, houder van het voor het ambt vereiste di-

ploma of getuigschrift van bekwaamheid of daarvan regelmatig werden vrijgesteld. 
 
 Onder leden van het onderwijzend personeel, dient men te verstaan de bestuurders, 

huismeesters, leraars, klasonderwijzers, bijzondere leermeesters, lesgevers, stu-
diemeesters en surveillanten.  

 
 
                                                 
1  De woorden “b) van die hunner weduwen en wezen”, geschrapt vanaf 1 juni 1984, toepassing wet 

15 mei 1984, art. 25, 1°, a). 
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(Staatsblad 5 mei) 
Wet van 15 april 1949  

 
betreffende de wedde- en de pensioenregeling van de leden en de griffier van de Mijnraad. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 6 Het pensioen van de gewezen leden van de Mijnraad wordt berekend op basis van 

1/30 der bij onderhavige wet vastgestelde jaarwedde en vermenigvuldigd met het 
aantal dienstjaren, die de betrokkene zowel als lid van de Mijnraad als om het even 
in welke andere functie ten bezware van de Rijksschatkist in de zin van de wet van 
21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, gepresteerd heeft. 
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(Staatsblad 29 juli) 
Wet van 14 juli 1951  

 
houdende perekwatie der rust- en overlevingspensioenen. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 2 augustus 1955 (Staatsbl. 14 augustus), 20 maart 1958 (Staats-
bl. 29 maart), 28 april 1958 (Staatsbl. 11 mei), 2 augustus 1962 (Staatsbl. 22 augustus), 24 fe-
bruari 1965 (Staatsbl. 20 maart), 9 juli 1969 (staatsbl. 20 augustus) en 15 mei 1984 (Staatsbl. 
22 mei). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wet van 2 augustus 1955, art. 1. 
 
 § 1. De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de rust- en overlevingspen-

sioenen ten laste van de Openbare Schatkist, alsmede op de pensioenen die de 
Rijkswerkliedenkas uitkeert. 

 
 De rust- en overlevingspensioenen ten laste van de Openbare Schatkist omvatten 

de volgende categorieën : 
 
 1° de pensioenen die de Openbare Schatkist uitkeert aan de magistraten, de 

ambtenaren en beambten van de Rijksbesturen, het gerechtelijk personeel in-
begrepen, de leden van het onderwijzend personeel, de bedienaar van de ere-
diensten, de officieren en de militairen van lagere rang; 

 
 2° de door de Belgische Staat overgenomen en bij de Belgische-duitse regeling 

van 4 mei 1923 bedoelde pensioenen van de onderhorigen uit de kantons Eu-
pen, Malmedy en Sankt-Vith; 

 
 3° de door de koninklijke nr. 254 en 255 van 12 maart 1936 geregelde weduwen- 

en wezenpensioenen.  
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(Staatsblad 11 augustus) 
Wet van 14 juli 1951.  

 
op de stand en de bevordering van de officieren van het aanvullingskader. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 19 maart 1954 (Staatsbl. 31 maart), 3 juli 1956 (Staatsbl. 14 juli), 
1 maart 1958 (Staatsbl. 15 maart) en 28 juni 1960 (Staatsbl. 15 juli, erratum Staatsbl. 21 juli). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 19 Zijn van toepassing op de officieren van het aanvullingskader : 
 
 1° ...... 
 
 2° de samengeschakelde wetten op de militaire pensioenen en de wetgeving be-

treffende de weduwe- en wezenpensioenen van het leger en de rijkswacht (1). 
 
 
                                                 
1  Dit artikel wordt geïnterpreteerd in die zin dat ook die officieren recht hebben op de bonificatie van 

twee jaar werkelijke dienst, bedoeld in artikel 4, 2de lid, van de samengeordende wetten op de militai-
re pensioenen (W.14.1.1975 - staatsbl. 31.1.1975). 
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(Staatsblad 1 mei) 
Wet van 28 april 1953  

 
betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat. 
 

- UITTREKSEL - 
 
 ...... 
 
 HOOFDSTUK V. Toezicht en beheer 
 
Art. 51 ...... 
 
Art. 51bis Ingevoegd bij de wet van 24 maart 1971, art. 12 en aangevuld bij de wet van 1 

augustus 1988, art. 29, § 1. 
 
 Bij elke rijksuniversiteit of rijksuniversitair centrum wordt een administrateur 

benoemd. 
 
 ...... 
 
 ...... 
 
 ...... 
 
 ...... 
 
 ...... 
 
 ...... 
 
 ...... 
 
 De administrateur geniet dezelfde pensioenregeling als de ambtenaren van het 

algemeen rijksbestuur (1). 
 
 
                                                 
1  Dit lid werd toegevoegd bij de wet van 1 augustus 1988, art. 29, § 1 met uitwerking op 1 januari 1983. 
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(Staatsbl. 10 januari 1954) 
Wet van 24 december 1953  

 
betreffende de tuchtstraffen en het ontslag van ambtswege opgelopen door de leden van het 
personeel der provinciën, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare 
onderstand en andere aan de provinciën of aan de gemeenten ondergeschikte instellingen en 
der door de Staat geïnspecteerde bijzondere onderwijsinrichtingen, alsmede door de leden van 
het Rijkspersoneel en van het wetenschappelijk en onderwijzend personeel der wetenschappe-
lijke- en onderwijsinrichtingen van de Staat, wegens hun gedragingen tijdens de vijandelijke 
bezetting. 
 

- UITTREKSEL - (1) 
 
Art. 1 Deze wet is toepasselijk : 
 
 1° ...... 
 
 2° Op het onderwijzend personeel der aangenomen of aanneembare bewaar- en 

lagere scholen alsmede op het onderwijzend en administratief personeel der 
onder het privaat initiatief ressorterende erkende technische- en landbouw-
scholen; 

 
 3° Op de leden van het Rijkspersoneel en van het wetenschappelijk en onderwij-

zend personeel der wetenschappelijke- en onderwijsinrichtingen van de Staat, 
alleen wat het bepaalde in hoofdstuk VI betreft (2). 

 
Art. 7 De in artikel 1, nrs. 1 en 2, bedoelde personen, omtrent welke een herzieningsbe-

slissing genomen wordt, houdende vermindering of opheffing van de maatregel 
waardoor zij uit dienst verwijderd worden, worden op nonactiviteit gesteld voor het 
ambtsonderbrekingstijdvak, waarop geen tuchtstraf staat, met dien verstande dat de 
nonactiviteit niet verder kan reiken dan de datum waarop de belanghebbenden hun 
ambt verplicht moesten neerleggen om in ambtsrust gesteld te worden. 

 
 ...... 
 
Art. 8 De duur der op nonactiviteitsstelling wordt in aanmerking genomen voor de periodie-

ke weddeverhogingen (3). 
 
 Voor de vaststelling van de pensioenaanspraken van de betrokken personeelsleden 

en hun rechtsopvolgers volgens het stelsel dat op hen toepasselijk is, wordt de tijd 
der op nonactiviteitsstelling als werkelijke diensttijd medegerekend en wordt de acti-
viteitswedde, welke de belanghebbenden zouden genoten hebben indien zij in dienst 
gebleven waren, eventueel in aanmerking genomen voor het vormen of aanvullen 
van het weddegemiddelde dat tot pensioengrondslag dient. 

 
 Dit pensioen wordt evenwel verminderd met het bedrag der rente die overeenkom-

stig de wetten op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en 
vroegtijdige dood, mocht gevormd zijn uit hoofde van een gedurende het nonactivi-
teitsvak uitgeoefend beroep. 

 
 
                                                 
1  De andere artikelen hebben geen betrekking op de pensioenen 
2  Dat hoofdstuk handelt over de herzieningsprocedure van de disciplinaire straffen 
3  Luidens hoofdstuk V, art. 22, is het eerste lid van artikel 8 niet van toepassing op de personen be-

doeld bij 3° van artikel 1. 
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(Staatsblad 10 januari 1954) 
Wet van 24 december 1953.  

 
betreffende de herziening van de tuchtstraffen, wegens hun gedragingen tijdens de vijandelijke 
bezetting genomen ten aanzien van de personen bedoeld bij artikel 1, 2°, van de besluitwet van 
8 mei 1944 (Staatsbl. 1 september) betreffende de openbare ambten, en ten aanzien van som-
mige leden van de rechterlijke Orde, van de officieren en agenten van de gerechtelijke politie bij 
de parketten en van het personeel van de parketten en van de griffies. 
 

- UITTREKSEL - (1) 
 
Art. 1 Deze wet is van toepassing : 
 
 1° ...... 
 
 2° ten aanzien van de ambtenaren van het openbaar ministerie bij de hoven en bij 

de rechtbanken van eerste aanleg, ten aanzien van de griffiers en van het per-
soneel der griffies en parketten, van de hoven, rechtbanken en vredegerech-
ten, ten aanzien van de rechtskundige bijzitters en van het personeel van de 
werkrechtersraden, ten aanzien van de gerechtelijke officieren en agenten bij 
de parketten. 

 
Art. 7 ...... 
 
 § 5. Voor de vaststelling van het recht op pensioen, wordt de tijd der op nonactivi-

teitsstelling als werkelijke diensttijd medegerekend en wordt de activiteitswedde wel-
ke de belanghebbenden zouden genoten hebben indien zij in dienst gebleven waren, 
eventueel in aanmerking genomen voor het vormen of aanvullen van het weddege-
middelde dat als grondslag van het pensioen dient. 

 
 Voor de ganse periode der op nonactiviteitsstelling zal de overheid, bedoeld in het 

tweede lid van artikel 4 (2), de bijdragen en afhoudingen storten die hadden moeten 
gestort of gedaan worden, indien het personeelslid in dienst was gebleven overeen-
komstig de wetten en reglementen betreffende het pensioenstelsel van toepassing 
op de belanghebbende agenten en op hun rechthebbenden. 

 
 Dit pensioen wordt evenwel verminderd met het bedrag der rente die overeenkom-

stig de wetten op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en 
vroegtijdige dood mocht gevormd zijn, uit hoofde van een tijdens de nonactiviteit uit-
geoefend beroep. 

 
 § 6. Wanneer een ambtenaar van het openbaar ministerie ingevolge een herzie-

ningsbeslissing terug in zijn functies, zou moeten worden hersteld, dan kan hij van 
ambtswege worden op rust gesteld met recht op pensioen overeenkomstig de be-
schikkingen voorzien bij de artikelen 10 en 11 van de wet van 25 januari 1867 (3). 
Evenwel wordt de voorwaarde van lichamelijke ongeschiktheid voorzien bij de ge-
noemde artikelen niet vereist. 

 
 
                                                 
1  De andere bepalingen hebben geen betrekking op de pensioenen 
2  De overheid onder wier disciplinaire bevoegdheid de belanghebbende ressorteert 
3  Staatsbl. 27 juli. 
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(Staatsblad 13 maart) 
Wet van 26 februari 1954  

 
waarbij de wetsbepalingen betreffende de burgerlijke en geestelijke pensioenen van toepassing 
worden verklaard op bepaalde agenten van de Instelling voor sociale verzekeringen te Eupen-
Malmédy en hun rechtverkrijgenden (1). 
 
Gewijzigd bij : de wet van 15 mei 1984 (Staatsbl. 22 mei). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Voor een pensioen ten bezware van de Schatkist en verleend overeenkomstig de 

bepalingen betreffende de burgerlijke en geestelijke pensioenen, komen in aanmer-
king de agenten van de Instelling voor sociale verzekeringen te Eupen-Malmédy die 
voldoen aan de volgende vereisten : 

 
 1° in dienst geweest zijn zowel aan deze instelling als aan navermelde organis-

men : 
 
  a) de Instelling voor verzekering der invaliden en overlevenden; 
 
  b) de Verzekeringsinstelling der private bedienden; 
 
  c) de Kas voor schadeloosstelling in geval van epidemische veeziekten Eu-

pen-Malmédy; 
 
  d) de afdeling verzekering tegen landbouwongevallen Eupen-Malmédy; 
 
  e) de afdeling verzekering tegen nijverheidsongevallen Eupen-Malmédy; 
 
 2° bij een van voormelde organismen aangesteld zijn door de hoge commissaris 

van de Koning, Gouverneur. 
 
Art. 2 De in artikel 1 bedoelde agenten, wier ambt afgeschaft is ingevolge het in vereffe-

ning stellen van de organismen waaraan zij zijn verbonden, hebben recht op een 
pensioen onder de voorwaarden in artikel 1 bepaald, onverschillig hoelang zij in 
dienst zijn geweest. 

 
 
                                                 
1  Deze instelling werd opgeheven bij de wet van 16 augustus 1971 (Staatsbl. 3 september). Zie deze 

wet. 
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(Staatsblad 20 februari) 
Wet van 14 februari 1955  

 
tot regeling van de toekenning van anciënniteitsbijslag enerzijds aan de militairen van de 
krijgsmacht en van de rijkswacht, oorlogsinvaliden 1940-1945, en anderzijds aan de door de 
Schatkist bezoldigde bedienaars van de erediensten, oorlogsinvaliden 1940-1945. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 10 juli 1973 (Staatsbl. 3 augustus), 6 mei 1982 (Staatsbl. 2 juni) 
en 12 december 1983 (Staatsbl. 16 februari 1984). 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wetten van 10 juli 1973, art. 1, 6 mei 1982, art. 2 en 12 december 

1983, art. 2. 
 
 § 1. Voor de berekening van de wedde van de militairen der krijgsmacht en der 

Rijkswacht, oorlogsinvaliden 1940-1945, die in dienst zijn gebleven of vóór 31 juli 
1955 dienst hebben hernomen, wordt de tijd tussen 10 mei 1940 en 8 mei 1945, ge-
durende welke zij in actieve dienst waren, dubbel geteld. 

 
 Geacht worden in actieve dienst te zijn geweest : 
 
 1° de militairen gedurende de periode waarin zij soldij of wedde hebben genoten 

of hadden moeten genieten; 
 
 2° de gewapende weerstanders, de inlichtings- en actieagenten en de weerstan-

ders door de sluikpers, gedurende de periode waarin zij tot de gewapende 
weerstand, het korps der inlichtings- en actieagenten of de weerstand door de 
sluikpers hebben gehoord. 

 
 § 2. Voor de berekening der wedde van de politieke gevangenen van de oorlog 

1940-1945, van de burgerlijke weerstanders, de werkweigeraars, de weggevoerden 
van de oorlog 1940-1945 en de weerstanders tegen het nazisme in de ingelijfde ge-
bieden die een vergoedingspensioen of een pensioen van burgerlijk slachtoffer ge-
nieten, en vóór 31 juli 1955 de hoedanigheid van beroepsmilitair hebben verkregen, 
wordt geteld de tijd tussen 10 mei 1940 en 8 mei 1945 doorgebracht als politiek ge-
vangene, burgerlijke weerstander, werkweigeraar, weggevoerde of weerstander te-
gen het nazisme in de ingelijfde gebieden. 

 
Art. 2 Gewijzigd bij de wetten van 6 mei 1982, art. 3 en 12 december 1983, art. 3. 
 
 De tijd die voor de berekening der wedde van de in artikel 1, § 1, genoemde perso-

nen dubbel wordt geteld, wordt te rekenen van 1 februari 1953 af, beperkt tot de pe-
rioden begrepen tussen 10 mei 1940 en 8 mei 1945 gedurende welke de belang-
hebbenden : 

 
 1° werkelijke militaire dienst bij het gemobiliseerd leger hebben volbracht, daarin 

begrepen de tijd doorgebracht als gewapende weerstander, als inlichtings- en 
actieagent of als weerstander door de sluikpers. 

 
  De Koning bepaalt, rekening houdend met de bijzondere omstandigheden ont-

staan uit de oorlog 1940-1945, wat onder militaire dienst bij het gemobiliseerd 
leger moet worden verstaan; 

 
 2° politiek gevangene, burgerlijke weerstander, werkweigeraar, weggevoerde of 

weerstander tegen het nazisme in de ingelijfde gebieden zijn geweest, voor zo-
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ver zij een vergoedingspensioen of een pensioen van burgerlijk slachtoffer ge-
nieten. 

 
Art. 3 Gewijzigd bij de wetten van 6 mei 1982, art. 4 en 12 december 1983, art. 4. 
 
 De door de Schatkist bezoldigde bedienaars van de erediensten, oorlogsinvaliden 

1940-1945, komen in aanmerking voor de anciënniteitsbijslag bepaald bij de wetten 
van 3 augustus 1919 en 27 mei 1947. 

 
 De door de Schatkist bezoldigde bedienaars van de erediensten, politiek gevangene, 

burgerlijke weerstander, werkweigeraar, weggevoerde of weerstander tegen het na-
zisme van de oorlog 1940-1945 die een vergoedingspensioen of een pensioen van 
burgerlijk slachtoffer genieten, komen eveneens voor genoemde anciënniteitsbijslag 
in aanmerking. 

 
Art. 4 Deze wet heeft uitwerking met ingang van 3 juni 1947, met uitzondering van artikel 

2, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 1953. 
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(Staatsblad 14 augustus) 
Wet van 2 augustus 1955  

 
houdende perekwatie der rust- en overlevingspensioenen. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 20 maart 1958 (Staatsbl. 29 maart), 28 april 1958 (Staatsbl. 
11 mei) en 15 mei 1984 (Staatsbl. 22 mei). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK III. Bepalingen betreffende het aanrekenen van koloniale dien-

sten voor de moederlandse pensioenen 
 
Art. 21 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn toepasselijk op de pensioenen waarvan sprake 

in het eerste artikel, § 1, van de wet van 14 juli 1951, gewijzigd bij het eerste artikel 
van onderhavige wet (1). 

 
Art. 22 De personen die gemachtigd zijn hun rechten op moederlandse rustpensioenen ten 

laste van de Openbare Schatkist te doen gelden, mogen in rekening brengen : 
 
 1° de diensten verricht bij de Onafhankelijke Congostaat, bij de kolonie, bij het 

Belgisch bestuur van het vroeger grondgebied van Duits-Oost-Afrika; 
 
 2° de diensten verricht op het grondgebied van Belgisch Congo en van Ruanda-

Urundi : 
 
  a) bij de wetenschappelijke instellingen, regieën, diensten of organismen 

opgericht bij de wet, door het gouvernement der kolonie of door het be-
stuur van Ruanda-Urundi; 

 
  b) bij door koninklijk besluit bepaalde organismen die diensten van open-

baar nut in Belgisch Congo of in Ruanda-Urundi exploiteren (2); 
 
  c) bij het Bijzonder Comit‚ van Katanga vóór 1 september 1910; 
 
  d) bij de regie van de plantages; 
 
  e) bij de geconcessioneerde exploitatie van de draadloze telefonie vóór de 

overname er van door de kolonie. 
 
 3° de duur van de officiële opdrachten vervuld in de tropische streken door de 

beambten wier diensten onder 1° en 2° worden vermeld; 
 
 4° de tijd in Europa in dienst van de kolonie doorgebracht; 
 
 5° de duur van de verloven binnen de grens van een zesde van de onder 1°, 2° 

en 3° vermelde werkelijke diensten. 
 
 Wanneer bij de kolonie of bij het Belgisch bestuur van het vroeger grondgebied van 

Duits-Oost-Afrika diensten werden verricht in de loop van een moederlandse loop-
baan wordt de duur er van medegeteld van de dag waarop de belanghebbenden ter 
beschikking van de Minister van Koloniën zijn gesteld, tot de dag vóór die waarop zij 
werkelijk opnieuw ter beschikking van het moederlands bestuur zijn gesteld. 
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Art. 23 § 1. De in artikel 22, 1° tot 3°, genoemde diensten worden in de berekening van het 
pensioen dubbel geteld indien zij in Afrika zijn verricht en indien zij geen aanleiding 
hebben gegeven tot de toekenning van een pensioen of als pensioen geldende kapi-
taalsuitkeringen ten laste van de koloniale Schatkist. 

 
 Voor deze verdubbeling komen evenwel niet in aanmerking, de personen die het 

recht op het verkrijgen of het genot van een pensioen of een kapitaalsuitkering ten 
laste van de koloniale Schatkist verloren hebben om een van de in de desbetreffen-
de bepalingen aangegeven oorzaken van verval of uitsluiting. 

 
 Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid worden met de pensioenen en 

kapitaalsuikeringen ten laste van de koloniale Schatkist gelijkgesteld : 
 
 1° de pensioenen en kapitaalsuitkeringen ten laste van enig organisme, ingesteld 

hetzij bij decreet, hetzij onder het gezag of met de toestemming van de Minister 
van Koloniën, voor het toepassen van de bepalingen inzake verzekering tegen 
de geldelijke gevolgen van ouderdom, vroegtijdige dood, ziekte en invaliditeit 
van de koloniale werknemers; 

 
 2° de pensioenen en de als pensioen geldende kapitaalsuitkeringen ten laste van 

de in artikel 22, 2°, bedoelde organismen. 
 
 § 2. De in § 1 bepaalde tijdsbonificaties worden slechts toegestaan binnen de grens 

gesteld in artikel 8, § 3, van de wet van 29 juli 1926 (3). 
 
 De tijdsbonificaties en de perioden waarop zij betrekking hebben, tellen bij de uitke-

ring voor 1/60 van de gemiddelde wedde die als grondslag voor het pensioen heeft 
gediend. 

 
 § 3. De in § 1 bepaalde verdubbeling wordt niet toegekend bij de vaststelling van 

een militair rustpensioen wegens dienstanciënniteit indien de gepensioneerde een 
wedde ontvangt ter bezoldiging van de in artikel 22 bedoelde diensten. 

 
 Bij voorkomend geval wordt het pensioen aangepast overeenkomstig § 1 wanneer 

de belanghebbende ophoudt deze wedde te ontvangen. 
 
Art. 24 Gewijzigd bij de wet van 15 mei 1984, art. 26, 25°. 
 
 Wanneer de koloniale diensten verricht zijn in de loop van een moederlandse loop-

baan, wordt het rustpensioen geregeld alsof de belanghebbenden gedurende hun 
koloniale loopbaan werkelijk dienst zouden hebben verricht bij het leger of bij het 
moederlands bestuur waartoe zij behoren en aldaar werkelijk de verleende activi-
teitswedden hadden genoten. 

 
 ...... (4). 
 
Art. 25 De lichaamsgebreken opgedaan gedurende de koloniale loopbaan of ter gelegen-

heid van de uitoefening van koloniale ambten, alsmede de verwondingen opgelopen 
en de ongevallen die zich hebben voorgedaan in de uitoefening of ter gelegenheid 
van de uitoefening van koloniale ambten, worden voor de toekenning van het moe-
derlands rust- of overlevingspensioen ten laste van de Openbare Schatkist alsmede 
voor de uitkering van deze pensioenen gelijkgesteld met de lichaamsgebreken, ver-
wondingen of ongevallen, die onder dezelfde voorwaarden werden opgelopen of zich 
hebben voorgedaan in dienst van het moederland. 
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 HOOFDSTUK IV. Overige nieuwe bepalingen 
 
Art. 27 Het bepaalde in dit hoofdstuk is van toepassing op de pensioenen, bedoeld in het 

eerste artikel, § 1, van de wet van 14 juli 1951, welk artikel is gewijzigd bij het eerste 
artikel van deze wet. 

 
Art. 29 Voor de toepassing van de wetsbepalingen inzake rust- en overlevingspensioenen 

ten laste van de Schatkist, worden als regelmatig aangezien de bij de ministeriële 
departementen alsmede de bij de hieronder opgesomde organismen gedane be-
noemingen welke door de besluitwet van 5 mei 1944 (5) zijn nietig verklaard : 

 
 1° Commissariaat-generaal voor de provinciale en gemeentelijke financiën; 
 
 2° Rijkscommissariaat voor de grote agglomeraties; 
 
 3° Dienst der werkzaamheden van het gedemobiliseerd leger; 
 
 4° Directie speciale verzorging; 
 
 5° Administratieve rechtbanken ingesteld bij besluit van 15 februari 1941 (6); 
 
 6° Bestuur der controlediensten; 
 
 7° Inspectie- en controlediensten van de voedselvoorziening en van de rantsoe-

nering; 
 
 8° Nationale Corporatie voor toerisme; 
 
 9° Commissariaat voor prijzen en lonen; 
 
 10° Commissariaat-generaal voor 's lands wederopbouw; 
 
 11° Diensten van de algemene gevolmachtigde voor arbeidsreglementering; 
 
 12° Commissie voor taaltoezicht; 
 
 13° Rijkswacht. 
 
Art. 30 § 1. De nietigverklaring door de Raad van State van een benoeming heeft geen uit-

werking met betrekking tot de vaststelling van de gemiddelde wedde die als grond-
slag voor de berekening van het pensioen dient, wanneer het arrest na de inruststel-
ling van de belanghebbende is uitgesproken. 

 
 Indien het arrest is uitgesproken tijdens de periode die voor de vaststelling van de in 

het eerste lid bedoelde wedde in aanmerking komt, heeft de nietigverklaring met be-
trekking tot deze vaststelling slechts uitwerking van de eerste dag van de maand die 
volgt op de datum van het arrest. 

 
 § 2. De op 31 december 1954 lopende pensioenen ten aanzien waarvan een arrest 

van de Raad van State tot nietigverklaring van een benoeming uitwerking heeft ge-
had of zal hebben, worden aangepast met inachtneming van § 1 van dit artikel, alvo-
rens te worden herzien overeenkomstig artikel 3, § 1, van de wet van 14 juli 1951, 
gewijzigd bij onderhavige wet. 
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 § 3. De inhoudingen voor het overlevingspensioen van een personeelslid op wie § 1 
of § 2 wordt toegepast, worden berekend op de wedde die op grond van deze bepa-
lingen in aanmerking wordt genomen bij de vaststelling van de gemiddelde wedde 
die als grondslag voor de berekening van het pensioen dient. 

 
Art. 31 Alvorens, overeenkomstig artikel 3, § 1, van de wet van 14 juli 1951, gewijzigd bij 

onderhavige wet, te worden herzien, wordt : 
 
 1° Het burgerlijk pensioen van een tot militair anciënniteitspensioen gerechtigd 

persoon, bij voorkomend geval, aangepast met inachtneming van het mini-
mum, bedoeld in artikel 23, § 3, b, tweede lid, van de wet van 29 juli 1926, ge-
wijzigd bij artikel 18 van de onderhavige wet; 

 
 2° Het militair anciënniteitspensioen van de na 1 mei 1922 op pensioen gestelde 

kapitein, tijdens de duur van de tijdelijke afschaffing van de graad van kapitein-
commandant, aangepast met inachtneming van artikel 28, derde lid, van de 
samengeordende wetten op de militaire pensioenen (7), dat aldaar bij artikel 11 
van onderhavige wet wordt ingevoegd; 

 
 3° Het pensioen der personen, oorlogsinvaliden, en van hun rechthebbenden, in 

voorkomend geval verhoogd, rekening gehouden met de anciënniteitsbijslagen 
binnen de bij het geldelijk statuut van kracht op 1 januari 1955 bepaalde grens, 
gedeeld door de verhouding bepaald bij artikel 3, § 1, der wet van 14 juli 1951, 
gewijzigd bij artikel 3 van onderhavige wet. 

 
Art. 32 Voor de toepassing der wettelijke bepalingen betreffende de rust- en overlevings-

pensioenen ten laste der Openbare Schatkist alsmede de pensioenen uitgekeerd 
door de Rijkswerkliedenkas worden de personeelsleden voorzien van een benoe-
ming in hoedanigheid van stagiaire gelijkgesteld met de definitief benoemde perso-
neelsleden. 

 
 HOOFDSTUK V. Slotbepalingen 
 
Art. 33 Het bepaalde in deze wet wordt toepasselijk verklaard op het ter beschikking gestel-

de personeel waarvan het wachtgeld gelijk is aan het bedrag van het pensioen. 
 
Art. 34 § 1. Wanneer de maandelijkse betalingen, waarop een gepensioneerde bij toepas-

sing van deze wet aanspraak kan maken, lager zijn dan die welke hij bij de bekend-
making van deze wet geniet, blijft de belanghebbende deze laatste behouden. 

 
 § 2. Wanneer de maandelijkse betalingen waarop een gepensioneerde bij toepas-

sing van deze wet aanspraak kan maken, lager zijn dan die welke hij zou genoten 
hebben had hij zijn laatste bevordering niet bekomen, worden zij gebracht op het 
bedrag van deze laatste (8). 

 
 § 3. Dit artikel verhindert niet de toepassing van de bepalingen inzake cumulatie. 
 
Art. 37 Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1955. 
 
 De eerste van de maand volgend op de datum waarop zij wordt bekend gemaakt in 

het Belgisch Staatsblad treden echter in werking artikel 23, § 3bis, tweede lid, van de 
wet van 29 juni 1926, dat aldaar bij artikel 18 van onderhavige wet wordt ingevoegd, 
alsmede artikel 32. 
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1  Staatsbl. 29 juli 1951 
2  Zie K.B. van 21 november 1956 
3  Staatsbl. 4 augustus 1926 
4  Tweede lid opgeheven bij toepassing van de wet van 15 mei 1984, art. 26, 25° vanaf 1 juni 1984 
5  Staatsbl. 1 september 1944 
6  Staatsbl. 21 februari 1941 
7  Staatsbl. 29 augustus 1923, erratum Staatsbl. 23 september 1923 
8  Artikel 34, § 2, is van toepassing op de herzieningen uitgevoerd bij toepassing van de hoofdstukken 

II, III en IV van de wet van 9 juli 1969 (Staatsbl. 20 augustus) krachtens artikel 42 van vermelde wet 
en met uitwerking op 1 augustus 1969 
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(Staatsblad 29 december) 
Wet van 23 december 1955  

 
betreffende de hulponderofficieren van de Luchtmacht, piloten en navigatoren. 
 
Opgeheven bij de wet van 28 februari 2007, art. 207 (Staatsbl. 10 april) 
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(Staatsblad 21 juli) 
Wet van 9 juli 1956  

 
betreffende het rust- en overlevingspensioen van de ambtenaren en agenten der buitendiensten 
van de Veiligheid van de Staat. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 15 mei 1984 (Staatsbl. 22 mei). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 De ambtenaren en agenten der buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, die 

vroeger bezoldigde diensten hebben bewezen bij de politie ener gemeente, mogen 
deze in rekening brengen bij de vereffening van hun pensioen ten laste van de 
Openbare Schatkist, ten zelfden titel als hun diensten bij de Veiligheid van de Staat. 

 
Art. 2 De ambtenaren en agenten der buitendiensten van de Veiligheid van de Staat wor-

den opgenomen op de tabel, die aan de wet van 21 juli 1844 (1) is toegevoegd, en 
waarbij de ambtenaren en de beambten worden aangewezen, wier dienst, in ver-
band met de vereffening van hun pensioen, als werkelijke dienst wordt beschouwd. 

 
 
                                                 
1  Staatsbl. 30 juli 1844. 
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(Staatsblad 16 januari 1957) 
Wet van 17 december 1956  

 
houdende vaststelling van de rechtspositie van het Belgisch wetenschappelijk en onderwijzend 
personeel dat met een internationale opdracht wordt belast (1). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen (2) 
 
Art. 1 Wegens internationale opdracht kunnen ter beschikking worden gesteld de 

leden van het wetenschappelijk en onderwijzend personeel, de studiemeesters 
en huismeesters van wetenschappelijke en kunstinrichtingen, onderwijsinrich-
tingen en opvoedingsinrichtingen tot stand gebracht door de Staat of door de 
overige openbare besturen, alsook de personeelsleden der pedagogische in-
spectie van de Staat en van de overige openbare besturen. 

 
 Deze bepaling is niet van toepassing op personeelsleden die bijkomende func-

ties uitoefenen, noch op de leden van het onderwijzend en wetenschappelijk 
personeel der universiteiten. 

 
Art. 2 Terbeschikkingstelling wegens internationale opdracht kan worden verleend 

voor : 
 
 1° uitoefening van functies buiten het Rijk, Belgisch-Congo of Ruanda-

Urundi, hetzij als ruilleraar, hetzij ter vervulling van een opdracht toever-
trouwd door de Belgische regering of door een Belgisch openbaar be-
stuur, hetzij ter vervulling van een opdracht aangeboden door een buiten-
landse regering, door een buitenlands openbaar bestuur, door een bui-
tenlandse onderwijs- of opvoedingsinrichting; 

 
 2° uitoefening van functies in het Rijk of elders, ter vervulling van een op-

dracht aangeboden door een internationale instelling. 
 
 Alleen functies uitgeoefend met toestemming van de overheid waarvan de per-

soneelsleden afhangen, komen in aanmerking. Voor personeelsleden die van 
andere openbare besturen dan de Staat afhangen, is bovendien toestemming 
van de Minister van Openbaar Onderwijs vereist. 

 
Art. 3 In geval van terbeschikkingstelling wegens internationale opdracht wordt een 

wachtgeld toegekend, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de overheid 
waarvan het personeelslid afhangt; dit wachtgeld mag niet hoger zijn dan het 
bedrag van de wedde, die het personeelslid zou hebben genoten indien hij in 
dienst was gebleven. 

 
 Bij de vaststelling van het wachtgeld wordt rekening gehouden, enerzijds met 

de bezoldiging die het personeelslid geniet voor het vervullen van de opdracht 
welke tot terbeschikkingstelling aanleiding heeft gegeven, anderzijds met de 
duurte der levensbehoeften in het land waar het personeelslid de opdracht ver-
vult, met de aan deze opdracht beantwoordende maatschappelijke rang en met 
de verhoging der gezinslasten ingevolge de scheiding van zijn gezin. 

 
Art. 4 De duur van de terbeschikkingstelling wordt in aanmerking genomen voor de 

bevordering in graad en wedde en voor de toekenning en de berekening van 
het pensioen. 
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 Indien de periode van terbeschikkingstelling geheel of gedeeltelijk valt binnen 

de periode van vijf jaar, bedoeld in artikel 8 van de algemene pensioenwet, 
wordt het pensioen berekend op grond van de wedde die de betrokkene gedu-
rende deze periode zou hebben ontvangen indien hij in dienst was gebleven. 

 
 De administratieve toestand van wegens internationale opdracht ter beschik-

king gestelde personeelsleden wordt voor het overige door de Koning gere-
geld. 

 
Art. 5 Wanneer leden van het onderwijzend personeel der gesubsidieerde bijzondere 

onderwijsinrichtingen, die aanspraak mogen maken op een pensioen ten laste 
van de Openbare Schatkist, een onder artikel 2 bedoelde opdracht vervullen na 
er de Minister van Openbaar Onderwijs van in kennis te hebben gesteld, wordt 
de duur van deze opdracht voor de berekening van het pensioen en voor de 
bevordering in wedde in aanmerking genomen. 

 
 Indien de periode tijdens welke de opdracht wordt vervuld, geheel of gedeelte-

lijk valt binnen de periode van vijf jaar, bedoeld in artikel 8 van de algemene 
pensioenwet, wordt het pensioen berekend op grond van de wedde die de be-
trokkene gedurende deze periode zou hebben ontvangen indien hij in dienst 
was gebleven. 

 
 HOOFDSTUK II. Bijzondere bepalingen. 
 
Art. 6 Met uitzondering van artikel 9 zijn de bepalingen van dit hoofdstuk van toepas-

sing op de gewezen leden en leden van het onderwijzend, wetenschappelijk en 
administratief personeel der onderwijsinrichtingen tot stand gebracht door de 
Staat of door de overige openbare besturen en der door de Staat erkende of 
gesubsidieerde bijzondere onderwijsinrichtingen, alsook op de gewezen leden 
en leden van het personeel der pedagogische inspectie van de Staat en van de 
overige openbare besturen. 

 
Art. 7 Gewezen leden van het in artikel 6 bedoelde personeel die, ten einde functies 

in buitenlandse onderwijsinrichtingen uit te oefenen, vóór 21 april 1954 in Bel-
gië een ambt hebben opgegeven dat hun aanspraak verleende op een pensi-
oen ten bezware van de Openbare Schatkist, kunnen een pensioen ten laste 
van deze laatste verkrijgen. 

 
 Het pensioen mag niet hoger zijn dan datgene, dat de betrokkene zou hebben 

verkregen indien hij gepensioneerd had kunnen worden volgens de rang die hij 
laatstelijk in België bekleedde, op basis van een anciënniteit waarin de buiten-
lands doorgebrachte tijd begrepen is. 

 
Art. 8 Diensten die vóór 21 april 1954 in buitenlandse onderwijsinrichtingen door le-

den van het in artikel 6 bedoelde personeel zijn verricht, worden in aanmerking 
genomen voor de bevordering in graad en wedde en voor de toekenning en de 
berekening van het pensioen ten laste van de Schatkist. 

 
 Op het pensioen toegekend krachtens het eerste lid is het bepaalde in artikel 

12 alleen van toepassing voor zover betreft de verhoging van het pensioen ten 
laste van de Schatkist ingevolge buitenlands verrichte diensten. 

 
Art. 9 De Koning kan eveneens een pensioen ten laste van de Openbare Schatkist 

toekennen aan hen, die de vereiste diploma's bezitten om in België te onder-
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wijzen en, vóór 21 april 1954, in buitenlandse onderwijsinrichtingen diensten 
aan het land hebben bewezen. 

 
 Elk geval wordt afzonderlijk onderzocht. De beslissing wordt genomen op de 

voordracht van de Minister van Openbaar Onderwijs, bij een in Ministerraad 
overlegd koninklijk besluit. 

 
 Het pensioen verleend op grond van dit artikel mag niet hoger zijn dan het be-

drag van het pensioen dat de betrokkene zou hebben genoten indien hij ge-
pensioneerd was geweest in de aanvangsgraad, waartoe de diploma's welke 
hij bij zijn vertrek naar het buitenland bezat hem toegang verleenden, zulks met 
inachtneming van de duur der in het buitenland verrichte diensten. 

 
Art. 10 Een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit bepaalt de speciale voorwaar-

den waaraan de toekenning en de berekening van in dit hoofdstuk bedoelde 
pensioenen zullen worden onderworpen, in afwijking van de ter zake geldende 
wetten. 

 
Art. 11 De in artikel 6 bedoelde personen die vóór 21 april 1954 als buitenlands lid 

werden aanvaard in de “Ecole française” te Athene, kunnen aanspraak maken 
op het bepaalde in dit hoofdstuk; zij behouden de volle bezoldiging die hun 
daarvoor is toegekend, welk ook het bedrag ervan zij. 

 
 HOOFDSTUK III. Gemene bepaling. 
 
Art. 12 De op grond van deze wet te verlenen pensioenen worden verminderd met het 

nettobedrag van het pensioen, dat wegens in deze wet bedoelde opdrachten 
aan de betrokkene is toegekend door een buitenlands of internationaal orga-
nisme. 

 
 HOOFDSTUK IV. Slotbepalingen. 
 
Art. 13 en 14 (3) 
 
Art. 15 Deze wet heeft uitwerking met ingang van 21 april 1954. 
 
                                                 
1  Deze wet werd opgeheven, met ingang van 1 september 1966, voor de personeelsleden van het 

kleuter- lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat (zie 
K.B. van 29 augustus 1966, art. 197,4° - B.S. 31 augustus). 

2  Dit hoofdstuk werd opgeheven, met ingang van 1 september 1983, voor de personeelsleden van het 
gesubsidieerd onderwijs (zie K.B. van 13 september 1983, art. 3, § 2 -B.S. 20 december). 

3  Deze artikelen bevatten wijzigings- en opheffingsbepalingen. 
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(Staatsblad 18 april) 
Wet van 12 april 1957  

 
betreffende de burgerlijke werklieden van het Ministerie van Landsverdediging (1). 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 31 januari 1975 (Staatsbl. 8 april) en 15 mei 1984 (Staatsbl. 
22 mei). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Vanaf de datum van inwerkingtreding van onderhavige wet worden de werklieden 

van het Ministerie van Landsverdediging niet meer aangeworven overeenkomstig de 
bepalingen van hoofdstuk VIII van de dienstplichtwet van 15 juni 1951 (2). 

 
Art. 2 De loontrekkende militaire werklieden van het Ministerie van Landsverdediging, in 

dienst op de datum van inwerkingtreding van onderhavige wet, kunnen op hun aan-
vraag tot burgerlijk werkman van het Ministerie van Landsverdediging benoemd 
worden, in afwijking van de geordende wetten van 3 augustus 1919 en 27 mei 1947 
(3), betreffende de prioriteitsrechten op de openbare ambten. 

 
Art. 3 Gewijzigd bij de wetten van 31 januari 1975, art. 1 en 15 mei 1984, art. 26, 31°. 
 
 De loontrekkende militaire werklieden die genieten van de toepassing van artikel 2 

van onderhavige wet kunnen, op hun aanvraag, op rust gesteld worden tussen 60 en 
65 jaar. Het burgerlijk pensioen dat hun dan zal toegekend worden, mag niet kleiner 
zijn dan het militair pensioen waarop zij aanspraak hadden kunnen maken op de 
leeftijd van 60 jaar. 

 
 De loontrekkende militaire werklieden die genieten van de toepassing van artikel 2 

van deze wet die vóór de leeftijd van 60 jaar definitief ongeschikt werden verklaard 
wegens ziekte of gebrekkigheid, genieten een burgerlijk pensioen dat niet kleiner 
mag zijn dan het militair pensioen waarop zij aanspraak hadden kunnen maken op 
het ogenblik van de ingangsdatum van hun pensioen (4). 

 
 Eveneens, mag het gebeurlijk overlevingspensioen, berekend op het geheel der 

diensten en overeenkomstig het besluit nr. 254 van 12 maart 1936 (5), niet kleiner 
zijn dan het pensioen dat zou toegekend zijn krachtens het besluit nr. 255 (5) van 
dezelfde datum en op basis van de militaire diensten die aanleiding gaven tot de bij-
drage van 6 t.h. (6), in overweging nemend dat het overlijden zich zou voorgedaan 
hebben op het ogenblik van de overgang naar het kader der burgerlijke werklieden 
(7). 

 
Art. 4 Onderhavige wet treedt in werking de 1e van de maand volgend op de maand tij-

dens welke ze bekendgemaakt is in het Belgisch Staatsblad. 
 
 
                                                 
1  Impliciet opgeheven door de wet van 14 februari 1961, wat de overlevingspensioenen betreft. 
2  Deze wet en andere wetten, die betrekking hebben op deze aangelegenheid, werden samengeor-

dend bij het koninklijk besluit van 30 april 1962 (Staatsbl. 9 mei). 
3  Die wetten werden samengeordend bij koninklijk besluit van 19 juni 1947 (Staatsbl. 5 juli). 
4  De op 1 mei 1975 lopende pensioenen worden, overeenkomstig het bepaalde in bovenvermelde 2de 

alinea, herzien. 
5  Staatsbl. 13 maart - erratum Staatsbl. 2 april. 
6  Progressief bedrag bij toepassing van de wet van 14 februari 1961. Vanaf 1.10.1983 : 7,5 pct. 
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7  Deze zin werd opgeheven bij de wet van 15.5.1984, art. 26, 31° vanaf 1.6.1984, blijft evenwel van 

toepassing op de pensioenen toegekend vóór 1 juni 1984. 
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(Staatsblad 12 december) 
Wet van 2 december 1957  

 
op de rijkswacht. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 8 april 1969 (Staatsbl. 23 april), 29 december 1975 (Staatsbl. 
20 januari 1976), 4 maart 1987 (Staatsbl. 13 maart), 18 juli 1991 (Staatsbl. 26 juli), het K.B. van 
13 juli 1992 (Staatsbl. 15 juli), de wetten van 5 augustus 1992 (Staatsbl. 22 december), 9 de-
cember 1994 (Staatsbl. 30 december), 20 december 1995 (Staatsbl. 23 december), 3 april 1997 
(Staatsbl. 6 juni), het K.B. van 23 april 1997 (Staatsbl. 30 april) en de wetten van 17 november 
1998 (Staatsbl. 11 december), 7 december 1998 (Staatsbl. 5 januari 1999) en 24 maart 1999 
(Staatsbl. 8 mei). 
 
N.B. Deze wet werd opgeheven bij art. 212 van de wet van 7 december 1998 (Staatsbl. 5 ja-
nuari 1999) met ingang van 1 januari 2001. Artikel 11 blijft evenwel van kracht voor het vastleg-
gen van het oorspronkelijk statuut van de leden van de categorie bijzonder politiepersoneel en 
van de overgeplaatste militairen die deel uitmaken van het administratief en logistiek korps van 
de rijkswacht. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 11 Vervangen door de wetten van 29 december 1975, art. 4 en 18 juli 1991, art. 4 en 

gewijzigd bij de wetten van 9 december 1994, art. 7, 20 december 1995, art. 45, 
17 november 1998, art. 2 en 24 maart 1999, art. 34. 

 
 § 1. Vervangen door de wetten van 29 december 1975, art. 4, 18 juli 1991, art. 4 en 

17 november 1998, art. 2, 1°. 
 
 De rijkswacht omvat een operationeel korps en een administratief en logistiek korps. 
 
 Zij omvat eveneens een categorie bijzonder politiepersoneel. 
 
 § 2. Vervangen door de wetten van 29 december 1975, art. 4 en 18 juli 1991, art. 4 

en aangevuld bij de wet van 17 november 1998, art. 2, 2°. 
 
 Het operationeel korps omvat officieren, onderofficieren, brigadiers en rijkswachters. 
 
 Het operationeel korps omvat een personeelscategorie met bijzondere politiebe-

voegdheid. Ze is samengesteld uit de personeelsleden van de zeevaartpolitie, de 
luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie die op hun vraag en in een gelijkwaardige 
graad worden overgeplaatst naar dit korps. Deze personeelsleden worden, respec-
tievelijk, belast met de opdrachten bedoeld in de artikelen 16bis, 16ter en 16quater, 
van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. 

 
 De Koning bepaalt de nadere regels van de overplaatsing. Hij kan bijzondere voor-

waarden bepalen waaronder de bedoelde personeelsleden kunnen bevorderen in de 
graad. 

 
 De politieambtenaren van de bijzondere politiediensten die overgaan naar het opera-

tioneel korps van de rijkswacht en die voor de overplaatsing de hoedanigheid had-
den van officier van bestuurlijke politie, van officier van gerechtelijke politie of van of-
ficier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, behouden 
die hoedanigheid. 
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 De Koning bepaalt eveneens, op voordracht van de Minister die bevoegd is voor de 
pensioenen, de nadere regels voor de tenlasteneming van de pensioenuitgaven die 
voortvloeien uit de in het tweede lid bedoelde overplaatsing. Vanaf de datum van 
hun overplaatsing naar het operationeel korps worden, voor de toepassing van de 
bepalingen inzake pensioenen, de diensten gepresteerd bij de bijzondere politie-
dienst beschouwd als bij de rijkswacht gepresteerde diensten. 

 
 De in het tweede lid bedoelde personeelsleden kunnen op hun verzoek overgaan 

naar de personeelscategorie met algemene politiebevoegdheid onder de voorwaar-
den bepaald door de Koning. 

 
 § 3. Vervangen door de wetten van 29 december 1975, art. 4 en 18 juli 1991, art. 4 

en gewijzigd bij de wetten van 9 december 1994, art. 7, 20 december 1995, art. 45 
en 24 maart 1999, art. 34. 

 
 Het personeel van het administratief en logistiek korps omvat mannen en vrouwen, 

militairen of burgers. Hun bezoldiging komt ten laste van de begroting van de rijks-
wacht. 

 
 De militairen worden, op hun verzoek, hetzij aangewezen om bij dat korps te dienen, 

hetzij naar dat korps overgeplaatst onder de voorwaarden en op de wijze bepaald 
door de Koning. In dat laatste geval houden zij op deel uit te maken van de krijgs-
macht en verliezen zij de hoedanigheid van militair. Voor het overige blijven de naar 
dat korps overgeplaatste militairen onder de wetten en reglementen vallen die van 
toepassing zijn op het personeel van de krijgsmacht. De bevoegdheden die deze 
wetten en reglementen ten aanzien van deze militairen toekennen aan respectieve-
lijk de Minister van Landsverdediging, de chef van de generale staf, de stafchefs van 
elk der krijgsmachtdelen, de chef van de medische dienst, of aan personeelsleden 
van de krijgsmacht, worden uitgeoefend door respectievelijk de Minister van Binnen-
landse Zaken, de commandant van de rijkswacht of personeelsleden van de rijks-
wacht. De wijzigingen die in die wetten en reglementen na de door de Koning be-
paalde datum van overplaatsing worden aangebracht, zijn op voornoemde militairen 
slechts toepasselijk indien dit uitdrukkelijk is bepaald. De Minister van Binnenlandse 
Zaken en de Minister van Landsverdediging lichten elkaar in over de voorontwerpen 
tot wijziging van de voormelde teksten. Enkel de militairen die uiterlijk op 1 januari 
1998 in dienst zijn bij de rijkswacht, kunnen van de overplaatsing genieten. 

 
 De leden van het burgerlijk personeel zijn ofwel statutaire personeelsleden, in dienst 

genomen en benoemd op de wijze bepaald door de Koning of in het genoemde 
korps gebruikt overeenkomstig de mobiliteitsregeling en op de wijze bepaald door de 
Koning, ofwel personeelsleden in dienst genomen bij een arbeidsovereenkomst. 
Geen enkele vorm van staking kan hen ervan ontslaan een minimale en voor de 
goede werking van de rijkswacht onontbeerlijke dienst te verzekeren. 

 
 Indien niet alle ambten van het administratief en logistiek korps door militairen of 

burgers bezet zijn, kunnen ook leden van het operationeel korps, met behoud van 
hun statuut, ofwel voor dit korps worden aangewezen, ofwel er tijdelijk dergelijke 
ambten bekleden. De Koning bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten voor de 
overgang van  het ene naar het andere korps. 

 
 De leden van het administratief en logistiek korps mogen de in titel IV van deze wet 

bepaalde ambtsverrichtingen van de rijkswacht niet vervullen. 
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 § 4. Toegevoegd bij de wet van 17 november 1998, art. 2, 3°. 
 
 De categorie bijzonder politiepersoneel omvat de personeelsleden van de zeevaart-

politie en van de luchtvaartpolitie die worden overgeplaatst naar de rijkswacht. Zij 
worden belast met de opdrachten bedoeld in de artikelen 16bis en 16ter van de wet 
van 5 augustus 1992 op het politieambt. 

 
 De Koning bepaalt hun aantal en de nadere regels van de overplaatsing, zonder dat 

Hij daarbij een leeftijdsgrens mag invoeren. 
 
 De in het eerste lid bedoelde personeelsleden blijven onder de statutaire wetten en 

reglementen vallen die van toepassing zijn op het personeel van de zeevaartpolitie 
en van de luchtvaartpolitie op het door de Koning te bepalen tijdstip, met inachtne-
ming van de beperkingen bepaald bij artikel 12bis. De bevoegdheden die deze wet-
ten en reglementen toekennen aan de Minister die de betrokken politiedienst onder 
zijn bevoegdheid heeft, aan de personeelsleden van die politiedienst en, in voorko-
mend geval, aan andere overheden, worden uitgeoefend door de Minister van Bin-
nenlandse Zaken of de door hem aangewezen rijkswachtoverheid. De wijzigingen 
die in die wetten en reglementen op algemene wijze worden aangebracht, zijn op 
deze personeelsleden toepasselijk. De wijzigingen die enkel betrekking hebben op 
een bijzondere personeelscategorie zijn op hen enkel toepasselijk indien dit uitdruk-
kelijk is bepaald. De Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Vervoer 
lichten elkaar in over de voorontwerpen tot wijziging van voormelde teksten. 

 
 De wetten en reglementen die inzake de pensioenen van toepassing zijn op het per-

soneel van de zeevaartpolitie en van de luchtvaartpolitie blijven van toepassing op 
de in het eerste lid bedoelde personeelsleden, met inbegrip van de wijzigingen die 
deze bepalingen na de in hetzelfde lid bedoelde overplaatsing ondergaan. 

 
 De in het eerste lid bedoelde personeelsleden kunnen op hun verzoek worden over-

geplaatst naar de personeelscategorie met bijzondere bevoegdheid of deze met al-
gemene bevoegdheid van het operationeel korps van de rijkswacht onder de voor-
waarden bepaald door de Koning. Vanaf de datum van deze overplaatsing is het 
derde lid niet meer van toepassing, maar de diensten die deze personeelsleden 
hebben gepresteerd bij de zeevaartpolitie en bij de luchtvaartpolitie worden, voor de 
toepassing van de bepalingen inzake de pensioenen, beschouwd als diensten bij de 
rijkswacht gepresteerd. 

 
 De Koning bepaalt, op voordracht van de Minister die bevoegd is voor de pensioe-

nen, de nadere regels voor de tenlasteneming van de pensioenuitgaven die voort-
vloeien uit de in het eerste lid bedoelde overplaatsing. 
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(Staatsblad 29 maart) 
Wet van 20 maart 1958  

 
betreffende de cumulatie van pensioenen en wedden, en de regeling inzake rustpensioenen 
voor verschillende ambten. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 29 juni 1972 (Staatsbl. 26 augustus), 28 december 1973 (Staats-
bl. 29 december), 4 juni 1976 (Staatsbl. 17 juli), 5 april 1994 (Staatsbl. 7 mei), 3 februari 2003 
(Staatsbl. 13 maart - eerste uitgave) en 25 april 2007 (Staatsbl. 11 mei). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Regeling inzake rustpensioenen voor verschillende ambten 
 
Art. 1 De bepalingen van deze wet zijn van toepassing : 
 
 1° op de rustpensioenen die de Openbare Schatkist uitkeert aan magistraten, aan 

ambtenaren en beambten van de rijksbesturen, gerechtelijk personeel inbegre-
pen, aan leden van het onderwijzend personeel en aan bedienaars van de ere-
diensten; 

 
 2° op de door de Belgische Staat overgenomen en in de Belgisch-Duitse schik-

king van 4 mei 1923 bedoelde rustpensioenen van onderhorigen uit de kantons 
Eupen, Malmedy en Sankt-Vith; 

 
 3° op de rustpensioenen die de Rijkswerkliedenkas uitkeert. 
 
Art. 2 Gewijzigd bij de wetten van 3 februari 2003, art. 19 en 25 april 2007, art. 3. 
 
 § 1. Vervangen bij de wet van 3 februari 2003, art. 19 (1) en gewijzigd bij de wet van 

25 april 2007, art. 3. 
 
 Indien geen enkele van de diensten gepresteerd in onderscheiden ambten gelijktijdig 

werd uitgeoefend, worden de diensten die achtereenvolgens werden volbracht, in 
aanmerking genomen voor de berekening van een enig rustpensioen, zelfs als die 
diensten rechten doen ontstaan op onderscheiden rustpensioenen. 

 
 Indien de diensten gepresteerd in het ambt waarin betrokkene zijn loopbaan niet 

beëindigt op zichzelf rechten op een afzonderlijk rustpensioen hadden kunnen doen 
ontstaan, en indien de gemiddelde wedde die als grondslag zou hebben gediend 
voor de berekening van dit afzonderlijk rustpensioen hoger is dan de gemiddelde 
wedde die verbonden is aan de laatste vijf jaar van de loopbaan, kan het enig rust-
pensioen worden vastgesteld op basis van die hogere gemiddelde wedde, maar in 
dat geval wordt de duur van de diensten die werden gepresteerd in het ambt waarin 
betrokkene zijn loopbaan beëindigt,verminderd in evenredigheid met de verhouding 
tussen enerzijds de gemiddelde wedde verbonden aan de laatste vijf jaar van de 
loopbaan of aan de volledige duur van de loopbaan in het laatste ambt als die min-
der dan vijf jaar bedraagt, en anderzijds voormelde hogere gemiddelde wedde. Die 
berekeningswijze wordt enkel toegepast als ze voor betrokkene gunstiger is. 

 
 Indien de titularis van een rustpensioen een nieuw ambt uitoefent dat aanneembare 

diensten omvat, dan wordt zijn pensioen op het ogenblik dat er in dat nieuwe ambt 
pensioenrechten ontstaan, herzien met inachtneming van het geheel van de dien-
sten en op grond van de gemiddelde wedde van de laatste vijf jaar van de loopbaan. 
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 Indien voor de toepassing van het derde lid de gemiddelde wedde die als grondslag 
heeft gediend voor de berekening van het oorspronkelijke rustpensioen, naar beho-
ren omgezet in de weddenschalen die van kracht zijn op het ogenblik dat de herzie-
ning uitwerking heeft, hoger is dan de gemiddelde wedde verbonden aan de laatste 
vijf jaar van de loopbaan, kan het herziene rustpensioen worden vastgesteld op ba-
sis van die hogere gemiddelde wedde, maar in dat geval wordt de duur van de dien-
sten die werden gepresteerd in het nieuwe ambt verminderd in evenredigheid met de 
verhouding tussen enerzijds de gemiddelde wedde verbonden aan de laatste vijf jaar 
van de loopbaan en anderzijds voormelde hogere gemiddelde wedde. Die bereke-
ningswijze wordt enkel toegepast als ze voor betrokkene gunstiger is. 

 
 Als het tweede en het vierde lid worden toegepast, moeten de in artikel 39 van de 

wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen be-
doelde maxima alsook het maximum dat voortvloeit uit de toepassing van artikel 4 
van het koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 tot regeling van de bereke-
ning van het pensioen van de openbare sector voor diensten met onvolledige op-
dracht, vermenigvuldigd worden met de verhouding tussen enerzijds de duur van al-
le diensten die in aanmerking werden genomen voor de berekening van het rustpen-
sioen na toepassing van het tweede en het vierde lid en anderzijds de duur van die-
zelfde diensten zonder de toepassing van die leden. 

 
 Het tweede tot het vijfde lid zijn niet van toepassing indien de diensten die werden 

gepresteerd in het ambt waarin betrokkene zijn loopbaan niet beëindigt, werden vol-
bracht in het kader van een mandaat waaraan een pensioenstelsel verbonden is met 
een gunstiger tantième dan 1/50 (2). 

 
 § 2. De titularis van een militair anciënniteitspensioen, die in een burgerlijke of gees-

telijke bediening in ruste is gesteld, kan een tweede pensioen verkrijgen indien de in 
zijn beide loopbanen verrichte diensten samen de duur bereiken welke het laatste 
ambt had moeten bereiken om op zichzelf recht op pensioen te geven. 

 
 Dit pensioen is evenredig aan de in het laatste ambt doorgebrachte tijd. In voorko-

mend geval wordt het echter zodanig gewijzigd, dat het bedrag van beide pensioe-
nen samen, op het tijdstip van de toekenning van het tweede : 

 
 1° noch hoger is dan het hoogste bedrag dat een van beide zou hebben bereikt 

als alle diensten en bonificaties voor de uitkering van ieder pensioen afzonder-
lijk waren medegerekend; 

 
 2°  noch lager is dan het bedrag dat het tweede zou hebben bereikt, als alle militai-

re diensten en alle bonificaties voor de uitkering daarvan waren medegere-
kend. 

 
Art. 3 Vervangen bij de wet van 3 februari 2003, art. 20 (1). 
 
 Afzonderlijke ambten die hoelang dan ook gelijktijdig werden uitgeoefend, blijven 

onafhankelijk van elkaar zowel voor het tijdstip van de opruststelling als voor de be-
rekening van de pensioenen waarop de ambtsuitoefening recht kan geven. Een af-
zonderlijk ambt is een ambt waaraan een eigen bezoldiging is verbonden. 

 
 In afwijking van het eerste lid worden verschillende gelijktijdig uitgeoefende ambten 

met een eigen bezoldiging evenwel niet als afzonderlijke ambten beschouwd, wan-
neer één enkel pensioen dat de in de verschillende ambten gepresteerde diensten in 
aanmerking neemt, voor de betrokkene leidt tot een voordeliger resultaat. 
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Art. 4 Voor de toepassing van de artikelen 2 en 3 worden buiten beschouwing gelaten, de 
diensten die, als zij in aanmerking werden genomen, de belanghebbende schade 
zouden berokkenen, mits zij niet voordien voor de uitkering van een rustpensioen 
zijn medegerekend. 

 
 
                                                 
1  Met ingang van 1 januari 2003. 
2  De woorden “een gunstiger tantième dan 1/55” werden vervangen door de woorden “een gunstiger 

tantième dan 1/50” bij art. 3 van de wet van 25 april 2007. 



© PDOS - mei 2006 

(Staatsblad 10 mei) 
Wet van 22 april 1958  

 
tot oprichting van een Fonds voor schoolgebouwen en gebouwen in schoolverband van het Rijk 
en houdende sommige maatregelen betreffende de onroerende installaties in de inrichtingen 
voor universitair onderwijs die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden op kosten van de 
Staat. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 16bis Gewijzigd bij de wet van 15 mei 1984, art. 25, 4°. 
 
 Het fonds voor hoger onderwijsgebouwen en studentenverblijven van het Rijk 

wordt opgeheven. 
 
 ...... 
 
 De diensten in bovenbedoeld Fonds bewezen, komen voor de toekenning van 

de weddeverhogingen, voor de oppensioenstelling en de berekening van de 
rustpensioenen in aanmerking. 
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(Staatsblad 22 mei) 
Wet van 24 april 1958  

 
tot regeling van het aanrekenen, inzake militaire pensioenen wegens diensttijd, van de tijdens 
de oorlog 1940-1945 en de Koreaanse veldtocht volbrachte diensten. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 30 juni 1983 (Staatsbl. 26 juli). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 4 Aangevuld bij de wet van 30 juni 1983, art. 29. 
 
 Onverminderd de toepassing van artikel 3 worden, voor de berekening van hun pen-

sioen, de personen voor wie erkend wordt dat zij aanspraak mogen maken op een 
rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist en die diensten laten gelden be-
wezen bij de gewapende weerstand, de weerstand door de sluikpers of in hoedanig-
heid van agent of helper bij een inlichtings- en actiedienst, geacht tijdens de duur 
van bedoelde diensten hun burgerlijke functiën te hebben onderbroken. 

 
 Hetzelfde geldt wat betreft de tijd die dubbel te rekenen is krachtens artikel 6, littera 

D, 1ste lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, 
betreffende de weerstanders tegen het nazisme in de ingelijfde gebieden. 
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(Staatsblad 2/3 juni) 
Wet van 24 april 1958.  

 
tot wijziging van de provinciale wet. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 7 Vanaf de inwerkingtreding van deze wet komt ten bezware van de provincie, het 

gedeelte der lopende pensioenen van de gewezen leden van de bestendige deputa-
tie en van hun rechtverkrijgenden, dan thans ten laste is van de Openbare Schatkist. 

 
 De lopende pensioenen worden vervangen door een enkel pensioen dat vereffend 

wordt overeenkomstig het reglement voorzien door art. 105, § 3, van de provinciale 
wet, zoals het door deze wet is gewijzigd. De rentetermijnen van die pensioenen 
mogen echter in geen geval lager zijn dan die waarop de belanghebbenden tegen-
over de Openbare Schatkist en de provincie aanspraak zouden hebben kunnen ma-
ken op grond van de regeling, die voor hen gold bij de inwerkingtreding van de wet 
(1). 

 
 
 
                                                 
1  Namelijk op 1 januari 1959. 
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(Staatsblad 30 mei) 
Wet van 28 april 1958  

 
betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede 
van hun rechthebbenden. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 5 augustus 1968 (Staatsbl. 24 augustus), het K.B. van 28 november 
1969 (Staatsbl. 5 december), de wet van 20 juni 1975 (Staatsbl. 3 juli), de K.B.'s nr. 23 van 
27 november 1978 (Staatsbl. 13 december), 10 juni 1985 (Staatsbl. 15 juni), nr. 418 van 16 juli 
1986 (Staatsbl. 30 juli), 5 juli 1990 (Staatsbl. 14 september), de wetten van 29 december 1990 
(Staatsbl. 9 januari 1991),  21 mei 1991 (Staatsbl. 20 juni), 20 juli 1991 houdende begrotings-
bepalingen (Staatsbl. 1 augustus), het K.B. van 3 april 1997 (Staatsbl. 30 april - derde uitgave), 
de wet van 22 februari 1998 (Staatsbl. 3 maart - eerste uitgave), 24 december 1999 (Staatsbl. 
31 december - derde uitgave), de programmawet van 30 december 2001 (Staatsbl. 31 decem-
ber), de wetten van 3 februari 2003 (Staatsbl. 13 maart - eerste uitgave), 12 januari 2006 
(Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart) en 27 december 2006 hou-
dende diverse bepalingen (I) (Staatsbl. 28 december – derde uitgave) en de K.B.’s van 6 maart 
2008 (Staatsbl. 30 april), 16 april 2008 (staatsbl. 15 mei), 15 januari 2009 (Staatsbl. 2 februari), 
16 februari 2009 (staatsbl. 9 maart) en 2 april 2009 (staatsbl. 28 april) en de wet  van 28 april 
2010 (staatsbl. 10 mei). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Toepassingsveld 
 
Art. 1 Aangevuld bij het K.B. van 10 juni 1985, art. 2 en gewijzigd bij de K.B.'s van 

5 juli 1990, art. 1, 3 april 1997, art. 34 en de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De Koning wijst onder de organismen van openbaar nut en de openbare instel-

lingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 3, § 2 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 waarvan 
het personeel een wettelijk of reglementair statuut bezit, diegene aan, waar-
voor de rustpensioenen en de weduwen- en wezenpensioenen door deze wet 
worden geregeld.(1) 

 
 De Koning doet deze aanwijzingen op de gezamenlijke voordracht van de Mi-

nister belast met de controle over het organisme en van de Minister tot wiens 
bevoegdheid de Pensioendienst voor de overheidssector  behoort. Voor elk or-
ganisme bepaalt Hij vanaf welke datum de wet toepassing zal vinden. 

 
 In afwijking van het tweede lid, wijst de Koning, wanneer een onder het toezicht 

van een Gemeenschap, van een Gewest of van de Gemeenschappelijke Ge-
meenschapscommissie geplaatste openbare instelling door een decreet of een 
ordonnantie of krachtens een decreet of een ordonnantie gemachtigd is om 
deel te nemen aan de pensioenregeling die bij deze wet is georganiseerd, deze 
instelling aan op voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de Pensi-
oendienst voor de overheidssector behoort. 

 
 HOOFDSTUK II. De rust- en overlevingspensioenen 
 
 Afdeling I. Het rustpensioen 
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Art. 2 Voor het personeel van de bij toepassing van het eerste artikel aangewezen 
organismen dat in vast verband is benoemd of tot de stage is toegelaten, geldt 
dezelfde regeling inzake rustpensioenen als voor het personeel van het Alge-
meen Rijksbestuur. 

 
Art. 3 § 1. De diensten waaruit rechten op een rustpensioen ten bezware van de 

Schatkist kunnen ontstaan worden, zowel voor de vaststelling van het in artikel 
2 bedoelde rustpensioen als voor de berekening van het bedrag ervan, in 
aanmerking genomen. 

 
 De bijkomende uitgaven die uit de inaanmerkingneming van bedoelde diensten 

voortvloeien, vallen ten laste van de Staat. 
 
 § 2. De diensten bewezen bij de krachtens het eerste artikel aangewezen en bij 

de in artikel 5 bedoelde organismen en welke kunnen opgenomen worden in 
de berekening van het bij artikel 2 voorziene pensioen, worden in aanmerking 
genomen zo voor de vaststelling van het recht op rustpensioenen ten laste van 
de Openbare Schatkist als voor de berekening van het bedrag ervan. 

 
 § 3. Wanneer § 1 of § 2 toegepast wordt, worden de verhogingen van pensioen 

die zouden voortkomen uit de militaire en de daarmede gelijkgestelde diensten, 
de koloniale diensten en de bonificaties van alle aard, met uitsluiting van de 
aan de diploma's verbonden voordelen, verdeeld tussen de Staat en de orga-
nismen van openbaar nut, evenredig met de duur van de wederzijds bewezen 
administratieve diensten. 

 
 Afdeling II. Het overlevingspensioen 
 
Art. 4 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 33. 
 
 § 1. De wettelijke bepalingen inzake de pensioenen der weduwen en wezen 

van het burgerlijk Rijkspersoneel vinden toepassing op de in artikel 2 bedoelde 
personen en hun rechthebbenden. 

 
 § 2. De krachtens § 1 verleende pensioenen zijn ten laste van de Openbare 

Schatkist. 
 
 § 3. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 33. 
 
 De in uitvoering van § 1 gedane afhoudingen op de wedde van de in artikel 2 

bedoelde personen, evenals de bijdragen voortvloeiende uit de verbintenissen 
welke ze onderschrijven worden aan de Pensioendienst voor de overheidssec-
tor gestort. 

 
 Afdeling III. Bepalingen gemeen aan de rust- en overlevingspensioenen 
 
Art. 5 Kunnen in aanmerking genomen worden, zo voor de vaststelling van het recht 

op de bij de artikelen 2 en 4 voorziene rust- en overlevingspensioenen, als voor 
het bepalen van het bedrag ervan, de diensten die hetzij krachtens een regel-
matige benoeming, hetzij krachtens een door de besluitwet van 5 mei 1944 nie-
tig verklaarde benoeming, bewezen werden bij de afgeschafte organismen van 
openbaar nut, waarvan de bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overgenomen 
zijn door de krachtens het eerste artikel aangewezen organismen. 

 
Art. 6 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67 



© PDOS – juni 2010   
 

 
 Met het oog op het toepassen van deze wet, kan de Koning, op de voordracht 

van de Minister onder wiens bevoegdheid de Pensioendienst voor de over-
heidssector valt, de administratieve toestand waarin de personeelsleden van 
de krachtens het eerste artikel aangewezen en van de in artikel 5 bedoelde or-
ganismen zich hebben bevonden, aanpassen aan de overeenstemmende toe-
standen voorzien bij het statuut van het Rijkspersoneel en zijn uitvoeringsbe-
sluiten.(2) 

 
 HOOFDSTUK III. Overgangsbepalingen 
 
Art. 7 Vervangen bij het K.B. nr.23 van 27 november 1978, art. 1 (3). 
 
 Worden voor de uitkering van de bij artikel 4 bedoelde pensioenen in aanmer-

king genomen, alle diensten krachtens een definitieve benoeming bewezen bij 
de organismen van openbaar nut vooraleer die het voorwerp uitmaken van de 
bij artikel 1 voorziene aanwijzing evenals bij de in artikel 5 bedoelde organis-
men. 

 
Art. 8 Gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003, art. 43 (4). 
 
 Het rustpensioen als aangegeven in de artikelen 2 en 3 wordt verleend aan 

vastbenoemde personeelsleden van krachtens het eerste artikel aangewezen 
en van in artikel 5 bedoelde organismen, wanneer die personeelsleden hun 
loopbaan hebben beëindigd vooraleer deze wet toepasselijk werd op het orga-
nisme waartoe zij hebben behoord of op het organisme dat zijn bevoegdheden 
heeft overgenomen. 

 
Art. 9 Weduwen- en wezenpensioenen als aangegeven in artikel 4 worden verleend 

aan rechthebbenden van in artikel 8 bedoelde personen. 
 
 Zij worden eveneens verleend aan rechthebbenden van vastbenoemde perso-

neelsleden van krachtens het eerste artikel aangewezen en van in artikel 5 be-
doelde organismen, wanneer die personeelsleden in actieve dienst komen te 
overlijden vooraleer deze wet wordt toegepast op het organisme waartoe zij 
hebben behoord of op het organisme dat dezes bevoegdheid heeft overgeno-
men. 

 
Art. 10 De rustpensioenen ten laste van de Openbare Schatkist worden in voorko-

mend geval herzien, rekening houdend met de bepalingen van artikel 3, § 2. 
 
Art. 11 Het bedrag van de uit de toepassing van de artikelen 8 en 9 voortvloeiende 

maandelijkse betalingen mag, wat betreft de personen gepensioneerd vóór de 
toepassing van deze wet op het organisme waartoe zij hebben behoord of op 
het organisme dat de bevoegdheid ervan heeft overgenomen, niet minder be-
dragen dan het geheel der voordelen welke ze genoten wegens de bij de Staat, 
bij de krachtens het eerste artikel aangewezen en bij de in artikel 5 bedoelde 
organismen bewezen diensten. 

 
 HOOFDSTUK IV. Administratie en comptabiliteit 
 
Art. 12 Vervangen bij het K.B. nr. 23 van 27 november 1978, art. 2, § 1, aangevuld bij 

het K.B. nr. 418 van 16 juli 1986, art. 4, gewijzigd bij de wetten van 29 decem-
ber 1990, art. 188, 21 mei 1991, art. 40 en 20 juli 1991, art. 8, 9 en 16, vervan-
gen bij de wet van 20 juli 1991, art. 13 (5) en gewijzigd bij de wetten van 22 fe-
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bruari 1998, art. 227, 24 december 1999, art. 104, 12 januari 2006, art. 34 en 
67 en 28 april 2010, art. 143. 

 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De door de artikelen 2 en 8 voorziene rustpensioenen worden toegekend door 

de Minister tot wiens bevoegdheid de Pensioendienst voor de overheidssector 
behoort en uitbetaald door de Staat. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 34, 1° en 67. 
 
 De krachtens artikel 1 aangewezen organismen dienen aan de Pensioendienst 

voor de overheidssector een bijdrage te storten die overeenstemt met een per-
centage van de maandwedden uitbetaald aan hun personeelsleden die be-
kleed zijn met een vaste of daarmee gelijkgestelde benoeming. Dit percentage 
is gelijk aan de verhouding die het geraamde bedrag van de uitgaven van het 
lopende jaar vertegenwoordigt ten opzichte van het voor hetzelfde jaar ge-
raamde bedrag van de weddemassa van het geheel van de bij het stelsel aan-
gesloten organismen. Het wordt door de Pensioendienst voor de overheidssec-
tor jaarlijks vastgesteld en uiterlijk op 31 december van het voorgaande jaar 
aan de aangesloten organismen medegedeeld. 

 
 § 3. Gewijzigd bij de wet van 22 februari 1998, art. 227. 
 
 Voor de vaststelling van het bedrag van de in § 2 bedoelde uitgaven : 
 
 1° worden in aanmerking genomen : 
 
  a) de in § 1 bedoelde rustpensioenen; 
 
  b) de aandelen in rustpensioenen vastgesteld overeenkomstig de wet 

van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de 
onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector, en 
overeenstemmend met de diensten bewezen bij de krachtens artikel 
1 aangewezen organismen en bij de in artikel 5 bedoelde organis-
men; 

 
  c) de overdrachten van bijdragen die betrekking hebben op de dien-

sten bewezen bij de krachtens artikel 1 aangewezen organismen en 
bij de in artikel 5 bedoelde organismen, en uitgevoerd in toepassing 
van artikel 4 van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van 
een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare 
sector en die van de privé-sector. 

 
 2° worden afgetrokken : 
 
  a) de aandelen in rustpensioenen vastgesteld overeenkomstig de 

voormelde wet van 14 april 1965 en overeenstemmend met andere 
diensten dan die bewezen bij de krachtens artikel 1 aangewezen 
organismen en bij de in artikel 5 bedoelde organismen; 

 
  b) de sommen gestort in uitvoering van een subrogatie ten voordele 

van de Staat en die betrekking hebben op diensten bewezen bij de 
krachtens artikel 1 aangewezen organismen en bij de in artikel 5 
bedoelde organismen; 
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  c) de krachtens artikel 12bis, § 1, gestorte bijdragen; 
 
  d) de overdrachten van bijdragen uitgevoerd in toepassing van artikel 

2 van het koninklijk besluit van 25 augustus 1970 vastgesteld ter 
uitvoering van de artikelen 3 en 14 van de wet van 5 augustus 1968 
tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels 
van de openbare sector en die van de privé-sector, en overeen-
stemmend met diensten bewezen bij de krachtens artikel 1 aange-
wezen organismen en bij de in artikel 5 bedoelde organismen; 

 
  e) de maandelijkse voorafbetalingen en de regularisatie voor het voor-

gaande jaar, gestort met toepassing van artikel 8, eerste en tweede 
lid, van het koninklijk besluit van 27 februari 1997 houdende uitvoe-
ring van artikel 56, zevende lid, van de bijzondere wet van 12 janua-
ri 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen. (6) 

 
 § 4. Gewijzigd bij de wetten van 24 december 1999, art. 104, 1° (7) en 12 ja-

nuari 2006, art. 34, 2°.  
 
 De bijdrage die elk organisme in toepassing van § 2 moet storten, dient bij de 

Pensioendienst voor de overheidssector toe te komen uiterlijk de vijfde werk-
dag die volgt op de dag van de uitbetaling van de wedde aan het personeel 
van de instelling. 

 
 § 5. Gewijzigd bij de wetten van 24 december 1999, art. 104, 2° (7) en 12 ja-

nuari 2006, art. 34, 3° en 4° en 67.  
 
 Het organisme dat in gebreke blijft binnen de gestelde termijn te voldoen aan 

de verplichting van § 4, moet van rechtswege aan de Pensioendienst voor de 
overheidssector verwijlintresten op de niet gestorte bedragen betalen. Deze in-
teresten, waarvan de rentevoet gelijk is aan de wettelijke rentevoet, verhoogd 
met 2 %, beginnen te lopen vanaf de  zesde werkdag die volgt op de dag van 
de uitbetaling van de wedde aan het personeel van de instelling. Indien de in-
stelling het bewijs levert dat het niet-storten van de bijdrage binnen de bepaal-
de termijn aan uitzonderlijke omstandigheden is toe te schrijven, kan de minis-
ter van Pensioenen een vrijstelling voor het betalen van voormelde verwijlinte-
resten verlenen. De aanvraag tot vrijstelling moet bij de minister van Pensioe-
nen toekomen binnen de maand die volgt op de dag waarop de instelling door 
de Pensioendienst voor de overheidssector op de hoogte werd gebracht van 
het feit dat er niet voldaan werd aan voormelde verplichting. 

   
 De opbrengst van deze interesten is bestemd voor de financiering van de pen-

sioenen ten laste van de Staatskas. 
 
 § 6. Ingevoegd bij de wet van 28 april 2010, art. 143 (8) 
 
 De betaling van het geheel van de bijdragen bedoeld in § 2 kan, in het kader 

van een pensioenverzekeringscontract en bij beslissing van het organisme 
aangewezen krachtens artikel 1, worden toevertrouwd aan een voorzorgsin-
stelling. De voorzorgsinstelling neemt ten opzichte van de Pensioendienst voor 
de overheidssector de verplichtingen die inherent zijn aan deze betaling over.  

 
 De beslissing van het organisme om de betaling van de bijdragen toe te ver-

trouwen aan een voorzorgsinstelling of om het niet meer toe te vertrouwen aan 
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een voorzorgsinstelling, moet aan de Pensioendienst voor de overheidssector 
worden betekend met een ter post aangetekende brief ten laatste op 
30 september van het lopende jaar en heeft uitwerking met ingang van 
1 januari van het burgerlijk jaar dat volgt. 

 
Art. 12bis Ingevoegd bij de wet van 29 december 1990, art. 189 en gewijzigd bij de wet 

van 20 juli 1991, art. 10 en 14, de programmawet van 30 december 2001, art. 
21 en de wet van 12 januari 2006, art. 35 en 67.  

 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 20 juli 1991, art. 14, 1° tot 4° (9), de programma-

wet van 30 december 2001, art. 21 en de wet van 12 januari 2006, art. 35, 1° 
en 2° en 67. 

 
 Wanneer, ten gevolge van de herstructurering of de afschaffing van een met 

toepassing van artikel 1 aangewezen instelling, personeel van deze instelling 
overgeheveld wordt naar andere machten of instellingen die niet deelnemen 
aan de door deze wet ingestelde pensioenregeling, zijn deze andere machten 
of instellingen ertoe gehouden bij te dragen in de last van de rustpensioenen 
van de personeelsleden van de met toepassing van artikel 1 aangewezen in-
stelling die in deze hoedanigheid gepensioneerd werden vóór de herstructure-
ring of de afschaffing van deze instelling. 

 
 De bijdrage van elk van deze andere machten of instellingen is gelijk aan het 

bedrag dat verkregen wordt door het totaal van de in het eerste lid beoogde en 
voor het lopende jaar geraamde rustpensioenen te vermenigvuldigen met een 
op de datum van de personeelsoverdracht vastgestelde coëfficiënt die gelijk is 
aan de verhouding welke de weddemassa van het naar de andere macht of de 
andere instelling overgehevelde personeel vertegenwoordigt ten opzichte van 
de totale weddemassa van de krachtens artikel 1 aangewezen instelling, waar-
bij uitsluitend rekening wordt gehouden met de wedden van het personeel dat 
bekleed is met een vaste of daarmee gelijkgestelde benoeming. De bijdrage 
van elk van deze machten of instellingen wordt door de Pensioendienst voor de 
overheidssector jaarlijks vastgesteld en uiterlijk op 31 december van het voor-
gaande jaar aan hen medegedeeld. 

 
 De bedragen die met toepassing van artikel 12, § 3, 1°, b) en 2°, a) en b), toe-

gevoegd of afgetrokken worden van het totale bedrag van de te verdelen pen-
sioenen, worden in aanmerking genomen voor de toepassing van het tweede 
lid ten belope van de verhouding die de som van de in dat lid bedoelde pensi-
oenen vertegenwoordigt ten opzichte van het totale bedrag van de te verdelen 
pensioenen. 

 
 Elke in het eerste lid bedoelde macht of instelling is ertoe gehouden maande-

lijks een twaalfde van de met toepassing van het tweede lid opgelegde bijdrage 
te storten aan de Pensioendienst voor de overheidssector. Deze storting dient 
bij de Pensioendienst voor de overheidssector toe te komen uiterlijk de laatste 
werkdag van de maand in kwestie. 

 
 Indien de in het vorige lid bepaalde termijn niet werd nageleefd, is de macht of 

instelling van rechtswege aan de Pensioendienst voor de overheidssector ver-
wijlinteresten verschuldigd op de niet gestorte bedragen. Deze interesten, 
waarvan de rentevoet gelijk is aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 2 pct., 
beginnen te lopen vanaf de eerste werkdag die volgt op de dag waarop de be-
dragen bij de Pensioendienst voor de overheidssector hadden moeten toeko-
men. Indien de macht of instelling het bewijs levert dat de niet-storting van de 
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bijdrage binnen de bepaalde termijn aan uitzonderlijke omstandigheden is toe 
te schrijven, kan de minister van Pensioenen een vrijstelling voor het betalen 
van bovenvermelde verwijlinteresten verlenen. De aanvraag tot vrijstelling moet 
bij de minister van Pensioenen toekomen binnen de maand die volgt op de dag 
waarop de macht of instelling door de Pensioendienst voor de overheidssector 
op de hoogte werd gebracht van het feit dat er niet voldaan werd aan boven-
vermelde verplichting. De opbrengst van deze intresten is bestemd voor de fi-
nanciering van de pensioenen ten laste van de Staatskas.(10)  

 
 § 2. Indien diensten volbracht bij een met toepassing van artikel 1 aangewezen 

instelling die het voorwerp heeft uitgemaakt van een herstructurering of die af-
geschaft werd, in aanmerking genomen worden voor een rustpensioen of een 
aandeel van een rustpensioen dat ten laste is van de Openbare Schatkist of 
door deze betaald wordt, dan is, vanaf de ingangsdatum van het pensioen, het 
op deze diensten betrekking hebbend pensioen of pensioenaandeel ten laste 
van de macht of van de instelling waarnaar de ambtenaar van de met toepas-
sing van artikel 1 aangewezen instelling overgeheveld werd. In geval van een 
pensioenaandeel wordt dit berekend overeenkomstig de bepalingen van de wet 
van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderschei-
den pensioenregelingen van de openbare sector. 

 
 Het eerste lid houdt op van toepassing te zijn vanaf de datum waarop de instel-

ling waarnaar het personeelslid werd overgeheveld, aangesloten is bij de door 
deze wet ingestelde pensioenregeling. 

 
 De in het eerste lid beoogde aandelen worden niet in aanmerking genomen 

voor de toepassing van § 1, derde lid. 
 
 Indien de in het eerste lid beoogde diensten niet in aanmerking genomen wor-

den voor een rustpensioen of een aandeel van een rustpensioen dat ten laste 
is van de Openbare Schatkist of door deze betaald wordt, dan moet de instel-
ling die niet aan de door deze wet ingestelde pensioenregeling deelneemt, de 
helft van de bijdragen betalen die, in het kader van de wet van 5 augustus 
1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de 
openbare sector en die van de privé-sector, het voorwerp zullen uitmaken van 
een overdracht. 

 
 § 3. Gewijzigd bij de wetten van 20 juli 1991, art. 10 en 14, 5° en 12 januari 

2006, art. 35, 3° en 67.  
 
 Om de toepassing van de in § 1 vervatte bepalingen mogelijk te maken, zijn de 

in de rechten en verplichtingen van het geherstructureerde of afgeschafte or-
ganisme getreden machten of instellingen ertoe gehouden aan de Pensioen-
dienst voor de overheidssector alle inlichtingen mee te delen betreffende de 
verdeling van de loonsom van de instelling die het voorwerp heeft uitgemaakt 
van een herstructurering of die afgeschaft werd. Deze mededeling moet ten 
laatste plaatshebben binnen twee maanden die volgen op de datum van de 
personeelsoverdracht. Voor de instellingen die het voorwerp hebben uitge-
maakt van een herstructurering of die afgeschaft werden v¢¢r de inwerkingtre-
ding van deze afdeling, moet deze mededeling evenwel ten laatste plaatsheb-
ben op het einde van de tweede maand die volgt op die waarin deze wet in het 
Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 

 
 De macht of de instelling die de bij het eerste lid voorziene verplichtingen niet 

is nagekomen, is van rechtswege een boete verschuldigd aan de Pensioen-
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dienst voor de overheidssector die per volle maand vertraging gelijk is aan 0,1 
% van het in dit lid bedoelde bedrag. De opbrengst van deze boeten is be-
stemd voor de financiering van de pensioenen ten laste van de Staatskas. (11) 

 
Art. 12ter Ingevoegd bij de wet van 20 juli 1991, art. 11 (12). 
 
Art. 13 Gewijzigd bij de wet van 5 augustus 1968, art. 33 en het K.B. nr. 23 van 

27 november 1978, art. 2, § 2, 1°, 2° en 3°, aangevuld bij de wet van 21 mei 
1991, art. 41 en gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 36 en 67. 

 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister tot wiens bevoegdheid 

de Pensioendienst voor de overheidssector behoort, treedt in de rechten welke 
de gerechtigden op rustpensioenen als bedoeld in de artikelen 2 en 8 bezitten 
op grond van de wettelijke, reglementaire, statutaire of contractuele pensioen-
regeling die vroeger op hen toepassing vond wegens hun aan de organismen 
van openbaar nut bewezen diensten, in zover die diensten voor het berekenen 
van rustpensioenen in aanmerking worden genomen. 

 
 § 2. Vervangen bij het K.B. nr. 23 van 27 november 1978, art. 2, § 2, 1° en ge-

wijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art 67.  
 
 De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister tot wiens bevoegdheid 

de Pensioendienst voor de overheidssector behoort, geniet dezelfde subrogatie 
wegens diensten die in aanmerking worden genomen voor het vaststellen van 
de krachtens deze wet verleende rustpensioenen en die bewezen werden : 

 
 a) bij de Staat; 
 
 b) bij de andere machten en organismen bedoeld bij de wet van 14 april 

1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden 
pensioenregelingen van de openbare sector. 

 
 § 3. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister onder wiens bevoegd-

heid de Pensioendienst voor de overheidssector valt, stelt zich in de plaats van 
de begunstigden van de artikelen 4 en 9 van deze wet, voor de rechten welke 
zij, wegens de door de overledene bij de krachtens het eerste artikel aangewe-
zen en bij de in artikel 5 bedoelde organismen bewezen diensten, putten uit de 
wettelijke, reglementaire, statutaire of contractuele pensioenregeling die op hen 
van toepassing was vooraleer deze wet te hunnen opzichte uitwerking heeft. 

 
 § 4. Vervangen bij de wet van 5 augustus 1968, art. 33, 1°.  
 
 De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van de in de §§ 1 tot 3 bedoel-

de subrogatie.(13) 
 
 § 5. Vervangen bij de wet van 5 augustus 1968, art. 33, 2°. 
 
 Ambtenaren die hun rechten ontlenen aan een andere pensioenregeling dan 

de bij deze wet ingestelde, zijn verplicht die te doen gelden. 
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 De uitbetaling van het pensioen wordt geschorst zolang aan deze verplichting 
niet werd voldaan. 

 
 In geval van te laat indienen van de aanvraag worden de sommen waarvoor de 

Staat subrogatie moet bekomen, op het pensioen verhaald. 
 
 § 6. Wat de uit verzekeringscontracten voortspruitende rechten betreft, is de 

hiervoren bedoelde subrogatie slechts van toepassing op de voordelen welke 
overeenkomen met de bijdragen waarvan de last door de krachtens het eerste 
artikel aangewezen en door de in artikel 5 bedoelde organismen werd gedra-
gen. 

 
 § 7. Toegevoegd bij het K.B. nr. 23 van 27 november 1978, art. 2, § 2, 2° en 

vervangen bij de wet van 12 januari 2006, art. 36, 1°.  
 
 De sommen met betrekking tot de in de §§ 1, 2 en 3 bedoelde subrogaties die-

nen te worden gestort aan de Pensioendienst voor de overheidssector. 
 
 De aan deze dienst gestorte sommen uit hoofde van de bij de §§ 1 en 2 be-

doelde subrogatie in de rechten die de betrokkenen putten uit de rustpensioen-
regeling voor arbeiders, bedienden, zeelieden of werknemers, worden verdeeld 
onder de machten en instellingen die de last dragen van het rustpensioen 
evenredig met het bedrag van het hun ten laste gelegde aandeel. 

 
 Wat betreft de machten en instellingen waarop de voormelde wet van 14 april 

1965 van toepassing is, de Staatskas en de bij de huidige wet bedoelde instel-
lingen van openbaar nut uitgezonderd, komt het gedeelte van de subrogatie 
dat hun toekomt krachtens het voorgaande lid in mindering van het hun ten las-
te gelegde aandeel. 

 
 § 8. Toegevoegd bij het K.B. nr. 23 van 27 november 1978, art. 2, § 2, 3° en 

gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 36, 2° en 67.  
 
 Wanneer de bij de §§ 1 en 3 bedoelde subrogatie betrekking heeft op renten, 

kan de Minister tot wiens bevoegdheid de Pensioendienst voor de overheids-
sector behoort beslissen, zo de renteplichtige ermee instemt, dat deze subro-
gatie in éénmaal zal worden uitgevoerd door de overdracht van hun wiskundige 
reserves aan de Pensioendienst voor de overheidssector. 

 
 § 9. Toegevoegd bij de wet van 21 mei 1991, art. 41. 
 
 Indien een voordeel waarin de Belgische Staat gesubrogeerd moet worden met 

toepassing van dit artikel, geheel of gedeeltelijk werd betaald in de vorm van 
een kapitaal, wordt de fictieve rente die met dit kapitaal overeenstemt, van het 
pensioenbedrag afgetrokken. 

 
Art. 13bis Ingevoegd bij de wet van 5 augustus 1968, art. 34 en gewijzigd bij de wet van 

20 juni 1975, art. 14.  
 
 Wanneer hoofdstuk I van de titel I van de wet tot vaststelling van een zeker 

verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de pri-
vé-sector op de in deze wet bedoelde personen wordt toegepast, gelden de in-
deplaatsstellingen, bepaald in artikel 13, alleen voor de andere voordelen dan 
die welke de wetgeving betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
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werknemers, wegens een tewerkstelling uitgeoefend als arbeider of bediende, 
verleent. 

 
 HOOFDSTUK V. Slotbepalingen 
 
Art. 14 § 1 ...... 
 
 § 2. De Koning mag de wettelijke bepalingen intrekken welke betrekking heb-

ben op de pensioenregeling van toepassing op de personeelsleden van de or-
ganismen die Hij krachtens het eerste artikel aanwijst en op hun rechthebben-
den, van het ogenblik af dat deze wet te hunnen opzichte uitwerking zal heb-
ben. 

 
Art. 15 Gewijzigd bij het K.B. van 28 november 1969, art. 64, 21° en de wet van 

27 december 2006, art. 103. 
 
 ...... 
 
 § 3. Vervangen bij de wet  van 27 december 2006, art. 103. 
 
 Aan het vast of stagedoend personeel dat de in deze wet bepaalde pensioen-

regeling geniet, verlenen de organismen van openbaar nut tot een bedrag ge-
lijk aan wat de Staat aan zijn personeel toestaat en onder dezelfde voorwaar-
den verlofgeld en gezinsverlofgeld, alsmede kinderbijslag en kraamgeld indien 
zij geen aanspraak kunnen maken op deze gezinsbijslag ten laste van het bij-
zonder kinderbijslagfonds bedoeld in artikel 32 van de samengeordende wetten 
van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. 

 
 ...... 
 
Art. 16 Deze wet treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de maand 

waarin zij in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 
 
Bijlage wet 28 april 1958  
 
1. Centrale Raad voor het bedrijfsleven 
 Ministerie van Economische Zaken 
 Toepasselijk vanaf 1 april 1959 (K.B. 24.03.1959 - B.S. 28.03.1959) 
 
2. Bedrijfsraad voor het metaal 
 Ministerie van Economische Zaken 
 Toepasselijk vanaf 1 april 1959 (K.B. 24.03.1959 - B.S. 28.03.1959) 
 Afgeschaft vanaf 1 januari 1987 (K.B. nr. 469 van 09.10.1986, art. 6 - B.S. 25.10.1986) 
 
3. Bedrijfsraad voor het bouwbedrijf 
 Ministerie van Economische Zaken 
 Toepasselijk vanaf 1 april 1959 (K.B. 24.03.1959 - B.S. 28.03.1959) 
 Afgeschaft vanaf 1 januari 1987 (K.B. nr. 469 van 09.10.1986, art. 6 - B.S. 25.10.1986) 
 
4. Bedrijfsraad voor textiel en kleding 
 Ministerie van Economische Zaken 
 Toepasselijk vanaf 1 april 1959 (K.B. 24.03.1959 - B.S. 28.03.1959) 
 Afgeschaft vanaf 1 januari 1987 (K.B. nr. 469 van 09.10.1986, art. 6 - B.S. 25.10.1986) 
 
5. Bedrijfsraad voor de visserij 
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 Ministerie van Economische Zaken 
 Toepasselijk vanaf 1 april 1959 (K.B. 24.03.1959 - B.S. 28.03.1959) 
 Afgeschaft vanaf 1 januari 1987 (K.B. nr. 469 van 09.10.1986, art. 6 - B.S. 25.10.1986) 
 
6. Nationale Arbeidsraad 
 Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1963 (K.B. 08.05.1963 - B.S. 15.06.1963) 
 
7. Hoge Raad voor de Middenstand 
 Ministerie van Middenstand 
 Toepasselijk vanaf 1 augustus 1963 (K.B. 06.06.1963 - B.S. 19.07.1963) 
 
8. Bedrijfsraad voor het leder 
 Ministerie van Economische Zaken 
 Toepasselijk vanaf 1 april 1965 (K.B. 25.03.1965 - B.S. 31.03.1965)  
 Afgeschaft vanaf 1 januari 1987 (K.B. nr. 469 van 09.10.1986, art. 6 - B.S. 25.10.1986) 
 
9. Nationaal Orkest van België 
 Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1967 (K.B.'s 24.12.1966 - B.S. 25.01.1967 en 01.02.1968 - 

B.S. 21.03.1968) 
 
10. Secretariaat Kamers van Ambachten en Neringen 
 (Vorige benaming “Secretariaat Kamers voor Ambachten en Neringen”, gewijzigd bij de 

wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 
1979, art. 1 - B.S. 07.07.1979) 

 1. Antwerpen 
 2. Oost-Vlaanderen 
 3. West-Vlaanderen 
 4. Brabant 
 5. Limburg 
 6. Hainaut 
 7. Liège 
 8. Namur 
 9. Luxembourg 
 Ministerie van Middenstand 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1969 (K.B. 01.10.1968 - B.S. 20.12.1968) 
 
11. Planbureau 
 Ministerie van Economische Zaken 
 Toepasselijk vanaf 1 juni 1971 (K.B. 10.06.1971 - B.S. 01.10.1971) 
 
12. Bedrijfsraad scheikunde 
 Ministerie van Economische Zaken 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1972 (K.B. 06.12.1971 - B.S. 15.12.1971) 
 Afgeschaft vanaf 1 januari 1987 (K.B. nr. 469 van 09.10.1986, art. 6 - B.S. 25.10.1986) 
 
13. Bedrijfsraad voor de voeding 
 Ministerie van Economische Zaken 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1972 (K.B. 06.12.1971 - B.S. 15.12.1971) 
 Afgeschaft vanaf 1 januari 1987 (K.B. nr. 469 van 09.10.1986, art. 6 - B.S. 25.10.1986) 
 
14. Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen 
 Vlaamse Gemeenschap 
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 Toepasselijk vanaf 1 juli 1972 (K.B. 23.05.1972 - B.S. 15.06.1972) en 1 januari 1989 
(K.B. 15.04.1994 - B.S. 10.05.1994). 

 
15. Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 
 Ministerie van Sociale Voorzorg 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 
16. Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden 
 (Vorige benaming “Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag”, 

gewijzigd bij de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, art. 30 
- B.S. 01.08.1991) 

 Ministerie van Sociale Voorzorg 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 
17. Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen 
 Ministerie van Sociale Voorzorg 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 Afgeschaft vanaf 1 april 1987 (K.B. nr. 513 van 27.03.1987, art. 2 - B.S. 10.04.1987) 
 
18. Nationale Kas voor bediendenpensioenen 
 Ministerie van Sociale Voorzorg 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 De taken van de N.K.B. werden overgenomen door de Rijksdienst voor werknemers-

pensioenen vanaf 1 maart 1981 (Herstelwet 10.02.1981 inzake de pensioenen van 
de sociale sector, art. 22 - B.S. 14.02.1981) (zie ook nr. 26) 

 
19. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten 
 (Vorige benaming “Bijzonder Kinderbijslagfonds voor de plaatselijke en gewestelijke 

overheidsdiensten”, gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale be-
palingen, art. 1 - B.S. 06.08.1985) 

 Ministerie van Sociale Voorzorg 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 
20. Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders van de di-

amantnijverheid 
 Ministerie van Sociale Voorzorg 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 
21. Fonds voor arbeidsongevallen 
 Ministerie van Sociale Voorzorg 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 
22. Fonds voor de beroepsziekten 
 Ministerie van Sociale Voorzorg 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 
23. Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers 
 Ministerie van Sociale Voorzorg 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 
24. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 
 Ministerie van Sociale Voorzorg 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 
25. Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers 
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 Ministerie van Sociale Voorzorg 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 
26. Rijksdienst voor pensioenen 
 (Vorige benaming “Rijksdienst voor werknemerspensioenen”, gewijzigd bij het K.B. nr. 

513 van 27 maart 1987, art. 1 - B.S. 10.04.1987) 
 Ministerie van Sociale Voorzorg 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 
27. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
 (Vorige benaming “Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid”, gewijzigd bij de wet 

van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, art. 122 - B.S. 06.08.1985) 
 Ministerie van Sociale Voorzorg 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 
28. Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie 
 Ministerie van Sociale Voorzorg 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 
29. Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen 
 Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 
30. Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen 
 Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid 
 Toepasselijk vanaf 1 janauri 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 Afgeschaft vanaf 22 maart 1995 (Wet betreffende de afschaffing of de herstructurering 

van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 
13 maart 1991, art. 2, § 1, 2°, b) - B.S. 19.04.1991 en K.B. 28.02.1995, art. 2 - B.S. 
22.03.1995) 

 
31. Rijksdienst voor arbeidsvoorziening 
 Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 
32. Pool van de zeelieden ter koopvaardij 
 Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 
33. Nationaal Werk voor oud-strijders en oorlogsslachtoffers 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 Afgeschaft vanaf 1 januari 1982 (Wet 08.08.1981, art. 34 - B.S. 08.09.1981) 
 
34. Nationaal Werk voor oorlogsinvaliden 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 Afgeschaft vanaf 1 januari 1982 (Wet 08.08.1981, art. 34 - B.S. 08.09.1981) 
 
35. Secretariaat Hoge Raden voor Gezin en Derde Leeftijd 
 Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 
36. Wegenfonds 
 Ministerie van Openbare Werken 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 



© PDOS – juni 2010   
 

 Afschaffing wordt voorzien op een door de Koning te bepalen datum (Wet betreffende 
de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere 
overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991, art. 20 - B.S. 19.04.1991) 

 In ontbinding gesteld vanaf 1 januari 1991 (K.B. 28.11.1991, art. 1 - B.S. 18.01.1992) 
 
37. Regie der gebouwen 
 Ministerie van Verkeerswezen en Infrastructuur 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 
38. Rijksinstituut voor grondmechanica 
 Ministerie van Openbare Werken 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 Afgeschaft vanaf 31 december 1991 (Wet betreffende de afschaffing of de herstructure-

ring van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd 
op 13 maart 1991, art. 2, § 1, 3° - B.S. 19.04.1991 en K.B. 03.01.1992, art. 1 - B.S. 
10.03.1992). 

 
39. Port autonome de Liège 
 Waalse Gewest 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) en 1 januari 1989 

(K.B. 13.05.1994 - B.S. 29.06.1994) 
 
40. Naamloze Vennootschap “Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel” 
 Ministerie van Openbare Werken 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 Afgeschaft vanaf 1 januari 1995 (Wet betreffende de afschaffing of de herstructurering 

van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 
13 maart 1991, art. 21 - B.S. 19.04.1991 en K.B.'s van 26.04.1993, art. 2, § 2 - B.S. 
07.05.1993 en 23.12.1994, art. 2 - B.S. 14.01.1995) 

 
41. Dienst voor de overzeese sociale zekerheid 
 Ministerie van Sociale Voorzorg 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 
42. Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen 
 Ministerie van Landsverdediging 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 
43. Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen 
 Ministerie van Middenstand 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1974 (K.B. 10.12.1973 - B.S. 20.12.1973) 
 
44. Secretariaat Bedrijfsraad papier 
 Ministerie van Economische Zaken 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1975 (K.B. 07.10.1974 - B.S. 18.10.1974) 
 Afgeschaft vanaf 1 januari 1987 (K.B. nr. 469 van 09.10.1986, art. 6 - B.S. 25.10.1986) 
 
45. Nationale Zuiveldienst 
 Ministerie van Landbouw 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1975 (K.B. 17.09.1974 - B.S. 09.10.1974) 
 Afgeschaft vanaf 30 december 1994 (Wet 06.08.1993 houdende sociale en diverse be-

palingen, art. 82 - B.S. 09.08.1993 en K.B. 09.01.1995, art. 2, § 2 - B.S. 08.02.1995) 
 
46. Belgisch Instituut voor Normalisatie 
 Ministerie van Economische Zaken 
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 Toepasselijk vanaf 1 januari 1975 (K.B. 16.12.1974 - B.S. 28.12.1974) 
 
47. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) 
 (Vorige benaming  “Gewestelijke Economische Raad voor Vlaanderen”, gewijzigd bij het 

decreet van 27 juni 1985, art. 2 - B.S. 03.09.1985) 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 oktober 1975 (K.B. 13.06.1975 - B.S. 16.09.1975) en 1 oktober 

1980 (K.B. 17.12.1987 - B.S. 23.12.1987) 
 
48. Gewestelijke Economische Raad voor Brabant 
 Ministerie van Economische Zaken 
 Toepasselijk vanaf 1 oktober 1975 (K.B. 13.06.1975 - B.S. 16.09.1975) 
 In ontbinding gesteld vanaf 1 januari 1990 (K.B. 18.07.1990, art. 1 - B.S. 28.07.1990) 
 
49. Conseil économique et social pour la Région wallonne 
 (Vorige benaming “Conseil économique régional pour la Wallonie”) 
 Ministerie van Economische Zaken 
 Toepasselijk vanaf 1 oktober 1975 (K.B. 13.06.1975 - B.S. 16.09.1975) 
 
50. Nationale Dienst voor de Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten 
 Ministerie van Landbouw 
 Toepasselijk vanaf 1 oktober 1975 (K.B. 22.09.1975 - B.S. 26.09.1975) 
 Afgeschaft vanaf 30 december 1994 (Wet betreffende de afschaffing of de herstructure-

ring van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd 
op 13 maart 1991, art. 26bis, § 6, ingevoegd bij de wet van 16 juli 1993, art. 350 - 
B.S. 20.07.1993 en K.B. 27.12.1994, art. 2, § 2 - B.S. 04.02.1995) 

 
51. Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (Vorige benaming “Belgische Dienst voor be-

drijfsleven en landbouw”, gewijzigd bij het K.B. van 25 oktober 1995, art. 1, 5° - B.S. 
01.12.1995) 

 Ministerie van Landbouw en Ministerie van Economische Zaken 
 Toepasselijk vanaf 1 april 1976 (K.B. 16.03.1976 - B.S. 26.03.1976) 
 
52. Controledienst voor de Verzekeringen 
 Ministerie van Economische Zaken 
 Toepasselijk vanaf 1 oktober 1976 (K.B. 07.10.1976 - B.S. 16.10.1976) 
 
53. Dienst voor Regeling der Binnenvaart 
 Ministerie van Verkeerswezen en Infrastructuur 
 Toepasselijk vanaf 1 april 1977 (K.B. 15.02.1977 - B.S. 26.03.1977) 
 Ontbonden vanaf 31 december 1999 (K.B. 15.12.1999 - B.S. 21.01.2000)  
 
54. Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor de provincie Antwerpen 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 juli 1977 (K.B. 18.04.1977 - B.S. 05.05.1977) en 1 oktober 1980 

(K.B.17.12.1987 - B.S. 23.12.1987) 
 
55. Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor de provincie Limburg 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 juli 1977 (K.B. 18.04.1977 - B.S. 05.05.1977) en 1 oktober 1980 

(K.B.17.12.1987 - B.S. 23.12.1987) 
 
56. Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor de provincie Oost-Vlaanderen 
 Vlaamse Gemeenschap 
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 Toepasselijk vanaf 1 juli 1977 (K.B. 18.04.1977 - B.S. 05.05.1977) en 1 oktober 1980 
(K.B.17.12.1987 - B.S. 23.12.1987) 

 
57. Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor de arrondissementen Halle-Vilvoorde en 

Leuven 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 juli 1977 (K.B. 18.04.1977 - B.S. 05.05.1977) en 1 oktober 1980 

(K.B.17.12.1987 - B.S. 23.12.1987) 
 
58. Société de Développement régional pour la Wallonie 
 Waalse Gewest 
 Toepasselijk vanaf 1 juli 1977 (K.B. 08.04.1977 - B.S. 12.05.1977) 
 Ontbonden vanaf 1 juli 1983 (Decreet 08.06.1983, art. 1, § 1 - B.S. 21.06.1983) 
 
59. Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor de provincie West-Vlaanderen 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 juli 1977 (K.B. 11.05.1977 - B.S. 28.05.1977) en 1 oktober 1980 

(K.B. 17.12.1987 - B.S. 23.12.1987) 
 
60. Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het arrondissement Brussel-Hoofdstad 
 Brusselse Gewest 
 Toepasselijk vanaf 1 oktober 1977 (K.B. 19.09.1977 - B.S. 29.09.1977) en 12 juli 1989 

(K.B. 15.04.1994 - B.S. 10.05.1994). 
 
61. Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen 
 Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1976 (K.B. 06.03.1978 - B.S. 20.05.1978) 
 Afschaffing wordt voorzien op een door de Koning te bepalen datum (Wet betreffende 

de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere 
overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991, art. 13, § 3 - B.S. 19.04.1991) 

 
62. Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand 
 Ministerie van Middenstand 
 Toepasselijk vanaf 1 juli 1978 (K.B. 12.04.1978 - B.S. 17.05.1978) 
 In ontbinding gesteld vanaf 1 juli 1991 (K.B. 07.08.1991, art. 1, § 1 - B.S. 24.09.1991) 
 
63. Nationaal Geografisch Instituut 
 Ministerie van Landsverdediging 
 Toepasselijk vanaf 29 juni 1976 (K.B. 28.06.1978 - B.S. 07.07.1978) 
 
64. Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire 

gemeenschap 
 Ministerie van Landsverdediging 
 Toepasselijk vanaf 1 april 1979 (K.B. 13.02.1979 - B.S. 24.02.1979) 
 
65. Nationaal Instituut voor de Huisvesting 
 Ministerie van Openbare Werken 
 Toepasselijk vanaf 1 april 1979 (K.B. 21.02.1979 - B.S. 13.03.1979) 
 Afgeschaft vanaf 1 maart 1987 (Wet betreffende de afschaffing of de herstructurering 

van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 
13 maart 1991, art. 2, § 1, 1°, a) - B.S. 19.04.1991 en K.B. 23.02.1987, art. 1 - B.S. 
27.02.1987) 

 
66. Nationaal Werk voor Kinderwelzijn 
 Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu 
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 Toepasselijk vanaf 1 januari 1980 (K.B. 20.12.1979 - B.S. 25.12.1979) 
 Afgeschaft vanaf 1 februari 1987 (Wet betreffende de afschaffing of de herstructurering 

van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 
13 maart 1991, art. 2, § 1, 2°, a) - B.S. 19.04.1991 en K.B. 28.01.1987, art. 1 - B.S. 
31.01.1987) 

 
67. Waterzuiveringsmaatschappij van het Kustbekken 
 Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu 
 Toepasselijk vanaf 15 juni 1975 (K.B. 22.02.1980 - B.S. 23.05.1980) en 1 oktober 1980 

(K.B. 17.12.1987 - B.S. 23.12.1987) 
 Afgeschaft vanaf 14 september 1988 (Decreet 13.07.1988, art. 7, 1ste lid - B.S. 

11.08.1988 en Besl. Vl. Execut. 14.09.1988, art. 1 -  B.S. 24.09.1988) 
 
68. Nationale Maatschappij voor de Huisvesting 
 Ministerie van Openbare Werken 
 Toepasselijk vanaf 1 juli 1982 (K.B. 26.05.1982 - B.S. 24.06.1982) 
 Afgeschaft vanaf 31 december 1990 (Wet betreffende de afschaffing of de herstructure-

ring van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd 
op 13 maart 1991, art. 2, § 1, 1°, b) - B.S. 19.04.1991 en K.B. 18.12.1990, art. 2, § 2 
- B.S. 15.01.1991) 

 
69. Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers 
 Ministerie van Justitie 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1982 (K.B. 05.07.1982 - B.S. 27.07.1982) 
 
70. Nationale Landmaatschappij 
 Ministerie van Openbare Werken 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1983 (K.B. 01.07.1983 - B.S. 20.07.1983) 
 Afgeschaft vanaf 31 december 1990 (Wet betreffende de afschaffing of de herstructure-

ring van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd 
op 13 maart 1991, art. 2, § 1, 1°, c) - B.S. 19.04.1991 en K.B. 18.12.1990, art. 2, § 2 
- B.S. 15.01.1991) 

 
71. Dienst voor Nijverheidsbevordering 
 Ministerie van Economische Zaken 
 Toepasselijk vanaf 1 maart 1984 (K.B. 10.05.1984 - B.S. 19.05.1984) 
 Afgeschaft vanaf 1 april 1984 (K.B. nr. 250 van 31.12.1983, art. 1, § 1 - B.S. 21.01.1984) 
 
72. Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 oktober 1981 (K.B. 16.07.1985 - B.S. 25.07.1985) 
 
73. Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 13 februari 1982 (K.B. 16.07.1985 - B.S. 25.07.1985) 
 Afgeschaft vanaf 14 september 1988 (Decreet 13.07.1988, art. 7, 1ste lid - B.S. 

11.08.1988 en Besl. Vl. Execut. 14.09.1988, art. 1 - B.S. 24.09.1988) 
 
74. Commissariaat-Generaal voor de Internationale Samenwerking van de Vlaamse Ge-

meenschap 
 (Vorige benaming “Commissariaat-Generaal voor de Internationale Culturele Samen-

werking van de Nederlandse Cultuurgemeenschap in België”, gewijzigd bij het de-
creet van 28 juni 1985, art. 2 - B.S. 20.08.1985, en dit vanaf 1 april 1986 - Besl. Vl. 
Execut. 26.03.1986 - B.S. 09.07.1986) 

 Vlaamse Gemeenschap 
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 Toepasselijk vanaf 1 april 1986 (K.B. 11.12.1987 - B.S. 18.12.1987) 
 Afgeschaft vanaf 21 december 1990 (Decreet 12.12.1990, art. 2 - B.S. 21.12.1990  en 

Besl. Vl. Execut. 21.12.1990 - B.S. 29.12.1990) 
 
75. Instituut voor veterinaire keuring 
 Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu 
 Toepasselijk vanaf 1 juli 1986 (K.B. 10.07.1987 - B.S. 18.07.1987) 
 
76. Kind en Gezin 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 februari 1987 (K.B. 27.10.1987 - B.S. 19.11.1987) 
 
77. Nationaal Waarborgfonds voor de Schoolgebouwen 
 Ministerie van Onderwijs 
 Toepasselijk vanaf 1 november 1984 (K.B. 13.11.1987 - B.S. 12.12.1987) 
 Afschaffing wordt voorzien op een door de Koning te bepalen datum (Wet betreffende 

de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere 
overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991, art. 2, § 1, 2°, d) - B.S. 
19.04.1991) 

 
78. Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 29 juli 1987 (K.B. 16.11.1987 - B.S. 21.11.1987) 
 Opgericht voor een beperkte tijdsduur, nl. tot 31 december 1988 (Decreet 01.07.1987, 

art. 2, § 1 - B.S. 28.07.1987) 
 
79. Vlaamse Landmaatschappij 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 29 juli 1987 (K.B. 16.11.1987 - B.S. 21.11.1987) 
 Opgericht voor een beperkte tijdsduur, nl. tot 31 december 1988 (Decreet 01.07.1987, 

art. 2, § 1 - B.S. 28.07.1987) 
 
80. Toerisme Vlaanderen 
 (Vorige benaming “Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme”, gewijzigd bij het 

decreet van 22 december 1995, art. 4, 2° - B.S. 30.12.1995) 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 4 augustus 1984 (K.B. 11.12.1987 - B.S. 18.12.1987) 
 
81. Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 juli 1987 (K.B. 17.09.1988 - B.S. 17.01.1989) 
 
82. Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest 
 Brusselse Gewest 
 Toepasselijk vanaf 6 oktober 1987 (K.B. 19.06.1989 - B.S. 05.07.1989) en 12 juli 1989 

(K.B. 15.04.1994 - B.S. 10.05.1994) 
 
83. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 maart 1989 (K.B. 30.03.1990 - B.S. 09.05.1990) 
 
84. Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 14 september 1988 (K.B. 04.12.1990 - B.S. 05.01.1991) 
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 Afgeschaft vanaf 21 december 1990 (Decreet 12.12.1990, art. 58 - B.S. 21.12.1990 en 
Besl. Vl. Execut. 21.12.1990 - B.S. 29.12.1990) 

 
85. Vlaamse Landmaatschappij  
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1989 (K.B. 04.12.1990 - B.S. 05.01.1991) 
 
86. Paleis voor Schone Kunsten 
 Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen 
 Toepasselijk vanaf 1 april 1989 (K.B. 14.02.1991 - B.S. 14.03.1991) 
 
87. Administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 12 april 1989 (K.B. 12.07.1991 - B.S. 05.10.1991) 
 
88. Vlaamse Milieumaatschappij 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 21 december 1990 (K.B. 05.09.1991 - B.S. 15.10.1991) 
 
89. Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1991 (K.B. 25.11.1991 - B.S. 12.03.1992) 
 
90. Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen 
 Ministerie van Sociale Voorzorg 
 Toepasselijk vanaf 22 juni 1991 (K.B. 10.04.1992 - B.S. 06.06.1992) 
 
91. Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1990 (K.B. 18.05.1992 - B.S. 07.07.1992) 
 
92. Kruispuntbank van de sociale zekerheid 
 Ministerie van Sociale Voorzorg 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1991 (K.B. 26.05.1992 - B.S. 07.07.1992) 
 
93. Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung 

sowie für die besondere soziale Fürsorge (Dienst van de Duitstalige Gemeenschap 
voor de personen met een handicap alsmede voor de bijzondere sociale bijstands-
verlening) 

 Duitstalige Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1991 (K.B. 15.06.1992 - B.S. 11.07.1992) 
 
94. Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de 

Sport en de Openluchtrecreatie 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 april 1991 (K.B. 13.07.1992 - B.S. 01.09.1992) 
 
95. Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 juli 1991 (K.B. 15.09.1992 - B.S. 14.10.1992) 
 
96. Office de la Naissance et de l'Enfance 
 Franse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 februari 1987 (K.B. 20.10.1992 - B.S. 13.11.1992) 
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97. Office wallon de Développement rural 
 Waalse Gewest 
 Toepasselijk vanaf 1 juni 1991 (K.B. 29.10.1992 - B.S. 25.11.1992) 
 Ontbonden vanaf 15 april 1995 (Decreet 06.04.1995, art. 4 - B.S. 15.04.1995) 
 
98. Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 juni 1991 (K.B. 29.10.1992 - B.S. 25.11.1992) 
 
99. Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 
 Ministerie van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven 
 Toepasselijk vanaf 27 maart 1993 (K.B. 18.03.1993 - B.S. 28.04.1993) 
 
100. Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 juli 1991 (K.B. 14.04.1993 - B.S. 03.06.1993) 
 
101. Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unterneh-

men 
 (Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO-

s) 
 Duitstalige Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1992 (K.B. 17.06.1993 - B.S. 28.07.1993) 
 
102. Société régionale wallonne du Logement 
 Waalse Gewest 
 Toepasselijk vanaf 1 april 1987 (K.B. 22.07.1993 - B.S. 17.08.1993) 
 
103. Brussels Instituut voor Milieubeheer 
 Brusselse Gewest 
 Toepasselijk vanaf 1 augustus 1989 (K.B. 21.10.1993 - B.S. 19.11.1993) 
 
104. Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling 
 Brusselse Gewest 
 Toepasselijk vanaf 1 maart 1989 (K.B. 21.10.1993 - B.S. 19.11.1993) 
 
105. Permanent secretariaat van de Vlaamse Onderwijsraad 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1991 (K.B. 02.12.1993 - B.S. 01.01.1994) 
 
106. Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 
 Brusselse Gewest 
 Toepasselijk vanaf 1 augustus 1985 (K.B. 21.01.1994 - B.S. 15.02.1994) 
 
107. Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 juli 1991 (K.B. 17.03.1994 - B.S. 16.04.1994) 
 
108. Haven van Brussel 
 Brusselse Gewest 
 Toepasselijk vanaf 1 juni 1993 (K.B. 19.09.1994 - B.S. 26.10.1994) 
 
109. Agence de Prévention du Sida 
 Franse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 18 juli 1991 (K.B. 30.11.1994 - B.S. 20.12.1994) 
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110. Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires 
 Franse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1990 (K.B. 09.01.1995 - B.S. 07.02.1995) 
 
111. Commissariat général aux Relations internationales 
 Franse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 4 december 1982 (K.B. 13.02.1995 - B.S. 08.03.1995) 
 
112. Naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen  
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1995 (K.B. 24.04.1995 - B.S. 30.08.1995) 
 
113. Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi  
 Waalse Gewest 
 Toepasselijk vanaf 1 maart 1989 (K.B. 07.08.1995 - B.S. 29.09.1995) 
 
114. Centre régional d'aide aux communes 
 Waalse Gewest 
 Toepasselijk vanaf 23 maart 1995 (K.B. 25.02.1996 - B.S. 20.03.1996) 
 
115. Centre hospitalier psychiatrique “Le Chêne aux Haies” Mons 
 Waalse Gewest 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1996 (K.B. 06.03.1997 - B.S. 21.05.1997) 
 
116. Centre hospitalier psychiatrique “Les Marronniers” Tournai 
 Waalse Gewest 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1996 (K.B. 06.03.1997 - B.S. 21.05.1997) 
 
117. Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées 
 Waalse Gewest 
 Toepasselijk vanaf 1 juli 1995 (K.B. 18.07.1997 - B.S. 20.09.1997) 
 
118. Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handi-

capées 
 Franse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1991 (K.B. 17.09.1997 - B.S. 01.11.1997) 
 
119. Belgocontrol 
 Toepasselijk vanaf 1 oktober 1998 (Wet 21.03.1991, art. 176, zoals vervangen bij K.B. 

02.04.1998, art. 32 - B.S. 11.04.1998) 
 
120. Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture  
 Waalse Gewest 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1995 (K.B. 10.07.1998 - B.S. 26.08.1998) 
 
121. Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes 

handicapées 
 Franse Gemeenschapscommissie 
 Toepasselijk vanaf 1 juli 1995 (K.B. 09.02.1999 - B.S. 18.03.1999) 
 
122. Agence wallonne à l'exportation 
 Waalse Gewest 
 Toepasselijk vanaf 1 juli 1998 (K.B. 28.04.1999 - B.S. 20.07.1999)  
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123. Institut scientifique de Service public 
 Waalse Gewest 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 1998 (K.B. 17.01.2000 - B.S. 23.02.2000) 
 
124. Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté  

française 
 Franse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 mei 1998 (K.B. 21.03.2000 - B.S. 15.04.2000) 
 
125. Institut du Patrimoine wallon 
 Waalse Gewest 
 Toepasselijk vanaf 1 mei 1999 (K.B. 21.02.2001 - B.S. 31.03.2001) 
 
126. Administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 april 1999 (K.B. 04.07.2001 - B.S. 17.08.2001) 
 
127. Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle 
 Franse Gemeenschapscommissie 
 Toepasselijk vanaf 17 maart 1994 (K.B. 08.04.2002 - B.S. 26.06.2002, tweede uitgave) 
 
128. Export Vlaanderen 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 april 2002 (K.B. 09.07.2002 - B.S. 31.08.2002) 
 
129. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
 Toepasselijk vanaf 1 oktober 2002 (K.B. 11.07.2003 - B.S. 18.08.2003, eerste uitgave) 
 
130. Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in 

Vlaanderen 
 Vlaamse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 28 juni 1991 (K.B. 11.07.2003 - B.S. 18.08.2003, eerste uitgave) 
 
131. Radio Télévision belge de la Communauté française (RTBf)  
 Franse Gemeenschap 
 Toepasselijk vanaf 1 augustus 2002 (W. 03.02.2003 - B.S. 13.03.2003) 
 
132. Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 
 Toepasselijk vanaf 1 juni 2003 (K.B. 09.10.2003 - B.S. 14.11.2003) 
 
133. Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Dienst voor arbeidsbemiddeling van 

de Duitstalige Gemeenschap) 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 2000 (K.B. 09.11.2003 - B.S. 21.11.2003, tweede uitgave). 
 
134. N.V. “Paleis voor Schone Kunsten” 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 2002 (K.B. 11.09.2003 - B.S. 12.12.2003, eerste uitgave) 
 
135. Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes 

entreprises 
 Waals Gewest 
 Toepassing vanaf 1 september 2003 (K.B. 11.05.2004 - B.S. 09.06.2004) 
 
136. Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication 

de la Communauté française  
 Franse Gemeenschap 



© PDOS – juni 2010   
 

 Toepasselijk vanaf 1 juli 2003 (K.B. 01.09.2004 - B.S. 15.09.2004, tweede uitgave) 
 
137. Centre wallon de Recherches agronomiques 
 Waals Gewest 
 Toepasselijk vanaf 15 januari 2004 (K.B. 24.09.2004 - B.S. 20.10.2004, derde uitgave) 
 
138. Agence wallonne des Télécommunications 
 Waals Gewest 
 Toepasselijk vanaf 1 mei 1999 (K.B. 17.11.2004 - B.S. 08.12.2004) 
 
139. Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (vast benoemde perso-

neelsleden) 
 Toepasselijk vanaf... (Programmawet 27.12.2004, art. 186 - B.S. 31.12.2004, tweede 

uitgave en K.B. ...) 
 
140. Institut wallon de l'evaluation, de la prospective et de la statistique 
 Waals Gewest 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 2004 (K.B. 10.08.2005 - B.S. 09.09.2005) 
 
141. Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 
 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid 
 Toepasselijk vanaf 1 mei 2003 (K.B. 14.02.2006 - B.S. 28.02.2006, tweede uitgave) 
 
142. Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen 
 Toepasselijk vanaf 1 juni 2006 (K.B. 01.09.2006 – B.S. 20.09.2006, tweede uitgave) 
 
143. Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen 
 Toepasselijk vanaf 1 juni 2006 (K.B. 01.09.2006 – B.S. 20.09.2006, tweede uitgave) 
 
144. Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen 
 Toepasselijk vanaf 1 juni 2006 (K.B. 01.09.2006 – B.S. 20.09.2006, tweede uitgave) 
 
145. Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant 
 Toepasselijk vanaf 1 juni 2006 (K.B. 01.09.2006 – B.S. 20.09.2006, tweede uitgave) 
 
146. Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg 
 Toepasselijk vanaf 1 juni 2006 (K.B. 01.09.2006 – B.S. 20.09.2006, tweede uitgave) 
 
147. Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Toepasselijk vanaf 1 oktober 2007 (K.B. 27.10.2006 – B.S. 16.11.2006, derde uitga-
ve) 

 
148. Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van 

Brussel 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 2004 (K.B. 08.03.2007 – B.S. 23.03.2007) 
 
149. Société wallonne du Crédit social 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 2004 (K.B. 08.03.2007 – B.S. 23.03.2007) 
 
150. Vlaamse Reguleringsinstantie van de Elektriciteits- en Gasmarkt 
 Toepasselijk vanaf 1 mei 2002 (K.B. 06.03.2008 – B.S. 30.04.2008) 
 
151. Permanent secretariaat van de strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad 
 Toepasselijk vanaf 1 april 2006 (K.B. 06.03.2008 – B.S. 30.04.2008) 
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152. Volgende agentschappen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse 
Gewest : 

1° Toerisme Vlaanderen 
 Toepasselijk vanaf 29 april 2004 (K.B. 06.03.2008 – B.S. 30.04.2008) 
2° Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 

  Toepasselijk vanaf 1 juli 2005 (K.B. 06.03.2008 – B.S. 30.04.2008) 
3° Vlaams Agentschap Ondernemen  
 Toepasselijk vanaf 30 december 2005 (K.B. 06.03.2008 – B.S. 30.04.2008) 
4° Vlaamse Regulator voor de Media  
 Toepasselijk vanaf 10 februari 2006 (K.B. 06.03.2008 – B.S. 30.04.2008) 
5° Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen  
 Toepasselijk vanaf 1 april 2006 (K.B. 06.03.2008 – B.S. 30.04.2008) 
6° Vlaamse Landmaatschappij  
 Toepasselijk vanaf 1 april 2006 (K.B. 06.03.2008 – B.S. 30.04.2008) 
7° Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 
 Toepasselijk vanaf 1 april 2006 (K.B. 06.03.2008 – B.S. 30.04.2008) 
8° Kind en Gezin  
 Toepasselijk vanaf 1 april 2006 (K.B. 06.03.2008 – B.S. 30.04.2008) 
9° Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
 Toepasselijk vanaf 1 april 2006 (K.B. 06.03.2008 – B.S. 30.04.2008) 
10° Vlaamse Milieumaatschappij  
 Toepasselijk vanaf 1 april 2006 (K.B. 06.03.2008 – B.S. 30.04.2008) 
11° BLOSO 
 Toepasselijk vanaf 1 april 2006 (K.B. 06.03.2008 – B.S. 30.04.2008) 
12° Vlaams Agentschap voor Ondernemers-vorming - Syntra Vlaanderen 
 Toepasselijk vanaf 1 april 2006 (K.B. 06.03.2008 – B.S. 30.04.2008) 
13° Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
 Toepasselijk vanaf 1 april 2006 (K.B. 06.03.2008 – B.S. 30.04.2008) 
14° Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
 Toepasselijk vanaf 1 april 2006 (K.B. 06.03.2008 – B.S. 30.04.2008) 
15° Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt 
 Toepasselijk vanaf 1 april 2006 (K.B. 06.03.2008 – B.S. 30.04.2008) 
16° Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 2007 (K.B. 06.03.2008 – B.S. 30.04.2008) 
17° Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 2007 (K.B. 06.03.2008 – B.S. 30.04.2008) 
18° Waterwegen en Zeekanaal 
 Toepasselijk vanaf 30 juni 2004 (K.B. 06.03.2008 – B.S. 30.04.2008) 
19° Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
 Toepasselijk vanaf 1 juli 2006 (K.B. 06.03.2008 – B.S. 30.04.2008). 

 
153. Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer 
 Toepasselijk vanaf 1 december 2007 (K.B.16.04.2008 – B.S. 15.05.2008) 
  
154. Waals agentschap voor de bevordering van een kwaliteitslandbouw 
 Toepasselijk vanaf 1 maart 2003 (K.B. 15.01.2009 – B.S. 02.02.2009) 
 
155. Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
 Toepasselijk vanaf 1 januari 2007 (K.B. 16.02.2009 – B.S. 09.03.2009) 
 
156. Wallonie-Bruxelles International  
 Toepasselijk vanaf 1 januari 2009 (K.B. 2 april 2009 – B.S. 28.04.2009) 
 
                                                 
1  Zie de lijst in bijlage. 
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2  Zie K.B. van 28 januari 1988 (B.S. 4 februari). 
3  Met uitwerking op 1 juni 1958. 
4  Met uitwerking op 1 augustus 2002 (Wet 3 februari 2003, art. 92, 11° - B.S. 13 maart, eerste uitga-

ve). 
5  Met ingang van 1 januari 1995. 
6  Art. 12, § 3, 2°, e) trad in werking op 3 maart 1998. 
7  Met ingang  van 1 januari 2000. 
8  Heeft uitwerking van 1 januari 2009. 
9  Met ingang van 1 januari 1995. 
10  Art. 12bis, § 1, vijfde lid werd vervangen bij art. 21 van de programmawet van 30 december 2001, 

met ingang van 1 januari 2002. 
11  De huidige tekst van dit lid trad in werking op 1 januari 1995. 
12  Dit artikel is niet meer van toepassing vanaf 1 januari 1995. 
13  Zie K.B. van 30 mei 1972 (B.S. 15 december). 
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(Staatsblad 18 mei) 
Wet van 30 april 1958  

 
tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 254 en 255 van 12 maart 1936 waarbij eenheid 
wordt gebracht in het regime van de pensioenen der weduwen en wezen van het burgerlijk 
rijkspersoneel en van de leden van het leger en van de rijkswacht, en tot instelling van een be-
grafenisvergoeding ten gunste van de rechthebbenden van gepensioneerde rijksambtenaren. 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 23 juli 1974 (Staatsbl. 30 juli), de wet van 15 mei 1984 (Staatsbl. 
22 mei), het K.B. nr. 418 van 16 juli 1986 (Staatsbl. 30 juli), het K.B. van 16 juli 1998 (Staatsbl. 
26 augustus) en de wetten van 6 mei 2002 (Staatsbl. 30 mei - tweede uitgave),12 januari 2006 
(Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart) en 24 oktober 2011 (Staatsbl. 
3 november). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 6 Gewijzigd bij het K.B. van 23 juli 1974, art. 1, het K.B. nr. 418 van 16 juli 1986, art. 5, 

het K.B. van 16 juli 1998, art. 13 en de wetten van 6 mei 2002, art. 18 en 12 januari 
2006, art. 67.  

 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 In geval van overlijden van de houder van een burgerlijk of kerkelijk rustpensioen, 

van een militair pensioen wegens diensttijd of van een rustpensioen ten laste van de 
Rijkswerkliedenkas wordt, ten bate van zijn (haar) niet uit de echt gescheiden noch 
van tafel en bed gescheiden echtgeno(o)t(e) of, bij ontstentenis, van zijn (haar) erf-
genamen in de rechte linie, als compensatie voor begrafeniskosten een vergoeding 
uitgekeerd die overeenstemt met het brutobedrag van het laatste maandbedrag van 
het pensioen, hetwelk vóór het overlijden werd uitgekeerd. Deze vergoeding is ten 
laste van de Openbare Schatkist. 

 
 Het bedrag van de vergoeding is in alle gevallen tot 75 t.h. van het maximumbedrag 

van de begrafenisvergoeding verleend aan de in actieve dienst overleden perso-
neelsleden beperkt. 

 
 De langstlevende echtgenoot is niet verplicht een aanvraag tot het verkrijgen van de 

begrafenisvergoeding in te dienen als hij is vrijgesteld van het indienen van een aan-
vraag om een overlevingspensioen met toepassing van artikel 21, § 1, eerste lid, van 
de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenre-
gelingen.  Indien de langstlevende echtgenoot niet is vrijgesteld van het indienen van 
een aanvraag om een overlevingspensioen, geldt de aanvraag die wordt ingediend 
om het overlevingspensioen te verkrijgen als aanvraag van de begrafenisvergoe-
ding.(1) 

 
 Wegens het gedrag van de gerechtigde ten opzichte van de overledene kan, in uit-

zonderingsgevallen, de Minister die de Pensioendienst voor de overheidssector on-
der zijn bevoegdheid heeft, of zijn gemachtigde, beslissen dat de vergoeding niet 
wordt uitgekeerd of dat het ten bate van één of meer gerechtigden zal gebeuren. 

 
 § 2. Bij ontstentenis van de in § 1 bedoelde rechthebbenden, mag de vergoeding 

worden uitgekeerd ten bate van elke natuurlijke of rechtspersoon, die bewijst dat hij 
de begrafeniskosten heeft gedragen. 
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 In dit geval is de vergoeding gelijk aan de werkelijk gedane kosten, zonder dat zij 
evenwel meer mag bedragen dan het bedrag bij dit artikel ten gunste van de echtge-
no(o)t(e) of van de erfgenamen in de rechte linie bepaald. 

 
 § 3. In geval van cumulatie van verscheidene rustpensioenen ten laste van de 

Schatkist of van de Rijkswerkliedenkas, wordt de bij § 1 verleende vergoeding uit 
hoofde van elk pensioen toegekend, zonder dat het totaal van deze vergoedingen 
evenwel 75 t.h. van het maximumbedrag van de begrafenisvergoeding verleend aan 
de in actieve dienst overleden personeelsleden ten hoogste mag te boven gaan. 

 
 § 4. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De Koning kan, op de voordracht van de Minister die de Pensioendienst voor de 

overheidssector onder zijn bevoegdheid heeft, het bij dit artikel bepaalde maximum-
bedrag verhogen. 

 
 § 5. Toegevoegd bij de wet van 6 mei 2002, art. 18 (2) en gewijzigd bij de wet van 

24 oktober 2011, art. 40. 
 
 De §§ 1 tot 4 zijn eveneens van toepassing in geval van overlijden van de titularis 

van een rustpensioen ten laste van het Fonds voor de pensioenen van de federale 
politie of ten laste van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO. 

 
Art. 7 Gewijzigd bij de wetten van 6 mei 2002, art. 19 en 12 januari 2006, art. 37. 
 
 Een inhouding van 0,5 t.h. wordt ten bate van de Pensioendienst voor de overheids-

sector gedaan op het brutobedrag van de burgerlijke en kerkelijke rustpensioenen, 
van de militaire pensioenen wegens diensttijd en van de door de Rijkswerkliedenkas 
uitgekeerde pensioenen. 

 
 Voor de rustpensioenen ten laste van het Fonds voor de pensioenen van de geïnte-

greerde politie, wordt de inhouding van 0,5 % gedaan ten bate van dit Fonds. (3) 
 
Art. 8 Vervangen door het K.B. nr. 418 van 16 juli 1986, art. 6 (4) en aangevuld bij de wet 

van 6 mei 2002, art. 20. 
 
 De opbrengst van de bij artikel 7 ingestelde inhouding is bestemd zowel voor de fi-

nanciering van de in artikel 6 voorziene vergoeding als voor de financiering van de 
pensioenen van de rechthebbenden van de personen bedoeld in artikel 59 van de 
wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenrege-
lingen. 

 
 De opbrengst van de in artikel 7, tweede lid, bedoelde inhouding is bestemd zowel 

voor de financiering van de in artikel 6, § 5, bedoelde vergoeding als voor de finan-
ciering van de pensioenen ten laste van het Fonds voor de pensioenen van de geïn-
tegreerde politie. (5) 

 
Art. 9 Deze wet treedt in werking de eerste van de maand nadat ze in het Belgisch Staats-

blad is bekendgemaakt. 
 
 
                                                 
1  Dit lid trad in werking op 1 september 1998 en is enkel toepasselijk op rechthebbenden van personen 

die overleden zijn vanaf deze datum. 
2  Met uitwerking op 1 april 2001. 
3  Dit lid werd toegevoegd bij art. 19 van de wet van 6 mei 2002 met uitwerking op 1 april 2001. 
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4  Met ingang van 1 augustus 1986. 
5  Dit lid werd toegevoegd bij art. 20 van de wet van 6 mei 2002 met uitwerking op 1 april 2001. 
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(Staatsblad 4 april) 
Wet van 14 maart 1960  

 
tot waarborg vanwege de Belgische Staat van de pensioenen, renten, bewilligingen en andere 
voordelen ten laste van Belgisch-Kongo en van Ruanda-Urundi. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 1 juli 1966 (Staatsbl. 29 juli). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Worden door de Belgische Staat gewaarborgd, de vervallen of nog te vervallen 

voordelen waarvan de opsomming volgt : 
 
 1° de rustpensioenen voor anciënniteit, de invaliditeitspensioenen of jaarlijkse 

invaliditeitsbewilligingen, alsmede de er aan verbonden gezinstoelagen : 
 
  a) van de beroepsmagistraten van Belgisch-Kongo en van Ruanda-Urundi, 

van het Bestuurspersoneel in Afrika, van de officieren en onderofficieren 
van het Europees kader van de Weermacht, van het gerechtspersoneel 
en het personeel der gerechtelijke politie van de parketten, alsmede van 
de ambtenaren der kaders van het openbaar onderwijs en van de ere-
diensten, van de onderwijsinspectie en van de officiële scholen, die vóór 
1 januari 1959 aan hun eigen statuut onderworpen zijn of onderworpen 
waren; 

 
  b) van het hoger onderwijzend en wetenschappelijk personeel van de offi-

ciële Universiteit en van de Universiteit Lovanium en het er mede gelijk-
gesteld personeel, met uitzondering van het personeel part-time; 

 
  c) van de moederlandse beroepsmagistraten van Belgisch-Kongo en van 

Ruanda-Urundi, van het moederlands burgerlijk en militair personeel die 
van 1 januari 1959 of een latere datum af, onderworpen zijn of waren aan 
hun eigen statutair stelsel; 

 
 2° a) de tussenkomsten van de Schatkist van Belgisch-Kongo in de renten en 

gedeelten van lijfrenten alsmede in de toegevoegde renten en gedeelten 
van lijfrenten en levenslange als tijdelijke bewilligingen, voorzien door het 
decreet van 28 juni 1957; 

 
  b) de bijdragen van de Schatkist van Belgisch-Kongo in de jaarlijkse bewilli-

gingen voor ongevallen overkomen buiten dienst en de tegemoetkomin-
gen ten gunste van het Solidariteitsfonds, voorzien door het decreet van 
28 juni 1957; 

 
  c) de bijdragen van de Schatkist van Belgisch-Kongo in de financiering van 

de verzekering der geneeskundige zorgen, ingesteld door het decreet van 
4 augustus 1959; 

 
  d) de bijdragen van de Schatkist van Belgisch-Kongo in de wiskundige re-

serves van de renten, getransfereerd in de voorwaarden voorzien door 
het decreet van 18 januari 1956. 

 
   De voordelen opgesomd onder a, b, c en d, zijn deze verleend aan de 

personen bedoeld in a, b, en c van het 1° van dit artikel of aan hun recht-
hebbenden; 
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  e) de jaarlijkse en levenslange bewilligingen voor frontstrepen voorzien door 

het decreet van 13 november 1939; 
 
 3° de burgerlijke pensioenen voorzien door het decreet van 25 april 1910; 
 
 4° de “compenetratie” bewilligingen voorzien door het decreet van 12 februari 

1937 en het gekapitaliseerd derde van het koloniaal pensioen voorzien door 
het decreet van 23 juli 1949; 

 
 5° de renten, aanvullende renten en jaarlijkse en levenslange bewilligingen toege-

kend aan de houders van de Herinneringsmedaille van Kongo; 
 
 6° de renten toegekend aan de dragers van nationale orden; 
 
 7° de tijdelijke bewilligingen verleend aan de gewezen koloniale of hun gezin die 

behoeftig zijn; 
 
 8° de lijfrenten voortspruitend uit de gedeeltelijke overdracht van de burgerlijke en 

koloniale pensioenen, van renten en aanvullende renten verbonden aan de 
Herinneringsmedaille van Kongo, en van de jaarlijkse en levenslange bewilli-
gingen voorzien door de decreten van 29 juli 1937 en 13 november 1939; 

 
 9° de lijfrenten verleend aan de weduwen van sommige pioniers, veteranen en 

gewezen kolonialen, voorzien door het decreet van 15 juni 1956; 
 
 10° de wezenrenten voorzien door het decreet van 15 juni 1956; 
 
 11° de bijdrage van Belgisch-Kongo in de pensioenen, bewilligingen en gezinstoe-

lagen verleend door de Exploitatiedienst van het koloniaal verkeerswezen, aan 
de ambtenaren die gediend hebben bij : 

 
  a) de gewezen Regie van de Spoorwegen van Mayumbe vóór 1 januari 

1935; 
 
  b) de gewezen Spoorwegmaatschappij van Kongo vóór 1 juni 1936; 
 
  c) de gewezen Nationale Vereniging van het binnenscheepvaarttransport 

vóór 1 september 1936; 
 
 12° rustpensioenen, invaliditeitspensioenen en -uitkeringen, overlevingsrenten en -

uitkeringen door bijzondere regelingen vastgesteld ten behoeve van de onder 
1°, a), b) en c), genoemde personen die, om redenen onafhankelijk van hun 
wil, hun ambt in Afrika definitief mochten neerleggen, alsook enige andere door 
die bijzondere regelingen te hunnen behoeve vastgestelde uitkering. 

 
Art. 1bis Ingeleid door de wet van 1 juli 1966, enig artikel (1). 
 
 Het bedrag van de voordelen die, in toepassing van artikel 1, door de Belgische 

Staat gewaarborgd zijn, is uitgedrukt in Belgische frank. 
 
Art. 1ter Ingeleid door de wet van 1 juli 1966, enig artikel (1). 
 
 De waarborg van de pensioenen, renten, bewilligingen en andere voordelen ten las-

te van Belgisch-Kongo en van Ruanda-Urundi geldt voor hun rechthebbenden, op 
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grond van de decreten en ordonnantiën waarbij de zaken waren georganiseerd en 
gereglementeerd, die opgesomd zijn in de wet van 14 maart 1960, op de datum van 
afkondiging ervan.  

 
                                                 
1  Staatsbl. 29 juli. 
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(Staatsblad 9 juni) 
Wet van 12 april 1960  

 
tot instelling van het ambt van afgevaardigde-werkman bij het toezicht in de groeven en grave-
rijen. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 20 juni 1975 (Staatsbl. 31 juli) en 15 mei 1984 (Staatsbl. 22 mei). 
 

- UITTREKSEL - (1) 
 
 Oppensioenstelling 
 
Art. 15 Gewijzigd bij de wetten van 20 juni 1975, art. 2 en 15 mei 1984, art. 26, 36°. 
 
 De pensioenleeftijd van de afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in de groeven 

en graverijen is bepaald op 65 jaar. 
 
 De afgevaardigden evenwel die wegens hun leeftijd bij de vernieuwing van de man-

daten niet meer kunnen voorgedragen worden, mogen hun aanspraken op een pen-
sioen ten laste van de Staat doen gelden bij het verstrijken van hun laatste mandaat. 

 
 De wetsbepalingen betreffende de pensioenen van het Rijkspersoneel zijn op hen 

van toepassing met dit onderscheid dat het aantal jaren dienst bij de Staat bij artikel 
1 van de wet van 21 juli 1844 (2) vereist tot twaalf jaren wordt verminderd. 

 
 Met uitzondering van de afgevaardigden die afgezet geweest zijn, hun ontslag heb-

ben ingediend of de hernieuwing van hun mandaat niet hebben aangevraagd kun-
nen de betrokkenen het voordeel van deze maatregel genieten, zelfs indien zij op de 
pensioenleeftijd niet meer in dienst zijn van de Staat. 

 
 Van het pensioen dat door de Staat aan de afgevaardigden-werklieden bij het toe-

zicht in de groeven en graverijen verleend wordt, wordt een bedrag afgetrokken dat 
gelijk is aan een gedeelte van de voordelen die voor hen voortvloeien uit de toepas-
sing van de wetten op de ouderdomspensioenen waaraan zij als werkman onder-
worpen blijven of die voortvloeien uit de wijzigingen die aan deze wetten mochten 
worden aangebracht, namelijk het gedeelte dat overeenstemt met de tijd die de af-
gevaardigden in staatsdienst hebben doorgebracht. 

 
 Voor het berekenen van de in het vijfde lid bedoelde vermindering, wordt geen reke-

ning gehouden met de toepassing van de regelen betreffende de samenvoeging, de 
vermindering of de schorsing inzake het rustpensioen van werknemers. 

 
 Voor de afgevaardigden die overeenkomstig artikel 6, tweede lid, onderworpen ge-

bleven zijn aan de wettelijke regeling voor sociale zekerheid die op de mijnwerkers 
van toepassing is, wordt deze vermindering vastgesteld volgens het bij de wet van 
29 mei 1970 ingevoegde vierde, vijfde en zesde lid van artikel 15 van de wetten be-
treffende de afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in de steenkolenmijnen, ge-
coördineerd door het koninklijk besluit van 31 december 1958. 

 De afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in groeven en graverijen zijn onder-
worpen aan het stelsel van overlevingspensioenen dat op het Rijkspersoneel toe-
passelijk is (3). 

 
                                                 
1  De andere bepalingen hebben geen betrekking op de pensioenen. 
2  Staatsbl. 30 juli. 
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3  Dit lid is opgeheven bij de wet van 15 mei 1984, art. 26, 36° vanaf 1 juni 1984, blijft evenwel van toe-

passing op de pensioenen toegekend vóór 1 juni 1984. 
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Wet van 14 februari 1961  
(Staatsblad 15 februari) 
 
voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 27 juli 1961 (Staatsbl. 29 juli), 30 maart 1962 (Staatsbl. 7 april), 
21 december 1962 (Staatsbl. 26/27/28 december), 16 april 1963 (Staatsbl. 23  april), 30 juli 
1963 (Staatsbl. 16/17 augustus), 9 augustus 1963 (Staatsbl. 1/2 november), 16 maart 1964 
(Staatsbl. 2 juni), 24 februari 1965 (Staatsbl. 20 maart), 8 april 1965 (Staatsbl. 20 mei), het K.B. 
van 12 juni 1970 (Staatsbl. 18 juni), de wetten van 8 juli 1970 (Staatsbl. 9 september), 13 juli 
1971 (Staatsbl. 7 september), het K.B. van 13 november 1972 (Staatsbl. 2 december), de wet-
ten van 9 juli 1975 (Staatsbl. 30 juli), 4 juni 1976 (Staatsbl. 17 juli), 8 december 1976 (Staatsbl. 
6 januari 1977), 15 juli 1977 (Staatsbl. 1 september), 20 juli 1977 (Staatsbl. 6 oktober), de K.B.'s 
nr. 30 van 30 maart 1982 (Staatsbl. 1 april), nr. 215 van 3 oktober 1983 (Staatsbl. 8 oktober), de 
wet van 15 mei 1984 (Staatsbl. 22 mei), de programmawet van 22 december 1989 (Staatsbl. 30 
december), de wetten van 21 mei 1991 (Staatsbl. 20 juni), 19 mei 1998 (Staatsbl. 5 augustus), 
30 maart 2001 (Staatsbl. 18 april) en het K.B. van 18 oktober 2004 (Staatsbl. 20 oktober – der-
de uitgave; erratum Staatsbl. 9 november). 
 

- UITTREKSEL - (1) 
 
 TITEL V.  DE RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN TEN LASTE VAN DE 

OPENBARE DIENSTEN 
 
Art. 113 Gewijzigd bij de wetten van 4 juni 1976, art. 2, 1° en 8 december 1976, art. 18bis. 
 
 De bepalingen van deze titel zijn, van 1 januari 1961 af en niettegenstaande elke 

andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling, toepasselijk op elke per-
soon wiens diensten recht geven op de toepassing van een stelsel van rustpensioen 
waarvan de last gedragen wordt door de Staat, de provinciën, de gemeenten, de ag-
glomeraties van gemeenten, de federaties van gemeenten, de commissies voor de 
cultuur, de commissies van openbare onderstand, de inrichtingen van openbaar nut 
beoogd bij de wet van 16 maart 1954 en de provinciale en gemeentelijke instellingen 
van openbaar nut. 

 
 Zijn daarvan uitgezonderd : 
 
 de vrijwillige redders van het Bestuur van het zeewezen; 
 
 de bedienaars van erediensten aan wie het huwelijk verboden is en die ten laste van 

de Openbare Schatkist een wedde genieten. 
 
 Zijn daarvan eveneens uitgezonderd, behoudens wat de toepassing van artikel 118 

aangaat : 
 
 de leden van de bestendige deputaties; 
 
 de burgemeesters-ambtenaren van de vroegere Oost-kantons; 
 
 de afgevaardigde-werklieden bij het toezicht der steenkolenmijnen. 
 
 Daarvan zijn eveneens uitgezonderd, behoudens wat betreft de toepassing van arti-

kel 118, §§ 1 tot 3, de burgemeesters en de schepenen. 
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Art. 114 Opgeheven bij de wet van 15 mei 1984, art. 86, § 1 met ingang van 1 september 
1984; blijft evenwel van toepassing op de pensioenen toegekend vóór 1 september 
1984. 

 
 Een emeritaatspensioen mag niet worden uitgekeerd vóór de eerste van de maand 

die volgt op deze waarin de betrokkene de leeftijd van 70 jaar bereikt. 
 
 Indien een pensioen wegens lichaamsgebreken vóór de leeftijd van 70 jaar wordt 

toegestaan aan een persoon wiens pensioenregime het emeritaat voorziet, dan mag 
het bedrag van dit pensioen, in voorkomend geval, niet hoger zijn dan het bedrag 
van het emeritaatspensioen, verminderd met 5 % per volledig jaar dat nog moet ver-
strijken vóór de eerste van de maand die volgt op deze waarin de betrokkene de 
leeftijd van 70 jaar zou bereikt hebben, zonder dat het pensioen, ten gevolge van 
deze beperking alleen, mag worden teruggebracht op een bedrag dat lager is dan 75 
% van de gemiddelde wedde die tot basis van zijn berekening dient, en onvermin-
derd de voordelen die, binnen de perken van 90 % van vermelde wedde, uit de boni-
ficaties wegens diensten in oorlogstijd kunnen voortvloeien. 

 
Art. 115 Vervangen bij de wet van 20 juli 1977, art. 2 en gewijzigd bij de wet van 21 mei 

1991, art. 84 en het K.B. van 18 oktober 2004, art. 12. 
 
 Behoudens de hierna opgegeven uitzonderingen, mag het recht op een rustpensioen 

niet ontstaan, vóór de eerste van de maand, die volgt op deze waarin de in artikel 
113 vermelde personen de leeftijd van 65 jaar bereiken. 

 
 Voor de militairen en de leden van het Rijkswachtkorps, en totdat hierin op een an-

dere wijze zal worden voorzien, bestaat het recht op het ogenblik dat zij de leeftijds-
grens bereiken, voorzien bij de bepalingen die vóór 1 januari 1961 van kracht waren. 

 
 De Koning kan, bij in Ministerraad overlegde besluiten, de nodige wijzigingen aan de 

statuten van het militair personeel der strijdkrachten en van de leden van het Rijks-
wachtkorps aanbrengen ten einde de militaire loopbanen en de kaders bij Landsver-
dediging aan te passen. 

 
 Kunnen het rustpensioen aanvragen van de eerste van de maand af die volgt op 

deze waarin zij de leeftijd van 60 jaar bereiken : 
 
 - de personeelsleden van het bewaarschool-, lager, middelbaar, normaal-, tech-

nisch en kunstonderwijs. 
 
 - de personen die bekleed zijn met de graad van onderwijzer bij de strafinrichtin-

gen die afhangen van het Bestuur der Strafinrichtingen evenals bij de Rijksge-
stichten voor observatie en opvoeding die afhangen van de Dienst voor Jeugd-
bescherming. 

 
 De Koning kan, bij in Ministerraad overlegde besluiten, het vermogen om het rust-

pensioen vóór de leeftijd van 65 jaar aan te vragen, uitbreiden tot andere categorie-
ën van de in artikel 113 voorziene personen die voorwaarden vervullen gelijkaardig 
aan deze die in het voorgaande lid zijn vastgesteld. 

 
 De personeelsleden van de N.M.B.S. Holding kunnen het rustpensioen aanvragen 

vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die waarin zij de leeftijd van 55 jaar 
bereiken, op voorwaarde dat zij 30 dienstjaren tellen, bewezen in de hoedanigheid 
van leden van het rijdend personeel.(2) 
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 Indien zij aan die vereiste niet voldoen, kunnen zij hun rustpensioen aanvragen zo-
veel maanden vóór de eerste dag van de maand die volgt op die waarin zij de leeftijd 
van 60 jaar bereiken, als zij semesters tellen doorgebracht in de hoedanigheid van 
leden van het rijdend personeel, op voorwaarde dat de duur van de werkelijke dien-
sten 30 jaar bereikt.(2) 

 
Art. 116 Gewijzigd bij de wet van 19 mei 1998, art. 2. 
 
 § 1. Onverminderd hetgeen in artikel 115, tweede lid, bepaald is voor het recht op 

het pensioen van de militairen en van de leden van de Rijkswacht, zijn de bepalin-
gen van de artikelen 114 en 115 slechts van ambtswege toepasselijk op de perso-
nen wier diensten die recht op het toepassen van een der bij artikel 113 beoogde 
pensioenregimes, na 31 december 1960, zijn aangevangen. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 19 mei 1998, art. 2. 
 
 De personen die op die datum in dienst waren, mogen de toepassing vragen van de 

regelen die hun pensioenregime vormden voor de inwerkingtreding van de huidige 
bepalingen. 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid worden, ondanks het ontbreken van een statu-

taire of contractuele band met hun onderwijsinstelling, beschouwd als in dienst zijn-
de op 31 december 1960: 

 
 - de personen die een functie in het onderwijs hebben uitgeoefend in de loop 

van de maand december 1960 en die diezelfde functie hebben hernomen in de 
loop van de maand januari 1961; 

 
 - de personen die op 31 december 1960 hun militaire verplichtingen volbrachten 

en die een functie in het onderwijs uitgeoefend hebben in de loop van de zes 
maanden voorafgaand aan hun militaire dienst en die diezelfde functie of een 
andere functie in het onderwijs hebben uitgeoefend binnen drie maanden na 
het beëindigen ervan.(3) 

 
Art. 117 Aangevuld bij de wetten van 4 juni 1976, art. 2, 2°, 15 juli 1977, art. 1 en 15 mei 

1984, art. 86, § 2, 1°, 2° en 3°; gewijzigd bij de wetten van 21 mei 1991, art. 42, 
30 maart 2001, art. 8 en het K.B. van 18 oktober 2004, art. 12.  

 
 § 1. Vervangen bij de wet van 21 mei 1991, art. 42, 1°. 
 
 Het vroegtijdig pensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid 

mag definitief toegekend worden indien de in § 2 bedoelde medische instanties oor-
delen dat het personeelslid definitief ongeschikt is om op een regelmatige wijze zijn 
functies of andere functies ingevolge wedertewerkstelling of wederbenuttiging, 
krachtens de reglementen van toepassing in de verschillende openbare diensten, in 
een ander ambt dat beter met zijn lichamelijke geschiktheid overeenkomt, te vervul-
len. In alle andere gevallen, met uitzondering van dat bedoeld in § 3, derde lid, wordt 
het pensioen tijdelijk toegekend voor een maximumduur van twee jaar. 

 
 De voormelde medische instanties mogen op elk tijdstip beslissen de betrokkene 

aan een nieuw onderzoek te onderwerpen. Zij moeten hem ten minste eenmaal op-
nieuw onderzoeken tussen de derde en de zesde maand vóór de datum van het ver-
strijken van de periode van het tijdelijk pensioen. 
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 De betrokkene van zijn kant mag steeds een nieuw geneeskundig onderzoek aan-
vragen op voorwaarde dat er ten minste zes maanden zijn verstreken sinds het vori-
ge onderzoek. 

 
 Het tijdelijk pensioen wordt definitief wanneer het personeelslid, vóór het verstrijken 

van de periode van twee jaar, definitief ongeschikt wordt verklaard. In elk geval 
wordt het tijdelijk pensioen definitief : 

 
 1° hetzij bij het verstrijken van de voormelde periode indien het betrokken perso-

neelslid niet opnieuw in dienst werd genomen of niet wedertewerkgesteld of 
wederbenuttigd kan worden; 

 
 2° hetzij zodra het personeelslid de leeftijd bereikt voorzien bij artikel 115 voor de 

categorie waartoe het behoort. 
 
 Het definitief pensioen blijft in elk geval berekend op de grondslagen die bestaan op 

het ogenblik van de toekenning van het tijdelijk pensioen. Indien de gerechtigde op 
een tijdelijk pensioen daadwerkelijk opnieuw in dienst wordt genomen gedurende ten 
minste een jaar, komt de tijd gedurende welke hij zijn tijdelijk pensioen heeft genoten 
in aanmerking voor de toekenning en de berekening van een nieuw pensioen. Het 
bedrag van dit laatste pensioen mag niet lager zijn dan dat van het tijdelijk pensioen, 
berekend op grond van de op de ingangsdatum van het nieuwe pensioen van kracht 
zijnde weddeschalen. 

 
 De bepalingen van deze paragraaf zijn niet van toepassing op de leden van de rech-

terlijke orde. 
 
 § 2. Gewijzigd bij de wetten van 4 juni 1976, art. 2, 2, 30 maart 2001, art. 8, 1° en 2° 

(4) en het K.B. van 18 oktober 2004, art. 12. 
 
 De ongeschiktheid die rechten op een definitief of tijdelijk voortijdig pensioen ten 

laste van de Staat, de provinciën, de gemeenten, de agglomeraties van gemeenten, 
de federaties van gemeenten, de commissies voor de cultuur, de commissies van 
openbare onderstand, de inrichtingen van openbaar nut beoogd bij de wet van 
16 maart 1954, en de provinciale en gemeentelijke instellingen van openbaar nut 
openstelt, mag, naar gelang van het geval, slechts worden vastgesteld door : 

 
 - de Administratieve Gezondheidsdienst, verbonden aan het Ministerie van 

Volksgezondheid; 
 
 - de Militaire Commissies voor geschiktheid en reform, voor de militairen; 
 
 - de Geneeskundige Dienst van de N.M.B.S. Holding, voor de beambten van 

deze Maatschappij; 
 
 - de Commissie voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten, voor 

de leden van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. 
 
 Evenwel, voor de personeelsleden van de provinciën en de gemeenten, de commis-

sies van openbare onderstand, de provinciale en gemeentelijke instellingen van 
openbaar nut, die op de datum van inwerkingtreding van deze wet bij kontrakt ver-
bonden zijn met een verzekeringsorganisme dat geheel of gedeeltelijk de last van de 
pensioenen op zich neemt, zal de ongeschiktheid voortspruiten uit de beslissing van 
de door dit organisme aangewezen geneeskundige instanties. 
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 § 3. Toegevoegd bij de wet van 15 juli 1977, art. 1 en gewijzigd bij de wetten van 
15 mei 1984, art. 86, § 2, 1° en 2°, 21 mei 1991, art. 42, 2° en 30 maart 2001, art. 8, 
3°(4). 

 
 De administratieve, of gerechtelijke beslissing of die uitgaande van enige andere 

overheid bevoegd tot het benoemen tot een ambt dat een recht op pensioen ten las-
te van een in § 2, eerste lid, vermelde macht doet ontstaan, die tot het pensioen we-
gens ongeschiktheid toelaat, heeft uitwerking op de eerste dag van de maand die 
volgt op die gedurende welke de in eerste aanleg gewezen beslissing van het be-
voegd medisch overheidsorgaan aan de betrokkene bekend werd gemaakt wanneer 
het een beslissing betreft waartegen geen hoger beroep is ingesteld, of wanneer de-
ze, na beroep, is bevestigd of op de eerste dag van de maand die volgt op die gedu-
rende welke de beslissing van het medisch overheidsorgaan van hoger beroep aan 
de betrokkene bekend werd gemaakt wanneer deze de beslissing in eerste aanleg 
gewezen te niet doet. 

 
 In de gevallen waarin de titularis van een ambt, ten gevolge van bijzondere omstan-

digheden, dat ambt voort is blijven uitoefenen, zonder daarbij de wet te overtreden, 
mag de beslissing tot oppensioenstelling echter geen uitwerking hebben op een da-
tum vóór die waarop de betrokkene in feite opgehouden heeft zijn ambt uit te oefe-
nen. Dit geldt eveneens indien het een persoon betreft die beroep heeft ingesteld te-
gen een beslissing van lichamelijke ongeschiktheid en aan wie door de overheid 
waarbij hij afhangt, geen verbod werd opgelegd om zijn ambt voort te zetten, zonder 
dat de oppensioenstelling later mag zijn dan de eerste dag van de maand die volgt 
op de bekendmaking aan de betrokkene van de in beroep gewezen beslissing (5). 

 
 Indien de betrokkene bij het verstrijken van een termijn van twaalf maanden die een 

aanvang neemt op de datum waarop hem kennis is gegeven van de definitieve be-
slissing waarbij hij ongeschikt wordt verklaard voor de uitoefening van zijn ambt doch 
geschikt verklaard blijft voor de uitoefening van een ander ambt bij wijze van weder-
tewerkstelling, niet wedertewerkgesteld werd, verkrijgt hij ambtshalve een definitief 
pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid dat ingaat op de eerste dag van de 
maand die volgt op het verstrijken van de voormelde termijn (6). 

 
 De bepalingen van deze paragraaf zijn niet van toepassing op de leden van het le-

ger. 
 
 § 4. Ingevoegd bij de wet van 15 mei 1984, art. 86, § 2, 3° (7). 
 
 Indien de betrokkene die ongeschikt verklaard werd, zonder een pensioenaanvraag 

in te dienen overlijdt binnen één jaar te rekenen vanaf de datum waarop het pensi-
oen wegens ongeschiktheid overeenkomstig § 3 van dit artikel had moeten ingaan, 
wordt het pensioen hem ambtshalve toegekend en worden de pensioenachterstallen 
bij zijn nalatenschap gevoegd. 

 
Art. 118 Gewijzigd bij de wetten van 24 februari 1965, art. 4 en 8 juli 1970, enig artikel, bij de 

K.B.'s van 13 november 1972, art. 7, 30 maart 1982, nr. 30, art. 19 en 3 oktober 
1983, nr. 215, art. 1; opgeheven bij de wet van 15 mei 1984, art. 26, 37° vanaf 1 juni 
1984; blijft evenwel van toepassing op de pensioenen toegekend vóór 1 juni 1984. 

 
 § 1. De in artikel 113 beoogde personen dragen bij in de betaling of wel van de over-

levingspensioenen wanneer zij een stelsel van kosteloos rustpensioen genieten, of 
wel van de rust- en overlevingspensioenen in de andere gevallen, door een verplich-
te inhouding op hun wedde. 
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 § 2. Deze inhouding of, in voorkomend geval, de vrijwillige bijdrage gestort overeen-
komstig de statutaire regelen, wordt vanaf 1 oktober 1983 vastgesteld op 7,50 pct. 
van de brutowedde. 

 
 § 3. ...... 
 
 § 4. De berekeningsgronden van de weduwenpensioenen voorzien in de bij § 1 be-

doelde pensioenstelsels, zijn identiek voor al de bij artikel 113 beoogde categorieën 
van personen, te weten : 

 
 30 % van de basiswedde of het basisloon voor de eerste 20 jaren bijdrage, of dienst 

wanneer er in het stelsel dat aan deze wet voorafgaat geen bijdrage zal geweest 
zijn, of voor al de jaren indien hun aantal lager is dan 20; 

 
 1 % meer per jaar boven het twintigste, zonder dat het maximum van 50 % der ba-

siswedde of van het basisloon mag worden overschreden. 
 
 Het voordeel van het minimum van 43 % voor de eerste 33 jaren of voor alle jaren, 

indien ze geen 33 jaren dienst tellen, wordt evenwel behouden voor de weduwen 
van militairen van lagere rang of van leden niet-officieren van het Rijkswachtkorps, 
wanneer de overleden echtgenoot vóór 1 januari 1936, heeft bijgedragen tot de 
Voorzorgskas ten bate van de weduwen en wezen van de militairen beneden de 
rang van officier, of tot de Kas voor Weduwen en Wezen van de militairen beneden 
de rang van officier van het Rijkswachtkorps. 

 
 
                                                 
1  De andere artikelen hebben geen betrekking op de pensioenen. 
2  Het zesde en het zevende lid werden toegevoegd bij art. 84, § 2 van de wet van 21 mei 1991. 
3  Art. 116, § 2, tweede lid trad in werking op 15 augustus 1998. 
4 Met ingang van 1 april 2001. 
5  Zin ingevoegd bij de wet van 15 mei 1984, art. 86, § 2, 1° (met ingang van 1 juni 1984). 
6  Lid ingevoegd bij de wet van 15 mei 1984, art. 86, §2, 2 (met ingang van 1 juni 1984); vervangen 
door de wet van 21 mei 1991, art. 42, 2° (met ingang van 1 juli 1991). 
7  Met uitwerking op 1 januari 1978. 
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Wet van 31 juli 1963  
(Staatsblad 22 augustus) 
 
betreffende het pensioen der leden van het personeel van de diensten voor school- en be-
roepsoriëntering en van de psycho-medisch-sociale centra, die een weddetoelage van het Rijk 
ontvangen. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 5 augustus 1968 (Staatsbl. 24 augustus), het K.B. van 28 november 
1969 (Staatsbl. 5 december) en de wet van 15 mei 1984 (Staatsbl. 22 mei). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wet van 15 mei 1984, art. 25, 5°. 
 
 De algemene wet, de andere wetten en verordeningen tot regeling van de burgerlijke 

rust- ...... (1) pensioenen van de ambtenaren en bedienden die van het Algemeen 
bestuur deel uitmaken en door 's Rijks Schatkist worden bezoldigd, zijn onder de in 
artikel 2 bepaalde voorwaarden van toepassing op de personen die in een dienst  
voor school- en beroepsoriëntering of in een psycho-medisch-sociaal centrum een 
hoofdambt uitoefenen en als dusdanig een weddetoelage van het Rijk ontvangen. 

 
Art. 2 Het pensioen wordt toegekend aan de leden van het personeel die, op het tijdstip 

van hun toelating tot de weddetoelage, voldoen aan de benoemdbaarheidsvereisten 
gesteld voor werving van rijksambtenaren die een soortgelijk ambt uitoefenen en die 
door de overheid die ze heeft benoemd aan een permanent openstaande betrekking 
zijn verbonden. 

 
 De verantwoording van de in de gesubsidieerde diensten en centra bewezen dien-

sten, zoals ze bepaald is voor de weddetoelagen, geldt eveneens voor het rust- en 
overlevingspensioen. 

 
Art. 3 De prestaties verstrekt in de diensten en centra bedoeld bij artikel 1 komen enkel in 

aanmerking, indien daarvoor het betrokken lid uit dien hoofde een weddetoelage ten 
laste van het Rijk werd uitgekeerd. 

 
 Bij toepassing van deze wet dient de weddetoelage ten laste van het Rijk als basis 

voor de berekening van het pensioen, alsook voor de heffing ten bate van het Fonds 
voor overlevingspensioenen. 

 
Art. 4 Opgeheven bij het K.B. van 28 november 1969, art. 64, 28°. 
 
Art. 5 De in het eerste artikel bedoelde personen kunnen eveneens voor de berekening 

van hun rustpensioen de werkelijke diensten doen gelden, die zij vóór 1 oktober 
1962 volbracht hebben in een dienst of centrum, voor zover volgende voorwaarden 
zijn vervuld : 

 
 1° de diensten moeten het voorwerp hebben uitgemaakt van een weddetoelage, 

die aan betrokkene werd uitbetaald, of moeten in aanmerking genomen zijn 
geworden binnen de perken van de door de reglementaire toegelaten betrek-
kingen, voor de toekenning van toelagen aan de diensten en centra; 

 
 2° deze diensten dienen, uit hoofde van hun belangrijkheid, te kunnen beschouwd 

worden als zijnde de uitoefening van een technisch hoofdambt met volledige 
prestaties; 
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 3° de bijdragen aan de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, die betrek-
king hebben op deze diensten, moeten regelmatig gestort zijn geworden, en, 
wat de periode vóór 1 januari 1945 betreft, moeten de stortingen gebeurd zijn 
overeenkomstig de wetgeving inzake de rust- en overlevingspensioenen van 
de bedienden. 

 
Art. 6 Ingetrokken bij de wet van 5 augustus 1968, art. 37, § 5, waarin wordt bepaald dat 

de overdrachten met toepassing van de ingetrokken bepalingen verricht, geacht 
worden in overeenstemming met deze wet te zijn geschied. 

 
Art. 7 Gewijzigd bij de wet van 5 augustus 1968, art. 35. 
 
 § 1. Om het voordeel van deze wet te genieten, moeten de in het eerste artikel be-

doelde personen die na 31 december 1951 in dienst zijn getreden en die het bij de 
inwerkingtreding van deze wet nog zijn, als lichamelijk geschikt worden erkend door 
de Administratieve Gezondheidsdienst, binnen een door de Koning te bepalen ter-
mijn. Deze termijn mag niet langer zijn dan een jaar te rekenen vanaf de bekendma-
king van de wet voor de vrije diensten en centra, en ook niet langer dan een jaar 
vanaf de inwerkingtreding van de wet betreffende de provinciale en gemeentelijke 
diensten en centra. 

 
 De in het eerste artikel bedoelde personen die vóór 31 december 1951 in functie zijn 

getreden, zijn van het geschiktheidsexamen ontslagen. 
 
 § 2. De in het eerste artikel bedoelde personen, die in functie zijn op de datum waar-

op deze wet in werking treedt en die in dienst zijn getreden op een hogere leeftijd 
dan bepaald voor het rijkspersoneel, kunnen van deze wet genieten, zo zij in staat 
zijn - eventueel in acht genomen andere prestaties, in aanmerking komend op grond 
van bijzondere wettelijke bepalingen - twintig dienstjaren te doen gelden, die recht 
geven op een rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist, vooraleer zij hun 
vijfenzestigste verjaardag hebben bereikt. 

 
Art. 8 Deze wet heeft uitwerking op 1 oktober 1962 ten aanzien van de vrije diensten en 

centra. 
 
 Zij treedt in werking de eerste van de maand na de bekendmaking in het Belgisch 

Staatsblad ten aanzien van de leden van het personeel van de provinciale en ge-
meentelijke diensten en centra, die na deze datum in dienst getreden zijn. 

 
 De Koning kan de toepassing van deze wet uitbreiden tot het geheel of een gedeelte 

van de leden van het personeel der provinciale en gemeentelijke diensten en centra, 
die voor deze datum in dienst getreden zijn. 

 
 
                                                 
1 De woorden "- en overlevings" geschrapt vanaf 1.6.1984, toepassing wet 15.5.1984, art. 25, 5° 
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Wet van 27 mei 1964  
(Staatsblad 17 juni) 
 
betreffende het rust- en overlevingspensioen van gewezen ambtenaren van de Dienst van het 
Sequester. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 De diensten bewezen bij de Dienst van het Sequester door de beambten die, in uit-

voering van artikel 3 van de wet van 6 juli 1959 (1) tot ontbinding van de Dienst van 
het Sequester en tot aanvulling van de wetgeving op het sequester, door de Staat 
werden opgenomen of werden tewerkgesteld bij een instelling van openbaar nut be-
doeld bij de wet van 16 maart 1954 (2), worden voor het vaststellen van het recht op 
het rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist of op het pensioen toegekend 
krachtens het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935 (3) of op het pensioen 
toegekend krachtens de wet van 28 april 1958 (4), evenals voor het bepalen van het 
bedrag ervan, als bij een Rijksbestuur waargenomen aanneembare diensten be-
schouwd. 

 
 Wanneer de periode, in aanmerking te nemen voor het vaststellen van de gemiddel-

de bezoldiging die tot basis dient voor de berekening van het pensioen van deze be-
ambten, gedeeltelijk voor de datum van hun benoeming in vast verband of als stagi-
air ligt, wordt verondersteld dat de betrokkenen gedurende de periode die deze da-
tum voorafgaat bezoldigd zijn geworden met de eerste wedde welke hun in die 
hoedanigheid werd toegekend. 

 
Art. 2 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister tot wiens bevoegdheid de 

Pensioendienst voor de overheidssector behoort, treedt in de rechten die, voor de 
begunstigden van artikel 1, voortspruiten uit het reglement van de Pensioenkas wel-
ke ten bate van de leden van de Dienst van het Sequester werd gesticht. 

 
 Voornoemde subrogatie is slechts van toepassing op de voordelen die overeenko-

men met de bijdragen waarvan de last door de Dienst van het Sequester gedragen 
werd. 

 
 
                                                 
1  Staatsbl. 3 augustus. 
2  Staatsbl. 24 maart. 
3  Staatsbl. 1 maart. 
4  Staatsbl. 30 maart. 
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(Staatsblad 14 juli) 
 
1° tot verhoging van sommige oorlogspensioenen en renten; 
2° tot wijziging van het stelsel van sommige pensioenen; 
3° die voorziet in de vergoeding van de nakomende gevolgen van internering en deportatie; 
4° tot instelling van een lijfrente ten voordele van de politieke gevangenen van de oorlog 

1914-1918; 
5° tot instelling van een als pensioen geldende tegemoetkoming ten voordele van sommige 

gewezen militairen. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 29 maart 1967 (Staatsbl. 14 april), 24 december 1968 (Staatsbl. 
14 januari 1969), 11 juli 1973 (Staatsbl. 5 september), 9 juli 1976 (Staatsbl. 31 juli), 15 mei 1984 
(Staatsbl. 22 mei) en 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum Staatsbl. 
13 maart). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK V. Als pensioen geldende tegemoet koming ten voordele van 

sommige gewezen militairen. 
 
Art. 20 Gewijzigd bij de wetten van 29 maart 1967, art. 16, 24 december 1968, art. 16, 9 juli 

1976, art. 35 en 36, 15 mei 1984, art. 72, 1° en 2° en 12 januari 2006, art. 67. 
 
 § 1. Kunnen een als rustpensioen wegens dienstanciënniteit geldende tegemoetko-

ming, ten laste van de Schatkist, aanvragen, de gewezen militairen die de navolgen-
de voorwaarden vervullen : 

 
 1° militaire diensten hebben volbracht hetzij (1) tussen 1 augustus 1914 en 

29 september 1919, hetzij (1) tussen 10 mei 1940 en 30 september 1945, als 
lid van de Belgische gewapende macht, van de weermacht van Belgisch-
Congo, van een erkende groepering van de gewapende weerstand, van de 
weerstand door de sluikpers of als inlichtings- en actieagent (2); 

 
 2° ten minste tien jaar werkelijke militaire diensten tellen, met inbegrip van de 

diensten van vredestijd of van de mobilisatie en van de bij 1ø bedoelde hier-
mede gelijkgestelde diensten maar zonder rekening te houden met de verho-
gingen wegens voorafgaande studiën; 

 
 3° een invaliditeitspensioen van de oorlog 1914-1918 of 1940-1945 genieten. 
 
 Voor het vaststellen van de bij 2° vereiste minimumduur, worden voormelde dienst in 

aanmerking genomen welke ook de leeftijd van de betrokkene wezen op het ogen-
blik waarop zij werden verstrekt. 

 
 § 2. In zover er door dit artikel niet wordt van afgeweken is de tegemoetkoming on-

derworpen aan de bepalingen die van toepassing zijn op de militaire pensioenen 
wegens dienstanciënniteit. 

 
 § 3. Voor de berekening van de wedde die als basis van de tegemoetkoming dient, 

wordt er toepassing gemaakt van artikel 2 van de wet van 2 augustus 1955 houden-
de perekwatie der rust- en overlevingspensioenen. 

 
 Tijdens de duur van zijn deelneming aan de gewapende weerstand, aan de weer-

stand door de sluikpers of aan de inlichtings- en actiediensten, wordt de betrokkene 
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geacht bezoldigd te zijn geweest volgens de militaire graad die hij op dat ogenblik bij 
het leger bezat. 

 
 § 4. Vervangen bij de wet van 15 mei 1984, art. 72, 1° (3). 
 
 De tegemoetkoming neemt een aanvang ofwel de eerste dag van de maand die 

volgt op die waarin de betrokkene de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt ofwel op de in-
gangsdatum van zijn invaliditeitspensioen indien deze dag na zijn 65ste verjaardag 
valt. 

 
 Geen enkele aanvraag om tegemoetkoming zal worden aangenomen, indien zij niet 

wordt ingediend binnen de termijn van zes maanden te rekenen van de dag waarop 
de betrokkene de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt of ten laatste bij het verstrijken van 
de zesde maand volgend op de dag van de kennisgeving aan de betrokkene van de 
beslissing die in kracht van gewijsde zal gegaan zijn en waarbij hem een invalidi-
teitspensioen toegekend wordt, indien deze kennisgeving plaatsvindt nadat hij de 
leeftijd van 65 jaar heeft bereikt (4). In geval van beroep tot nietigverklaring bij de 
Raad van State houdt de bovenvermelde termijn op te lopen tijdens de duur van 
procedure. 

 
 § 5. Dit artikel is niet van toepassing op de personen die een rustpensioen genieten 

of in de toekomst zouden kunnen genieten ten laste van de Schatkist, de Rijkswerk-
liedenkas, de provinciën, de gemeenten, de verenigingen van gemeenten, de orga-
nismen onderworpen aan de provinciën en aan de gemeenten, de organismen van 
openbaar nut, waarvan de personeelsleden een statutair pensioenstelsel genieten 
dat toelaat de militaire diensten en de ermede gelijkgestelde diensten voor het ge-
heel of voor een deel van hun duur in aanmerking te nemen. 

 
 § 5bis. Ingevoegd bij de wet van 15 mei 1984, art. 72, 2 (3) en gewijzigd bij de wet 

van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister tot wiens bevoegdheid de 

Pensioendienst voor de overheidssector behoort, treedt in de rechten welke de ge-
rechtigden op de tegemoetkoming bezitten op grond van de pensioenregeling der 
werknemers uit hoofde van de diensten die voor de berekening van deze tegemoet-
koming in aanmerking genomen worden. De Koning stelt nadere regels voor de toe-
passing van deze subrogatie (5). 

 
 § 6. De tegemoetkoming wordt ingetrokken van de datum af waarop de betrokkene 

ophoudt de in § 1, 3° bepaalde voorwaarden te vervullen. 
 
 § 7. Voor het openen van het recht op de in dit artikel ingestelde tegemoetkoming 

wordt als werkelijke dienst aangerekend de tijd welke de Belgische onderdanen die 
in het geheim de grens hebben overschreden en dienst genomen hebben bij het le-
ger en waan wie om die reden het Burgerlijk Kruis van 1e klasse is toegekend, nodig 
hebben gehad om zich tijdens de oorlog 1914-1918 bij de Belgische strijdkrachten in 
Groot-Brittannië of in het niet bezette gebied van Frankrijk te vervoegen. De aange-
rekende tijd om zich bij het Belgisch leger te vervoegen wordt forfaitair vastgesteld 
op drie maanden. 

 
 De tegemoetkoming die voortvloeit uit de wijziging die door § 7 wordt aangebracht 

aan artikel 20 van de wet van 7 juli 1964, wordt toegekend in zoverre een aanvraag 
wordt ingediend binnen een termijn van zes maanden, die ingaat op de datum van 
de bekendmaking van deze wet. 
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1  Met uitwerking op 1 januari 1976. 
2  Het genot van de tegemoetkoming dat voortvloeit uit de door artikel 35 aan artikel 20 van de wet van 
7 juli 1964 aangebrachte wijzigingen is ondergeschikt aan een bij de Minister die de vergoedingspensioe-
nen onder zijn bevoegdheid heeft bij aangetekende brief ingediende aanvraag. 
 De tegemoetkoming gaat in : 
 1° op 1 januari 1976, voor degene die vóór deze datum de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, of 
op de eerste dag van de maand die volgt op deze waarin hij de leeftijd van 65 heeft bereikt, voor degene 
die deze leeftijd bereikt tussen 31 december 1975 en de datum van de bekendmaking van de onderhavi-
ge wet, in zover dat in het ene en het andere geval, de aanvraag binnen de drie maanden volgend op 
deze bekendmaking wordt ingediend; 
 2° op de eerste dag van de maand die volgt op deze waarin de aanvraag werd ingediend in de 
andere gevallen, onverminderd de voorwaarde, in hoofde van de belanghebbenden, 65 jaar oud te zijn, 
voorwaarde die op de eerste dag van de maand volgend op de verjaardag wordt beoordeeld. 
3  Met uitwerking op 1 januari 1979 
4  Zie Wet van 15 mei 1984, art.74. 
5  Zie K.B. van 29 januari 1985, art. 16. 



 

© PDOS – februari 2007  

Wet van 9 april 1965  
(Staatsbl. 27 april) 
 
houdende diverse maatregelen voor de universitaire expansie. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 20 juni 1966 (Staatsbl. 29 juni), 28 mei 1971 (Staatsbl. 17 juli), 
6 juli 1972 (staatsbl. 9 september), 26 januari 1981 (Staatsbl. 30 april) en het K.B. nr. 81 van 
31 juli 1982 (Staatsbl. 7 augustus). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 85 Aangevuld bij de wet van 6 juli 1972, art. 1. 
 
 De rector van de Rijkshandelshogeschool te Antwerpen, de rector van de eco-

nomische faculteit van Henegouwen te Bergen en de Directeur van het univer-
sitair instituut voor de overzeese gebieden te Antwerpen behouden hun titel. 
Bovendien worden zij als gewoon hoogleraar overgeplaatst, de eerste naar de 
faculteit der toegepaste economische wetenschappen van het Rijksuniversitair 
centrum te Antwerpen, de tweede naar de faculteit der toegepaste economi-
sche wetenschappen van het Rijksuniversitair centrum te Bergen en de derde 
naar het college voor de ontwikkelingslanden van het Rijksuniversitair centrum 
te Antwerpen. 

 
 Zij verkrijgen in de weddeschaal van deze functie de wedde die onmiddellijk 

hoger is dan de gezamenlijke bezoldigingen die ze in hun inrichting genieten bij 
de bekendmaking van deze wet. 

 
 De directeur van het universitair instituut voor de overzeese gebieden te Ant-

werpen kan door de Koning worden belast met een opdracht in het bestuur van 
het Rijksuniversitair centrum te Antwerpen. 

 
 Met het oog op de toepassing van artikel 48 van deze wet op de bovenbedoel-

de personen tellen de diensten, volbracht aan de Handelshogeschool van de 
provincie Henegouwen te Bergen en aan het Universitair Instituut voor de 
Overzeese Gebieden te Antwerpen, als academische diensten. Bovendien zijn 
de bepalingen van artikel 114 van de wet van 14 februari 1961 voor economi-
sche expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel niet toepasselijk op de 
personen die tot deze ambten benoemd werden vóór 1 januari 1961. 

 
Art. 86 Aangevuld bij de wetten van 9 juli 1972, art. 2. 
 
 § 1. De personen die, op de datum van de inwerkingtreding van deze wet, be-

noemd zijn in de hoedanigheid van hoogleraar of docent aan de Rijkshandels-
hogeschool te Antwerpen of aan de Economische faculteit van Henegouwen te 
Bergen, voor een onderwijs voorbereiden tot de examens voor het uitreiken 
van de diploma's van kandidaat en van licentiaat in de handelswetenschappen, 
van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs voor de handelsweten-
schappen of van handelsingenieur, alsmede de personen die, uiterlijk op 1 ja-
nuari 1961, benoemd waren in de hoedanigheid van hoogleraar of docent aan 
het universitair instituut voor de overzeese gebieden te Antwerpen, voor een 
onderwijs voorbereidend tot de examens voor het uitreiken van de diploma's 
van kandidaat en van licentiaat in de koloniale en administratieve wetenschap-
pen, en die op de datum van de inwerkingtreding van deze wet de leeftijd van 
70 jaar niet bereikt hebben, worden ambtshalve benoemd, de eerste, tot hoog-
leraar of docent aan de faculteit der toegepaste economische wetenschappen 
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van de Rijksuniversitaire centra te Antwerpen of te Bergen, de laatsten, in het 
college voor de ontwikkelingslanden van het Rijksuniversitair centrum te Ant-
werpen, indien zij in het bezit zijn van een diploma van doctor, apotheker, in-
genieur of geaggregeerde voor het hoger onderwijs. 

 
 Zij die niet in het bezit zijn van één van deze diploma's, maar kunnen aanvoe-

ren dat ze uitzonderlijke wetenschappelijke verdiensten hebben die verband 
houden met hun onderwijs, genieten eveneens het voordeel van deze bepa-
ling, indien zij op gemotiveerd voorstel voorgedragen werden door de Raad 
van beheer van het betrokken universitair centrum. 

 
 Met het oog op de toepassing van artikel 48 van deze wet op, de personen die 

het voordeel van de bepalingen van deze paragraaf genoten hebben, tellen de 
diensten, volbracht in onderwijsambten, bedoeld in het eerste lid, aan de Han-
delshogeschool van de provincie Henegouwen te Bergen en aan het Universi-
tair Instituut voor de Overzeese gebieden te Antwerpen, als academische dien-
sten. Bovendien zijn de bepalingen van artikel 114 van de wet van 14 februari 
1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel niet 
toepasselijk op de personen die tot deze ambten benoemd werden vóór 1 ja-
nuari 1961. 

 
 § 2. Op voordracht van de Raad van beheer van het betrokken universitair cen-

trum stelt de Koning de personen die het voordeel genoten hebben van de be-
palingen van § 1, aan in ambten van hoogleraar, geassocieerd hoogleraar, do-
cent, geassocieerd docent of in betrekkingen van het kader van de geaggre-
geerden, de repetitors en van het wetenschappelijk personeel van die centra. 

 
 § 3. De leden van het onderwijzend personeel van de inrichtingen, opgenomen 

in de Rijksuniversitaire centra te Antwerpen en te Bergen, die het voordeel van 
de bepalingen van § 1, niet hebben kunnen genieten, behouden hun titels, 
zelfs indien ze, bij toepassing van deze wet, al of een gedeelte van hun be-
voegdheden verliezen. 

 
 Ze genieten ten laste van de Staat het voordeel van de bezoldigingsregeling en 

van het pensioenstelsel die op hen van toepassing waren op de datum van de 
inwerkingtreding van deze wet, alsmede het voordeel van de wijzigingen die 
deze regeling en dit stelsel kunnen ondergaan. 

 
 De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van het voorafgaande lid. Te 

dien einde kan Hij afwijken van de wetgeving op de cumulatie. 
 
 Hij kan de hierboven genoemde personen, aanstellen in gelijkwaardige ambten 

als die waarvan zij titularis zijn, of, met hun instemming, in andere onderwijs-
ambten in een inrichting van de Staat of in betrekkingen van het kader van de 
geaggregeerden, de repetitors en het wetenschappelijk personeel van de uni-
versitaire centra. 

 
Art. 86bis Ingevoegd bij art. 13 van het K.B. nr. 81 van 31 juli 1982. 
 
 De leden van het onderwijzend personeel, overgenomen en benoemd over-

eenkomstig artikel 86, die geen leeropdracht hebben worden niet meer bezol-
digd. 

 
 De personen met een leeropdracht kleiner dan hun overname worden slechts 

bezoldigd naar rato van hun werkelijke opdracht. 
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 De andere voordelen voorzien in artikel 86 worden behouden. 
 
Art. 87 Aangevuld bij de wetten van 9 juli 1972, art. 3 en 26 januari 1981, art. 1 en 2. 
 
 De Minister tot wiens bevoegdheid het hoger onderwijs van de Staat behoort, 

benoemt in de betrekkingen van het kader van de geaggregeerden, van de re-
petitors, van het wetenschappelijk personeel, van het administratief personeel, 
van het gespecialiseerd personeel, van het meesters-, vak- en dienstpersoneel 
van de universitaire centra, het andere personeel dan het onderwijzend perso-
neel van de Rijkshandelshogeschool te Antwerpen, van de Economische Fa-
culteit van Henegouwen te Bergen, van het Universitair Instituut voor de over-
zeese gebieden te Antwerpen en van het hoger instituut voor opvoedkunde van 
Henegouwen te Morlanwelz. 

 
 Deze benoemingen waarborgen aan de belanghebbenden een geldelijke toe-

stand die minstens gelijkwaardig is met hun vroegere toestand evenals het be-
houd tijdens de gehele administratieve loopbaan van de diensten die in aan-
merking genomen werden voor hun weddeanciënniteit bij de benoeming. 

 
 Bij de benoemingen die ter uitvoering van deze bepalingen gedaan worden, 

hoeft geen rekening gehouden te worden met de prioriteitsrechten vervat in de 
gecoördineerde wetten van 3 augustus 1919 - 27 mei 1947 tot verzekering van 
de wederopneming der gemobiliseerde Belgen in hun bediening en tot toeken-
ning van prioriteitsrechten bij het begeven van openbare betrekkingen, aan de 
oorlogsinvaliden, oud-strijders, leden van de weerstand, politieke gevangenen, 
oorlogsweduwen en -wezen, gedeporteerden, arbeidsweigeraars en andere 
slachtoffers van de oorlogen 1914-1918 en 1940-1945, noch met die welke 
vervat zijn in de wetten betreffende het personeel van Afrika, gecoördineerd bij 
het koninklijk besluit van 21 mei 1964. De diensten in bovenbedoelde inrichtin-
gen bewezen mogen voor de toekenning van de weddeverhogingen in aan-
merking worden genomen; ze komen eveneens in aanmerking voor de oppen-
sioenstelling en de berekening van de rust- en overlevingspensioenen. 

 
 Het bedrag van de rust- en overlevingspensioenen van het andere personeel 

dan het onderwijzend personeel van het Universitair Instituut voor de Overzee-
se Gebieden te Antwerpen en de Economische Faculteit van Henegouwen te 
Bergen mag niet lager zijn dan het bedrag dat het zou genoten hebben krach-
tens het pensioenreglement dat er toepasselijk op was vóór de inwerkingtre-
ding van deze wet. 

 
 Voor het niet-onderwijzend personeel van de Economische Faculteit van He-

negouwen te Bergen kunnen de in het vorige lid bedoelde pensioenen worden 
verleend aan de personeelsleden die daartoe een aanvraag indienen overeen-
komstig de voorwaarden die zijn gesteld in het reglement van het Provinciaal 
Pensioenfonds van Henegouwen, dat vóór de inwerkingtreding van deze wet 
op hen toepasselijk was. 
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Wet van 14 april 1965  
(Staatsblad 7 mei) 
 
tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de 
openbare sector. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 6 juli 1971 (Staatsbl. 14 augustus), 11 juli 1975 (Staatsbl. 
11 september), 4 juni 1976 (Staatsbl. 17 juli), 22 december 1977 (Staatsbl. 24 december), 
5 augustus 1978 (Staatsbl. 17 augustus), 22 februari 1998 (Staatsbl. 3 maart - eerste uitgave), 
25 januari 1999 (Staatsbl. 6 februari), het K.B. van 28 april 1999 (Staatsbl. 27 juli - eerste uitga-
ve), de wet van 6 mei 2002 (Staatsbl. 30 mei - tweede uitgave), de programmawet van 
2 augustus 2002 (Staatsbl. 29 augustus - tweede uitgave; errata Staatsbl. 13 november - twee-
de uitgave), de wetten van 3 februari 2003 (Staatsbl. 13 maart - eerste uitgave), 5 mei 2003 
(Staatsbl. 15 mei - tweede uitgave), 11 december 2003 (Staatsbl. 15 december - tweede uitga-
ve), het K.B. van 22 december 2004 (Staatsbl. 27 december - tweede uitgave), de wet van 12 
januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart), het K.B. van 28 
december 2006 (Staatsbl. 29 december – achtste uitgave; errata Staatsbl. 24 en 30 januari 
2007) en de wetten van 28 februari 2007 (Staatsbl. 10 april), van 25 april 2007 (Staatsbl. 
11 mei) en 24 oktober 2011(Staatsbl. 3 november). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Toepassingsveld 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1971, art. 23, 11 juli 1975, art. 1, 4 juni 1976, 

art. 4, 22 februari 1998, art. 230 en het K.B. van 28 april 1999, art. 1 en de wet-
ten van 6 mei 2002, art. 21 en 24 oktober 2011, art. 41 . 

 
 Deze wet geldt voor de rust- en overlevingspensioenen die worden verleend 

met toepassing van een pensioenregeling van de openbare sector en die ten 
laste komen van : 

 
 a) de Openbare Schatkist of de Rijkswerkliedenkas; 
 
 b) de provinciën, de gemeenten, de agglomeraties van gemeenten, de fede-

raties van gemeenten, de commissies voor de cultuur, de verenigingen 
van gemeenten of de aan de provinciën en aan de gemeenten onderge-
schikte organismen; 

 
 c) de instellingen waarop het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935 

tot vaststelling van het statuut der pensioenen van het personeel der zelf-
standige openbare inrichtingen en der regieën ingesteld door de Staat, 
toepasselijk is verklaard; 

 
 (1)(2) 
 
 d) de instellingen waarop de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen 

van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van 
hun rechthebbenden, toepasselijk is verklaard; 

 
 e) de andere openbare organismen en de organismen van openbaar nut 

waarvan de pensioenregeling bestaanbaar is met die van de andere 
openbare besturen en die worden aangewezen bij koninklijk besluit, op 
advies verstrekt door het beheerslichaam van het betrokken organisme; 
voor de openbare organismen die onder het toezicht van een Gemeen-
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schap, een Gewest of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
geplaatst zijn, gebeurt de aanwijzing na een machtiging gegeven door of 
krachtens een decreet of een ordonnantie (3); (4) 

 
 f) de fondsen voor overlevingspensioenen beheerd door dezelfde openbare 

machten of openbare organismen van openbaar nut; 
 
 g) het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie (5). 
 
 h)  het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO 
 
 Deze wet geldt niet voor de rust- en overlevingspensioenen van de leden van 

het beroepspersoneel van de kaders van Afrika. 
 
 HOOFDSTUK II. Bepalingen met betrekking tot het enig rustpensioen (6) 
 
Art. 2 Gewijzigd bij de wet van 5 augustus 1978, art. 69 en aangevuld bij de wet van 

25 januari 1999, art. 232. 
 
 De diensten die rechten kunnen verlenen op het rustpensioen in de in artikel 1, 

eerste lid, vermelde regelingen, worden in aanmerking genomen voor de toe-
kenning en de berekening van een enig rustpensioen op voorwaarde dat de 
samengetelde diensten twintig jaar (7) bereiken of dat de betrokkene, in het 
pensioenstelsel waaraan hij het laatst onderworpen was, de voorwaarden voor 
het toekennen van een rustpensioen vervulde.(8) 

 
 De diensten uit hoofde waarvan de betrokkene is onderworpen geweest aan 

een ander pensioenstelsel dan datgene dat op hem wordt toegepast op het 
ogenblik van zijn opruststelling, worden evenwel slechts in aanmerking geno-
men van het ogenblik dat de betrokkene de minimumleeftijd (9) bereikt waarop 
vermelde diensten, in de veronderstelling dat zij zouden voortgezet geworden 
zijn, hem een pensioen in hun eigen pensioenregeling van de openbare sector 
zouden hebben opgebracht.(10) Deze alinea is niet toepasselijk op de pensioe-
nen die worden toegestaan wegens lichamelijke ongeschiktheid. 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid worden de diensten die bij een in artikel 

1, eerste lid, bedoelde overheid of instelling werden verstrekt in het kader van 
een mandaat bedoeld in artikel 8, § 1, derde lid, van de algemene wet op de 
burgerlijke en kerkelijke pensioenen van 21 juli 1844, beschouwd als diensten 
die rechten kunnen verlenen op een rustpensioen in het pensioenstelsel van 
die overheid of van die instelling.(11) 

 
Art. 3 Aangevuld bij het K.B. van 28 december 2006, art. 2 en bij de wet van 

28 februari 2007, art. 210 (12). 
 
 Het enig rustpensioen wordt toegekend en betaald door de macht of het orga-

nisme waardoor het rustpensioenstelsel wordt beheerd waaraan het perso-
neelslid het laatst onderworpen was. De bepalingen waarbij de toekenning en 
de berekening van de door die macht of dat organisme vereffende rustpensi-
oenen worden geregeld, zijn op dit pensioen toepasselijk.(13) Nochtans worden 
de diensten waarvoor het personeelslid onderworpen was aan een door andere 
besturen of instellingen beheerde regeling in aanmerking genomen naar rato 
van één zestigste per jaar dienst, van het bedrag dat tot grondslag voor de be-
rekening van het pensioen dient.(14) 
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 Indien een gewezen personeelslid van de NMBS Holding zijn loopbaan niet 
beëindigt als personeelslid van deze maatschappij en zijn rustpensioen toch 
ten laste is van de Staatskas, is dit pensioen een enig rustpensioen dat onder-
worpen is aan de wet van 14 april 1965 en waarbij voor de vaststelling ervan 
de bij de NMBS Holding bewezen diensten in aanmerking genomen worden 
naar rata van één zestigste, per dienstjaar, van de referentiewedde die als ba-
sis dient voor de pensioenberekening. (15) 

 
 In afwijking van het eerste lid, wordt het enig rustpensioen berekend naar rata 

van 1/50 van de referentiewedde voor elk jaar dat, overeenkomstig tabel I van 
de bij het koninklijk besluit nr. 16020 van 11 augustus 1923 samengeordende 
wetten op de militaire pensioenen, aan dat tantième in aanmerking kan worden 
genomen voor de berekening van een militair anciënniteitspensioen van een 
militair van het actief kader in dienst vanaf de datum van de inwerkingtreding 
van deze bepaling. (12) 

 
Art. 4 Vervangen bij de wet van 3 februari 2003, art. 21 (16) en gewijzigd bij de wet 

van 25 april 2007, art. 4. 
 
 Indien geen enkele van de diensten bepaald in artikel 2 gelijktijdig werd uitge-

oefend, worden de diensten die achtereenvolgens werden volbracht, in aan-
merking genomen voor de berekening van een enig rustpensioen, zelfs als die 
diensten rechten doen ontstaan op onderscheiden rustpensioenen. 

 
 Indien de diensten die werden gepresteerd bij de macht die of het organisme 

dat het enig pensioen niet toekent, op zichzelf rechten op een afzonderlijk rust-
pensioen hadden kunnen doen ontstaan, en indien de gemiddelde wedde die 
als grondslag zou hebben gediend voor de berekening van dit afzonderlijk 
rustpensioen hoger is dan de gemiddelde wedde die verbonden is aan de laat-
ste vijf jaar van de loopbaan, kan het enig rustpensioen worden vastgesteld op 
basis van die hogere gemiddelde wedde, maar in dat geval wordt de duur van 
de diensten die werden gepresteerd bij de macht die of het organisme dat het 
enig rustpensioen toekent, verminderd in evenredigheid met de verhouding 
tussen enerzijds de gemiddelde wedde verbonden aan de laatste vijf jaar van 
de loopbaan of aan de volledige duur van de diensten die werden gepresteerd 
bij de macht die of het organisme dat het enig rustpensioen toekent als die 
duur minder dan vijf jaar bedraagt en anderzijds voormelde hogere gemiddelde 
wedde. Die berekeningswijze wordt enkel toegepast als ze voor de betrokkene 
gunstiger is. 

 
 Indien de titularis van een rustpensioen een nieuw ambt uitoefent dat aan-

neembare diensten omvat, dan wordt zijn pensioen op het ogenblik dat er in 
dat nieuwe ambt pensioenrechten ontstaan, herzien met inachtneming van het 
geheel van de diensten en op grond van de wedde die in aanmerking wordt 
genomen voor de berekening van het pensioen in het pensioenstelsel van de 
macht of het organisme dat het enig rustpensioen toekent. 

 
 Indien voor de toepassing van het derde lid de wedde die als grondslag heeft 

gediend voor de berekening van het oorspronkelijke rustpensioen, naar beho-
ren omgezet in de weddenschalen die van kracht zijn op het ogenblik dat de 
herziening uitwerking heeft, hoger is dan de wedde die in aanmerking wordt 
genomen voor de berekening van het herziene pensioen, kan het herziene 
pensioen worden vastgesteld op basis van die hogere oorspronkelijke wedde, 
maar in dat geval wordt de duur van de diensten die werden gepresteerd in het 
nieuwe ambt verminderd in evenredigheid met de verhouding tussen enerzijds 
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de wedde die normaal in aanmerking genomen wordt voor de berekening van 
het pensioen in het pensioenstelsel van de macht of het organisme dat het enig 
rustpensioen toekent en anderzijds voormelde hogere oorspronkelijke wedde. 
Die berekeningswijze wordt enkel toegepast als ze voor betrokkene gunstiger 
is. 

 
 Als het tweede lid en het vierde lid worden toegepast, moeten de in artikel 39 

van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire her-
vormingen bedoelde maxima alsook het maximum dat voortvloeit uit de toe-
passing van artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 tot 
regeling van de berekening van het pensioen van de openbare sector voor 
diensten met onvolledige opdracht, vermenigvuldigd worden met de verhou-
ding tussen enerzijds de duur van alle diensten die in aanmerking werden ge-
nomen voor de berekening van het enig rustpensioen na toepassing van het 
tweede lid en het vierde lid en anderzijds de duur van diezelfde diensten zon-
der de toepassing van deze leden. 

 
 Het tweede tot het vijfde lid zijn niet van toepassing indien de diensten die wer-

den gepresteerd in het ambt waarin betrokkene zijn loopbaan niet beëindigt, 
werden volbracht in het kader van een mandaat waaraan een pensioenstelsel 
verbonden is met een gunstiger tantième dan 1/50 (17). 

 
Art. 5 Vervangen bij de wet van 3 februari 2003, art. 22 (16). 
  
 Als een personeelslid gedurende een bepaalde periode gelijktijdig diensten 

heeft verstrekt in onderscheiden ambten die aanleiding geven tot de toeken-
ning van meerdere rustpensioenen, dan worden die pensioenen berekend 
overeenkomstig de bepalingen van voormeld koninklijk besluit nr. 206 van 29 
augustus 1983. 

 
Art. 6 Vervangen bij de wet van 3 februari 2003, art. 23 (16). 
 
 Voor de toepassing van de artikelen 2 tot 5 worden de diensten en perioden 

waarvan de inaanmerkingneming nadelig zou zijn voor de betrokkene, buiten 
beschouwing gelaten. 

 
 HOOFDSTUK III. Bepalingen met betrekking tot het enig overlevingspen-

sioen 
 
Art. 7 Aangevuld bij de wet van 25 januari 1999, art. 233. 
 
 De diensten en de periodes die rechten kunnen verlenen op een weduwen- of 

wezenpensioen in de in artikel 1, eerste lid, vermelde overlevings-
pensioenregelingen, worden in aanmerking genomen voor de toekenning en de 
berekening van een enig overlevingspensioen. 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid worden de diensten die bij een in artikel 

1, eerste lid, bedoelde overheid of instelling werden verstrekt in het kader van 
een mandaat bedoeld in artikel 8, § 1, derde lid, van de algemene wet op de 
burgerlijke en kerkelijke pensioenen van 21 juli 1844, beschouwd als diensten 
die rechten kunnen verlenen op een overlevingspensioen in het pensioenstel-
sel van die overheid of van die instelling.(18) 
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Art. 8 Aangevuld bij de programmawet van 2 augustus 2002, art. 53 en gewijzigd bij 
de wet van 11 december 2003, art. 20 en het K.B. van 22 december 2004, art. 
17 (19). 

 
 Het enig overlevingspensioen wordt toegekend en betaald door het bestuur of 

de instelling die de overlevingspensioenregeling beheert waaraan het overle-
den personeelslid het laatst onderworpen was, en volgens de bepalingen die 
de toekenning en de berekening van de door die macht of dat organisme veref-
fende overlevingspensioenen regelen.(20) 

 
Art. 9 Vervangen bij de wet van 3 februari 2003, art. 24 (16) en gewijzigd bij de wet 

van 25 april 2007, art. 32. 
 
 Indien geen enkele van de diensten bepaald in artikel 7 gelijktijdig werd uitge-

oefend, worden de diensten die achtereenvolgens werden volbracht, in aan-
merking genomen voor de berekening van het enig overlevingspensioen, zelfs 
als die diensten rechten hebben doen ontstaan of zouden hebben doen ont-
staan op onderscheiden rustpensioenen. 

 
 Indien de diensten die werden gepresteerd bij de macht die of het organisme 

dat het enig overlevingspensioen niet toekent, op zichzelf rechten op een af-
zonderlijk rustpensioen hadden doen ontstaan of hadden kunnen doen ont-
staan, en indien de gemiddelde wedde die als grondslag zou hebben gediend 
voor de berekening van een afzonderlijk overlevingspensioen hoger is dan de 
gemiddelde wedde die verbonden is aan de laatste vijf jaar van de loopbaan, 
kan het enig overlevingspensioen worden vastgesteld op basis van die hogere 
gemiddelde wedde, maar in dat geval wordt de duur van de diensten die wer-
den gepresteerd bij de macht die of het organisme dat het enig overlevings-
pensioen toekent, verminderd in evenredigheid met de verhouding tussen 
enerzijds de gemiddelde wedde verbonden aan de laatste vijf jaar van de loop-
baan of aan de volledige duur van de loopbaan in het laatste ambt als die min-
der dan vijf jaar bedraagt en anderzijds voormelde hogere gemiddelde wedde. 
Die berekeningswijze wordt enkel toegepast als ze voor betrokkene gunstiger 
is. 

 
 Als het tweede lid wordt toegepast, wordt de breuk die voortvloeit uit de toe-

passing van artikel 4, § 1, derde lid, van de wet van 15 mei 1984 houdende 
maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, vermenigvuldigd met 
de verhouding tussen enerzijds de duur van alle diensten die in aanmerking 
werden genomen voor de berekening van het enig overlevingspensioen na 
toepassing van het tweede lid en anderzijds de duur van diezelfde diensten 
zonder de toepassing van dat lid. 

 
 Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de diensten die 

werden gepresteerd in het ambt waarin betrokkene zijn loopbaan niet beëin-
digt, werden volbracht in het kader van een mandaat waaraan een pensioen-
stelsel verbonden is met een gunstiger tantième dan 1/50 (21).  

 
Art. 10 Vervangen bij de wet van 3 februari 2003, art. 25 (16). 
 
 Als de gelijktijdig verstrekte diensten die de toekenning van meerdere rustpen-

sioenen met zich hebben gebracht of zouden hebben gebracht, aanleiding ge-
ven tot de toekenning van meerdere overlevingspensioenen, dan worden die 
pensioenen berekend volgens de bepalingen van voormeld koninklijk besluit nr. 
206 van 29 augustus 1983. 
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Art. 11 Vervangen bij de wet van 3 februari 2003, art. 26 (16). 
 
 Voor de toepassing van de artikelen 7 tot 10 worden de diensten en perioden 

waarvan de inaanmerkingneming nadelig zou zijn voor de betrokkene, buiten 
beschouwing gelaten. 

 
Art. 12 Het bepaalde in artikel 21, §1, van het koninklijk besluit nr. 254 van 12 maart 

1936 tot eenmaking van het pensioenregime der weduwen en wezen van het 
burgerlijk Staatspersoneel en het daarmede gelijkgesteld personeel, aangevuld 
bij artikel 1 van de wet van 30 april 1958, is van toepassing in geval van cumu-
latie van in artikel 1, eerste lid, vermelde overlevingspensioenen of in geval van 
cumulatie van één dezer pensioenen met een krachtens dit hoofdstuk toege-
kend enig overlevingspensioen. 

 
 HOOFDSTUK IV. Verplichtingen rustend op de verschillende openbare 

besturen en instellingen(22) 
 
Art. 13(23) Gewijzigd bij de programmawet van 2 augustus 2002, art. 54, de wetten van 

3 februari 2003, art. 44 en 11 december 2003, art. 21 en het K.B. van 
22 december 2004, art. 18. 

 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003, art. 44, 1°, 2° en 3° (16).  
 
 Het bruto-bedrag van het in artikel 2 bedoelde enig rustpensioen, met inbegrip 

van de militaire diensten, de diensten in de kolonie en de bonificaties van alle 
aard of van het in artikel 7 bedoelde enig overlevingspensioen, wordt onder de 
verschillende betrokken machten en organismen verdeeld in verhouding tot het 
product van de volgende, specifieke gegevens, voor ieder van de ter ene en ter 
andere zijde uitgeoefende ambten : 

 
 1° de duur der aanneembare diensten en periodes, zonder dat toepassing 

dient gemaakt te worden van de in de artikelen 4, tweede en vierde lid, en 
9, tweede lid, bedoelde tijdsinkorting; 

 
 2° de laatste activiteitswedde naar behoren omgezet in de weddenschalen 

die van kracht zijn op de ingangsdatum van het pensioen of op het ogen-
blik dat de herziening uitwerking heeft; 

 
 3° wat alleen de rustpensioenen betreft, de breuken die voor de berekening 

van het pensioen werden toegepast. 
 
 Als voor de vaststelling van het bedrag van het enig pensioen de tijdsinkorting 

werd toegepast bepaald in artikel 2 van voormeld koninklijk besluit nr. 206 van 
29 augustus 1983, wordt de in het eerste lid, 1°, bedoelde duur van diensten 
en periodes vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 2 van dat 
besluit en is de in het eerste lid, 2°, bedoelde laatste activiteitswedde, voor elk 
ambt, die welke bepaald is in artikel 3 van datzelfde besluit. 

 
 § 2. Toegevoegd bij de programmawet van 2 augustus 2002, art. 54, vervan-

gen bij de wet van 11 december 2003, art. 21 en opgeheven bij het K.B. van 22 
december 2004, art. 18 (24). 

 
Art. 14 Gewijzigd bij de wetten van 5 mei 2003, art. 12 en 12 januari 2006, art. 38. 
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 Iedere macht of organisme betaalt jaarlijks het te zijnen laste komende aandeel 
terug aan de macht of het organisme die het pensioen betaalt. Voor de enige 
rustpensioenen ten laste van de Openbare Schatkist wordt deze terugbetaling 
gestort aan de Pensioendienst voor de overheidssector. 

 
 De quanta der respectieve aandelen zijn niet vatbaar voor een latere wijziging, 

tenzij in geval van herziening van het enig pensioen ingevolge wijziging in de 
factoren die een rol spelen in de overeenkomstig 1° en 3° van artikel 13 te ver-
richten verdeling. 

 
Art. 15 Gewijzigd bij de wet van 22 december 1977, art. 132. 
 
 Voor de toepassing van artikel 13, 2°, kan de Koning fictieve weddeschalen 

vaststellen voor ambten die niet meer bestaan of waarvan de wedde de alge-
mene evolutie van de bezoldigingen niet heeft gevolgd. 

 
 Die koninklijke besluiten worden vastgesteld op de voordracht van de Minister 

van Binnenlandse Zaken als ze betrekking hebben op ambten uitgeoefend in 
de in artikel 1, eerste lid, b, vermelde openbare diensten, op de voordracht van 
de Minister die de instelling controleert, als ze betrekking hebben op ambten 
uitgeoefend bij de in artikel 1, eerste lid, c, cbis en cter, d en e, vermelde instel-
lingen, en op de voordracht van de Minister van Financiën in de overige geval-
len. 

 
Art. 16 De begrafenisvergoeding, bedoeld bij artikel 6 van de wet van 30 april 1958 tot 

wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 254 en 255 van 12 maart 1936 waar-
bij eenheid wordt gebracht in het regime van de pensioenen der weduwen en 
wezen van het burgerlijk rijkspersoneel en van de leden van het leger en van 
de rijkswacht, en tot instelling van een begrafenisvergoeding ten gunste van de 
rechthebbenden van gepensioneerde rijksambtenaren, of de gelijkaardige ver-
goeding, toegekend door de andere machten en organismen vermeld in artikel 
1, eerste lid, van deze wet, wordt integraal gedragen door de macht of het or-
ganisme dat het enig pensioen betaalt. 

 
 De inhouding van 0,5 pct., bedoeld bij artikel 7 van de voornoemde wet van 

30 april 1958, of de gelijkaardige inhouding, toegepast door de andere mach-
ten of organismen bedoeld bij artikel 1, wordt gedaan door de macht of het or-
ganisme dat het enig pensioen betaalt. 

 
Art. 17 Wanneer iemand die een op pensioen van de openbare sector rechtgevende 

betrekking bekleedde, de dienst van een aan deze wet onderworpen bestuur of 
instelling verlaat en onmiddellijk daarop of later in dienst treedt van een ander 
bestuur of een andere instelling waarvoor eveneens de bepalingen van deze 
wet gelden, is dat bestuur of die instelling gehouden de besturen of de instel-
lingen die het personeelslid vroeger in dienst hebben gehad, daarvan kennis te 
geven. Die kennisgeving moet geschieden vóór het verstrijken van een termijn 
van drie maanden ingaande op de dag dat het personeelslid zijn nieuw ambt 
opneemt. 

 
 HOOFDSTUK V. Diverse bepalingen 
 
Art. 18 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 39. 
 
 De leden van het hoger onderwijs op wie artikel 44 van de wet van 6 juli 1964 

tot wijziging van de wet van 28 april 1953 op de inrichting van het hoger on-
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derwijs in de rijksuniversiteiten, inzonderheid wat betreft de ambten, de wed-
den, de vergoedingen en toelagen van het onderwijzend personeel, wordt toe-
gepast, zijn bij hun oppensioenstelling geacht de volle aan hun ambt in het on-
derwijs verbonden wedde te hebben genoten indien de bezoldigde werkzaam-
heid waarvan sprake in voornoemde bepaling geen loopbaanbetrekking is en 
geen aanleiding kan geven tot het toekennen van een rustpensioen ten laste 
van de Openbare Schatkist of van enige pensioenregeling. De bijdrage be-
stemd voor de Pensioendienst voor de overheidssector wordt, in dat geval, op 
basis van de volle wedde vastgesteld. 

 
Art. 19 De perioden tijdens welke iemand die aan een der in artikel 1, eerste lid, ver-

melde regelingen onderworpen is, verlof wegens een syndicale opdracht heeft 
bekomen of bij een ministerieel kabinet gedetacheerd is geweest met doorbe-
taling van de volle wedde vanwege het bestuur of de instelling waaronder hij 
vast ressorteert, worden zowel voor het toekennen als voor het berekenen van 
het pensioen, gelijkgesteld met de perioden van dienstactiviteit doorgebracht in 
het ambt dat overeenstemt met de graad van de betrokkene gedurende zijn 
verlof of zijn detachering. 

 
 HOOFDSTUK VI. Overgangs- en opheffingsbepalingen 
 
Art. 20 tot 22 Opgeheven bij de wet van 3 februari 2003, art. 85, 9° (16). 
 
Art. 23 Wijzigt art. 6 van de samengeordende wetten op de militaire pensioenen. 
 
 
 
                                                 
1  De woorden "cbis) DE POST;" werden geschrapt bij art. 230, 1° van de wet van 22 februari 1998 met 
uitwerking op 1 januari 1997. 
2  De woorden "cter) De Regie voor Maritiem Transport;" werden geschrapt bij art. 230, 2° van de wet 
van 22 februari 1998 met uitwerking op 26 februari 1997. 
3  De woorden "voor de openbare organismen die onder het toezicht van een Gemeenschap, een Ge-
west of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie geplaatst zijn, gebeurt de aanwijzing na een 
machtiging gegeven door of krachtens een decreet of een ordonnantie;" werden toegevoegd bij het K.B. 
van 28 april 1999 met uitwerking op 1 januari 1987. 
4  De bepalingen van de wet van 14 april 1965 werden uitgebreid tot de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen (K.B. 13 maart1974 - B.S. 15 maart), de Nationale Maatschappij der Waterleidin-
gen (K.B. 2 april 1979 - B.S. 15 juni), de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (K.B. 14 juni 1999 
- B.S. 19 oktober), het Gewestelijk Agentschap voor Netheid en de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor 
Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Ordonnantie 19 fe-
bruari 2004 tot wijziging van de ordonnantie van april 1995 - B.S. 18 maart 2004) en de Vlaamse Radio- 
en Televisieomroep (K.B. 1 maart 2004 - B.S. 18 maart). 
5  Art. 1, eerste lid, g) werd toegevoegd bij art. 21 van de wet van 6 mei 2002 met uitwerking op 1 april 
2001. 
6  Zie eveneens de wet van 6 juli 1971, art. 24. 
7  Vanaf 1 september 1978 (voordien "dertig jaar"). Vanaf 1 juni 1984 impliciet gewijzigd in vijf jaar inge-
volge art. 46 van de wet van 15 mei 1984. 
8  In afwijking van artikel 2, eerste lid, kunnen eveneens aanspraak maken op het enig rustpensioen de 
personeelsleden van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, die, ingevolge de bevoegd-
heidsoverdracht ambtshalve zijn overgenomen, en die voor de in de gemeente van herkomst en in de 
agglomeratie of de federatie van gemeenten gepresteerde diensten een dienstduur totaliseren, welke 
recht geeft op een pensioen in hun gemeentelijke pensioenregeling, zoals deze op het ogenblik van de 
overdracht was vastgesteld (Wet 26 juli 1971, art. 47bis, § 2). 
9  Zie de artikelen 5 en 10 van de wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel 
van de politiediensten en hun rechthebbenden. 
10  In afwijking van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, eerste volzin, wanneer een personeelslid van 
een samengevoegde of aangehechte gemeente dat recht heeft op een vervroegd pensioen ingevolge de 
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samenvoeging of aanhechting, vroeger diensten heeft gepresteerd uit hoofde waarvan hij onderworpen is 
geweest aan een ander pensioenstelsel dan datgene dat op hem wordt toegepast op het ogenblik van de 
vervroegde inruststelling, worden die diensten in aanmerking genomen voor de toekenning en de bere-
kening van het pensioen vanaf de ingangsdatum ervan. Tot op het ogenblik dat de betrokkene de mini-
mumleeftijd bereikt, waarvan sprake in voormeld artikel 2, tweede lid, eerste volzin, wordt de last voort-
vloeiend uit het in aanmerking nemen van de voormelde diensten, gedragen door de nieuwe gemeente 
(Wet 29 juni 1976, art. 32, eerste lid). 
11  Dit lid werd toegevoegd bij art. 232 van de wet van 25 januari 1999 met uitwerking op 1 juli 1991. 
12  Met uitwerking vanaf 1 januari 2009 (K.B. van 7 januari 2009, art. 1, 1° - B.S. 16 januari) 
13  In afwijking van artikel 3, tweede volzin, worden op het pensioen van de personeelsleden van de 
agglomeraties en de federaties van gemeenten, die ingevolge de bevoegdheidsoverdracht ambtshalve 
zijn overgenomen, de bepalingen toegepast inzake toekenning en berekening van de rustpensioenen, 
van kracht in de regeling waaraan het personeelslid vóór de overdracht was onderworpen, en zoals deze 
was vastgesteld op het ogenblik van de overdracht (Wet 26 juli 1971, art. 47bis, § 2). 
14  In afwijking van artikel 3, derde volzin, worden de diensten, uit hoofde waarvan de personeelsleden 
van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, die ingevolge de bevoegdheidsoverdracht 
ambtshalve zijn overgenomen, onderworpen waren aan de pensioenregeling van hun gemeente van her-
komst in aanmerking genomen naar rata van het zoveelste per jaar dienst, eigen aan die regeling, zoals 
deze op het ogenblik van de overdracht was vastgesteld (Wet 26 juli 1971, art. 47bis,§ 2). 
15  Dit lid werd toegevoegd bij art. 2 van het K.B. van 28 december 2006 met ingang van 1 januari 2007. 
16  Met ingang van 1 januari 2003. 
17 De woorden “een gunstiger tantième dan 1/55” werden vervangen door de woorden “een gunstiger 

tantième dan 1/50” bij art. 4 van de wet van 25 april 2007.  
18  Dit lid werd toegevoegd bij art. 233 van de wet van 25 januari 1999 met uitwerking op 1 juli 1991. 
19  Art. 8, tweede lid werd opgeheven vanaf 1 januari 2005. 
20  In afwijking van artikel 8 wordt het enig overlevingspensioen aan de rechtverkrijgenden van de per-
soneelsleden van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, die ingevolge de bevoegdheids-
overdracht ambtshalve zijn overgenomen, toegekend volgens de bepalingen inzake toekenning en bere-
kening der pensioenen, van kracht in de regeling waaraan het personeelslid vóór de overdracht was on-
derworpen, en zoals deze op het ogenblik van de overdracht was vastgesteld (Wet 26 juli 1971, art. 
47bis, § 2). 
21  De woorden “een gunstiger tantième dan 1/55” werden vervangen door de woorden “een gunstiger 

tantième dan 1/50” bij art. 32 van de wet van 25 april 2007. 
22  In afwijking van het bepaalde onder hoofdstuk IV worden de diensten gepresteerd in de samenge-
voegde of aangehechte gemeenten, bedoeld in artikel 17, § 2, eerste lid, van de wet van 29 juni 1976, 
geacht gepresteerd te zijn in de gemeente waarnaar het personeelslid op 1 januari 1977 werd overgehe-
veld (Wet 29 juni 1976, art. 32, tweede lid). 
23  Zie ook K.B. van 1 april 1992, art. 9. 
24  Art. 13, § 2 werd opgeheven vanaf 1 januari 2005. 
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Wet van 4 juli 1966  
(Staatsblad 28 juli) 
 
houdende toekenning van een vakantiegeld en van een aanvullende toeslag bij het vakantie-
geld aan de gepensioneerden van de openbare diensten. (1) 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 4 juni 1976 (Staatsbl. 17 juli), 24 december 1999 (Staatsbl. 
31 december - derde uitgave), 6 mei 2002 (Staatsbl. 30 mei - tweede uitgave), het K.B. van 
18 oktober 2004 (Staatsbl. 20 oktober – derde uitgave; erratum Staatsbl. 9 november) en de 
wetten van 25 april 2007 (Staatsbl. 11 mei) en 24 oktober 2011 (Staatsbl. 3 november). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wetten van 4 juni 1976, art. 5, 6 mei 2002, art. 22, het K.B. van 

18 oktober 2004, art. 15 en de wet van 24 oktober 2011, art. 42 
 
 Er wordt, onder zekere voorwaarden, een jaarlijks vakantiegeld toegekend aan de 

gerechtigden op een rust- of overlevingspensioen dat onder toepassing valt van een 
pensioenstelsel van de openbare sector en dat ten laste is van : 

 
 a) de Openbare Schatkist of de Rijkswerkliedenkas; 
 
 b) de provinciën, de gemeenten, de agglomeraties van gemeenten, de federaties 

van gemeenten, de commissies voor de cultuur, de verenigingen van gemeen-
ten of de aan de provinciën en aan de gemeenten ondergeschikte organismen; 

 
 c) de instellingen waarop het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935 tot 

vaststelling van het statuut der pensioenen van het personeel der zelfstandige 
openbare inrichtingen en der regieën ingesteld door de Staat, toepasselijk is 
verklaard; 

 
 d) de instellingen waarop de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van 

het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun 
rechthebbenden, toepasselijk is verklaard; 

 
 e) de N.M.B.S. Holding en de andere openbare instellingen of instellingen van 

openbaar nut bedoeld bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op 
sommige instellingen van openbaar nut, zoals zij werd gewijzigd door de op-
eenvolgende wetten, en waarvan het personeel onderworpen is aan een bij-
zonder pensioenstelsel vastgesteld door of krachtens een wet; 

 
 f) de fondsen van overlevingspensioenen die beheerd worden door dezelfde 

openbare machten of openbare instellingen of instellingen van openbaar nut; 
 
 g) het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie (2); 
 
 h) het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO 
 
 Genieten eveneens het voordeel van het vakantiegeld, de titularissen van een rust- 

of overlevingspensioen toegekend ter uitvoering van de decreten betreffende de ko-
loniale pensioenen of van de op 21 mei 1964 gecoördineerde wetten in verband met 
het personeel in Afrika. 

 
Art. 2 Vervangen bij de wet van 24 december 1999, art. 106 (3) en gewijzigd bij de wet van 

25 april 2007, art. 5 (4). 
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 Een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld wordt, onder bepaalde voorwaarden, 

toegekend aan de personen bedoeld in artikel 1, die op 1 mei van het jaar waarvoor 
de aanvullende toeslag verschuldigd is : 

 
 1° werkelijk een supplement genieten toegekend met toepassing van de artikelen 

120 of 122 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalin-
gen; 

 
 2° werkelijk een supplement genieten toegekend met toepassing van artikel 121 

van dezelfde wet, op voorwaarde dat : 
 
  a) zij de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben op die datum; 
 
  b) het minimum vastgesteld wordt op basis van een gemiddelde wedde ge-

lijk aan of gebracht op het bedrag bepaald bij artikel 121, § 3, van dezelf-
de wet. 

 
  Dit artikel is niet van toepassing op de personen die een minimum genieten 

gelijk aan 40% van de gewaarborgde bezoldiging bepaald in artikel 127 van 
dezelfde wet. 

 
Art. 3 Vervangen bij de wet van 24 december 1999, art. 106 (3). 
 
 De Koning bepaalt de bedragen, de toekenningsvoorwaarden en de nadere regels 

inzake de uitbetaling van het vakantiegeld en van de aanvullende toeslag bij het va-
kantiegeld, evenals de machten of instellingen die de last ervan dragen. (5) 

 
 
                                                 
1  Opschrift vervangen bij de wet van 24 december 1999, art. 105. 
2 Art. 1, eerste lid, g) werd toegevoegd bij art. 22 van de wet van 6 mei 2002 met uitwerking op 1 april 
2001. 
3  Met ingang van 1 januari 2000. 
4  Met uitwerking op 1 april 2004. 
5  Zie uitvoeringsbesluit van 1 april 1992. 
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Wet van 4 juli 1966.  
(Staatsblad 29 juli) 
 
tot opschorting van de toepassing van de vermindering van 7 pct. voorzien bij artikel 116, 
§ 2, van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en finan-
cieel herstel. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Enig artikel De Koning wordt ertoe gemachtigd, bij besluit waarover in Ministerraad werd 

beraadslaagd en voor de duur die Hij bepaalt, de toepassing van de verminde-
ring van 7 pct., waarin is voorzien bij artikel 116, § 2, van de wet van 14 februa-
ri 1961 (1) voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel her-
stel, op te schorten. 

 
 
                                                 
1  Staatsbl. 15 februari. 
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Wet van 3 juli 1967  
(Staatsblad 10 augustus) 
 
betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen  
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector (1). 
 
Gewijzigd bij : de wet van 13 augustus 1971 (Staatsbl. 25 september), de K.B.'s van 
25 augustus 1971 (Staatsbl. 4 september) en 8 november 1971 (Staatsbl. 18 november), de 
wetten van 12 juni 1972 (Staatsbl. 2 september) en 13 juli 1973 (Staatsbl. 8 augustus), de 
K.B.'s van 16 mei 1977 (Staatsbl. 20 juli), nr. 23 van 27 november 1978 (Staatsbl. 
13 december), nr. 280 van 30 maart 1984 (Staatsbl. 6 april), nr. 419 van 16 juli 1986 (Staatsbl. 
30 juli) en van 28 juni 1990 (Staatsbl. 4 augustus), de wetten van 31 juli 1991 (Staatsbl. 
7 september), 26 juni 1992 (Staatsbl. 30 juni), 30 maart 1994 (Staatsbl. 31 maart), 20 mei 1994 
(Staatsbl. 21 juni), 21 december 1994 (Staatsbl. 23 december - tweede uitgave), 20 december 
1995 (Staatsbl. 23 december), 29 april 1996 (Staatsbl. 30 april - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 20 augustus), 20 mei 1997 (Staatsbl. 8 juli), het K.B. van 8 augustus 1997 (Staatsbl. 
27 augustus), de wetten van 19 oktober 1998 (Staatsbl. 25 november; errata Staatsbl. 
26 januari 1999 en 9 maart 1999), 22 maart 1999 (Staatsbl. 30 april - eerste uitgave), het K.B. 
van 20 juli 2000 (Staatsbl. 30 augustus), de wetten van 27 december 2000 (Staatsbl. 6 januari 
2001; erratum Staatsbl. 6 april 2001), 21 juni 2002 (Staatsbl. 22 oktober), de programmawetten 
van 2 augustus 2002 (Staatsbl. 29 augustus), 24 december 2002 (Staatsbl. 31 december - eer-
ste uitgave), het K.B. van 6 mei 2003 (Staatsbl. 13 mei), de programmawet van 22 december 
2003 (Staatsbl. 31 december - eerste uitgave), het K.B. van 27 mei 2004 (Staatsbl. 24 juni) en 
de wetten van 27 december 2006 (Staatsbl. 28 december – derde uitgave), 17 mei 2007 
(Staatsbl. 14 juni – tweede uitgave), 11 mei 2007 (Staatsbl. 26 juni) (2), 30 december 2009 
(Staatsbl. 31 december – derde uitgave) en 29 maart 2012 (Staatsbl. 30 maart – derde editie). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Doel en werkingssfeer van de wet (3) 
 
Art. 1 Aangevuld bij de wetten van 12 juni 1972, enig artikel, 13 juli 1973, art. 1, 

vervangen bij de wet van 31 juli 1991, art. 1, gewijzigd bij de wet van 
20 mei 1994, art. 23, vervangen bij de wet van 20 december 1995, art. 64, 
gewijzigd bij de wetten van 19 oktober 1998, art. 3, 22 maart 1999, art. 3, 
aangevuld bij de wet van 27 december 2000, art. 36 en gewijzigd bij de 
programmawetten van 2 augustus 2002, art. 46, 22 december 2003, art. 
401, het K.B. van 27 mei 2004, art. 20, § 2, de wet van 27 december 2006, 
art. 112 en de wet van 17 mei 2007, art. 2, 1° tot 5°. 

 
 De bij deze wet vastgestelde regeling voor het herstel van schade ten ge-

volge van arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en van het werk 
en ten gevolge van beroepsziekten wordt door de Koning, bij in Minister-
raad overlegd besluit, onder de voorwaarden en binnen de perken die Hij 
bepaalt, toepasselijk verklaard op de leden van het vast, stagedoend, tijde-
lijk, hulppersoneel of het personeel dat wordt in dienst genomen door een 
arbeidsovereenkomst, die behoren tot : 

 
 1° de federale besturen en andere rijksdiensten, met inbegrip van de 

rechterlijke macht; 
 
 2° (4) de publiekrechtelijke rechtspersonen en de instellingen van open-

baar nut (5) die onder het gezag, de controle of het toezicht van de 
Staat vallen, alsook de autonome overheidsbedrijven die zijn onder-
gebracht in artikel 1, § 4, van de wet van 21 maart 1991 betreffende 
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de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, enkel 
wat het personeel betreft dat niet met een arbeidsovereenkomst in 
dienst is genomen (6), en de openbare instellingen van sociale zeker-
heid die vermeld zijn in artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 3 
april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilise-
ring van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepas-
sing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van 
de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wet-
telijke pensioenstelsels en de naamloze vennootschap van privaat-
recht Brussels International Airport Company of zijn rechtsopvolgers, 
uitsluitend voor wat betreft de personeelsleden bedoeld bij artikel 
1,15° van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de om-
zetting van B.I.A.C. in een naamloze vennootschap van privaatrecht 
en betreffende de luchthaveninstallaties (7); 

 
 3° de besturen en andere diensten van de regeringen van de gemeen-

schappen en de gewesten, alsook de besturen en andere diensten 
van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie; 

 
 4° de besturen en andere diensten van de Colleges van de Vlaamse en 

de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstede-
lijk Gewest; 

 
 5° de onderwijsinrichtingen georganiseerd door of namens de Gemeen-

schappen of de Gemeenschapscommissies; 
 
 6° de gesubsidieerde onderwijsinrichtingen; 
 
 7° de gesubsidieerde psychisch-medisch-sociale centra, de gesubsi-

dieerde diensten voor school- en beroepsoriëntering en de gesubsidi-
eerde centra voor leerlingenbegeleiding; 

 
 8° de publiekrechtelijke rechtspersonen en de instellingen van openbaar 

nut die onder het gezag, de controle of het toezicht van een Gemeen-
schap, een Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom-
missie of de Franse Gemeenschapscommissie vallen; (8) 

 
 9° de provincies, de gemeenten, de intercommunales en de inrichtingen 

die aan de provincies en de gemeenten ondergeschikt zijn, de agglo-
meraties en federaties van gemeenten; 

 
 10° de federale politie en de algemene inspectie van de federale politie en 

de lokale politie inclusief de in artikel 4, § 2, van de wet van 
27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot 
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bedoelde 
militairen, zolang zij tot het administratief en logistiek korps beho-
ren; (9) 

 
 11° de korpsen van de lokale politie inclusief de in artikel 4, § 2, van de 

wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrek-
king tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, be-
doelde militairen, zolang zij tot het administratief en logistiek korps 
behoren; (10) 
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 12° de personen bedoeld onder artikel 37quater van de wet van 29 juni 
1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid 
voor werknemers. (11) 

 
 In afwijking van het eerste lid, blijven voor de militairen en daarmee gelijk-

gestelden de op 5 oktober 1948 gecoördineerde wetten op de vergoe-
dingspensioenen, gelden. 

 
 De in het vorige lid bepaalde afwijking is niet van toepassing op de perso-

neelsleden van het operationeel korps van de rijkswacht die gedetacheerd 
zijn bij de diensten enquêtes van de vaste comités van toezicht van de poli-
tie- en inlichtingendiensten. (12) 

 
 Echter, voor de arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar en van 

het werk en de beroepsziekten waarvan zij het slachtoffer zijn tijdens de 
periode van hun beziging, worden de bij artikel 5, § 5, van de wet van 
20 mei 1994 betreffende de beziging van militairen buiten de krijgsmacht, 
bedoelde militairen voor de toepassing van deze wet, evenwel gelijkgesteld 
met de leden van het vast benoemd personeel van het bestuur, de dienst of 
de instelling waarbij zij gebezigd worden. 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid, dienen onder "tijdelijk personeel" 

eveneens te worden verstaan de personeelsleden die onder statuut ge-
plaatst maar die niet vastbenoemd zijn. (13) 

 
 Behalve andersluidende bepaling, wordt het vastbenoemde personeelslid 

dat gemachtigd is om voltijdse prestaties te verrichten bij één van de in dit 
artikel bedoelde overheidsdiensten, andere dan diegene waartoe hij be-
hoort, voor de arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar en van het 
werk en de beroepsziekten waarvan hij/zij het slachtoffer wordt tijdens deze 
prestaties, gelijkgesteld met het vastbenoemd personeel van de overheids-
dienst waarbij het deze prestaties verricht. Het slachtoffer kan, in dit geval, 
de toepassing van artikel 14, § 1, 5°, inroepen tegen de overheidsdienst 
waarbij het zijn prestaties verricht. (14) 

 
 Voor de arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar en van het werk 

en de beroepsziekten waarvan zij het slachtoffer zijn tijdens de periode van 
hun terbeschikkingstelling, worden de bij de wet van 16 juli 2005 houdende 
de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever ter 
beschikking gestelde militairen, voor de toepassing van deze wet, gelijkge-
steld met de leden van het vast benoemd personeel van het bestuur, de 
dienst, de instelling of de rechtspersoon waarbij zij ter beschikking worden 
gesteld. (14) 

 
Art. 1bis Ingevoegd bij de wet van 26 juni 1992, art. 166, vervangen bij de wet van 

20 december 1995, art. 65, gewijzigd bij de wetten van 19 oktober 1998, 
art. 4, 21 juni 2002, art. 66 en vervangen bij de art. 3 van de wet van 
17 mei 2007. 

 
 Volgens de in artikel 1 vastgestelde modaliteiten wordt deze wet toepasse-

lijk gemaakt op : 
 
 1° de bedienaars van de katholieke, protestantse, orthodoxe, anglicaan-

se, israëlitische erediensten, de imams van de islamitische eredienst, 
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de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad, de aalmoeze-
niers en morele consulenten; 

 
 2° de personeelsleden van de door de Gemeenschappen gesubsidieer-

de universitaire instellingen, waarvan de regeling inzake rustpensioen 
ten laste van de Schatkist is, voor zover deze instellingen erom ver-
zoeken; 

 
 3° de personeelsleden van de internationale instellingen van Belgische 

deelname, die door het Ministerie van Defensie beheerd worden. 
 
Art. 2 Gewijzigd bij het K.B. van 25 augustus 1971, art. 1, 1°, de wetten van 

13 juli 1973, art. 2, 17 mei 2007, art. 4, 1°, 2° en 3°en aangevuld bij de wet 
van 11 mei 2007, art. 2. 

 
 Onder arbeidsongeval wordt verstaan het ongeval dat zich tijdens en door 

de uitoefening van het ambt heeft voorgedaan en dat een letsel veroor-
zaakt. 

 
 Het ongeval overkomen tijdens de uitoefening van het ambt wordt, behou-

dens tegenbewijs, geacht door de uitoefening van het ambt te zijn overko-
men. 

 
 Worden eveneens beschouwd als arbeidsongevallen : 
 
 1° het ongeval overkomen op de weg naar en van het werk dat aan de 

vereisten voldoet om dit karakter te hebben in de zin van artikel 8 van 
de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; 

 
 2° het ongeval dat een personeelslid als bedoeld in artikel 1 buiten de 

uitoefening van zijn dienst is overkomen maar dat veroorzaakt is door 
een derde wegens het door dit personeelslid uitgeoefend ambt. 

 
 Wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden, benevens het bestaan van 

een letsel, het bestaan van een plotselinge gebeurtenis aanwijzen, wordt 
het letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed door een ongeval te zijn ver-
oorzaakt. 

 
 Het personeelslid bedoeld in artikel 1 wordt geacht zich te bevinden op de 

plaats waar hij zijn ambt uitoefent wanneer hij : 
 
 1° bij gelegenheid een opdracht in het buitenland volbrengt in het kader 

van zijn ambt; 
 
 2° een activiteit uitoefent als vakbondsafgevaardigde of vertegenwoordi-

ger van het personeel, zelfs buiten het Belgisch grondgebied, waar-
voor hij verlof of een dienstvrijstelling kreeg; 

 
 3° deelneemt aan de werkzaamheden van de onderhandelings- of over-

legorganen terwijl hij : 
 
  a) krachtens de arbeidsregeling die hem is opgelegd niet verplicht 

is te werken; 
 
  b) vooraf vakantieverlof heeft gekregen; 
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  c) niet verplicht is te werken omdat hij zijn ambt uitoefent met ver-

minderde prestaties, om welke reden ook, behalve voor vermin-
derde prestaties wegens ziekte; 

 
 4° uitdrukkelijk vergunning krijgt om deel te nemen aan beroepsvor-

mingsactiviteiten, zelfs indien het niet verplicht is te werken krachtens 
de arbeidsregeling die hem is opgelegd; 

 
 5° deelneemt aan activiteiten voor vakbondsopleiding waarvoor hij verlof 

of een dienstvrijstelling heeft gekregen; 
 
 6° deelneemt aan een vergelijkend examen, een selectie, een examen, 

een competentiemeting of ieder andere proef, voor zover die deelna-
me is vastgelegd in de bepalingen die op hem van toepassing zijn, 
terwijl hij krachtens de arbeidsregeling die hem is opgelegd niet ver-
plicht is te werken of met verlof is of een dienstvrijstelling kreeg. 

 
 Onder beroepsziekten worden verstaan de ziekten die als zodanig zijn 

aangemerkt ter uitvoering van de artikelen 30 en 30bis van de wetten be-
treffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade 
die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970. 

 
 Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder : 
 
 1° wettelijke samenwoning : de samenwoning van twee partners die 

overeenkomstig artikel 1478 van het Burgerlijk Wetboek een over-
eenkomst hebben opgesteld waarin voor de partijen is voorzien in een 
verplichting tot hulp die, zelfs na een eventuele breuk, financiële ge-
volgen kan hebben; 

 
 2° wettelijk samenwonende partner : de persoon die wettelijk samen-

woont met een partner en waarbij tussen beide partners een over-
eenkomst is opgesteld overeenkomstig artikel 1478 van het Burgerlijk 
Wetboek waarin voor de partijen is voorzien in een verplichting tot 
hulp die, zelfs na een eventuele breuk, financiële gevolgen kan heb-
ben. 

 
Art. 2bis Ingevoegd bij de wet van 13 augustus 1971, opgeheven bij de wet van 

13 juli 1973, art. 12 en opnieuw opgenomen bij de wet van 19 oktober 
1998, art. 5. 

 
 Wanneer de overheid die door de Koning aangewezen is om de aangiften 

van ongeval te ontvangen, weigert het geval ten laste te nemen van een 
personeelslid dat niet de hoedanigheid van vastbenoemde ambtenaar 
heeft, of wanneer zij oordeelt dat er twijfel bestaat inzake de toepassing 
van de wet op het ongeval van dit personeelslid, verwittigt zij binnen de 
dertig dagen na ontvangst van de aangifte, het slachtoffer of zijn rechtheb-
bende en de verzekeringsinstelling waarbij het slachtoffer aangesloten of 
ingeschreven is overeenkomstig de wetgeving op de verplichte verzekering 
tegen ziekte en invaliditeit. 

 
 Deze kennisgeving, die vergezeld gaat van een afschrift van de aangifte, 

wordt beschouwd als een aangifte van arbeidsongeschiktheid die binnen 
de gestelde tijd bij de verzekeringsinstelling is ingediend. 
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 De vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid die door de verplichte verze-

kering tegen ziekte en invaliditeit zijn vastgesteld, zijn door de overheid die 
nalaat binnen de in het eerste lid bedoelde termijn te verwittigen, verschul-
digd van het begin van de ongeschiktheid tot en met de dag van de aangif-
te, aan het personeelslid dat, behalve de vormvereiste van de aangifte, alle 
voorwaarden vervult om ze te verkrijgen. 

 
 De voormelde vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid worden aan 

het slachtoffer uitbetaald door de verzekeringsinstelling van de verplichte 
verzekering tegen ziekte en invaliditeit en door haar rechtstreeks van de 
overheid teruggevorderd. 

 
Art. 2ter Ingevoegd als artikel 20quater bij de wet van 20 december 1995, art. 72 en 

artikel 2ter geworden bij de wet van 19 oktober 1998, art. 14. 
 
 De verzekeringscontracten die zijn afgesloten om de in artikel 1bis bedoel-

de personen te dekken, worden van rechtswege ontbonden uiterlijk binnen 
de twaalf maanden na de datum waarop deze wet ten opzichte van dezen 
van kracht wordt. 

 
 HOOFDSTUK II. Vergoedingen 
 
 Afdeling I. Diverse vergoedingen 
 
Art. 3 Vervangen bij de wet van 13 juli 1973, art. 3 en gewijzigd bij de wetten van 

20 mei 1997, art. 3, 19 oktober 1998, art. 6, 13 en 15, 17 mei 2007, art. 5, 
1° tot 3° en 11 mei 2007, art. 3, 1° en 2°. 

 
 Volgens de in artikel 1 bepaalde regelen : 
 
 1° heeft degene die getroffen is door een arbeidsongeval, een ongeval 

op de weg naar en van het werk of een beroepsziekte recht op : 
 
  a) een vergoeding van de kosten voor dokter, chirurg, apotheker, 

verpleging, prothese en orthopedie; 
 
  b) een rente in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid; 
 
  c) een bijslag wegens verergering van de blijvende arbeidsonge-

schiktheid na de herzieningstermijn; (15) 
 
 2° hebben de rechthebbenden van een overleden slachtoffer recht op : 
 
  a) een vergoeding wegens begrafeniskosten; 
 
  b) een rente van overlevende echtgenoot, van overlevende wette-

lijk samenwonende partner, wees of rechthebbende in een an-
dere hoedanigheid; 

 
  c) een overlijdensbijslag na de herzieningstermijn; (16) 
 
 3° hebben het slachtoffer, de echtgenoot, de wettelijk samenwonende 

partner,  de kinderen en de ouders recht op schadeloosstelling van de 



© PDOS – juli 2012 - 7 - 
Wet van 3 juli 1967 

verplaatsings- en overnachtingskosten die het gevolg zijn van het on-
geval of de beroepsziekte; 

 
 4° heeft het personeelslid dat door een beroepsziekte bedreigd of aan-

getast wordt en dat daardoor tijdelijk ophoudt zijn ambt uit te oefenen, 
recht op een vergoeding. 

 
 De vergoedingen van de kosten voor dokter, chirurg, apotheker, verpleging, 

prothese en orthopedie, alsook de begrafeniskosten worden uitgekeerd aan 
hen die deze kosten ten laste hebben genomen. 

 
 Als door een beroepsziekte bedreigd, wordt beschouwd het personeelslid 

bij wie men een gepredisponeerdheid tot de beroepsziekte of het verschij-
nen van de eerste symptomen ervan vaststelt. 

 
Art. 3bis Ingevoegd bij de wet van 13 juli 1973, art. 4, aangevuld bij de wet van 

20 mei 1997, art. 4 en gewijzigd bij de wetten van 19 oktober 1998, art. 7 
en 17 mei 2007, art. 6, 1° en 2°. 

 
 Onder voorbehoud van de toepassing van een meer gunstige wets- of ver-

ordeningsbepaling genieten de personeelsleden op wie deze wet van toe-
passing werd verklaard, gedurende de periode van tijdelijke ongeschiktheid 
tot de datum van volledige hervatting van het werk, het voordeel van de 
bepalingen die voor een tijdelijke volledige ongeschiktheid door de wetge-
ving op de arbeidsongevallen of door de wetgeving op de beroepsziekten 
zijn vastgesteld. 

 
 Onder voorbehoud van de toepassing van een meer gunstige wets- of ver-

ordeningsbepaling, genieten de personeelsleden op wie deze wet van toe-
passing werd verklaard, het voordeel van de bepalingen die door de wet-
geving op de schadevergoeding voor beroepsziekten zijn vastgesteld gedu-
rende de periode van tijdelijke volledige ongeschiktheid, wanneer zij, door 
een beroepsziekte bedreigd of aangetast, tijdelijk hun ambt stopzetten en 
niet voor andere opdrachten zijn kunnen ingezet worden. Voor de zwange-
re werkneemster wordt de toepassing van de bepalingen die in geval van 
tijdelijke volledige ongeschiktheid bepaald zijn, beperkt tot de periode tus-
sen het begin van de zwangerschap en het begin van de zes weken die 
aan de vermoedelijke datum van de bevalling voorafgaan of van de acht 
weken wanneer een meerlinggeboorte is voorzien (17). 

 
 De vergoeding voor tijdelijke ongeschiktheid wordt op dezelfde tijdstippen 

betaald als de gewone wedde of het gewone loon. 
 
Art. 3ter Ingevoegd bij de wet van 13 juli 1973, art. 5 en gewijzigd bij de wet van 

19 oktober 1998, art. 15. 
 
 Het slachtoffer heeft recht op de herstellings- en vervangingskosten van de 

prothese en orthopedische toestellen waaraan het ongeval schade heeft 
veroorzaakt. 

 
 Zo het slachtoffer ten gevolge van de in het eerste lid bedoelde schade een 

tijdelijke arbeidsongeschiktheid oploopt, heeft hij tijdens de periode die voor 
het herstellen of het vervangen van die prothese en orthopedische toestel-
len nodig is, recht op de vergoedingen verleend overeenkomstig artikel 
3bis. 
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 Afdeling Ibis. Diverse voordelen 
 (Ingevoegd bij de wet van 19 oktober 1998, art. 8) 
 
Art. 3quater Ingevoegd bij de wet van 19 oktober 1998, art. 8. 
 
 De Koning bepaalt de voordelen die aan de in de artikelen 1 en 1bis be-

doelde personeelsleden toegekend mogen worden om de preventie van de 
arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar en van het werk of van 
de beroepsziekten, te verzekeren. 

  
 Afdeling II. Renten 
 
 A. Renten in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid 
 
 (Opschrift gewijzigd bij de wet van 19 oktober 1998, art.13) 
 
Art. 4 Gewijzigd bij de K.B.'s van 25 augustus 1971, art. 1, 2°, nr. 280 van 

30 maart 1984, art. 1, nr. 419 van 16 juli 1986, art. 1, 28 juni 1990, art. 1, 
de wetten van 31 juli 1991, art. 2, 19 oktober 1998, art. 9 en 15, het K.B. 
van 20 juli 2000, art. 1, de programmawet van 24 december 2002, art. 438, 
het K.B. van 6 mei 2003, art. 1 en de wet van 17 mei 2007, art. 7. 

 
 § 1. Gewijzigd bij de K.B.'s van 25 augustus 1971, art. 1, 2°, nr. 280 van 

30 maart 1984, art. 1, 28 juni 1990, art. 1, de wet van 31 juli 1991, art. 2, 
vervangen bij de wet van 19 oktober 1998, art. 9, 1° en gewijzigd bij het 
K.B. van 20 juli 2000, art. 1, de programmawet van 24 december 2002, art. 
438, het K.B. van 6 mei 2003, art. 1 en de wet van 17 mei 2007, art. 7, 1°. 

 
 De rente wegens blijvende arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op 

grond van de jaarlijkse bezoldiging waarop het slachtoffer recht heeft op 
het tijdstip dat het ongeval zich heeft voorgedaan of de beroepsziekte is 
vastgesteld. Zij is evenredig met het aan het slachtoffer toegekende per-
centage aan arbeidsongeschiktheid. 

 
 Overschrijdt de jaarlijkse bezoldiging 24.332,08 EUR (18), dan wordt zij 

slechts tot dat bedrag in aanmerking genomen voor de berekening van de 
rente. Het bedrag van dit plafond is dit dat van kracht is op de datum van 
consolidatie van de arbeidsongeschiktheid of op de datum waarop de ar-
beidsongeschiktheid een karakter van bestendigheid vertoont. (19)  

 
 Naar aanleiding van een algemene herwaardering van de wedden in de 

overheidssector en in de mate van die herwaardering kan de Koning dit 
bedrag wijzigen. 

 
 § 2. Ingevoegd bij de wet van 19 oktober 1998, art. 9, 1° en gewijzigd bij de 

wet van 17 mei 2007, art. 7, 2° (enkel Franse tekst). 
 
 Als de toestand van het slachtoffer absoluut de geregelde hulp van een 

derde vereist, kan het aanspraak maken op een bijkomende vergoeding die 
vastgesteld wordt volgens de noodzaak van deze hulp, berekend op basis 
van het gewaarborgd maandloon of van het gemiddelde maandelijks mini-
muminkomen dat gewaarborgd wordt volgens de bezoldigingsregeling die 
op het slachtoffer toepasselijk is in de dienst waar het aangeworven of in 
dienst genomen is. Het jaarlijks bedrag van deze bijkomende vergoeding 
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mag niet meer bedragen dan de bovenvermelde vergoeding vermenigvul-
digd met 12. 

 
 In geval van opname van het slachtoffer ten laste van de verzekeraar in 

een ziekenhuis of een verplegings- en rustinstelling, wordt de vergoeding 
voor hulp door een derde, zoals bedoeld in het vorige lid, opgeschort vanaf 
de 91ste dag van ononderbroken opname. 

 
 Onverminderd artikel 19 stelt de Koning de wijze vast waarop de arbeids-

ongeschiktheid wordt bepaald. 
 
 § 3. Oorspronkelijk § 2, toegevoegd bij het K.B. nr. 419 van 16 juli 1986, 

art. 1, § 3 geworden bij de wet van 19 oktober 1998, art. 9, 2° en gewijzigd 
bij de wet van 17 mei 2007, art. 7, 3°. 

 
 De renten voortspruitend uit ongevallen die zich hebben voorgedaan vanaf 

1 april 1984, en vastgesteld overeenkomstig § 1, worden verminderd met 
50 pct. voor de arbeidsongeschiktheden van minder dan 5 pct. en met 
25 pct. voor de arbeidsongeschiktheden die ten minste gelijk zijn aan 5 pct. 
maar minder bedragen dan 10 pct.  

 
Art. 4bis Ingevoegd bij het K.B. nr. 280 van 30 maart 1984, art. 2 (20) en gewijzigd bij 

de wet van 19 oktober 1998, art. 15. 
 
 Wanneer het slachtoffer een rust- of overlevingspensioen geniet dat slechts 

wordt uitbetaald op voorwaarde dat de wettelijk vastgestelde perken van 
toegelaten arbeid niet worden overschreden, wordt de basisbezoldiging 
vastgesteld uitsluitend met inachtneming van het loon dat verschuldigd is 
ingevolge het verrichten van de toegelaten arbeid. 

 
Art. 5 Gewijzigd bij de wet van 19 oktober 1998, art. 15 en vervangen bij de wet 

van 17 mei 2007, art. 8. 
 
 Onverminderd de bepalingen van de artikelen 6 en 7, kunnen de in artikel 

3, eerste lid, 1°, b, bedoelde rente en de in artikel 3, eerste lid, 1°, c, be-
doelde bijslag wegens verergering van de blijvende ongeschiktheid worden 
gecumuleerd met de bezoldiging en met het rustpensioen, toegekend 
krachtens de wets- en reglementsbepalingen eigen aan de overheidsdien-
sten. 

 
Art. 6 Gewijzigd bij het K.B. nr. 280 van 30 maart 1984, art. 3 en de wetten van 

20 december 1995, art. 66, 19 oktober 1998, art. 10 en 15 en 17 mei 2007, 
art. 9. 

 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 19 oktober 1998, art. 15 en vervangen bij de 

wet van 17 mei 2007, art. 9.  
 
 Zolang het slachtoffer de uitoefening van ambten behoudt, mogen de rente 

bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1°, b, en de bijslag bedoeld in artikel 3, eer-
ste lid, 1°, c, niet hoger liggen dan 25 pct. van de bezoldiging op grond 
waarvan de rente werd vastgesteld. 

 
 § 2. Gewijzigd bij het K.B. nr. 280 van 30 maart 1984, art. 3, vervangen bij 

de wet van 20 december 1995, art. 66 en gewijzigd bij de wet van 
19 oktober 1998, art. 15. 
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 Het slachtoffer dat ongeschikt is bevonden om zijn ambt uit te oefenen 

maar die andere, met zijn gezondheidstoestand verenigbare ambten kan 
vervullen, kan volgens de regelen en binnen de grenzen die zijn statuut be-
paalt, wedertewerkgesteld worden in een betrekking welke met zulk een 
ambt overeenkomt. 

 
 Het wedertewerkgestelde slachtoffer behoudt het voordeel van de bezoldi-

gingsregeling welke hij genoot toen het ongeval zich voordeed of de be-
roepsziekte werd vastgesteld. 

 
 § 3. Toegevoegd bij de wet van 19 oktober 1998, art. 10. 
 
 Indien de blijvende arbeidsongeschiktheid die in hoofde van het slachtoffer 

erkend wordt, dusdanig verergert dat het zijn nieuwe betrekking tijdelijk niet 
meer kan uitoefenen, heeft het tijdens deze afwezigheidsperiode recht op 
de in artikel 3bis vastgestelde schadeloosstelling. 

 
Art. 7 Gewijzigd bij de wet van 19 oktober 1998, art. 11 en 15 en vervangen bij de 

wet van 17 mei 2007, art. 10. 
 
 § 1. Indien het slachtoffer zijn ambt neerlegt en een in artikel 5 bedoeld 

rustpensioen verkrijgt, kunnen de in artikel 3, eerste lid, 1°, b, bedoelde 
rente en de in artikel 3, eerste lid, 1°, c, bedoelde bijslag wegens vererge-
ring van de blijvende arbeidsongeschiktheid met het pensioen slechts wor-
den gecumuleerd tot 100 pct. van de laatste bezoldiging, nadat deze in 
voorkomend geval is aangepast volgens de voor rust- en overlevingspensi-
oenen geldende regelen. 

 
 Dat maximum kan tot méér dan 100 pct., echter niet tot méér dan 150 pct., 

worden opgevoerd voor slachtoffers wier toestand volstrekt de geregelde 
hulp van een ander persoon vergt. 

 
 De rente of de bijslag wegens verergering worden in voorkomend geval tot 

het passend bedrag verminderd. 
 
 § 2. Het slachtoffer dat zijn ambt neerlegt zonder recht op een in artikel 5 

bedoeld rustpensioen te hebben, geniet de totale rente en de totale bijslag 
wegens verergering. 

 
 B. Renten in geval van overlijden 
 
Art. 8 Vervangen bij de wet van 13 juli 1973, art. 6 en gewijzigd bij de wetten van 

19 oktober 1998, art. 15 en 11 mei 2007, art. 4, 1, 2° en 3°. 
 
 Indien het ongeval of de beroepsziekte het overlijden van het slachtoffer tot 

gevolg heeft gehad, wordt een rente gelijk aan 30 pct. van de in artikel 4 
bepaalde bezoldiging toegekend : 

 
 1° aan de echtgenoot die op het tijdstip van het ongeval of van de vast-

stelling van de beroepsziekte noch uit de echt noch van tafel en bed 
is gescheiden of aan de partner die op het tijdstip van het ongeval of 
van de vaststelling van de beroepsziekte wettelijk met hem samen-
woont; 
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 2° aan de echtgenoot die op het tijdstip van het overlijden van het 
slachtoffer noch uit de echt noch van tafel en bed is gescheiden of 
aan de partner die op het tijdstip van het overlijden van het slachtoffer 
wettelijk met hem samenwoont, op voorwaarde dat : 

 
  a) het huwelijk of de wettelijke samenwoning na het ongeval of na 

de vaststelling van de beroepsziekte ten minste één jaar vóór 
het overlijden gesloten werd of, 

  b) uit het huwelijk of de wettelijke samenwoning een kind geboren 
is of, 

  c) bij het overlijden een kind ten laste was waarvoor één van de 
echtgenoten of één van de wettelijk samenwonende partners 
kinderbijslag ontving. 

 
 De overlevende die uit de echt of van tafel en bed gescheiden is en die een 

wettelijk of conventioneel onderhoudsgeld ontving ten laste van het slacht-
offer alsook de langstlevende van een ontbonden wettelijke samenwoning 
die een conventioneel onderhoudsgeld ten laste van het slachtoffer genoot, 
heeft eveneens recht op de rente bedoeld in het eerste lid, zonder dat die 
rente meer mag bedragen dan het onderhoudsgeld. 

 
Art. 9 Vervangen bij de wet van 13 juli 1973, art. 7 en gewijzigd bij de wetten van 

20 december 1995, art. 67, 19 oktober 1998, art. 12 en 15, 17 mei 2007, 
art. 11, 11 mei 2007, art. 5 en 30 december 2009, art. 17. 

 
 § 1. Vervangen bij de wet van 20 december 1995, art. 67, 1° en gewijzigd 

bij de wetten van 19 oktober 1998, art. 15, 17 mei 2007, art. 11, 1°, 2° en 3° 
en 11 mei 2007, art. 5, 1°, 2°en 3°. 

 
 De kinderen die halve wezen zijn, hebben recht op een tijdelijke rente in-

dien het ongeval of de beroepsziekte het overlijden van het slachtoffer tot 
gevolg heeft gehad. De tijdelijke rente is voor ieder kind gelijk aan 15 pct. 
van de in artikel 4 bepaalde bezoldiging zonder dat het totaal 45 pct. van 
die bezoldiging mag overschrijden. Dit, indien de kinderen : 

 
 1° kinderen zijn, geboren of verwekt vóór het overlijden van het slachtof-

fer; 
 
 2° kinderen van de overlevende echtgenoot of van de wettelijk samen-

wonende partner zijn, geboren of verwekt vóór het overlijden van het 
slachtoffer; 

 
 3° (21) 
 
 4° niet-erkende kinderen zijn, die een pensioen hebben verkregen in 

toepassing van artikel 336 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, art. 67, 2°. 
 
 De in § 1 bedoelde kinderen, die wees zijn van vader en moeder, en de 

kinderen niet erkend door de ingevolge een arbeidsongeval of een be-
roepsziekte overleden moeder, ontvangen een rente die voor ieder kind ge-
lijk is aan 20 pct. der in artikel 4 bepaalde bezoldiging zonder dat het totaal 
60 pct. van die bezoldiging mag overschrijden. 
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 § 3. Gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, art. 67, 3°, 19 oktober 
1998, art. 15, 17 mei 2007, art. 11, 4° en 11 mei 2007, art. 5, 4°. 

 
 De rente die bij toepassing van § 1 wordt toegekend aan de kinderen van 

de overlevende echtgenoot of van de overlevende wettelijk samenwonende 
partner wordt verminderd met het bedrag van de rente die aan voornoemde 
kinderen wegens een ander dodelijk arbeidsongeval of een andere be-
roepsziekte werd toegekend. 

 
 De zodanig verminderde rente en de andere rente mogen samen evenwel 

niet lager zijn dan het bedrag van de rente toegekend aan de kinderen van 
het slachtoffer. 

 
 § 4. Gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, art. 67, 4° en 

30 december 2009, art. 17. 
 
 De kinderen die door één persoon zijn geadopteerd ontvangen een rente 

die voor ieder kind gelijk is aan 20 pct. van de in artikel 4 bepaalde bezoldi-
ging van de overleden adoptant zonder dat het totaal 60 pct. van die bezol-
diging mag overschrijden. 

 
 De kinderen die door twee personen zijn geadopteerd ontvangen voor ieder 

kind, een rente gelijk aan : 
 
 a) 15 pct. van de in artikel 4 bepaalde bezoldiging zo één van de adop-

tanten de andere overleeft, zonder dat het totaal 45 pct. van die be-
zoldiging mag overschrijden; 

 b) 20 pct. van de in artikel 4 bepaalde bezoldiging zo één van de adop-
tanten vóóroverleden is, zonder dat het totaal 60 pct. van die bezoldi-
ging mag overschrijden. 

 
 De geadopteerden die overeenkomstig de bepalingen van artikel 353-15 

van het Burgerlijk Wetboek rechten kunnen doen gelden in hun oorspron-
kelijke familie en in hun adoptieve familie, mogen de rechten, waarop zij in 
elke van deze families aanspraak kunnen maken, niet samenvoegen. Zij 
mogen echter kiezen tussen de rente waarop zij recht hebben in hun oor-
spronkelijke of in hun adoptieve familie. De geadopteerden kunnen steeds 
op hun keuze terugkomen wanneer zich in hun oorspronkelijke of in hun 
adoptieve familie een nieuw ongeval met dodelijke afloop voordoet. 

 
 Zo de belangen van de geadopteerde kinderen samenvallen met die van in 

§ 1 bedoelde kinderen mag de rente toegekend aan de geadopteerden niet 
hoger zijn dan deze toegekend aan de andere kinderen. 

 
 De bepalingen van deze paragraaf zijn uitsluitend van toepassing op de 

gewone adoptie. 
 
 § 5. Indien er meer dan drie kinderen zijn, wordt het bedrag van 15 pct. of 

van 20 pct. voor ieder kind verminderd door het te vermenigvuldigen met 
een breuk, waarvan de teller gelijk is aan 3 en de noemer gelijk aan het 
aantal kinderen. 

 
 De maximumbedragen van 45 pct. en van 60 pct. blijven toepasselijk op al 

de kinderen samen zolang hun aantal niet beneden drie daalt. Blijven er 
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niet meer dan twee kinderen over dan heeft ieder recht op een rente van 
15 pct. of 20 pct. 

 
 § 6. De kinderen hebben recht op de rente zolang zij gerechtigd zijn op 

kinderbijslag en alleszins tot hun 18 jaar. 
 
 De rente is verschuldigd tot op het einde van de maand waarin het recht 

vervalt. 
 
 § 7. Toegevoegd bij de wet van 19 oktober 1998, art. 12 en opgeheven bij 

de wet van 17 mei 2007, art. 11, 5°. 
 
Art. 10 Gewijzigd bij het K.B. van 25 augustus 1971, art. 1, 3° en de wet van 

19 oktober 1998, art. 15. 
 
 Indien het ongeval of de beroepsziekte het overlijden van het slachtoffer tot 

gevolg heeft gehad, kan aan andere rechthebbenden dan de in de artikelen 
8 en 9 genoemden een lijfrente of een tijdelijke rente worden toegekend 
onder de voorwaarden bepaald in de arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971. 

 
Art. 10bis Ingevoegd bij de wet van 17 mei 2007, art. 12 en gewijzigd bij de wet van 

30 december 2009, art. 18. 
 
 Zo de afstamming vastgesteld of de adoptie toegekend wordt na het over-

lijden van de getroffene en indien deze afstamming of adoptie een invloed 
heeft op de rechten van andere rechthebbenden, heeft ze pas uitwerking 
voor de toepassing van de artikelen 8 tot 10 vanaf de dag waarop de in 
kracht van gewijsde gegane beslissing die de afstamming vaststelt of de 
adoptie toekent, wordt betekend aan de overheid belast met de renten, 
overeenkomstig artikel 16. 

 
 Indien de rechten van andere rechthebbenden door een beslissing van de 

overheid of een gerechtelijke beslissing werden vastgesteld, wordt de wijzi-
ging van deze rechten door een nieuwe beslissing van de overheid of door 
een nieuwe gerechtelijke beslissing vastgelegd. 

 
Art. 11 Gewijzigd bij de wet van 19 oktober 1998, art. 15 en vervangen bij de wet-

ten van 17 mei 2007, art. 13 en 11 mei 2007, art. 6. 
 
 De krachtens deze wet toegekende renten van overlevende echtgenoot, 

van overlevende wettelijk samenwonende partner en van wees en de over-
lijdensbijslag kunnen gecumuleerd worden met de weduwen- en wezen-
pensioenen, toegekend krachtens de wets- en reglementsbepalingen eigen 
aan de overheidsdiensten.  

 
 C. Regelen gemeen aan beide soorten van renten 
 
Art. 12 Vervangen bij het K.B. nr. 280 van 30 maart 1984, art. 4 en het K.B. nr. 419 

van 16 juli 1986, art. 2 en gewijzigd bij het K.B. van 8 augustus 1997, art. 1, 
de wet van 19 oktober 1998, art. 13 en 15 en de wet van 11 mei 2007, 
art. 7. 

 
 § 1. Gewijzigd bij het K.B. van 8 augustus 1997, art. 1, de wet van 

19 oktober 1998, art. 13 en 15 en de wet van 11 mei 2007, art. 7. 
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 Op aanvraag van het slachtoffer, van de overlevende echtgenoot of van de 

overlevende wettelijk samenwonende partner, wordt ten hoogste een derde 
van de waarde van de rente in kapitaal omgezet. 

 
 Het eerste lid is niet van toepassing inzake beroepsziekten of wanneer de 

graad van blijvende arbeidsongeschiktheid geen 16 pct. (22) bereikt. 
 
 § 2. De in § 1 bedoelde omzetting in kapitaal vindt plaats op de eerste dag 

van de derde maand die volgt op de indiening van de aanvraag, doch ten 
vroegste op de eerste dag van de maand die volgt op de door de Koning 
vastgestelde herzieningstermijn. 

 
Art. 13 Gewijzigd bij de K.B.'s van 8 november 1971, art. 1, 16 mei 1977, art. 1, 28 

juni 1990, art. 2, aangevuld bij de wet van 30 maart 1994, art. 78, gewijzigd 
bij het K.B. van 8 augustus 1997, art. 2, de wet van 19 oktober 1998, 
art. 13 en vervangen bij de wet van 17 mei 2007, art. 14. 

 
 De in artikel 3, eerste lid, bedoelde renten, de in artikel 4, § 2, bijkomende 

vergoedingen, de verergerings- en overlijdensbijslagen worden vermeer-
derd of verminderd overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende in-
richting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector 
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekop-
peld. De Koning bepaalt hoe zij aan de spilindex 138,01 worden gekoppeld. 

 
 Het eerste lid is evenwel niet van toepassing op de renten wanneer de blij-

vende arbeidsongeschiktheid geen 16 pct. bereikt. (23)  
 
 HOOFDSTUK III. Cumulaties en burgerlijke aansprakelijkheid 
 (Opschrift vervangen door de wet van 20 december 1995, art. 68) 
 
Art. 14 Vervangen bij de wet van 13 juli 1973, art. 8 en gewijzigd bij de wetten van 

31 juli 1991, art. 3, 21 december 1994, art. 166, 20 december 1995, art. 69, 
20 mei 1997, art. 5, 19 oktober 1998, art. 15 en 17 mei 2007, art. 15. 

 
 § 1. Gewijzigd bij de wetten van 19 oktober 1998, art. 15 en 17 mei 2007, 

art. 15, 1° tot 4°.  
 
 Ongeacht de uit deze wet voortvloeiende rechten blijft de rechtsvordering 

inzake burgerlijke aansprakelijkheid mogelijk voor het slachtoffer of zijn 
rechthebbenden : 

 
 1° tegen de personeelsleden en de gemachtigden van de in artikel 1 

bedoelde rechtspersonen of instellingen die het arbeidsongeval of de 
beroepsziekte opzettelijk hebben veroorzaakt; 

 
 2° tegen de in artikel 1 bedoelde rechtspersonen of instellingen voor 

zover het arbeidsongeval of de beroepsziekte aan de goederen van 
het slachtoffer schade heeft veroorzaakt; 

 
 3° tegen de personen, behalve de in artikel 1 bedoelde rechtspersonen 

of instellingen alsmede hun gemachtigden en de leden van hun per-
soneel, die voor het ongeval aansprakelijk zijn; 
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 4° tegen de in artikel 1 bedoelde rechtspersonen of instellingen tot wier 
personeel het slachtoffer behoort of tegen hun gemachtigden of de 
andere leden van dat personeel wanneer het ongeval zich op de weg 
naar en van het werk heeft voorgedaan; 

 
 5° tegen de in artikel 1 bedoelde rechtspersonen of instellingen die de 

wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk zwaarwichtig hebben 
overtreden en die daardoor de personeelsleden aan het risico van ar-
beidsongevallen of van beroepsziekte hebben blootgesteld, terwijl de 
ambtenaren die zijn aangewezen om toezicht te houden op de nale-
ving van die bepalingen, in toepassing van artikel 3 van de wet van 16 
november 1972 betreffende de arbeidsinspectie hun schriftelijk : 

 
  a) hebben gewezen op het gevaar waaraan zij de personeelsleden 

blootstellen; 
 
  b) hebben meegedeeld welke overtredingen werden vastgesteld; 
 
  c) passende maatregelen hebben voorgeschreven; 
 
  d) hebben meegedeeld dat indien zij nalaten de onder c) bedoelde 

maatregelen te treffen, het slachtoffer of zijn rechthebbenden, bij 
gebeurlijk ongeval of beroepsziekte, over de mogelijkheid be-
schikt een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering in te stellen. 
De burgerlijke aansprakelijkheidsvordering kan niet worden in-
gesteld tegen de rechtspersoon of de instelling die bewijst dat 
het ongeval of de beroepsziekte mede is toe te schrijven aan de 
niet naleving door het personeelslid, slachtoffer van het arbeids-
ongeval of van de beroepsziekte, van de veiligheidsinstructies 
die de rechtspersoon of de instelling hem vooraf heeft meege-
deeld, terwijl de nodige veiligheidsmiddelen hem ter beschikking 
werden gesteld; (24) 

 
 6° tegen de in artikel 1 bedoelde rechtspersonen of instellingen en de 

leden van hun personeel wanneer het ongeval een verkeersongeval 
is. Onder verkeersongeval wordt verstaan ieder ongeval in het weg-
verkeer, waarbij één of meer al dan niet gemotoriseerde voertuigen 
zijn betrokken en dat verband houdt met het verkeer op de openbare 
weg. (24) 

 
 § 2. Onverminderd de bepalingen van § 1, zijn de in artikel 1 bedoelde per-

sonen of instellingen verplicht de vergoedingen en renten die voortvloeien 
uit deze wet te betalen. 

 
 De volgens het gemeen recht toegekende schadevergoeding kan evenwel 

niet samengevoegd worden met de krachtens deze wet toegekende ver-
goedingen. 

 
 § 3. Vervangen bij de wet van 31 juli 1991, art. 3, opgeheven bij de wet van 

21 december 1994, art. 166, 5°, opnieuw opgenomen bij de wet van 
20 december 1995, art. 69 en gewijzigd bij de wetten van 20 mei 1997, 
art. 5 en 19 oktober 1998, art. 15. 
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 Toepassing van het bepaalde in deze wet brengt van rechtswege mede dat 
de hierboven bedoelde rechtspersonen of instellingen die de last van de 
rente dragen, in alle rechten, vorderingen en rechtsmiddelen treden welke 
het slachtoffer of zijn rechthebbenden, overeenkomstig § 1 mochten kun-
nen doen gelden tegen de persoon die verantwoordelijk is voor het ar-
beidsongeval of de beroepsziekte en zulks tot het bedrag van de renten en 
vergoedingen door deze bepaald en van het bedrag gelijk aan het kapitaal 
dat die renten vertegenwoordigt. 

 
 Bovendien treden de hierboven bedoelde rechtspersonen of instellingen die 

de last van de bezoldiging dragen van rechtswege in alle rechten, vorderin-
gen en rechtsmiddelen die het slachtoffer overeenkomstig § 1 mocht kun-
nen doen gelden tegen de persoon die verantwoordelijk is voor het ar-
beidsongeval of de beroepsziekte tot het bedrag van de bezoldiging uitge-
keerd gedurende de periode van tijdelijke ongeschiktheid. 

 
 Wat de personeelsleden betreft die bedoeld zijn in artikel 1, 5°, 6° en 7°, 

wordt de Gemeenschap of de Gemeenschapscommissie van rechtswege in 
de plaats gesteld tot beloop van de weddetoelage of van het loon, dat aan 
het slachtoffer tijdens de periode van tijdelijke ongeschiktheid uitbetaald 
wordt. 

 
Art. 14bis Ingevoegd bij de wet van 20 december 1995, art. 70 en gewijzigd bij de 

wetten van 20 mei 1997, art. 6, 19 oktober 1998, art. 15 en 29 maart 2012, 
art. 53. 

 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 20 mei 1997, art. 6, 1°.  
 
 Onverminderd de bepalingen van artikel 29bis van de wet van 

21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, blijven de in artikel 1 bedoelde rechtspersonen of in-
stellingen alsook degenen die de in artikel 1bis bedoelde personeelscate-
gorieën tewerkstellen verplicht de uit deze wet voortvloeiende vergoedin-
gen en renten uit te betalen. 

 
 § 2. De overeenkomstig artikel 29bis van de voormelde wet van 

21 november 1989 toegekende vergoeding, die geen betrekking kan heb-
ben op de vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door 
deze wet, mag samengevoegd worden met de krachtens deze wet toege-
kende vergoedingen. 

 
 § 3. Gewijzigd bij de wetten van 20 mei 1997, art. 6, 2°, en 19 oktober 

1998, art. 15 en vervangen bij de wet van 29 maart 2012, art. 53. 
 
 De in artikel 1 bedoelde rechtspersonen en instellingen, degenen die de in 

artikel 1bis bedoelde personeelscategorieën tewerkstellen, alsook hun 
eventuele verzekeraar kunnen een rechtsvordering instellen tegen de ver-
zekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of 
de houder van het motorvoertuig  of tegen het Gemeenschappelijk Waar-
borgfonds bedoeld in artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen, tot beloop van de krachtens §1 
gedane uitkeringen en de ermee overeenstemmende kapitalen. 

 
 Ze kunnen die vordering instellen op dezelfde wijze als het slachtoffer of 

zijn rechthebbenden en worden vervangen in de rechten die het slachtoffer 
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of zijn rechthebbenden bij niet-vergoeding overeenkomstig § 1 hadden 
kunnen uitoefenen krachtens artikel 29bis van de voormelde wet van 
21 november 1989. 

 
 HOOFDSTUK IV. Algemene bepalingen 
 
Art. 15 Gewijzigd bij de wetten van 19 oktober 1998, art. 15 en 17 mei 2007, 

art. 16, 1° en 2°. 
 
 De renten, bijslagen en andere vergoedingen door deze wet bepaald, zijn 

niet verschuldigd als het slachtoffer het ongeval of de beroepsziekte opzet-
telijk heeft veroorzaakt. 

 
 Geen rente, bijslag of vergoeding is verschuldigd aan die rechthebbende, 

die het ongeval of de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt. 
 
Art. 16 Vervangen bij de wetten van 31 juli 1991, art. 4 en 20 december 1995, 

art 71, gewijzigd bij de programmawet van 22 december 2003, art. 402 en 
vervangen bij de wet van 17 mei 2007, art. 17. 

 
 De renten, bijslagen en vergoedingen toegekend aan de personeelsleden 

van de besturen, diensten of instellingen vermeld in artikel 1, 1°, 3° tot 7° 
en 10°, alsook aan de in artikel 1bis, 1° en 2°, bedoelde personen vallen 
ten laste van de Schatkist. Dit geldt eveneens voor de procedurekosten, 
behalve wanneer het gaat om een tergende en roekeloze eis. 

 
 De rechtspersonen vermeld in artikel 1, 2°, 8° en 9°, de korpsen van de 

lokale politie vermeld in artikel 1, 11°, alsook de instellingen vermeld in arti-
kel 1bis, 3°, dragen de last van de renten, bijslagen en vergoedingen, toe-
gekend aan hun personeelsleden met toepassing van deze wet. Dit geldt 
eveneens voor de procedurekosten, behalve wanneer het gaat om een ter-
gende en roekeloze eis. De Koning legt daartoe, indien nodig, de verplich-
ting op een verzekering aan te gaan. In dat geval kunnen zowel het slacht-
offer als de herverzekeraar geen rechtsvordering tegen elkaar instellen. 

 
Art. 17 Vervangen bij het K.B. nr. 280 van 30 maart 1984, art. 5. 
 
 § 1. De vernietiging van een benoeming of de nietigverklaring van de ar-

beidsovereenkomst kunnen niet worden ingeroepen ten aanzien van de 
toepassing van deze wet, wanneer zij geschieden na het ongeval of na de 
vaststelling van de beroepsziekte. 

 
 § 2. Elke overeenkomst, strijdig met de bepalingen van deze wet, is van 

rechtswege nietig. 
 
Art. 18 Gewijzigd bij de wetten van 19 oktober 1998, art. 15 en 17 mei 2007, 

art. 18. 
 
 De krachtens deze wet aan de slachtoffers of hun rechthebbenden ver-

schuldigde renten en bijslagen zijn niet voor overdracht of beslag vatbaar 
dan om dezelfde redenen en binnen dezelfde perken als die welke van 
toepassing zijn op de in uitvoering van de wetten inzake herstel van schade 
uit arbeidsongevallen of uit beroepsziekten toegekende renten en vergoe-
dingen. 
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Art. 19 Gewijzigd bij de wet van 19 oktober 1998, art. 13 en aangevuld bij de wet 
van 17 mei 2007, art. 19. 

 
 Alle geschillen met betrekking tot de toepassing van deze wet, ook die over 

de vaststelling van het percentage aan blijvende arbeidsongeschiktheid, 
worden verwezen naar de rechterlijke overheid die bevoegd is om kennis te 
nemen van de vorderingen met betrekking tot de vergoedingen, waarin de 
wetgeving inzake herstel van schade uit arbeidsongevallen of uit beroeps-
ziekten voorziet. 

 
 Behalve wanneer zij slechts op de betaling van de rente, van de bijslag 

wegens verergering of van de overlijdensbijslag slaat, wordt de rechtsvor-
dering, ingeleid door het personeelslid van de besturen, diensten of instel-
lingen vermeld in artikel 1, 3° tot 7° uitsluitend gericht tegen de Gemeen-
schap, het Gewest of het College waarvan het afhangt. 

 
 Deze bepaling sluit het betrekken van de Staat in de zaak uit, bij wege van 

een gedwongen tussenkomst als bedoeld in artikel 813, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, maar tast het recht van de Staat niet aan om in een 
lopende procedure tussen te komen. 

 
Art. 20 Vervangen bij de wet van 13 juli 1973, art. 9 en gewijzigd bij het K.B. nr. 23 

van 27 november 1978, art. 14 en de wetten van 20 mei 1997, art. 7 en 
17 mei 2007, art. 20. 

 
 Vorderingen tot betaling van vergoedingen verjaren na het verstrijken van 

een termijn van drie jaar te rekenen van de dag waarop de betwiste admi-
nistratieve rechtshandeling ter kennis werd gebracht. (25) Vorderingen tot 
betaling van de bijslagen wegens verergering van de blijvende arbeidson-
geschiktheid en van de overlijdensbijslagen verjaren na drie jaar vanaf de 
eerste dag volgend op de betalingsperiode waarop zij betrekking hebben, 
voor zover de verjaringstermijn van een eventuele hoofdvordering tot beta-
ling van de op deze periode betrekking hebbende vergoedingen niet is ver-
streken. (26) 

 
 De verjaringen die gelden voor de in het voorgaande lid bedoelde vorderin-

gen worden gestuit of geschorst op dezelfde wijze en op dezelfde gronden 
als bepaald door de wetgeving op de arbeidsongevallen of door de wetge-
ving op de beroepsziekten. Die verjaringen lopen mede tegen minderjari-
gen en onbekwaamverklaarden.  

 
Art. 20bis Ingevoegd bij de wet van 13 juli 1973, art. 10, vervangen bij het K.B. nr. 

280 van 30 maart 1984, art. 6 en gewijzigd bij de wet van 17 mei 2007, 
art. 21.  

 
 De renten, de bijslagen en de kapitalen bepaald bij deze wet brengen van 

rechtswege intrest op vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt op 
de maand waarin zij eisbaar worden. 

 
Art. 20ter Ingevoegd bij de wet van 13 juli 1973, art. 11. 
 
 Alle akten en getuigschriften waarvan de overlegging voor de uitvoering 

van deze wet kan worden geëist, worden kosteloos afgegeven. 
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Art. 20quater Ingevoegd bij de wet van 20 december 1995, art. 72, art. 2ter geworden bij 
de wet van 19 oktober 1998, art. 14 en hersteld in de volgende lezing bij 
art. 22 van de wet van 17 mei 2007. 

 
 Wanneer de instantie die bevoegd is voor het vaststellen van de datum van 

consolidatie van de lichamelijke letsels ingevolge een arbeidsongeval die 
datum met terugwerkende kracht vaststelt, mag die terugwerkende kracht 
het slachtoffer niet benadelen, noch verplichtingen met zich meebrengen 
ten laste van het slachtoffer. 

 
Art. 20quinquies Ingevoegd bij de wet van 29 april 1996, art. 45 en gewijzigd bij de wet van 

19 oktober 1998, art. 15. 
 
  Wanneer de door een beroepsziekte getroffene voor dezelfde beroepsziek-

te rechten kan doen gelden in het kader van deze wet en van de wetten be-
treffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 
juni 1970, wordt de gehele schadeloosstelling waarop het slachtoffer of zijn 
rechthebbenden aanspraak kunnen maken, uitsluitend toegekend op grond 
van de wetgeving waaronder het slachtoffer het laatst aan het bedoelde be-
roepsrisico blootgesteld was, vóór de datum van de aanvraag die aanlei-
ding geeft tot de eerste schadeloosstelling. 

 
  Indien het slachtoffer, op het ogenblik van de laatste blootstelling waarvan 

sprake in het eerste lid, onder het toepassingsgebied van beide wetgevin-
gen viel, wordt de gehele schadeloosstelling uitsluitend toegekend op 
grond van de wetgeving waaronder het blootgesteld was door het uitoefe-
nen van zijn voornaamste beroepsactiviteit. 

 
Art. 20sexies Ingevoegd bij de wet van 22 maart 1999, art. 4 en aangevuld bij de wet van 

17 mei 2007, art. 23. 
 
 De besturen, diensten, instellingen, inrichtingen of personen die zijn opge-

somd in de artikelen 1 en 1bis en waarop deze wet toepasselijk is gemaakt, 
delen het Fonds voor arbeidsongevallen de elementen mede die voorko-
men in de aangiften van arbeidsongevallen of ongevallen op de weg naar 
en van het werk, alsook die welke betrekking hebben op de regeling van 
deze ongevallen, voor statistische verwerking mede. 

 
 De Koning bepaalt de termijnen, de inhoud en de modaliteiten van deze 

mededeling. 
 
 De elektronische uitwisseling van sociale gegevens met betrekking tot de 

arbeidsongevallen en met het oog op de toepassing van de sociale zeker-
heid gebeurt overeenkomstig de wet van 15 januari 1990 houdende oprich-
ting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, door 
tussenkomst van het Fonds voor Arbeidsongevallen als beheersinstelling 
van een secundair netwerk. 
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HOOFDSTUK IVbis. Toezicht 
 
Art. 20 septies De sociaal inspecteurs, de sociaal controleurs en de geneesheren van het 

Fonds voor arbeidsongevallen, bedoeld in artikel 87 van de arbeidsonge-
vallenwet van 10 april 1971, houden toezicht op de naleving van deze wet 
alsook van haar uitvoeringsbesluiten en –reglementen. 

 
 Zij oefenen dit toezicht uit overeenkomstig de bepalingen van de wet van 

16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie. 
 
Art. 20octies Wanneer de overheid die door de Koning werd aangeduid voor de aangif-

ten van ongevallen weigert om het ongeval als een arbeidsongeval te er-
kennen, informeert zij daarover tegelijkertijd het Fonds voor arbeidsonge-
vallen en het slachtoffer of zijn rechthebbenden. 

 
 Het Fonds voor arbeidsongevallen kan een onderzoek naar de oorzaken en 

omstandigheden van het ongeval uitvoeren; in voorkomend geval kan een 
proces-verbaal worden opgesteld. 

 
 Een kopie van het proces-verbaal wordt naar de dienst en naar het slacht-

offer of zijn rechthebbenden gestuurd, en in de gevallen bedoeld in artikel 
2bis, naar de verzekeringsinstelling waarbij het slachtoffer aangesloten of 
ingeschreven is overeenkomstig de wetgeving op de verplichte verzekering 
tegen ziekte en invaliditeit. 

 
Art. 20novies Als er een geschil betreffende de erkenning van het arbeidsongeval blijft 

tussen de overheid en de sociaal inspecteurs en sociaal controleurs, be-
doeld in artikel 20septies, bezorgen zij de overheid, bij aangetekende brief, 
hun gemotiveerd advies. Dat advies wordt door de overheid neergelegd bij 
de griffie van de bevoegde rechtbank wanneer bij deze een betwisting be-
treffende de erkenning van het arbeidsongeval aanhangig wordt gemaakt. 

 
 HOOFDSTUK V. Wijzigings- en overgangsbepalingen 
 
Art. 23 Onverminderd de verkregen rechten op renten en andere vergoedingen, 

komen noch de leden van een personeel waarop een koninklijk besluit de 
bij deze wet ingestelde regeling toepasselijk heeft verklaard, noch hun 
rechthebbenden, vanaf de inwerkingtreding van dat koninklijk besluit nog 
langer in aanmerking voor de wetsbepalingen inzake herstel van schade uit 
arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar of van het werk en be-
roepsziekten. 

 
 De Koning is gemachtigd om aan de onderhavige wet aan te passen de 

wetten die bepalingen bevatten inzake herstel van schade uit arbeidsonge-
vallen, uit ongevallen op de weg naar en van het werk of uit beroepsziekten 
van openbare ambtsdragers. 

 
Art. 24 De leden en gewezen leden van een personeel waarop een koninklijk be-

sluit de bij deze wet ingestelde regeling toepasselijk heeft verklaard, alsook 
hun rechthebbenden kunnen, van 1 januari 1967 af, bekomen dat hun be-
zoldiging of pensioen wordt herzien opdat aan de afhouding van een ar-
beidsongevallenrente een einde wordt gemaakt. 
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Art. 25 Gewijzigd bij de wet van 19 oktober 1998, art. 13 en 15. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 19 oktober 1998, art. 13 en 15.  
 
 De leden en gewezen leden van een personeel waarop een koninklijk be-

sluit de bij deze wet ingestelde regeling toepasselijk heeft verklaard, alsook 
hun rechthebbenden kunnen vragen, dat zij voor die regeling in aanmerking 
komen wegens arbeidsongevallen of ongevallen op de weg naar of van het 
werk die zich sedert 1 januari 1957 hebben voorgedaan of wegens be-
roepsziekten die sedert die datum zijn vastgesteld. 

 
 Is het slachtoffer voor ten minste 30 pct. invalide of is hij overleden, dan 

kunnen het slachtoffer of zijn rechthebbenden vragen om voor die regeling 
in aanmerking te komen wegens ongevallen die zich hebben voorgedaan of 
beroepsziekten die zijn vastgesteld vóór 1 januari 1957 voor zover, wat de 
ongevallen op de weg naar en van het werk betreft, deze zich niet hebben 
voorgedaan op een datum, die de datum van 15 februari 1946 voorafgaat. 

 
 Voor de toepassing van deze paragraaf kunnen de aanvragers zich niet 

beroepen op het vermoeden gevestigd in artikel 2, eerste lid. 
 
 § 2. Renten verkregen ingevolge § 1 worden eerst met uitwerking op 

1 januari 1967 toegekend. 
 
 § 3. Vorderingen tot uitbetaling van de bij dit artikel bepaalde vergoedingen 

verjaren na verloop van drie jaar te rekenen van de inwerkingtreding van 
het in § 1 bedoelde koninklijk besluit. 

 
Art. 26 De leden en gewezen leden van een personeel waarop een koninklijk be-

sluit de bij deze wet ingestelde regeling toepasselijk heeft verklaard, alsook 
hun rechthebbenden kunnen vragen, dat zij voor geheel die regeling in 
aanmerking komen wegens arbeidsongevallen of ongevallen op de weg 
naar of van het werk die zich sedert 1 januari 1967 hebben voorgedaan of 
wegens beroepsziekten die sedert die datum zijn vastgesteld. 

  
 Ingeval deze personen echter onder de toepassing zouden vallen van de 

wetsbepalingen inzake herstel van schade uit arbeidsongevallen, uit onge-
vallen op de weg naar en van het werk of uit beroepsziekten, kunnen zij de 
gunstigste herstelregeling genieten. 

 
Art. 27 Deze wet treedt in werking op 1 januari 1967. 
 
 
                                                 
1  De woorden "de preventie van of" werden in de titel van deze wet ingevoegd bij art. 2 van de wet van 
19 oktober 1998. 
2  De wijzigingen aangebracht bij de artikelen 3, 5 en 6 van de wet van 11 mei 2007 treden in werking 
op 2 juli 2007. De wijzigingen aangebracht bij de artikelen 2, 4 en 7 van die wet treden in werking op 26 
juni 2007. Voor de ongevallen overkomen vóór deze datum en voor de beroepsziekten waarvan de scha-
deloosstelling vóór deze datum werd gevraagd blijven de bepalingen gelden zoals zij van kracht waren 
vóór de inwerkingtreding van de wet van 11 mei 2007 (Wet 11 mei 2007, art. 19). 
3  Zie ook het K.B. van 26 april 1999 (B.S. 26 juni – tweede uitgave). 
4  Art. 1, eerste lid, 2° werd vervangen bij art. 3, 1° van de wet van 22 maart 1999 met ingang van 
30 april 1999 en heeft uitwerking op 1 augustus 1992 wat de door de Koning aangewezen autonome 
overheidsbedrijven betreft. 
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5 De woorden “de instellingen van openbaar nut” werden vervangen door de woorden “de publiekrech-
telijke rechtspersonen en de instellingen van openbaar nut” bij art. 2, 1° van de wet van 17 mei 2007 met 
uitwerking op 23 april 2003 (Wet 17 mei 2007, art. 28, 1°). 
6  De woorden "enkel wat het personeel betreft dat niet met een arbeidsovereenkomst in dienst is ge-
nomen" werden ingevoegd met ingang van 1 januari 2003 (Programmawet 2 augustus 2002, art. 46). 
7  De woorden "en de naamloze vennootschap van privaatrecht Brussels International Airport Company 
of zijn rechtsopvolgers, uitsluitend voor wat betreft de personeelsleden bedoeld bij artikel 1,15° van het 
koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van B.I.A.C. in een naamloze vennootschap 
van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties" werden toegevoegd bij art. 20, § 2 van het K.B. 
van 27 mei 2004. 
8 Art. 1, eerste lid, 8°, zoals vervangen bij art. 2, 3° van de wet van 17 mei 2007, heeft uitwerking op 
1 maart 1996. 
9 Art. 1, eerste lid, 10° werd toegevoegd bij art. 36 van de wet van 27 december 2000 en vervangen bij 
art. 401, 1° van de wet van 22 december 2003 met ingang van 1 april 2001. 
10 Art. 1, eerste lid, 11° werd toegevoegd bij art. 401, 2° van de wet van 22 december 2003 met ingang 
van 1 april 2001. 
11 Art. 1, eerste lid, 12° werd toegevoegd bij art. 112 van de wet van 27 december 2006 met ingang van 
1 januari 2007. 
12 Dit lid werd ingevoegd bij art. 3 van de wet van 19 oktober 1998 met uitwerking op 14 juli 1995. 
13  Dit lid werd toegevoegd bij art. 3, 2° van de wet van 22 maart 1999 met ingang van 30 april 1999. 
14  Dit lid werd toegevoegd bij art. 2, 5° van de wet van 17 mei 2007 met ingang van 1 juli 2007. 
15 Art. 3, eerste lid, 1°, c) werd ingevoegd bij art. 5, 1° van de wet van 17 mei 2007 met ingang van 1 juli 
2007. Voor elke verergering na de herzieningstermijn en vóór 1 juli 2007, is de verergeringsbijslag ver-
schuldigd ten vroegste vanaf 1 januari 2006 (Wet 17 mei 2007, art. 26). 
16 Art. 3, eerste lid, 2°, c) werd ingevoegd bij art. 5, 2° van de wet van 17 mei 2007 met ingang van 1 juli 
2007. De overlijdensbijslag is verschuldigd voor elk overlijden na 31 december 2005 (Wet 17 mei 2007, 
art. 26). 
17 Art. 3bis, tweede lid, tweede volzin, zoals vervangen bij art. 6, 1° van de wet van 17 mei 2007, heeft 
uitwerking op 1 juli 2004 (Wet 17 mei 2007, art. 28, 3°). 
18  Het bedrag van 24.332,08 EUR werd ingevoerd bij art. 7, 1° van de wet van 17 mei 2007 en is van 
toepassing op de renten die verschuldigd zijn vanaf 1 januari 2005 (Wet 17 mei 2007, art. 27). 
19  Zie ook de omzendbrief nr. 527 van 11 juli 2002 (B.S. 3 augustus). 
20  Art. 4bis is niet van toepassing op de arbeidsongevallen, op de ongevallen op de weg naar en van 
het werk en op de beroepsziekten indien de datum van de consolidatie of het tijdstip waarop de onge-
schiktheid een blijvend karakter vertoont, vóór de inwerkingtreding van het K.B. nr. 280 van 30 maart 
1984 ligt, t.t.z. 6 april 1984 
21 Art. 9, § 1, 3° werd opgeheven bij art. 5, 3° van de wet van 11 mei 2007. 
22  Het percentage van 10 pct. werd vervangen door 16 pct. bij art. 1 van het K.B. van 8 augustus 1997. 
Deze bepaling is niet toepasselijk op de arbeidsongevallen, op de ongevallen op de weg naar en van het 
werk en op de beroepsziekten indien de datum van de consolidering of de datum waarop de tijdelijke 
ongeschiktheid van blijvende aard wordt, vóór 1 september 1997 valt (wet 22 maart 1999, art. 31). 
23  Het tweede lid van dit artikel, zoals toegevoegd bij art. 78 van de wet van 30 maart 1994, is niet van 
toepassing op de arbeidsongevallen, op de ongevallen op de weg naar en van het werk en op de be-
roepsziekten als de datum van consolidatie of de datum waarop de tijdelijke ongeschiktheid permanent 
wordt, vóór 1 januari 1994 valt. 
 Het percentage van 10 pct. werd vervangen door 16 pct. bij art. 2 van het K.B. van 8 augustus 1997. 
Deze laatste bepaling is niet toepasselijk op de arbeidsongevallen, op de ongevallen op de weg naar en 
van het werk en op de beroepsziekten indien de datum van de consolidering of de datum waarop de tijde-
lijke ongeschiktheid van blijvende aard wordt, vóór 1 september 1997 valt (Wet 22 maart 1999, art. 31). 
24 Art. 14, § 1, 5° en 6° werden toegevoegd bij art. 15, 4° van de wet van 17 mei 2007.  
25  Dit lid, zoals vervangen bij art. 7 van de wet van 20 mei 1997, treedt in werking op 1 augustus 1997. 
Het is ook van toepassing op de arbeidsongevallen, op de ongevallen op de weg naar en van het werk en 
op de beroepsziekten die zijn aangegeven voor 1 augustus 1997 en waarover nog geen gerechtelijke 
beslissing is genomen die in kracht van gewijsde is gegaan (Wet van 20 mei 1997, art. 8). 
 Ten aanzien van de personeelsleden, aan wie een rente en/of een kapitaal wordt (werd) toegekend 
ingevolge een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar of van het werk of een beroepsziekte waar-
van zij het slachtoffer zijn geweest voor 1 augustus 1997, wordt de beslissing van het Rekenhof om haar 
visum te weigeren wegens het overschrijden van de verjaringstermijn bedoeld in artikel 20 van de wet 
van 3 juli 1967 voor onbestaande gehouden, wanneer de overschrijding van deze termijn niet te wijten is 
aan de betrokken personeelsleden (Wet van 20 mei 1997, art. 9). 
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26 Deze zin werd toegevoegd bij art. 20 van de wet van 17 mei 2007. 
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Wet van 12 juli 1967  
(Staatsblad 28 juli) 
 
betreffende de inruststelling van de magistraten en de griffiers van de vaste militaire gerechten 
en militaire gerechten te velde, en de pensioenregeling voor hun weduwen en wezen. 
 
Art. 1 Artikel 152 van het Wetboek van militaire strafrechtspleging wordt hersteld in de vol-

gende lezing : 
 
 "De bepalingen van de wetten en besluiten betreffende de inruststelling van de ma-

gistraten en griffiers van de rechterlijke orde en de pensioenregeling van hun wedu-
we en wezen vinden toepassing op de magistraten en griffiers van de vaste militaire 
gerechten en militaire gerechten te velde, met uitsluiting van de burgerlijke rechters 
en van de militaire leden". 

 
Art. 2 Binnen drie maanden vanaf de dag van de inwerkingtreding van deze wet, kunnen 

de in het vorige artikel bedoelde magistraten en griffiers wier diensten geen aanlei-
ding hebben gegeven tot een inhouding met het oog op de vestiging van een overle-
vingspensioen ten voordele van hun weduwe en wezen, hun vroegere diensten en 
hun diploma's overeenkomstig de van kracht zijnde wetten doen gelden, mits zij zich 
ertoe verbinden voor de in aanmerking te nemen tijd een bijdrage te storten, gelijk 
aan die welke op de werkelijk ontvangen wedde zou moeten geheven geworden zijn. 

 
Art. 3 Binnen de in artikel 2 bepaalde termijn hebben de weduwen van de in artikel 1 be-

doelde magistraten en griffiers die in functie overleden zijn, recht op een overle-
vingspensioen mits zij zich ertoe verbinden voor de in aanmerking te nemen duur 
een bijdrage te storten, gelijk aan die welke op de werkelijk ontvangen wedde zou 
moeten ingehouden geworden zijn. 

 
Art. 4 Deze wet treedt in werking de eerste dag van de maand na de bekendmaking ervan 

in het Belgisch Staatsblad. 
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Wet van 10 oktober 1967  
(Staatsblad 31 oktober) 
 
houdende het Gerechtelijk Wetboek. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 1 april 1969 (Staatsbl. 29 april), 27 juni 1969 (Staatsbl. 15 juli), 
12 mei 1971 (Staatsbl. 26 mei), 17 juni 1971 (Staatsbl. 13 juli), 7 augustus 1974 (Staatsbl. 
18 september), 9 juli 1975 (Staatsbl. 23 juli), 13 juli 1976 (Staatsbl. 26 oktober), 17 juli 1984 
(Staatsbl. 21 juli), 31 juli 1984 (Staatsbl. 10 augustus), 31 januari 1986 (Staatsbl. 27 februari), 
31 maart 1987 (Staatsbl. 27 mei), het K.B. van 23 oktober 1989 (Staatsbl. 23 november), de 
wetten van 20 juli 1991 (Staatsbl. 1 augustus), 14 januari 1993 (Staatsbl. 20 februari), 19 mei 
1995 (Staatsbl. 3 augustus), het K.B. van 20 februari 1997 (Staatsbl. 25 maart), de wetten van 
6 mei 1997 (Staatsbl. 25 juni), 22 februari 1998 (Staatsbl. 3 maart - eerste uitgave), 
22 december 1998 (Staatsbl. 2 februari 1999), 25 januari 1999 (Staatsbl. 6 februari), 18 maart 
1999 (Staatsbl. 29 mei), 24 maart 1999 (Staatsbl. 7 april), 24 december 1999 (Staatsbl. 
31 december - derde uitgave), 24 maart 2000 (Staatsbl. 4 mei), 17 juli 2000 (Staatsbl. 
1 augustus), 22 maart 2001 (Staatsbl. 29 maart - eerste uitgave), 9 maart 2003 (Staatsbl. 
6 juni), 22 april 2003 (Staatsbl. 19 mei - eerste uitgave), 3 mei 2003 (Staatsbl. 2 juni), 
22 december 2003 (Staatsbl. 31 december - eerste uitgave), de programmawetten van 
22 december 2003 (Staatsbl. 31 december - eerste uitgave), 9 juli 2004 (Staatsbl. 15 juli - 
tweede uitgave), het K.B. van 27 december 2004 (Staatsbl. 31 december - vijfde uitgave), de 
wetten van 27 december 2005 (Staatsbl. 30 december – tweede uitgave), 20 juli 2006 (Staatsbl. 
28 juli – tweede uitgave), de programmawet (I) van 27 december 2006 (Staatsbl. 28 december 
– derde uitgave) en de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie 
(Staatsbl. 30 december – 4de uitgave) 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 De volgende bepalingen, die het Gerechtelijk Wetboek en zijn bijvoeg-

sel uitmaken, regelen de organisatie, de bevoegdheid en de rechtsple-
ging van de hoven en rechtbanken. 

 
 GERECHTELIJK WETBOEK 
 
 DEEL II. RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
 
 BOEK II. GERECHTELIJKE AMBTEN 
 
 TITEL IV. INRUSTSTELLING, PENSIONERING EN EMERITAAT 
 
 HOOFDSTUK I. Inruststelling 
 
Art. 383 Vervangen bij de wet van 17 juli 1984, art. 8 en gewijzigd bij de wetten 

van 22 december 1998, art. 85 (1) en 3 mei 2003, art. 48. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003, art. 48. 
 
 De magistraten van de Rechterlijke Orde houden op hun ambt uit te 

oefenen en worden in rust gesteld op het einde van de maand in de 
loop van dewelke zij de leeftijd bereiken van : 

 
 zeventig jaar wat de leden van het Hof van Cassatie betreft; 
 
 zevenenzestig jaar wat de leden van de andere rechtscolleges betreft 
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 of wanneer zij wegens een ernstige en blijvende gebrekkigheid niet 
langer in staat zijn hun ambt naar behoren te vervullen. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 22 december 1998, art. 85. 
 
 Evenwel kunnen, op hun verzoek, magistraten toegelaten tot de inrust-

stelling wegens hun leeftijd zoals bedoeld in § 1 naargelang van het ge-
val door de eerste voorzitters van de hoven van beroep en arbeidsho-
ven, de voorzitters van de rechtbanken of door de procureurs-generaal 
bij de hoven van beroep worden aangewezen om het ambt van plaats-
vervangend magistraat uit te oefenen tot zij de leeftijd van 70 jaar heb-
ben bereikt. 

 
 § 3. De bepalingen van § 2 zijn niet van toepassing op de eerste voor-

zitters van het Hof van Cassatie, de hoven van beroep en de arbeids-
hoven, de procureurs-generaal bij het Hof van Cassatie en de hoven 
van beroep, de voorzitters van de rechtbanken, de procureurs des Ko-
nings en de arbeidsauditeurs. 

 
Art.383bis  Ingevoegd bij de wet van 17 juli 1984, art. 9, aangevuld bij de wet van 

31 januari 1986, art. 1 en gewijzigd bij de wet van 22 december 1998, 
art. 86 (1). 

 
 § 1. Aangevuld bij de wet van 31 januari 1986, art. 1, 2° en gewijzigd bij 

de wet van 22 december 1998, art. 86, 2° (voorheen § 2). 
 
 Op hun verzoek en op voorstel, wat betreft de zittende magistratuur, 

van de eerste voorzitter of van de voorzitter van het rechtscollege waar-
toe zij behoren en, wat betreft de magistraten van het openbaar minis-
terie, van de procureur-generaal onder wiens gezag zij staan, kunnen 
de magistraten van de Rechterlijke Orde tot de inruststelling toegelaten 
wegens het bereiken van de leeftijd zoals bedoeld in artikel 383, § 1, 
door de Koning gemachtigd worden om hun ambt uit te oefenen tot dat 
er voorzien is in de plaats die is opengevallen in hun rechtscollege. De 
machtiging mag een termijn van zes maanden niet overschrijden en is 
niet hernieuwbaar. 

 
 Het voorstel wordt, wat de vrederechters en de rechters in de politie-

rechtbank betreft, gedaan door de voorzitter van de rechtbank van eer-
ste aanleg. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 22 december 1998, art. 86, 3° (voorheen 

§ 3). 
 
 De bepalingen van § 1 zijn niet van toepassing op de eerste voorzitters 

van het Hof van Cassatie, de hoven van beroep en de arbeidshoven, de 
procureurs-generaal bij het Hof van Cassatie en de hoven van beroep, 
de voorzitters van de rechtbanken, de procureurs des Konings en de 
arbeidsauditeurs. 

 
 § 3. Gewijzigd bij de wet van 22 december 1998, art. 86, 4° (voorheen 

§ 4). 
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 De magistraten die hun ambt uitoefenen krachtens de § 1 behouden ten 
aanzien van de magistraten die in dezelfde kamer zitting hebben, de 
rang die zij bekleedden bij hun inruststelling. 

 
 § 4. Gewijzigd bij de wet van 22 december 1998, art. 86, 5° (voorheen 

§ 5). 
 
 De magistraten die hun ambt vervullen krachtens de § 1, genieten hun 

wedde overeenkomstig de bepalingen van titel III van Boek II, en niet 
hun pensioen. 

 
Art. 384 De voorzitters en raadsheren van het Hof van Cassatie en van de ho-

ven van beroep en van de arbeidshoven, die door een ernstige en blij-
vende gebrekkigheid zijn aangetast en niet om hun inruststelling heb-
ben verzocht, worden bij ter post aangetekende brief ambtshalve of op 
vordering van het openbaar ministerie gewaarschuwd door de eerste 
voorzitter van het hof waartoe zij behoren of door degene die hem ver-
vangt. Betreft het de eerste voorzitter van die hoven, dan waarschuwt 
het hoofd van het parket. 

 
 In dezelfde gevallen worden de rechters in de rechtbanken van eerste 

aanleg, in de rechtbanken van koophandel, de vrederechters en de 
rechters in de politierechtbank op dezelfde wijze gewaarschuwd door 
de eerste voorzitter van het hof van beroep en de rechters in de ar-
beidsrechtbank door de eerste voorzitter van het arbeidshof. 

 
Art. 385 Heeft de magistraat binnen een maand na de waarschuwing niet om 

zijn inruststelling verzocht, dan komen het Hof van Cassatie, het hof 
van beroep of het arbeidshof in de raadkamer in algemene vergadering 
bijeen om, het openbaar ministerie in zijn schriftelijke conclusies ge-
hoord, uitspraak te doen, het eerste over de inruststelling van zijn le-
den, het tweede over de inruststelling van zijn leden, van de leden der 
rechtbanken van eerste aanleg en van de rechtbanken van koophandel, 
van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank, en het der-
de over de inruststelling van zijn leden en die van de arbeidsrechtban-
ken. 

 
 Ten minste vijftien dagen vóór de datum waarop de vergadering van het 

hof is vastgesteld, wordt aan de betrokken magistraat kennis gegeven 
van de dag en het uur van de zitting, en wordt hij tegelijk verzocht zijn 
opmerkingen schriftelijk naar voren te brengen. 

 
 Die kennisgeving en dat verzoek worden hem toegezonden bij ge-

rechtsbrief. 
 
Art. 386 Van de beslissing wordt aan de betrokkene terstond kennis gegeven. 

Heeft deze zijn opmerkingen niet naar voren gebracht, dan gaat de be-
slissing eerst in kracht van gewijsde nadat daartegen binnen vijf dagen, 
te rekenen van de kennisgeving, niet in verzet is gekomen.  

 
Art. 387 De beslissing gewezen op de opmerkingen van de magistraat of op zijn 

verzet, is in laatste aanleg. 
 
 Wanneer de vormvoorschriften niet zijn in acht genomen, kunnen 

evenwel de betrokken magistraat en het openbaar ministerie zich tegen 
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de beslissing van het hof van beroep en van het arbeidshof in cassatie 
voorzien binnen vijf dagen te rekenen van de dag waarop de beslissing 
in kracht van gewijsde is gegaan. 

 
 De eerste voorzitter van het Hof van Cassatie brengt de gronden van 

de voorziening in cassatie schriftelijk ter kennis van de betrokken magi-
straat of van de procureur-generaal bij het hof van beroep. 

 
Art. 388 De kennisgevingen worden gedaan door de hoofdgriffier, die daarvan 

bij proces-verbaal moet doen blijken. 
 
 Woont de magistraat niet in de stad waar het hof zijn zetel heeft, dan 

doet de griffier de kennisgeving bij gerechtsbrief. 
 
 Verzet en voorziening in cassatie worden ter griffie ontvangen en in een 

speciaal register ingeschreven. 
 
Art. 389 De beslissingen van de hoven, in het geval bedoeld in de artikelen 385 

tot 388, worden aan de minister van Justitie toegezonden binnen vijftien 
dagen nadat zij in kracht van gewijsde zijn gegaan. 

 
Art. 390 Vervangen bij de wet van 22 december 1998, art. 87 (1), aangevuld bij 

de wet van 17 juli 2000 (2) en gewijzigd bij de wetten van 3 mei 2003, 
art. 49 en 22 december 2003, art. 17. 

 
 De bepalingen van de artikelen 383 tot 389 zijn van toepassing op de 

plaatsvervangende rechters. Met uitzondering van artikel 383bis zijn 
deze bepalingen eveneens van toepassing op de werkende en plaats-
vervangende raadsheren in sociale zaken en op de rechters in sociale 
zaken en in handelszaken en de plaatsvervangende raadsheren, met 
uitzondering van de wegens hun leeftijd in rust gestelde magistraten die 
zitting kunnen hebben tot de leeftijd van 70 jaar. 

 
 HOOFDSTUK II. Pensioen en emeritaat 
 
Art. 391 Aangevuld bij de wet van 17 juli 1984, art. 10, gewijzigd bij de wetten 

van 25 januari 1999, art. 234 en 3 mei 2003, art. 50 en aangevuld bij de 
wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justi-
tie, art. 2  

 
 De magistraat die wegens de in artikel 383 bepaalde leeftijd in ruste is 

gesteld en dertig jaren dienst heeft waarvan ten minste vijftien in de 
magistratuur, heeft aanspraak op het emeritaat. 

 
 Het emeritaatspensioen is gelijk aan de referentiewedde bepaald in 

artikel 8, § 1, van de algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pen-
sioenen van 21 juli 1844. Voor de toepassing van het tweede en het 
vierde lid van die bepaling worden de in artikel 58bis, 2°, 3° en 4° be-
doelde aanwijzingen gelijkgesteld met vaste benoemingen. (3) 

 
 Heeft de magistraat geen dertig jaren dienst, dan wordt het pensioen 

met een dertigste verminderd voor ieder jaar dat hij te kort komt om dat 
getal te bereiken. 
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 Bij wijziging van de weddeschalen wordt het bedrag van het pensioen 
verhoogd of verlaagd met inachtneming van de nieuwe wedde die aan 
een magistraat in dienst met dezelfde rang en anciënniteit wordt toege-
kend, met dien verstande dat de in ruste gestelde magistraat geacht 
wordt die wedde te hebben genoten over de laatste vijf jaren. 

 
 Het ambt uitgeoefend op grond van artikel 383bis wordt niet in aanmer-

king genomen bij de berekening van het pensioen. 
 
Art. 391/1 Ingevoegd bij de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalin-

gen inzake justitie, art. 2 

 In afwijking van artikel 391 kunnen de magistraten die op 1 januari 2012 
de leeftijd van 55 jaar niet hebben bereikt geen aanspraak maken op het 
pensioen berekend op basis van artikel 391. 

Niettemin behouden zij het voordeel van het tantième 1/30ste voorzien 
in artikel 391 voor de diensten gepresteerd in de magistratuur tot 
31 december 2011. Indien zij ten minste vijftien jaren in de magistratuur 
hebben, behouden zij bovendien eveneens het voordeel van het tantiè-
me 1/30e voor de andere diensten dan deze gepresteerd in de magistra-
tuur. 

Voor de diensten gepresteerd vanaf 1 januari 2012 wordt het tantième 
1/30e vervangen door het tantième 1/48e (4) 

 
Art. 392 Gewijzigd bij de wet van 17 juni 1971, art. 9, aangevuld bij de wet van 

17 juli 1984, art. 11 en gewijzigd bij de wetten van 25 januari 1999, 
art. 235 en 3 mei 2003, art. 51. 

 
 De magistraat van wie bevonden is dat hij wegens een gebrekkigheid 

niet meer in staat is zijn ambt te vervullen maar die de voor het emeri-
taat vereiste leeftijd niet heeft, kan ongeacht zijn leeftijd gepensioneerd 
worden. Indien zijn ambt echter een bijbetrekking is, kan het pensioen 
wegens ongeschiktheid slechts worden verleend na vervulling van vijf 
dienstjaren. De Koning bepaalt wat een bijbetrekking in de zin van dit 
artikel is (5). 

 
 Het pensioen wordt voor elk van de eerste vijf dienstjaren in de magi-

stratuur uitgekeerd op basis van een dertigste van de in artikel 8, § 1, 
van voormelde algemene wet van 21 juli 1844 omschreven referentie-
wedde en voor elk volgend dienstjaar in de magistratuur op basis van 
een vijfendertigste van dezelfde wedde. Voor de toepassing van het 
tweede en het vierde lid van die bepaling worden de in artikel 58bis, 2°, 
3° en 4° bedoelde aanwijzingen gelijkgesteld met vaste benoemingen. 
(6) 

 
 Dienstjaren die krachtens de wet op de pensioenregeling van de leden 

van het burgerlijk rijkspersoneel in aanmerking komen, maar niet in de 
magistratuur zijn doorgebracht, worden aangerekend naar de grondsla-
gen in de geldende wetten bepaald. 

 
 Bij wijziging van de weddeschalen wordt het bedrag van het pensioen 

verhoogd of verlaagd volgens de in artikel 391 gestelde regel. 
 
 Naargelang van het geval maakt de eerste voorzitter van het hof van 

beroep of van het arbeidshof, de voorzitter van de rechtbank of de pro-
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cureur-generaal bij het hof van beroep een einde aan het ambt van 
plaatsvervangend magistraat aangewezen overeenkomstig artikel 383, 
§ 2, hetzij op verzoek van de magistraat, hetzij ambtshalve, hetzij indien 
de magistraat wegens gebrekkigheid niet meer in staat wordt bevonden 
zijn ambt te vervullen. 

 
Art. 392/1 Ingevoegd bij de wet van 28 december 2011, art. 3 

 In afwijking van artikel 392 worden voor de magistraat die op 1 januari 
2012 de leeftijd van 55 jaar niet heeft bereikt en van wie bevonden is 
dat hij wegens een gebrekkigheid niet meer in staat is zijn ambt te ver-
vullen, de tantièmes 1/30e en 1/35ste voorzien in artikel 392, tweede 
lid, vervangen door het tantième 1/48e voor de diensten gepresteerd 
vanaf 1 januari 2012. (7) 

 
Art. 393 Gewijzigd bij de wet van 9 maart 2003, art. 2. 
 
 § 1. § 1 geworden en gewijzigd bij de wet van 9 maart 2003, art. 2, 

1°(8). 
 
 Wegens hun diploma van doctor of van licentiaat in de rechten wordt 

vier jaar werkelijke dienst in de magistratuur aangerekend ten voordele 
van de magistraten die in ruste worden gesteld wegens een gebrekkig-
heid of op de in artikel 383 bepaalde leeftijd, maar die niet het vereiste 
aantal dienstjaren hebben om het bij de wet bepaalde maximumpensi-
oen te verkrijgen. 

 
 § 2. Toegevoegd bij de wet van 9 maart 2003, art. 2, 2° (8) 
 
 De gerechtelijke stage wordt beschouwd als werkelijke diensttijd in de 

magistratuur. Voor de berekening van het rustpensioen wordt deze 
diensttijd in aanmerking genomen naar rata van 1/60 per jaar dienst. 

 
Art. 394 De bepalingen van de artikelen 391 tot 393 zijn van toepassing op de 

magistraten van het parket. 
 
Art. 395 Wanneer een magistraat die heeft opgehouden zijn ambt uit te oefenen 

ten einde het in artikel 308 bedoelde ambt te vervullen, na het uitvoeren 
van zijn opdracht wordt hersteld in het ambt dat hij niet verder had uit-
geoefend, dan wel opnieuw wordt benoemd tot dit ambt of tot een ander 
hiermee gelijkstaand of hoger rechterlijk ambt, wordt het bedrag van 
zijn pensioen of van zijn emeritaatspensioen berekend alsof hij nooit 
had opgehouden zijn ambt uit te oefenen. 

 
 Dit geldt mede voor de gevallen van artikel 361. 
 
Art. 396 Geen pensioen mag hoger zijn dan de wedde die voor de vereffening 

als grondslag heeft gediend. 
 
Art. 397 De wetten op de pensioenregeling voor de leden van het burgerlijk 

rijkspersoneel en hun rechtverkrijgenden zijn van toepassing op de ma-
gistraten die niet voldoen aan de vereisten om voor de bepalingen van 
dit hoofdstuk in aanmerking te komen. 

 
 HOOFDSTUK IIbis. Pensionering en pensioen van de referendaris-

sen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen en de par-
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ketjuristen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eer-
ste aanleg 

 (Ingevoegd bij de wet van 6 mei 1997, art. 20; opschrift vervangen door 
de wet van 24 maart 1999, art. 21). 

 
Art. 397bis Ingevoegd bij de wet van 6 mei 1997, art. 20 en gewijzigd bij de wet van 

24 maart 1999, art. 22, 1° en 2°. 
 
 De referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en 

de parketjuristen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van 
eerste aanleg houden op hun ambt uit te oefenen en worden gepensio-
neerd wanneer zij de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt of wanneer zij 
wegens een ernstige en blijvende gebrekkigheid niet meer in staat zijn 
hun ambt naar behoren te vervullen. 

 
 De algemene wet op de burgerlijke pensioenen is mede van toepassing 

op de gepensioneerde referendarissen en parketjuristen. 
 
 
 DEEL V. BEWAREND BESLAG EN MIDDELEN TOT TENUITVOER-

LEGGING 
 EERSTE TITEL. VOORAFGAANDE REGELS 
 
 HOOFDSTUK V. Goederen die niet in beslag kunnen worden ge-

nomen 
 
Art. 1409 Gewijzigd bij de wetten van 14 januari 1993, art. 7,  24 maart 2000, 

art. 2, de programmawet van 22 december 2003, art. 377 en de wetten 
van 27 december 2005, art. 2 en 20 juli 2006, art. 15. (9) (10) 

 
 § 1. Gewijzigd bij de wetten van 14 januari 1993, art. 7, 1° en 2°, 

24 maart 2000, art. 2, 1°, de programmawet van 22 december 2003, 
art. 377, 1° en 2° en de wetten van 27 december 2005, art. 2 en 20 juli 
2006, art. 15, 1°. 

 
 Bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een 

leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsmede die welke 
worden uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van 
een ander persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, 
en het vakantiegeld betaald krachtens de wetgeving op de jaarlijkse va-
kantie kunnen onbeperkt overgedragen of in beslag genomen worden, 
voor het gedeelte van hun totaal bedrag boven 35.000 frank per kalen-
dermaand. 

 
 Het gedeelte van die bedragen boven 29.000 frank en tot ten hoogste 

32.000 frank per kalendermaand, kan niet worden overgedragen of in 
beslag genomen voor meer dan 30 % in totaal; het gedeelte boven 
32 000 frank en tot ten hoogste 35 000 frank per kalendermaand, kan 
niet worden overgedragen of in beslag genomen voor meer dan 40 % in 
totaal; het gedeelte boven 27 000 frank en tot ten hoogste 29 000 frank 
per kalendermaand, kan niet worden overgedragen of in beslag geno-
men voor meer dan een vijfde in totaal. 

 
 Het gedeelte van genoemde bedragen dat 27 000 frank per kalender-

maand niet te boven gaat, is niet vatbaar voor overdracht of beslag. 



© PDOS – januari 2013 - 8 - 
Wet van 10 oktober 1967 

 
 Wanneer personen die inkomsten genieten bedoeld in het eerste lid 

één of meer kinderen ten laste hebben, wordt het voor beslag of over-
dracht vatbare bedrag, binnen de grenzen ervan, verminderd met 50 
euro per kind ten laste. De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad wat moet verstaan worden onder kind ten 
laste. (11) 

 
 Hij bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad 

eveneens de regels voor de bewijsvoering, erin begrepen de bewijs-
kracht en de geldigheidsduur van de bewijzen alsook de regels van 
rechtspleging. Daartoe kan Hij, tot 31 december 2004, wettelijke bepa-
lingen uitvaardigen en wijzigen, zelfs inzake aangelegenheden die de 
Grondwet uitdrukkelijk aan de wet voorbehoudt, met uitsluiting van de 
aangelegenheden waarvoor de meerderheid voorgeschreven in artikel 
4, derde lid, van de Grondwet wordt vereist. Vóór 1 januari 2005 dient 
de Koning bij de Kamer van volksvertegenwoordigers een wetsontwerp 
in ter bekrachtiging van de besluiten uitgevaardigd krachtens dit lid en 
die wettelijke bepalingen uitvaardigen of wijzigen. De besluiten die vóór 
1 januari 2006 niet worden bekrachtigd hebben geen uitwerking. 

 
 § 1bis. Ingevoegd bij de wet van 24 maart 2000, art. 2, 2° en gewijzigd 

bij de programmawet van 22 december 2003, art. 377, 3° en 4° en de 
wet van 20 juli 2006, art. 15, 2°. 

 
 Inkomsten uit andere activiteiten dan deze bedoeld in § 1, kunnen on-

beperkt overgedragen of in beslag genomen worden, voor het gedeelte 
van hun totaal bedrag boven 35 000 frank per kalendermaand. 

 
 Het gedeelte van die bedragen boven 29 000 frank en tot ten hoogste 

35 000 frank per kalendermaand, kan niet worden overgedragen of in 
beslag genomen voor meer dan twee vijfde in totaal; het gedeelte bo-
ven 27 000 frank en tot ten hoogste 29 000 frank per kalendermaand, 
kan niet worden overgedragen of in beslag genomen voor meer dan 
een vijfde in totaal. 

 
 Het gedeelte van die bedragen dat 27 000 frank per kalendermaand 

niet te boven gaat, is niet vatbaar voor overdracht of beslag. 
 
 Wanneer personen die inkomsten genieten, bedoeld in het eerste lid, 

één of meer kinderen ten laste hebben, wordt het voor beslag of over-
dracht vatbare bedrag, binnen de grenzen ervan, verminderd met 50 
euro per kind ten laste. De Koning bepaalt bij een in Ministerraad over-
legd koninklijk besluit wat moet verstaan worden onder kind ten laste. 
(11).  

 
 Hij bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad 

eveneens de regels voor de bewijsvoering, erin begrepen de bewijs-
kracht en de geldigheidsduur van de bewijzen alsook de regels van 
rechtspleging. Daartoe kan Hij, tot 31 december 2004 wettelijke bepa-
lingen uitvaardigen en wijzigen, zelfs inzake aangelegenheden die de 
Grondwet uitdrukkelijk aan de wet voorbehoudt met uitsluiting van de 
aangelegenheden waarvoor de meerderheid voorgeschreven in artikel 
4, derde lid, van de Grondwet wordt vereist. Voor 1 januari 2005 dient 
de Koning bij de Kamer van volksvertegenwoordigers een wetsontwerp 



© PDOS – januari 2013 - 9 - 
Wet van 10 oktober 1967 

in ter bekrachtiging van de besluiten uitgevaardigd krachtens dit lid en 
die wettelijke bepalingen uitvaardigen of wijzigen. De besluiten die voor 
1 januari 2006 niet worden bekrachtigd hebben geen uitwerking. 

 
 § 2. Toegevoegd bij de wet van 14 januari 1993, art. 7, 3° en gewijzigd 

bij de wet van 24 maart 2000, art. 2, 3°. 
 
 Elk jaar past de Koning de in § 1 en § 1bis bepaalde bedragen aan, 

rekening houdend met het indexcijfer van de consumptieprijzen van de 
maand november van elk jaar. 

 
 Voor de bedragen vermeld in de eerste drie leden van § 1 en § 1bis is 

het aanvangsindexcijfer dat van de maand november 1989. Voor het 
bedrag vermeld in het vierde lid van § 1 en § 1bis is het aanvangsin-
dexcijfer dat van de maand van de publicatie in het Belgisch Staatsblad 
van de wet van 24 maart 2000 tot wijziging van de artikelen 1409, 
1409bis, 1410 en 1411 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op 
de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbaar is voor 
overdracht of beslag. 

 
 Elke verhoging of verlaging van het indexcijfer brengt een verhoging of 

verlaging van de bedragen met zich mee, overeenkomstig de volgende 
formule : het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag, vermenigvul-
digd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcij-
fer. Het resultaat wordt afgerond tot het hogere honderdtal. 

 
 Het aldus aangepaste laatste bedrag mag evenwel nooit lager zijn dan 

het bedrag bepaald bij artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 7 augustus 
1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, dat van 
kracht zal zijn op 1 januari van het jaar volgend op de aanpassing, afge-
rond tot het hogere duizendtal. 

 
 Binnen de eerste vijftien dagen van de maand december van elk jaar, 

worden de nieuwe bedragen bekendgemaakt in het Belgisch Staats-
blad. Zij worden van kracht vanaf 1 januari van het jaar volgend op hun 
aanpassing. 

 
 § 3. Toegevoegd bij de wet van 14 januari 1993, art. 7, 3° en gewijzigd 

bij de wet van 24 maart 2000, art. 2, 4°. 
 
 De Koning kan bovendien de in § 1 en § 1bis bepaalde bedragen na 

advies van de Nationale Arbeidsraad aanpassen, rekening houdend 
met de economische toestand. 

 
 Het besluit treedt in werking op 1 januari van het jaar na dat waarin het 

is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
 
Art. 1409bis Ingevoegd bij de wet van 14 januari 1993, art. 8 en gewijzigd bij de wet 

van 24 maart 2000, art.3. 
 
 De schuldenaar die niet beschikt over inkomsten als bedoeld in artikel 

1409, kan voor hem en zijn gezin de noodzakelijke inkomsten behou-
den welke berekend worden overeenkomstig de artikelen 1409, § 1, en 
1411. 
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 Iedere aanspraak van de schuldenaar, steunend op het eerste lid, wordt 
aan de beslagrechter voorgelegd overeenkomstig artikel 1408, § 3. De-
ze kan de duur beperken tijdens welke deze inkomsten van de schul-
denaar niet voor beslag vatbaar zijn. 

 
Art. 1409ter Ingevoegd bij het K.B. van 27 december 2004, art. 1 (12) en vervangen 

bij de wet van 20 juli 2006, art. 16. 
 
 § 1. De beslagen schuldenaar die aanspraak kan maken op een verho-

ging van zijn inkomsten die niet vatbaar zijn voor beslag met toepassing 
van artikel 1409, § 1, vierde lid, of 1409, § 1bis, vierde lid, doet hiervan 
aangifte, afgegeven tegen ontvangstbewijs respectievelijk aan de  der-
de-beslagene en, in afschrift, aan de beslaglegger of verzonden aan 
dezen bij aangetekende brief, door middel van een formulier waarvan 
het model bepaald is door de minister van Justitie. (13) 

 
 Per procedure is evenwel één enkele verklaring van kind ten laste ver-

eist, ongeacht het aantal erbij betrokken schuldeisers in elk stadium er-
van. 

 
 § 2. De verklaring zal rechtskracht hebben vanaf de maand volgend op 

de ontvangst ervan door de derde-beslagene voor zover deze beschikt 
over een termijn van tien werkdagen vóór de gewone datum van de be-
taling, de hoedanigheid van kind ten laste wordt vastgesteld overeen-
komstig het formulier en één van de bewijsmiddelen bedoeld in artikel 
1409quater en de beslagen schuldenaar op erewoord verklaart dat het 
kind niet beschikt over inkomsten waarvan het bedrag hoger is dan 
door de Koning bepaald of dat zijn inkomsten het voorwerp zijn geweest 
van een gemeenschappelijke belastingsaangifte. 

 
 § 3. Iedere betwisting wordt door de beslaglegger of de beslagen 

schuldenaar aan de beslagrechter voorgelegd door een eenvoudige 
schriftelijke verklaring neergelegd ter griffie of aan de griffie verzonden. 
De beslaglegger en de beslagen schuldenaar worden bij gerechtsbrief 
opgeroepen voor de voor de rechter vastgestelde zitting. 

 
 De derde-beslagene wordt, bij gerechtsbrief, in kennis gesteld van het 

tussengeschil en is verplicht om, vanaf de volgende vervaldag van de 
betaling, het bedrag van de toegepaste vermeerdering die aanleiding 
geeft tot betwisting in zijn handen onbeschikbaar te maken. 

 
 Onverminderd een overeenkomst tussen de beslagen schuldenaar en 

de beslaglegger loopt het gevolg van de onbeschikbaarheid verder tot 
de kennisgeving van de beschikking over de betwisting. 

 
 De rechter doet uitspraak bij voorrang boven alle andere zaken. De 

beschikking is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep. Zij wordt on-
middellijk bij gerechtsbrief ter kennis gebracht van de beslaglegger, van 
de beslagen schuldenaar en van de derde-beslagene. 

 
 Indien de vermeerdering niet werd toegepast door de derde-beslagene, 

zal de beschikking die de hoedanigheid van kind ten laste erkent 
rechtskracht hebben vanaf de maand volgend op de ontvangst ervan 
door deze voor zover hij beschikt over een termijn van tien werkdagen 
vóór de gewone datum van de betaling. 
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 Indien de vermeerdering werd toegepast door de derde-beslagene en in 

overeenstemming met het tweede lid in zijn handen onbeschikbaar 
werd gemaakt, wordt het bedrag van de onbeschikbaar geworden ver-
meerdering al naargelang het geval gestort aan de beslagen schulde-
naar of aan de beslaglegger. 

 
 In geval van een invorderingsprocedure waarbij vanaf de aanvang of in 

de loop van de procedure meerdere schuldeisers betrokken zijn, wordt 
de beschikking geacht ten aanzien van alle schuldeisers op tegen-
spraak te zijn gewezen. 

 
 § 4. In geval van veranderende omstandigheden wordt de vermeerde-

ring voor kind ten laste aangepast overeenkomstig de paragrafen 2 en 
3. 

 
 Indien de beslagen schuldenaar onrechtmatig en ten onrechte de ver-

meerdering geniet, worden de bedragen die daarmee overeenstem-
men, op grond van een beschikking gewezen overeenkomstig para-
graaf 3, zonder enige beperking gereïntegreerd in het voor beslag vat-
bare bedrag, onverminderd de toepassing van enige andere invorde-
ringsmaatregel. 

 
 
Art. 1409quater Ingevoegd bij het K.B. van 27 december 2004, art. 2 (12). 
 
 Onverminderd andere mogelijks in te roepen bewijsmiddelen wordt de 

hoedanigheid van kind ten laste aangetoond ten genoege van recht op 
een of meer van de volgende wijzen : 

 
 een verklaring afgeleverd door een verzekeringsinstelling in het kader 

van de ziektekostenverzekering, waarin bepaald wordt dat het kind ten 
laste is van de titularis van de beslagen of overgedragen inkomsten, in 
de zin van de wetgeving inzake de ziektekostenverzekering; 

 
 het attest van gezinssamenstelling die de verblijfplaats van het kind 

vaststelt op de woonplaats van de genieter van de beslagen of overge-
dragen inkomsten; 

 
 de gerechtelijke beslissing of de overeenkomst die de gedeelde materi-

ële bewaring vaststelt, alsook een verklaring op erewoord dat de ge-
rechtelijke beslissing of de overeenkomst wordt nagekomen; 

 
 de rekeninguittreksels die een geregelde storting aantonen van een 

bijdrage in het onderhoud voor een bedrag hoger dan de gevraagde 
verhoging van het niet voor beslag vatbare bedrag. 

 
Art. 1409quinquies Ingevoegd bij het K.B. van 27 december 2004, art. 3 (12) en opgeheven 

bij de wet van 20 juli 2006, art. 17. 
 
Art. 1410 Gewijzigd bij de wetten van 1 april 1969, art. 20, § 2, 27 juni 1969, art. 

31, § 1, 2, 12 mei 1971, art. 9, 7 augustus 1974, art. 21, § 2, 9 juli 1975, 
art. 3, 31 juli 1984, art. 11, het K.B. van 23 oktober 1989, art. 1, de wet-
ten van 20 juli 1991, art. 113, 14 januari 1993, art. 9, 19 mei 1995, art. 
8, het K.B. van 20 februari 1997, art. 1, de wetten van 22 februari 1998, 
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art. 245, 18 maart 1999, art. 3, 24 december 1999, art. 95, 24 maart 
2000, art. 4, 22 maart 2001, art. 3, 22 april 2003, art. 2, de programma-
wet van 9 juli 2004, art. 300, de wet van 27 december 2005, art. 3 en de 
programmawet (I) van 27 december 2006, art. 130.(9)  

 
 § 1. Gewijzigd bij de wetten van 12 mei 1971, art. 9, 1°, en 2°, 9 juli 

1975, art. 3, 14 januari 1993, art. 9, 1°, 24 maart 2000, art. 4 en de pro-
grammawet van 9 juli 2004, art. 300 en de wet van 27 december 2005, 
art. 3. 

 
 Artikel 1409, § 1bis, § 2 en § 3, vindt bovendien toepassing op : 
 
 1° de al dan niet provisionele uitkeringen tot onderhoud, door de 

rechter toegewezen, alsmede de uitkeringen die na echtscheiding 
aan de niet schuldige echtgenoot worden toegekend; 

 2° de pensioenen, aanpassingsuitkeringen, renten, rentebijslagen of 
als pensioen geldende voordelen betaald krachtens een wet, een 
statuut of een overeenkomst; 

 2°bis het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld 
betaald krachtens de wetgeving betreffende het rust- en overle-
vingspensioen voor werknemers; 

 3° de werkloosheidsuitkeringen en de uitkeringen betaald door fond-
sen voor bestaanszekerheid; 

 4° de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid en de invaliditeits-
uitkeringen betaald krachtens de wetgeving op de ziekte- en inva-
liditeitsverzekering of de wet van 16 juni 1960 die onder meer de 
maatschappelijke prestaties waarborgt ten gunste van de gewe-
zen werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi en de 
wetgeving betreffende de overzeese sociale zekerheid; 

 5° de uitkeringen, renten en toelagen betaald krachtens de wetge-
ving op de vergoeding van schade uit arbeidsongevallen of be-
roepsziekten, de genoemde wet van 16 juni 1960 of verzekerings-
overeenkomsten aangegaan bij toepassing van de wetgeving op 
de overzeese sociale zekerheid, met uitzondering van het gedeel-
te van de uitkering bedoeld in § 2, 4°, van dit artikel; 

 6° (14) 
 7° de militievergoedingen bedoeld bij de wet van 9 juli 1951; 
 8° de uitkering toegekend bij onderbreking van de beroepsloopbaan. 
 
 § 2. Gewijzigd bij de wetten van 1 april 1969, art. 20, 27 juni 1969, art. 

31, § 1, 12 mei 1971, art. 9, 3° en 4°, 7 augustus 1974, art. 21, § 2 en 
14 januari 1993, art. 9, 2°, aangevuld bij de wet van 22 februari 1998, 
art. 245 en gewijzigd bij de wetten van 18 maart 1999, art. 3, 24 de-
cember 1999, art. 95, 22 maart 2001, art. 3, § 2, 22 april 2003, art. 2 en 
de programmawet (I) van 27 december 2006, art. 130. 

 
 De volgende schuldvorderingen zijn niet vatbaar voor overdracht of 

beslag ten laste van de rechthebbende : 
 
 1° de gezinsbijslagen, met inbegrip van deze betaald krachtens de 

wetgeving betreffende de soldijtrekkende militairen; 
 2° de wezenpensioenen of -renten betaald krachtens een wet, een 

statuut of een overeenkomst; 
 3° de tegemoetkomingen aan minder-validen; 
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 4° het gedeelte van de vergoedingen uitgekeerd krachtens de wet-
geving op de vergoeding van schade uit arbeidsongevallen die 
100 pct. overschrijdt en toegekend wordt aan zwaar verminkten 
wier toestand de hulp van een andere persoon volstrekt en nor-
maal vergt, evenals de bedragen toegekend voor de behoefte aan 
andermans hulp krachtens de wet betreffende de verplichte ver-
zekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör-
dineerd op 14 juli 1994;  

 5° de bedragen uit te keren :  
  1. aan de rechthebbende van geneeskundige verstrekkingen 

als tegemoetkoming ten laste van de verzekering voor ge-
neeskundige verzorging en uitkeringen of krachtens de wet 
van 16 juni 1960 of de wetgeving betreffende de overzeese 
sociale zekerheid; 

  2. als kosten voor geneeskundige, heelkundige, farmaceuti-
sche en verplegingszorgen of als kosten voor prothesen en 
orthopedische toestellen aan een door een arbeidsongeval 
of een beroepsziekte getroffen persoon krachtens de wetge-
ving betreffende de arbeidsongevallen of de beroepsziekten; 

 6° de bedragen uitgekeerd als gewaarborgd inkomen voor bejaarden 
of als inkomensgarantie voor ouderen; 

 7° de bedragen uitgekeerd als bestaansminimum; 
 8° de bedragen uitgekeerd als maatschappelijke dienstverlening door 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 9° de uitkering voorzien in artikel 7 van het koninklijk besluit van 

18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzeke-
ring ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en 
van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 
en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de socia-
le zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenstelsels;  

 10° de al dan niet provisionele vergoedingen voor prothesen, medi-
sche hulpmiddelen en implantaten; 

 11° de bedragen bepaald in artikel 120 van de programmawet (I) van 
27 december 2006 uitgekeerd als tussenkomst van het Schade-
loosstellingsfonds voor asbestslachtoffers. 

 
 § 3. Gewijzigd bij de wet van 12 mei 1971, art. 9, 5°. 
 
 In afwijking van § 1, kan twee derde van het pensioen en van de sociale 

uitkeringen der personen in een ziekenhuis opgenomen op kosten van 
de commissies van openbare onderstand en van het speciaal onder-
standsfonds, aan die instellingen worden overgedragen. 

 
 De Koning kan de in het eerste lid bepaalde verhouding wijzigen. 
 
 § 4. Vervangen door de wet van 12 mei 1971, art. 9, 6° en gewijzigd bij 

de wet van 31 juli 1984, art. 11, het K.B. van 23 oktober 1989, art. 1, de 
wetten van 20 juli 1991, art. 113, 19 mei 1995, art. 8 en het K.B. van 
20 februari 1997, art. 1, §§ 1 en 2 (15)(16). 

 
 In afwijking van de bepalingen van de §§ 1 en 2 kunnen de prestaties 

die ten onrechte uitgekeerd zijn uit de middelen van de Rijksdienst voor 
maatschappelijke zekerheid, van de Rijksdienst voor sociale zekerheid 
van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, van het Nationaal 
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Pensioenfonds voor mijnwerkers, van de Hulp- en Voorzorgskas voor 
zeevarenden, van het Fonds voor de beroepsziekten, van het Fonds 
voor arbeidsongevallen, van de openbare of particuliere instellingen be-
last met de toepassing van de wetgeving betreffende het sociaal statuut 
van de zelfstandigen of van de Dienst voor overzeese sociale zeker-
heid, hetzij uit de middelen die ingeschreven zijn in de begroting van 
het Ministerie van Sociale Voorzorg of uit die ingeschreven in de begro-
ting van pensioenen met het oog op de toekenning van het gewaar-
borgd inkomen voor bejaarden, ambtshalve teruggevorderd worden ten 
belope van 10 pct. van iedere latere prestatie die aan de debiteur van 
het onverschuldigde bedrag of aan zijn rechthebbenden wordt uitge-
keerd. Voor het bepalen van deze 10 pct. wordt het bedrag van die 
prestatie desgevallend verhoogd met de overeenkomstige prestatie die 
krachtens één of meer buitenlandse regelingen wordt genoten. De in-
stelling of dienst die een voordeel uitbetaalt, in voormelde paragrafen 
bedoeld, en met terugwerkende kracht verkregen, kan evenwel van de 
vervallen en nog niet uitbetaalde bedragen het bedrag van de vroegere 
prestaties die niet samen met gezegde voordelen mogen worden geno-
ten, afhouden ten voordele van de instelling of dienst die ten onrechte 
uitbetaald heeft. Indien een pensioengerechtigde, omwille van de toe-
kenning van een rust- of overlevingspensioen lastens een Belgische 
sociale-zekerheidsregeling, met terugwerkende kracht aan een met 
toepassing van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 be-
treffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders uitbetaald voor-
deel verzaakt, treedt de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, van 
rechtswege en tot beloop van de ontvangen uitkeringen, in de rechten 
van de pensioengerechtigde op de hem verschuldigde pensioenbedra-
gen. 

 
 Werd de betaling ten onrechte bedrieglijk verkregen, dan kan de terug-

inning slaan op het geheel van de latere prestaties.  
 
 Werden de gezinsbijslagen ten onrechte verkregen ingevolge een nala-

tigheid of een verzuim van de rechthebbende of van de bijslagtrekken-
de, dan kan de terugvordering slaan op het geheel van de gezinsbijslag 
die later verschuldigd is aan dezelfde bijslagtrekkende. 

 
 De terugvordering ten belope van 10 % bedoeld in het eerste lid of de 

terugvordering van meer dan 10 % bedoeld in het tweede lid kan bo-
vendien worden verricht op de prestaties bedoeld in § 1, 2°, 3°, 4° en 8° 
ten voordele van een andere instelling of dienst die gerechtigd is om die 
prestaties terug te vorderen, indien ze ten onrechte zijn betaald. 

 
 De terugvordering van meer dan 10 % mag evenwel niet tot gevolg 

hebben dat het gezinsinkomen van de schuldenaar of van zijn recht-
hebbenden wordt verlaagd tot een bedrag dat lager ligt dan het be-
staansminimum vastgelegd door de wet van 7 augustus 1974 tot instel-
ling van het recht op het bestaansminimum, berekend met als basis de 
periode waarop deze prestatie betrekking heeft. 

 
Art. 1411 Gewijzigd bij de wetten van 12 mei 1971, art. 10, 14 januari 1993, art. 

10 en 24 maart 2000, art. 5. 
 
 Komen iemand tegelijk de bedragen toe bedoeld in de artikelen 1409 

en 1409bis en pensioenen, gelden, uitkeringen, vergoedingen, renten of 
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rentebijslagen als bedoeld in artikel 1410, § 1, dan worden die bedra-
gen samengevoegd tot bepaling van het voor overdracht of beslag vat-
bare gedeelte zoals bedoeld in artikel 1409, § 1. 

 
 Voor de bepaling van dat gedeelte komen genoemde bedragen eerst in 

aanmerking na aftrek van de afhoudingen krachtens de wettelijke bepa-
lingen inzake belastingen en maatschappelijke zekerheid, en krachtens 
particuliere en collectieve overeenkomsten betreffende aanvullende 
voordelen van maatschappelijke zekerheid. 

 
Art. 1411bis Ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, art. 4. 
 
 § 1. De beperkingen en uitsluitingen waarin de artikelen 1409, 1409bis 

en 1410 voorzien, zijn eveneens van toepassing op de in die artikelen 
bedoelde bedragen indien ze worden gecrediteerd op een zichtreke-
ning, geopend bij een kredietinstelling als bedoeld in artikel 1 van de 
wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de krediet-
instellingen. 

 
 § 2. De schuldenaar mag met alle wettelijke middelen bewijzen dat 

overeenkomstig de artikelen 1409, 1409bis en 1410 niet voor beslag of 
overdracht vatbare bedragen gecrediteerd werden op een zichtrekening 
die het voorwerp uitmaakt van beslag of overdracht. 

 
 Bedragen die de werkgever van de schuldenaar stort op een zichtreke-

ning van de schuldenaar worden vermoed, tot anders bewezen is, ge-
deeltelijk onvatbaar te zijn voor beslag of overdracht overeenkomstig 
artikel 1409, § 1. Dit vermoeden geldt alleen bij de verhoudingen tussen 
de schuldenaar en zijn schuldeisers. 

 
 § 3. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Mi-

nisterraad, de nadere regels die het mogelijk maken een bijzondere co-
de bij de in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 bedoelde bedragen te 
vermelden op het ogenblik waarop deze bedragen ingeschreven wor-
den op de creditzijde van de zichtrekening. Deze bijzondere code wordt 
vermeld op het uittreksel van de zichtrekening. 

 
 Deze laatste verplichting geldt niet voor inschrijvingen op de creditzijde 

van de zichtrekening ten gevolge van een storting in contanten, behalve 
in de door de Koning bepaalde gevallen en volgens de door Hem vast-
gelegde nadere regels. 

 
 § 4. De opdrachtgever van de betaling op een zichtrekening van een 

bedrag als bedoeld in de artikelen 1409 en 1410, §§ 1, 2° tot 8°, en 2, 
deelt de in § 3 bedoelde code mee aan zijn financiële instelling, die hem 
op haar beurt meedeelt aan de kredietinstelling waarbij die zichtreke-
ning aangehouden wordt. 

 
 § 5. De opdrachtgever van een betaling bedoeld in § 4, die verzuimt 

een bijzondere code toe te kennen of die verzuimt deze mee te delen 
aan zijn financiële instelling waarvan sprake in § 4, wordt gestraft met 
geldboete van 200 euro tot 5.000 euro. 

 
 Het vorige lid is niet van toepassing op de opdrachtgevers van de be-

dragen als bedoeld bij de artikelen 1409bis en 1410, § 1, 1°. 
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 De opdrachtgever van een betaling die frauduleus een bijzondere code 

toekent aan andere bedragen dan die bedoeld in de artikelen 1409, 
1409bis of 1410, wordt gestraft met geldboete van 200 euro tot 5 000 
euro. 

 
 De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van 

hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing op de in dit artikel be-
doelde inbreuken. 

 
 § 6. De opdrachtgever van een betaling die frauduleus een bijzondere 

code toekent aan andere bedragen dan die bedoeld in de artikelen 
1409, 1409bis of 1410, en die daartoe voor de beslagrechter wordt op-
geroepen, kan geheel of ten dele schuldenaar worden verklaard van de 
oorzaken en de kosten van het beslag of de overdracht, onverminderd 
schadevergoeding ten aanzien van de partij, indien daartoe grond be-
staat. 

 
Art. 1411ter  Ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, art. 5. 
 
 § 1. In geval van beslag of overdracht van de in artikel 1411bis, § 1, 

bedoelde bedragen, gelden de beperkingen en uitsluitingen waarin de 
artikelen 1409, 1409bis en 1410 voorzien gedurende een periode van 
dertig dagen vanaf de inschrijving van deze bedragen op de creditzijde 
van de zichtrekening. 

 
 Wanneer niettemin de beschermde sommen het voorwerp zijn van een 

globale storting op een zichtrekening, terwijl ze betrekking hebben op 
een duur van meer dan één maand, is de bescherming van toepassing 
gedurende een overeenstemmende periode, vanaf de datum van in-
schrijving op de creditzijde van de zichtrekening. Voor de toepassing 
van dit lid telt een maand dertig dagen. 

 
 § 2. De berekening van het niet voor beslag of overdracht vatbare ge-

deelte van het saldo op de zichtrekening gebeurt naar evenredigheid 
van de dagen van de in § 1 bedoelde periode die overblijven sinds de 
inschrijving van de niet voor beslag of overdracht vatbare bedragen op 
de creditzijde van de zichtrekening. 

 
 
 § 3. Artikel 1411 wordt niet toegepast op de gevallen bedoeld in dit arti-

kel.  
 
Art. 1411quater Ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, art. 6. 
 
 § 1. In geval van beslag op een zichtrekening, deelt de kredietinstelling 

in de in artikel 1452 bedoelde verklaring een lijst mee van de bedragen 
voorzien van een code die gecrediteerd zijn tijdens de periode van der-
tig dagen die aan de datum van het beslag voorafgaat. 

 
 In geval van overdracht van een bedrag dat op een zichtrekening ge-

crediteerd is, deelt de kredietinstelling bij ter post aangetekende brief 
aan de gerechtsdeurwaarder, de overnemer of de schuldeiser, binnen 
vijftien dagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving van de over-
dracht, het saldo op de zichtrekening mee evenals een lijst van de be-
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dragen voorzien van een code die gecrediteerd zijn tijdens de periode 
van dertig dagen die de datum van de overdracht voorafgaat alsook de 
datum waarop die bedragen voorzien van een code gecrediteerd wer-
den. 

 
 § 2.1. Indien het beslag of de overdracht werd betekend door een ge-

rechtsdeurwaarder maakt deze de in artikel 1411ter, § 2, omschreven 
berekening. 

 
 Op straffe van nietigheid van het beslag of van de overdracht verstuurt 

de gerechtsdeurwaarder deze berekening aan de schuldenaar bij een 
ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst, binnen acht da-
gen na de kennisgeving van de verklaring bedoeld in § 1. 

 
 Op straffe van nietigheid van het beslag of van de overdracht verstuurt 

hij een kopie van de berekening aan de kredietinstelling bij een ter post 
aangetekende brief met bericht van ontvangst, binnen acht dagen na de 
kennisgeving van de verklaring bedoeld in § 1. Na ontvangst ervan door 
de kredietinstelling kan de schuldenaar vrij beschikken over de in de 
berekening vermelde bedragen die niet vatbaar zijn voor beslag of 
overdracht. 

 
 2. Indien het beslag of de overdracht niet werd betekend door een ge-

rechtsdeurwaarder, maakt de overnemer of de schuldeiser de in artikel 
1411ter, § 2, omschreven berekening. 

 
 Op straffe van nietigheid van het beslag of van de overdracht verstuurt 

hij deze berekening aan de schuldenaar bij een ter post aangetekende 
brief met bericht van ontvangst binnen acht dagen na de kennisgeving 
van de verklaring bedoeld in § 1. 

 
 Op straffe van nietigheid van het beslag of van de overdracht verstuurt 

hij een kopie van de berekening aan de kredietinstelling bij een ter post 
aangetekende brief met bericht van ontvangst binnen acht dagen na de 
kennisgeving van de verklaring bedoeld in § 1. Na ontvangst ervan door 
de kredietinstelling kan de schuldenaar vrij beschikken over de in de 
berekening vermelde bedragen die niet vatbaar zijn voor beslag of 
overdracht. 

 
 3.  Op straffe van nietigheid van het beslag of van de overdracht wordt 

bij de ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de 
schuldenaar, een antwoordformulier gevoegd waarvan de Koning het 
model bepaalt. 

 
 4. Op straffe van verval deelt de schuldenaar, binnen acht dagen vanaf 

de aanbieding aan zijn woonplaats van de ter post aangetekende brief 
met bericht van ontvangst, zijn opmerkingen op het antwoordformulier 
mee aan de afzender bij ter post aangetekende brief met bericht van 
ontvangst. 

 
 5. Op straffe van verval legt de gerechtsdeurwaarder, de schuldeiser of 

de overnemer, binnen vijf dagen vanaf de aanbieding aan het op het 
antwoordformulier vermelde adres van de ter post aangetekende brief 
met bericht van ontvangst die de opmerkingen van de schuldenaar be-
vat, ter griffie van de beslagrechter een afschrift van de berekening en 
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van het gestandaardiseerd antwoordformulier met de opmerkingen van 
de schuldenaar neer. 

 
 De beslagrechter bepaalt dag en uur van het onderzoek en de regeling 

van de moeilijkheden, na de schuldeiser of de overnemer en de schul-
denaar te hebben gehoord of opgeroepen. 

 
 De griffier roept de partijen op en verwittigt, in voorkomend geval, de 

instrumenterende gerechtsdeurwaarder. 
 
 De beslagrechter doet uitspraak bij voorrang boven alle andere zaken, 

zowel in aanwezigheid als bij ontstentenis van de partijen. 
 
 Zijn beschikking is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.  
 
Art. 1412 Vervangen door de wet van 31 maart 1987, art. 87 en gewijzigd bij de 

wet van 14 januari 1993, art.11. 
 
 De beperkingen en uitsluitingen waarin de artikelen 1409, 1409bis en 

1410, § 1, § 2, 1° tot 7°, § 3 en § 4 voorzien, zijn niet van toepassing : 
 
 1° wanneer de overdracht of het beslag wordt verricht wegens de 

onderhoudsverplichtingen bedoeld in de artikelen 203, 203bis, 
205, 206, 207, 213, 223, 301, 303, 306, 307, 336 of 364 van het 
Burgerlijk Wetboek, in artikel 1280, eerste lid, van dit Wetboek of 
in een overeenkomst, gesloten krachtens artikel 1288 of 1306 van 
dit Wetboek; 

 2° wanneer het loon, het pensioen of de toelage moet worden uitge-
keerd aan de echtgenoot of aan een andere uitkeringsgerechtigde 
bij toepassing van de artikelen 203ter, 221, 301bis van het Bur-
gerlijk Wetboek of van artikel 1280, vijfde lid, van dit Wetboek. 

 
 Wanneer de bedragen die aan de onderhoudsplichtige verschuldigd zijn 

hem geheel of gedeeltelijk niet mogen worden uitgekeerd om een van 
de redenen in het eerste lid bedoeld, zijn die bedragen slechts vatbaar 
voor overdracht of beslag om een andere reden, tot beloop van het be-
drag dat is vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van dit hoofd-
stuk, verminderd met de bedragen die zijn overgedragen, in beslag ge-
nomen of aan de echtgenoot of de uitkeringsgerechtigde betaald, 
krachtens de wetsbepalingen die in het eerste lid worden genoemd. 

 
Art. 3 De hiernavolgende wettelijke bepalingen worden gewijzigd als volgt.(17)  
 
 EERSTE TITEL. BEPALINGEN BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE 

ORGANISATIE 
 
 HOOFDSTUK III. Bepalingen betreffende de ministeriële ambtena-

ren (18)  
 
Art. 9 Het ambt van pleitbezorger wordt afgeschaft, onverminderd de bepalin-

gen die de bediening van de advocaten bij het Hof van Cassatie rege-
len. 
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 De Koning kan iedere pleitbezorger die op de dag van de inwerkingtre-
ding van deze wet in dienst is, machtigen om de eretitel van zijn ambt te 
voeren. 

 
Art. 10 Gewijzigd bij de wet van 13 juli 1976. 
 
 Recht op pensioen ten bezware van 's Lands kas heeft iedere pleitbe-

zorger die gevestigd is bij een hof van beroep of een rechtbank van 
eerste aanleg, vóór 1 januari 1959 is benoemd en op de dag die de Ko-
ning bepaalt in dienst is. 

 
 Die bepaling is niet van toepassing op de advocaten-pleitbezorgers. 
 
Art. 11 Het in artikel 10 bepaalde pensioen wordt uitgekeerd op grondslag van 

het gemiddelde der netto-bedrijfsinkomsten, aan de bediening van 
pleitbezorger verbonden en aangeslagen voor de vijf belastingsjaren 
die aan de datum bepaald zoals gezegd in artikel 10 voorafgaan. 

 
Art. 12 § 1. Het pensioen gaat in op de dag bepaald zoals gezegd is in arti-

kel 10. 
 
 § 2. Het wordt verkregen per maand en in de loop van de eerste vijftien 

dagen uitgekeerd. 
 
 Gedeelten van een frank worden verwaarloosd. 
 
Art. 14 Niemand kan het in artikel 10 bepaalde pensioen tegelijk genieten met 

een wedde ten bezware van het Rijk, een provincie of een gemeente, 
een vereniging van gemeenten, een openbare instelling of een instelling 
van openbaar nut, een instelling onder toezicht of waarborg van het 
Rijk, een provincie of een gemeente, of een door het Rijk gesubsidieer-
de onderwijsinrichting. 

 
 
                                                 
1  Met ingang van 1 maart 1999 
2  Met uitwerking op 1 januari 2000. 
3  Dit lid werd vervangen bij art. 234 van de wet van 25 januari 1999 met uitwerking op 1 januari 1999. 
De laatste zin werd vervangen bij art. 50 van de wet van 3 mei 2003. 

4  Treedt in werking op 1 januari 2012. De magistraten die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt 
op 1 januari 2012, behouden het voordeel van de berekeningswijze die op hen van toepassing 
was op de datum van 31 december 2011. 

5  Voor de toepassing van artikel 392 van het Gerechtelijk Wetboek wordt geen enkel ambt als bijbe-
trekking beschouwd (K.B. van 11 september 1972, art. 4 - B.S. 25 oktober). 
6  Dit lid werd vervangen bij art. 235 van de wet van 25 januari 1999 met uitwerking op 1 januari 1999. 
De laatste zin werd vervangen bij art. 51 van de wet van 3 mei 2003. 

7  Treedt in werking op 1 januari 2012. De magistraten die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt 
op 1 januari 2012, behouden het voordeel van de berekeningswijze die op hen van toepassing 
was op de datum van 31 december 2011.  

8  Met ingang van 1 januari 2003. 
9  De artikelen 1409 en 1410 treden in werking op 1 januari 1969, voor zover zij toepassing vinden op 
de pensioenen van pleitbezorgers (K.B. van 20 december 1968, art. 7 - B.S. 24 december). 
10  Zie eveneens wet van 10 juli 1984 (B.S. 18 juli). 
 Opmerking : De bedragen 15.000 fr., 8.000 fr. en 5.000 fr. waarvan sprake in artikel 1409 van het 
Gerechtelijk Wetboek werden met ingang van 1 januari 1994 gebracht op 39.300 fr., 32.600 fr. en 30.300 
fr. (K.B. 8.12.1993 - B.S. 15 december), met ingang van 1 januari 1995  op 39.500 fr., 32.700 fr. en 
30.500 fr. (K.B. 12.12.1994 - B.S. 15 december), met ingang van 1 januari 1996 op 40.100 fr., 33.200 fr. 
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en 30.900 fr. (K.B. 7.12.1995 - B.S. 15 december), met ingang van 1 januari 1997 op 40.800 fr., 33.800 fr. 
en 31.500 fr. (K.B. 11.12.1996 - B.S. 25 december), met ingang van 1 januari 1998 op 41.300 fr., 34.300 
fr. en 31.900 fr. (K.B. 11.12.1997 - B.S. 25 december), met ingang van 1 januari 1999 op 41.700 fr., 
34.600 fr. en 32.200 fr. (K.B. 4.12.1998 - B.S. 22 december), met ingang van 1 januari 2000 op 42.200 fr., 
34.900 fr. en 32.500 fr. (K.B. 7.12.1999 - B.S. 24 december, tweede uitgave), met ingang van 1 januari 
2001 op 43.200 fr., 39.500 fr., 35.800 fr. en 33.400 fr. (K.B. 6.12.2000 - B.S. 14 december), met ingang 
van 1 januari 2002 op 1.101 EUR, 1.007 EUR, 912 EUR en 849 EUR (K.B. 7.12.2001 - B.S. 14 decem-
ber), met ingang van 1 januari 2003 op 1.111 EUR, 1.016 EUR, 921 EUR en 857 EUR (K.B. 10.12.2002 - 
B.S. 25 december), met ingang van 1 januari 2004 op 1.130 EUR, 1.033 EUR, 937 EUR en 872 EUR 
(K.B. 4.12.2003 - B.S. 12 december), met ingang van 1 januari 2005 op 1.152 EUR, 1.053 EUR, 
954 EUR en 889 EUR (K.B. 9.12.2004 - B.S. 15 december, tweede uitgave), met ingang van 1 januari 
2006 op 1.175 EUR, 1.075 EUR, 974 EUR en 907 EUR (K.B. 7.12.2005 - B.S.  15 december), met in-
gang van 1 januari 2007 op 1.197 EUR, 1.094 EUR, 992 EUR en 923 EUR (K.B. 5.12.2006 - B.S. 14 
december, tweede uitgave)  en met ingang van 1 januari 2008 op 1.224 EUR, 1.119 EUR, 1.014 EUR 
en 944 EUR (K.B. 11.12.2007 - B.S. 14 december, tweede editie), met ingang van 1 januari 2009 op 
1.271 EUR, 1.162 EUR, 1.054 EUR en 981 EUR (K.B. 8.12.2008 – B.S. 12 december), met ingang van 1 
januari 2010 op 1.268 EUR, 1.159 EUR,1.050 EUR, 978 EUR (K.B. 3.12.2009 – B.S. 14 december, 
tweede editie), met ingang van 1 januari 2011 op.1.300 EUR, 1.188 EUR en 1.003 EUR (K.B. 8.12.2010 
– B.S. 16 december), met ingang van 1 januari 2012 op 1.344 EUR,1.228 EUR en 1.113 EUR 
(K.B. 12.12.2011 – B.S. 16 december, derde editie)  
en met ingang van 1 januari 2013 op 1.373 EUR, 1.255 EUR, 1.138 EUR en 1.059 EUR 
(K.B. 13.12.2012 – B.S. 19 december, tweede editie)  
 
 Het bedrag 2.000 fr. waarvan sprake in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek werd met ingang 
van 1 januari 2002 gebracht op 52 EUR (K.B. 7.12.2001 - B.S. 14 december), met ingang van 1 januari 
2003 op 53 EUR (K.B. 10.12.2002 - B.S. 25 december en K.B. 4.12.2003 - B.S. 12 december), met in-
gang van 1 januari 2005 op 54 EUR (K.B. 9.12.2004 - B.S. 15 december, tweede uitgave), met ingang 
van 1 januari 2006 op 56 EUR (K.B. 7.12.2005 - B.S. 15 december), met ingang van 1 januari 2007 op 
57 EUR (K.B. 5.12.2006 – B.S. 14 december, tweede uitgave), met ingang van 1 januari 2008 op 58 EUR 
(K.B. 11.12.2007 - B.S. 14 december, tweede editie), met ingang van 1 januari 2009 op 61 EUR (K.B. 
8.12.2008 – B.S. 12 december), met ingang van 1 januari 2010 op 60 EUR (K.B. 3.12.2009 – B.S. 
14 december, tweede editie), met ingang van 1 januari 2011 op 62 EUR (K.B. 8 12.2010 – B.S. 16 de-
cember), met ingang van 1 januari 2012 op 64 EUR (K.B. 12.12.2011 – B.S. 16 december, derde editie) 

en met ingang van 1 januari 2013 op 65 EUR (K.B. 13.12.2012 – B.S. 19 december, tweede edi-
tie) 

 
11  Zie K.B. van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten 
laste zijn (B.S. 31 december), gewijzigd bij het K.B. van 23 november 2006 (B.S. 30 november, tweede 
uitgave). 
12  Het K.B. van 27 december 2004 tot vaststelling van de voorschriften van de bewijsvoering alsook de 
regels van rechtspleging voor de tenuitvoerlegging van artikel 1409, § 1, vierde lid en § 1bis, vierde lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek werd bekrachtigd door art. 2 van de wet van 30 mei 2005 (B.S. 15 juni). 
13  Zie ministerieel besluit van 23 november 2006 tot vaststelling van het model van het aangifteformulier 
voor kind ten laste (B.S. 30 november, tweede uitgave). 
14  Art. 1410, § 1, 6° werd opgeheven bij art. 3 van de wet van 27 december 2005. 
15  De wijzigingen aangebracht aan artikel 1410, § 4 bij het K.B. van 20 februari 1997 hebben uitwerking 
met ingang van 1 januari 1997 (K.B. van 20 februari 1997, art. 2). 
16  Het K.B. van 20 februari 1997 tot wijziging van artikel 1410, § 4 van het Gerechtelijk Wetboek, in 
toepassing van de artikelen 2 en 3, § 1, 3° en 4° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot reali-
satie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Mone-
taire Unie werd bekrachtigd door art. 9, 3° van de wet van 26 juni 1997 (B.S. 28 juni). 
17  Er werd in dit recueil rekening gehouden met die opheffings- en wijzigingsbepalingen. 
18  De artikelen 9 tot 15 zijn in werking getreden op 1 januari 1969 (K.B. van 4 november 1968, art. 4 - 
B.S. 13 november). 
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Wet van 5 augustus 1968  
(Staatsblad 24 augustus) 
 
tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en 
die van de privé-sector. 
 
Gewijzigd bij

 

 : de wetten van 20 juni 1975 (Staatsbl. 3 juli), 11 juni 1976 (Staatsbl. 
13 augustus), 15 mei 1984 (Staatsbl. 22 mei), 21 mei  1991 (Staatsbl. 20 juni), 22 februari 1998 
(Staatsbl. 3 maart - eerste uitgave), 25 januari 1999 (Staatsbl. 6 februari), 6 mei 2002 (Staatsbl. 
30 mei - tweede uitgave), 3 februari 2003 (Staatsbl. 13 maart - eerste uitgave), het K.B. van 
18 oktober 2004 (Staatsbl. 20 oktober – derde uitgave; erratum Staatsbl. 9 november), de pro-
grammawet (I) van 27 december 2006 (Staatsbl. 28 december – derde uitgave), de program-
mawet (1) van 27 april 2007 (Staatsbl. 8 mei – derde uitgave) en de wet van 24 oktober 2011 
(Staatsbl. 3 november). 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL I. BEPALINGEN TOT HET LEGGEN VAN EEN VERBAND TUSSEN 

DE PENSIOENSTELSELS VAN DE OPENBARE SECTOR EN VAN DE PRI-
VE-SECTOR 

 
 HOOFDSTUK I. Overdracht van de pensioenregeling van de particuliere 

naar die van de openbare sector 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wet van 20 juni 1975, art. 1, aangevuld bij de wet van 

22 februari 1998, art. 241 en gewijzigd bij de wetten van 25 januari 1999, 
art. 221, 3 februari 2003, art. 45, het K.B. van 18 oktober 2004, art. 17, de pro-
grammawet (I) van 27 december 2006, art. 294, de programmawet (1) van 27 
april 2007, art. 52 en vervangen bij de wet van 24 oktober 2011, art. 43. 

 
§ 1. Indien een werkgever van de overheidssector een werknemer die hij reeds 
als contractueel personeelslid tewerkstelde, met een vaste benoeming be-
kleedt, dan is deze werkgever ertoe gehouden de instelling hierover te informe-
ren die het wettelijk pensioenstelsel van de openbare sector beheert dat naar 
aanleiding van de vaste benoeming van toepassing wordt op het vastbenoemde 
personeelslid. Deze mededeling dient te gebeuren vóór het einde van de 
maand volgend op deze waarin de benoeming heeft plaatsgevonden.  

Wanneer, naar aanleiding van de in het eerste lid bedoelde vaste benoeming, 
dienstprestaties die aanleiding hebben gegeven tot onderwerping aan het pen-
sioenstelsel van de werknemers, in aanmerking komen voor de vaststelling van 
het recht op een rustpensioen ten laste van het gesolidariseerd pensioenfonds 
van de RSZPPO, dient de informatie bedoeld in het eerste lid aan de RSZPPO 
te worden meegedeeld zowel wanneer de PDOS instaat voor het administratief 
beheer van de pensioenen, als wanneer een voorzorginstelling daarvoor in-
staat. 

§ 2. In geval van toepassing van paragraaf 1 wordt de Rijksdienst voor Pensi-
oenen ontlast van alle verplichtingen met betrekking tot betreffende dienstpres-
taties ten opzichte van de betrokken personen en hun rechthebbenden. De 
Rijksdienst voor Pensioenen is er echter toe gehouden de persoonlijke en de 
werkgeversbijdragen bedoeld in artikel 38, § 2, 1° en § 3, 1° van de wet van 29 
juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers die van toepassing zijn op de datum van iedere uitbetaling van het 
loon, over te maken aan de instelling die het wettelijk pensioenstelsel van de 
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openbare sector beheert dat naar aanleiding van de vaste benoeming van toe-
passing wordt op het vastbenoemde personeelslid. 

De Rijksdienst voor Pensioenen maakt bijdragen over aan de RSZPPO, zowel 
wanneer de PDOS instaat voor het administratief beheer van de pensioenen, 
als wanneer een voorzorginstelling daarvoor instaat. 

 Het in het eerste lid voorziene bedrag wordt door de Rijksdienst voor Pensioe-
nen aan de instelling bedoeld in het eerste lid of aan de RSZPPO overgemaakt 
uiterlijk de laatste dag van de derde maand volgend op de maand waarin de in 
het eerste lid bedoelde mededeling heeft plaatsgevonden. De sancties, verho-
gingen en verwijlinteresten die zijn voorzien door het rustpensioenstelsel dat 
van toepassing wordt naar aanleiding van de vaste benoeming van een perso-
neelslid, worden in geval van laattijdige betaling van de bijdragen op dit vastbe-
noemde personeelslid van toepassing. 

 
Art. 2 Opgeheven bij de wet van 15 mei 1984, art. 26, 40° vanaf 1 juni 1984; blijft van 

toepassing op de pensioenen toegekend vóór 1 juni 1984. 
 
 De diensten waarvoor de bij artikel 1 opgelegde stortingen werden gedaan, 

worden in aanmerking genomen om het pensioen te bepalen van de rechtver-
krijgenden van de personen die die diensten hebben verstrekt. 

 
Art. 3 De Koning bepaalt welke bestemming aan de krachtens artikel 1 te storten 

sommen moet worden gegeven en hoe deze eventueel over de verschillende 
betrokken instellingen worden omgeslagen.(1) 

 
 HOOFDSTUK II. Overdracht van de pensioenregeling van de openbare 

naar die van de particuliere sector 
 
 Afdeling I. Bepalingen toepasselijk op de verschillende categorieën van 

titularissen van een openbaar ambt 
 
Art. 4 Gewijzigd bij de wetten van 20 juni 1975, art. 2, 6 mei 2002, art. 23, 3 februari 

2003, art. 46 en het K.B. van 18 oktober 2004, art. 17. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wetten van 20 juni 1975, art. 2, 1°, 6 mei 2002, art. 23 en 

het K.B. van 18 oktober 2004, art. 17. 
 
 Wanneer een personeelslid van de openbare machten, van een instelling van 

openbaar nut, van een instelling onderworpen aan de pensioenregeling inge-
steld bij het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935, van de 
N.M.B.S. Holding of ieder ander persoon die geroepen is een pensioenstelsel 
te genieten ten laste van de Openbare Schatkist of ten laste van het Fonds 
voor de pensioenen van de geïntegreerde politie (2), met uitzondering van de 
militairen, zijn rechten op het rustpensioen verliest, wordt hij geacht aan de 
pensioenregeling voor arbeiders, bedienden, zeelieden of werknemers onder-
worpen te zijn geweest tijdens de duur van de bezoldigde diensten, aanneem-
baar voor het rustpensioen in het stelsel waartoe hij heeft behoord. 

 
 § 2. Aangevuld bij de wet van 3 februari 2003, art. 46.  
 
 Worden met de bezoldigde diensten gelijkgesteld, de periodes van terbeschik-

kingstelling met een wachtvergoeding, in zoverre de betrokkene gedurende 
deze periodes niet onder een ander pensioenstelsel is gevallen, evenals de 
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gevalideerde perioden van loopbaanonderbreking of van vermindering van de 
arbeidsprestaties. (3) 

 
 § 3. Gewijzigd bij de wet van 20 juni 1975, art. 2, 2°. 
 
 Met bezoldigde diensten worden gelijkgesteld - voor degenen die op 10 mei 

1940 in de Oostkantons gedomicilieerd waren en die het voorwerp zijn geweest 
van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling tot een vrijheidsstraf, 
waarvan de duur vijf jaar niet overschrijdt - de perioden van inactiviteit welke 
volgen op een afzetting, een ambtshalve gegeven ontslag of een afdanking. De 
validatie van die perioden mag niet verder reiken dan de 31e december van het 
kalenderjaar volgend op het feit, voor zover die perioden zouden zijn be-
schouwd als perioden tijdens welke er onderbreking van arbeid is geweest in-
gevolge vergoede onvrijwillige werkloosheid, indien de belanghebbende op dat 
ogenblik viel onder de pensioenregeling voor arbeiders, bedienden, zeelieden 
of werknemers. 

 
 § 4. De §§ 1 en 2 worden toegepast op hen, die geen militair zijnde, aan een 

regeling inzake rustpensioenen ten bezware van de Openbare Schatkist on-
derworpen zijn en wegens het bereiken van de leeftijdsgrens hun ambt moeten 
neerleggen hoewel zij nog niet het minimum aantal dienstjaren tellen om recht 
op dat pensioen te hebben. 

 
 Het voorgaande lid is niet van toepassing op de personen in dienst op het 

ogenblik van de bekendmaking van deze wet, behoudens indien zij het aan-
vragen. 

 
 Deze aanvraag moet worden ingediend ten laatste in de loop van de tweede 

maand die deze voorafgaat gedurende welke de leeftijdsgrens zal worden be-
reikt. 

 
 Afdeling II. Bepalingen toepasselijk op sommige leden van het personeel 

van het Bestuur in Afrika 
 
Art. 5 Gewijzigd bij de wet van 20 juni 1975, art. 3. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 20 juni 1975, art. 3. 
 
 Wanneer een lid van het personeel van het Bestuur in Afrika de dienst van de 

kolonie vóór 1 januari 1956 verlaten heeft zonder recht te hebben op het rust-
pensioen wegens dienstanciënniteit of op het invaliditeitspensioen ten laste van 
de Koloniale Schatkist, of wanneer het, vóór die datum opgehouden heeft recht 
te hebben op het voorlopig invaliditeitspensioen wegens het feit dat de invalidi-
teitscoëfficiënt op minder dan 10 pct. is teruggebracht, bekomt dat personeels-
lid, op zijn verzoek, de in het verzekeringsstelsel tegen de geldelijke gevolgen 
van ouderdom en vroegtijdige dood voor de werknemers van Belgisch-Congo 
en van Ruanda-Urundi bedoelde uitkeringen voor de duur der bezoldigde dien-
sten of der ermede gelijkgestelde periodes die, in het stelsel waaraan het is 
onderworpen geweest, aanneembaar zijn inzake rustpensioen. 

 
 Heeft een persoon, wiens toestand wordt geregeld door de artikelen 4 of 6 van 

deze wet of door hoofdstuk II van de wet van 28 juni 1960 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid van de personen die tijdelijke diensten bij het leger 
gepresteerd hebben, de hoedanigheid gehad van lid van het personeel van het 
Bestuur in Afrika en geniet hij uit dien hoofde een invaliditeitspensioen ten laste 
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van de Koloniale Schatkist, dan wordt hij, op zijn verzoek, beschouwd als on-
derworpen te zijn geweest aan de pensioenregeling voor arbeiders, bedienden, 
zeelieden of werknemers gedurende de duur der voor de berekening van dit 
invaliditeitspensioen in aanmerking genomen diensten, zelfs indien hij zijn ambt 
in Afrika vóór 1 april 1961 heeft neergelegd. 

 
 Zijn nochtans uitgesloten : 
 
 1° de diensten die aanleiding hebben gegeven tot het toekennen van com-

penetratievergoedingen, van als pensioen geldende kapitaalsvergoedin-
gen of van vergoedingen wegens pensioenverlies; 

 
 2° de koloniale diensten die voor de berekening van het pensioen in aan-

merking zijn genomen in elk ander stelsel waaraan de betrokkene onder-
worpen is. 

 
 De toepassing van deze paragraaf wordt afhankelijk gesteld van de vooraf-

gaande storting, in de Openbare Schatkist, van de afkoopwaarde die of het 
spaartegoed dat, overeenkomst de statuten van de verzekeringskas van Bel-
gisch-Congo en van Ruanda-Urundi, aan de betrokkene is uitgekeerd gewor-
den, met aftrek van de aan de bron ingehouden belastingen ten voordele van 
de Koloniale Schatkist of de Belgische Openbare Schatkist. 

 
 Wanneer, op verzoek van de betrokkenen, toepassing wordt gemaakt van het 

eerste lid, dan wordt de Verzekeringskas voor het gewezen personeel van Afri-
ka ontslagen van iedere toekomstige verplichting jegens haar rechtverkrijgen-
den, doch is zij ertoe gehouden aan de Openbare Schatkist de voor deze per-
sonen gevestigde wiskundige reserves te storten. 

 
 § 2. Voor de toepassing van § 1 moet onder leden van het personeel van het 

Bestuur in Afrika worden verstaan : 
 
 1° de personeelsleden van het Bestuur in Afrika, van de onderwijskaders, 

van de rechterlijke macht en van de gerechtelijke politie bij de parketten; 
 
 2° de officieren en onderofficieren van het actief kader van de weermacht en 

de reserve-officieren en -onderofficieren van de weermacht, die tussen 
10 mei 1940 en 8 mei 1945 werden gemobiliseerd; 

 
 3° de magistraten van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi. 
 
 Afdeling III . Bepalingen toepasselijk op militairen 
 
Art. 6 Gewijzigd bij de wetten van 20 juni 1975, art. 4, 15 mei 1984, art. 73 en 21 mei 

1991, art. 43. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wetten van 20 juni 1975, art. 4 en 15 mei 1984, art. 73. 
 
 Wanneer een militair in het burgerleven terugkeert, wordt hij geacht te zijn on-

derworpen geweest aan de pensioenregeling voor arbeiders, bedienden, zee-
lieden of werknemers : 

 
 1° tijdens de ganse duur van zijn aanwezigheid onder de wapens van de 

leeftijd van zestien jaar af, indien hij geen militair pensioen wegens dien-
stanciënniteit kan bekomen; 
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 2° tijdens de duur van de na de oppensioenstelling verstrekte diensten in-

dien deze niet in aanmerking kunnen komen voor de herziening, bedoeld 
in artikel 76 van de op 11 augustus 1923 gecoördineerde wetten op de 
militaire pensioenen, gewijzigd bij de wet van 24 april 1958. 

 
 De Staat is ontslagen van elke toekomstige verplichting ten opzichte van de 

militair en zijn rechtverkrijgenden, met uitzondering van die welke voortvloeien 
uit de eventuele toepassing van artikel 20 van de wet van 7 juli 1964, die onder 
andere een als pensioen geldende tegemoetkoming ten voordele van sommige 
gewezen militairen instelt.(4) 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 21 mei 1991, art. 43. 
 
 Voor de toepassing van de bepalingen van § 1, wordt geen rekening gehouden 

met de hierna vermelde periodes : 
 
 1° de termijn van actieve dienst en de bij de wetgeving op de militie vastge-

stelde wederoproepingen; 
 
 2° de duur van het behoud onder de wapens bij toepassing van de wetge-

ving op de militie; 
 
 3° de wederoproepingen en de prestaties van korte duur waaraan de reser-

veofficieren en de reserveonderofficieren met toepassing van hun statuut 
onderworpen zijn.(5)  

 
 Afdeling IV. Bepalingen toepasselijk op de personen op wier weddetoela-

ge de heffing, bedoeld in artikel 5 van de wet van 30 januari 1954 tot rege-
ling van de pensioenen der leden van het personeel der privé-inrichtingen 
voor het technisch onderwijs, is verricht 

 
Art. 7  Artikelen 4, 10 en 22 zijn van toepassing op de personen op wier weddetoela-

gen de heffing voorgeschreven bij artikel 5 van de wet van 30 januari 1954 tot 
regeling van de pensioenen der leden van het personeel der privé-inrichtingen 
voor technisch onderwijs is verricht, maar die niet het in die wet bepaalde rust-
pensioen kunnen genieten. Voor hen wordt ambtsneerlegging met verlies van 
aanspraak op het rustpensioen gelijkgesteld. 

 
 De artikelen 11 en 26 zijn van toepassing op de weduwen van de in het eerste 

lid bedoelden. 
 
 Afdeling V. Gemeenschappelijke bepalingen toepasselijk op de personen 

bedoeld in de afdelingen I, II, III en IV 
 
Art. 8 Aangevuld bij de programmawet (I) van 27 december 2006, art. 295. 
 
 Wanneer de artikelen 4, 5 of 6 worden toegepast, draagt de instelling die belast 

is met het beheer van de rustpensioenregeling waaraan de belanghebbende 
onderworpen was, voor de door die artikelen aanneembaar verklaarde dien-
sten en perioden, sommen af waarvan de Koning de wijze van berekening, de 
tenlasteneming, de bestemming en de aanrekening vaststelt.(6) 

 
 Deze overdrachten vinden ten vroegste plaats op het ogenblik dat het pensioen 

van belanghebbende daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaat.(7) 
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Art. 9 Wanneer iemand op wie artikel 4 of 5 van toepassing is, wegens het ambt dat 

hij uitoefent opnieuw onder een pensioenregeling van de openbare diensten 
komt te staan, moeten de bij artikel 8 voorgeschreven stortingen niet worden 
verricht, als de diensten en perioden waarop ze slaan weder in aanmerking 
komen voor het berekenen van het rustpensioen. 

 
 Wanneer een militair op wie artikel 6 van toepassing is, wegens het ambt dat 

hij uitoefent opnieuw onder een pensioenregeling van de openbare diensten 
komt te staan, moeten de bij artikel 8 voorgeschreven stortingen niet worden 
verricht, als de pensioenregeling van de openbare diensten waaraan hij on-
derworpen is, de militaire diensten geheel of gedeeltelijk in aanmerking neemt 
voor de berekening van het pensioen. 

 
 Wanneer, in de gevallen bedoeld onder het eerste en het tweede lid, stortingen 

werden verricht, worden deze terugbetaald aan de overheid die ze ten laste 
heeft genomen. 

 
 Diensten waarvoor geen stortingen moeten worden gedaan en diensten waar-

voor stortingen worden terugbetaald, geven geen aanleiding tot toepassing van 
de artikelen 4, 5 en 6. 

 
 Afdeling VI. Bepalingen betreffende de weduwenpensioenen 
 
Art. 10 Gewijzigd bij de wet van 20 juni 1975, art. 5. 
 
 Wanneer de artikelen 4 of 5, § 1, tweede lid, zijn toegepast en de weduwe in 

de pensioenregeling van de openbare sector, waarbij haar echtgenoot aange-
sloten was, een overlevingspensioen verkrijgt, zijn de instellingen die de inge-
volge artikel 8 gestorte sommen hebben ontvangen, gehouden de helft daar-
van terug te betalen aan de instelling die de weduwenpensioenregeling be-
heert. 

 
 In dat geval worden de diensten, welke tot die terugbetaling aanleiding hebben 

gegeven, door de pensioenregeling voor arbeiders, bedienden, zeelieden of 
werknemers in aanmerking genomen voor het vaststellen van de beroepsloop-
baan van de overleden echtgenoot, doch zij worden buiten beschouwing gela-
ten bij de berekening van het rustpensioen dat tot grondslag dient voor de be-
rekening van het overlevingspensioen. 

 
Art. 11 Gewijzigd bij de wetten van 20 juni 1975, art. 6, 6 mei 2002, art. 24 en het K.B. 

van 18 oktober 2004, art. 17. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wetten van 20 juni 1975, art. 6, 1°, 6 mei 2002, art. 24 en 

het K.B. van 18 oktober 2004, art. 17. 
 
 Wanneer de weduwe van een personeelslid of van een gewezen personeelslid 

van de openbare machten, van een instelling van openbaar nut, van een instel-
ling die onderworpen is aan het bij het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 
1935 ingestelde pensioenstelsel, van de N.M.B.S. Holding of van enige andere 
persoon die geroepen is geweest een pensioenstelsel te genieten ten laste van 
de Openbare Schatkist of ten laste van het Fonds voor de pensioenen van de 
geïntegreerde politie (2), met uitzondering van militairen, geen weduwenpensi-
oen kan bekomen in het stelsel waaraan haar echtgenoot onderworpen is ge-
weest, wordt deze laatste geacht aangesloten te zijn geweest bij de pensioen-
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regeling voor arbeiders, bedienden, zeelieden of werknemers tijdens de duur 
van de in artikel 4, §§ 1, 2 en 3, bepaalde diensten en periodes. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 20 juni 1975, art. 6, 2°. 
 
 Wanneer de weduwe van een in artikel 5, § 2, bedoeld lid van het personeel 

van het Bestuur in Afrika geen overlevingsrente kan bekomen ten laste van de 
Verzekeringskas van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi, van de Pensi-
oens- en Gezinstoelagenkas voor de werknemers van Belgisch-Congo en van 
Ruanda-Urundi, of van de pensioenregeling voor arbeiders, bedienden, zeelie-
den of werknemers uit hoofde van de bezoldigde diensten, die door haar echt-
genoot bij het Bestuur in Afrika werden verstrekt, en uit hoofde van de ermede 
gelijkgestelde periodes, bekomt zij, op haar verzoek, de in het stelsel van de 
verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood 
voor de werknemers van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi bedoelde uit-
keringen voor de duur van voormelde diensten. 

 
 De toepassing van deze paragraaf wordt afhankelijk gesteld van de vooraf-

gaande storting, in de Openbare Schatkist, van de afkoopwaarde die, of het 
spaartegoed dat, overeenkomstig de statuten van de Verzekeringskas van 
Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi, met aftrek van de aan de bron inge-
houden belastingen ten voordele van de Koloniale Schatkist of de Belgische 
Openbare Schatkist, aan de echtgenoot is uitgekeerd geworden. 

 
 § 3. In de gevallen, vermeld in de §§ 1 en 2, stort de instelling die belast is met 

het beheer van het stelsel der rustpensioenen waaraan het personeelslid on-
derworpen was, de helft van de in artikel 8 bedoelde sommen. 

 
Art. 12 Gewijzigd bij de wet van 20 juni 1975, art. 7. 
 
 Wanneer de weduwe van een militair of van een gewezen militair geen wedu-

wenpensioen kan bekomen uit hoofde van de diensten die door haar echtge-
noot werden gepresteerd, wordt deze laatste geacht tijdens de duur van deze 
diensten en in de mate dat zij door artikel 6 worden aangenomen aan de pen-
sioenregeling voor arbeiders, bedienden, zeelieden of werknemers onderwor-
pen te zijn geweest. 

 
 In dat geval stort de overheid die belast is met het beheer van het stelsel der 

militaire overlevingspensioenen, de helft van de in artikel 8 bedoelde sommen. 
 
 Afdeling VII. Reglementaire maatregelen 
 
Art. 13 § 1. De Koning kan alle bepalingen van titel I van deze wet of van een gedeelte 

ervan uitbreiden tot personen, die aan andere pensioenregelingen onderwor-
pen zijn dan die beoogd door deze titel. (8) 

 
 Indien nodig bepaalt Hij bijzondere toepassingsmodaliteiten. 
 
 § 2. De Koning bepaalt wie voor de toepassing van de artikelen 4, 5, 6, 11 en 

12, als arbeider, bediende of zeeman is aan te merken.(6) 
 
 HOOFDSTUK III. Termijnen 
 
Art. 14 De Koning bepaalt binnen welke termijn de stortingen als voorgeschreven in de 

artikelen 1, 8, 11 en 12 moeten gedaan zijn.(9) 
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 HOOFDSTUK IV. Overgangsregelingen 
 
 Afdeling I. Overgangsmaatregelen voor de toepassing van hoofdstuk I 
 
Art. 15 Aangevuld bij de wet van 20 juni 1975, art. 8. 
 
 Artikelen 1 en 2 zijn van toepassing wanneer de erin beoogde diensten zijn 

verstrekt geworden of aanneembaar zijn geworden vóór de datum waarop de-
ze wet uitwerking heeft. Wanneer die diensten vóór 1 april 1961 aanneembaar 
zijn geworden en aanleiding hebben gegeven tot storting, aan de instellingen 
die de rustpensioenregeling of die welke de weduwenpensioenregeling behe-
ren van de openbare overheidssector, van de wiskundige reserves van de bij 
artikel 1, 1° en 2° bedoelde renten, worden de overdrachten geacht ter uitvoe-
ring van deze wet te zijn verricht. In dat geval stelt de Koning vast onder welke 
voorwaarden sommen blijven over te dragen overeenkomstig artikel 1, 1° en 
2°, evenals de wijze van hun berekening(10). 

 
Art. 16 Wanneer iemand, doordat hij aan de pensioenregeling voor arbeiders, bedien-

den of zeelieden onderworpen was, uitkeringen heeft ontvangen die ingingen 
vóór de datum waarop deze wet uitwerking krijgt, wordt artikel 1 alleen op zijn 
verzoek toegepast. Dat verzoek moet binnen de door de Koning (11) te bepalen 
termijn ingediend zijn. 

 
Art. 17 Gewijzigd bij de wet van 20 juni 1975, art. 9. 
 
 Artikel 1 wordt niet toegepast wanneer het zou voor gevolg hebben nadeel te 

berokkenen aan de weduwen die, uit hoofde van de aansluiting van hun over-
leden echtgenoot aan het pensioenstelsel van de arbeiders, de bedienden of 
de zeelieden, uitkeringen hebben bekomen die een aanvang hebben genomen 
vóór de datum waarop deze wet uitwerking heeft, of aan de weduwen wier 
echtgenoot overleden is vóór het verstrijken van de termijn beoogd bij artikel 
16, zonder de bij hetzelfde artikel voorziene aanvraag te hebben gedaan. 

 
 De toepassing van artikel 1 wordt geacht de weduwe geen nadeel te berokke-

nen wanneer zij haar, op de aanvangsdatum van haar overlevingspensioen in 
de regeling der openbare diensten, en ten vroegste op de datum van de be-
kendmaking van deze wet, voordelen bezorgt, gelijk aan of groter dan de uitke-
ringen, die haar de pensioenregeling voor arbeiders, bedienden, zeelieden of 
werknemers waarborgt voor de in artikel 1 beoogde diensten. 

 
Art. 18 Artikel 1 is niet van toepassing op de personen bedoeld door de wet van 

28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere instellin-
gen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden, indien deze perso-
nen of hun rechthebbenden tot het genot van het rust- of overlevingspensioen 
of van de ouderdoms- of overlevingsrente waren toegelaten op het ogenblik 
van de bekendmaking van deze wet of op de data, vastgesteld door de ko-
ninklijke besluiten getroffen in uitvoering van artikel 1 van voormelde wet van 
28 april 1958, indien deze data later zijn dan de bekendmakingen van deze 
wet.(12) 

 
Art. 19 Gewijzigd bij de wet van 20 juni 1975, art. 10. 
 
 Artikel 1 is niet van toepassing op de personen wier pensioensysteem is vast-

gesteld door de wet van 30 januari 1954  tot regeling van de pensioenen der 
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leden van het personeel der privé-inrichtingen voor technisch onderwijs indien 
deze personen of hun rechtverkrijgenden het voordeel van het rust- of overle-
vingspensioen wegens een tewerkstelling uitgeoefend als arbeider of bediende 
op het ogenblik van de bekendmaking van deze wet hadden bekomen. 

 
 Indien de betrokkenen op het ogenblik van de bekendmaking van deze wet 

uitsluitend het voordeel hadden bekomen van de ouderdoms- of weduwenren-
te, is de toepassing van de artikelen 1 en 15 afhankelijk van het indienen van 
een aanvraag binnen de door de Koning (11) vastgestelde termijn. 

 
Art. 20 Gewijzigd bij de wet van 20 juni 1975, art. 11. 
 
 De Koning stelt regelen vast, aan de hand waarvan de te storten sommen kun-

nen worden bepaald als het wegens het ontbreken van enig bestuursarchief 
niet mogelijk is het juiste bedrag van de ingevolge artikel 1, 4°), over te dragen 
bijdragen te berekenen. 

 
 Hij kan in dat geval forfaitaire bedragen vaststellen. 
 
 Hij (11) stelt bijzondere regelen vast voor de toepassing van artikel 1 ingeval 

de belanghebbenden uitkeringen uit de pensioenregelingen voor arbeiders, 
bedienden, zeelieden of werknemers hebben genoten. Die bijzondere toepas-
singsregelen kunnen van artikel 1 afwijken. 

 
Art. 21 Opgeheven bij de wet van 3 februari 2003, art. 85, 10° (3). 
 
 Afdeling II. Overgangsmaatregelen voor de toepassing van hoofdstuk II 
 
Art. 22 tot 24 Opgeheven bij de wet van 3 februari 2003, art. 85, 10° (3). 
 
Art. 25 Gewijzigd bij de wetten van 20 juni 1975, art. 5, 11 juni 1976, art. 6 en 15 mei 

1984, art. 25, 8° en 26, 40°. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 11 juni 1976, art. 6 en opgeheven bij de wet van 

15 mei 1984, art. 26, 40° vanaf 1 juni 1984; blijft van toepassing op de pensi-
oenen toegekend vóór 1 juni 1984. 

 
 Wanneer een militair die in het burgerleven is teruggekeerd vóór de eerste dag 

van de maand die volgt op deze van de bekendmaking van deze wet, vijftien 
jaar aanneembare diensten telt, behouden, bij afwijking van artikel 6, de vrouw 
en het minder dan achttien jaar oud kind het recht op het pensioen. Het wordt 
berekend op grond van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 255 van 12 maart 
1936 tot eenmaking van het pensioenregime voor de weduwen en wezen van 
de leden van het leger en van de rijkswacht. De leeftijd van 18 jaar wordt ver-
vangen door die van 25 jaar in de gevallen waarin recht bestaat op kinderbij-
slag in uitvoering van de wetgeving op de kinderbijslag voor loonarbeiders (13). 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wetten van 20 juni 1975, art. 5 en 15 mei 1984, art. 25, 8°. 
 
 Wanneer de weduwe (14) een overlevingspensioen verkrijgt in de pensioenre-

geling van de openbare sector, waarbij haar echtgenoot aangesloten was, zijn 
de instellingen die de ingevolge artikel 8 gestorte sommen hebben ontvangen, 
gehouden de helft daarvan terug te betalen aan de instelling die de weduwen-
pensioenregeling beheert. 
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 In dat geval worden de diensten, welke tot die terugbetaling aanleiding hebben 
gegeven, door de pensioenregeling voor arbeiders, bedienden, zeelieden of 
werknemers in aanmerking genomen voor het vaststellen van de beroepsloop-
baan van de overleden echtgenoot, doch zij worden buiten beschouwing gela-
ten bij de berekening van het rustpensioen dat tot grondslag dient voor de be-
rekening van het overlevingspensioen. 

 
 § 3. Wanneer de militair die in het burgerleven is teruggekeerd vóór de eerste 

dag van de maand na die van bekendmaking van deze wet, geen vijftien jaar 
aanneembare diensten telt, blijft de Staat van iedere toekomstige verplichting 
jegens de rechtverkrijgenden ontslagen, doch is hij gehouden tot terugbetaling 
van de vrijwillige bijdragen, eventueel gestort met het oog op het valideren van 
de diensten of de periodes welke tot de bij artikel 8 voorgeschreven storting 
geen aanleiding geven. 

 
Art. 26 tot 28 Opgeheven bij de wet van 3 februari 2003, art. 85, 10° (3). 
 
 TITEL III. SLOT- EN OPHEFFINGSBEPALINGEN 
 
Art. 36 Opgeheven bij de wet van 3 februari 2003, art. 85, 10° (3). 
 
Art. 39 Deze wet heeft uitwerking op 1 april 1961, met uitzondering van artikel 4, § 4, 

artikel 6 en de artikelen 29 tot 35, die in werking treden de dag waarop de wet 
in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 

 
 
                                                 
1  Zie K.B. van 25 augustus 1970 (B.S. 13 november). 
2  De woorden "of ten laste van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie" werden 
ingevoegd bij de artikelen 23 en 24 van de wet van 6 mei 2002 met uitwerking op 1 april 2001. 
3  De woorden "evenals de gevalideerde perioden van loopbaanonderbreking of van vermindering van 
de arbeidsprestaties" werden toegevoegd bij art. 46 van de wet van 3 februari 2003 met ingang van 
1 januari 2003. 
4  Art. 6, § 1, tweede lid werd vervangen bij art. 73 van de wet van 15 mei 1984 met uitwerking op 
1 januari 1979. 
5  Art. 6, § 2, 3° werd vervangen bij art. 43 van de wet van 21 mei 1991 met uitwerking op 12 september 
1987. 
6  Zie K.B. van 5 november 1971 (B.S. 17 december). 
7  Dit lid werd toegevoegd bij art. 295 van de programmawet (I) van 27 december 2006. 
8  De bepalingen van de wet van 5 augustus 1968 worden uitgebreid tot de Vlaamse Radio- en Televi-
sieomroep met uitwerking op 1 april 2004 (K.B. 29 juni 2007 – B.S. 20 juli, tweede uitgave). 
9  Zie K.B. van 25 augustus 1970 (B.S. 13 november) en 5 november 1971 (B.S. 17 december). 
10  Deze zin werd toegevoegd bij art. 8 van de wet van 20 juni 1975 met uitwerking op 1 april 1961. 
11  Zie K.B. van 22 december 1972 tot uitvoering van de artikelen 16, 19, tweede lid, en 20, derde lid, 
van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van 
de openbare sector en die van de privé-sector (B.S. 16 februari 1973). 
12  Zie K.B. van 30 mei 1972 (B.S. 15 december). 
13  Deze bepaling wordt toegepast op de overlevingspensioenen die lopen op 1 september. 1976. De 
verhoging van het weduwenpensioen uit hoofde van het bestaan van kinderen en het wezenpensioen 
kunnen op aanvraag van de betrokkenen eveneens worden toegekend of hersteld wanneer het kind dat 
de vereiste voorwaarden vervult de 25-jarige leeftijd op de voornoemde datum nog niet heeft bereikt (Wet 
van 11 juni 1976, art. 7). 
14  De woorden "met toepassing van § 1" werden geschrapt vanaf 1 juni 1984 (Wet van 15 mei 1984, 
art. 25, 8°). 
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Wet van 26 maart 1969  
(Staatsblad 16 april)  
 
betreffende het pensioen van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel evenals 
van de studiemeesters-opvoeders van de vrije inrichtingen voor technisch, zeevaart- of kunst-
onderwijs. 
 
Gewijzigd bij

 

 : de wetten van 15 juni 1970 (Staatsbl. 8 juli), 11 juli 1973 (Staatsbl. 
23 augustus), 15 mei 1984 (Staatsbl. 22 mei) en 20 juli 1991 (Staatsbl. 1 augustus). 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Opgeheven bij de wet van 20 juli 1991, art. 92, 19°. 
 
Art. 2 Gewijzigd bij de wet van 11 juli 1973, art. 1. 
 
 De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder de leden van het bestuurs- en on-

derwijzend personeel evenals de studiemeesters-opvoeders van de door de Staat 
erkende en gesubsidieerde vrije inrichtingen voor technisch, zeevaart- of kunston-
derwijs de erkenning van hun definitieve benoeming kunnen bekomen (2

 
). 

Art. 3 
tot 8 Opgeheven bij de wet van 20 juli 1991, art. 92, 19°. 
 

                                                 
2  Zie de K.B.'s van 22 februari 1971 (Staatsbl. 20 mei) en 9 oktober 1975 (Staatsbl. 21 januari 1976), 
die in de codificatie werden opgenomen. 
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Wet van 9 juli 1969  
(Staatsblad 20 augustus). 
 
tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van 
het personeel van de openbare sector (1). 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 20 april 1971 (Staatsbl. 6 mei), 6 april 1976 (Staatsbl. 13 mei), 
4 juni 1976 (Staatsbl. 17 juli), 24 december 1976 (Staatsbl. 28 december), 15 mei 1984 
(Staatsbl. 22 mei), 18 juli 1990 (Staatsbl. 23 augustus), 21 mei 1991 (Staatsbl. 20 juni), 
25 januari 1999 (Staatsbl. 6 februari), 6 mei 2002 (Staatsbl. 30 mei - tweede uitgave), 3 februari 
2003 (Staatsbl. 13 maart - eerste uitgave), het K.B. van 28 december 2006 (Staatsbl. 
29 december – achtste uitgave; errata Staatsbl. 24 en 30 januari 2007) en de wetten van 
28 februari 2007 (Staatsbl. 10 april), van 25 april 2007 (Staatsbl. 11 mei) en 24 oktober 2011 
(Staatsbl. 3 november). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Toepassingsveld 
 
Art. 1 Vervangen bij de wet van 25 april 2007, art. 39 (2) en gewijzigd bij de wet van 

24 oktober 2011, art. 45. 
 
 Niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepa-

ling, zijn de hoofdstukken II, III, en VII, van toepassing op de rust- en overle-
vingspensioenen ten laste van :  

 1° de Staatskas; 

 2° het pensioenfonds van de federale politie; 

 3° de instellingen waarop de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen 
van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van 
hun rechthebbenden toepasselijk is verklaard; 

 4° de instellingen waarop het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935 tot 
vaststelling van het statuut der pensioenen van het personeel der zelfstan-
dige openbare inrichtingen en der regieën ingesteld door de Staat, toepas-
selijk is verklaard; 

 5° Opgeheven  

 6° het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO 
 
 De in het eerste lid bedoelde hoofdstukken zijn eveneens van toepassing op de 

rustpensioenen van de personeelsleden van de plaatselijke besturen die aan-
gesloten zijn bij het stelsel van de nieuwe aangeslotenen bij de RSZPPO 
waarvan de last door het plaatselijk bestuur zelf wordt gedragen, alsook op de 
overlevingspensioenen van hun rechthebbenden. 

 
 In afwijking van het eerste lid, zijn de daarin bedoelde hoofdstukken niet van 

toepassing op :  
 

 1° de pensioenen toegekend aan de gewezen pleitbezorgers; 

 2° de pensioenen bedoeld in artikel 36ter van de wet van 29 juni 1976 tot wij-
ziging van sommige bepalingen van de gemeentewet, het Veldwetboek, de 
wetgeving op de pensioenregeling van het gemeentepersoneel en het 
daarmee gelijkgestelde personeel en tot regeling van sommige gevolgen 
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van de samenvoegingen, aanhechtingen en wijzigingen van grenzen van 
gemeenten verwezenlijkt door de wet van 30 december 1975. 

 
 HOOFDSTUK II. Bepalingen betreffende de berekening van de rust- en 

overlevingspensioenen 
 (Opschrift vervangen bij de wet van 25 april 2007, art. 40) (2). 
 
Art. 2 tot 10 Opgeheven bij de wet van 25 april 2007, art. 41 (2). 
 
Art. 11 Vervangen bij de wet van 25 april 2007, art. 42 (2). 
 
 § 1. Naargelang de aard van het pensioen, wordt het vastgesteld op basis van 

de volgende bezoldigingsregeling : 

 1° een onmiddellijk rustpensioen of een overlevingspensioen dat voortvloeit uit 
het overlijden van een personeelslid in activiteit, wordt vastgesteld op basis 
van de bezoldigingsregeling van kracht op de ingangsdatum van het pensi-
oen;  

 2° een uitgesteld rustpensioen of een overlevingspensioen dat voortvloeit uit 
het overlijden van een potentiële begunstigde van een uitgesteld rustpensi-
oen, wordt vastgesteld op basis van de bezoldigingsregeling van kracht op 
de eerste dag van de maand die volgt op het neerleggen van het ambt; 

 3° het overlevingspensioen dat voortvloeit uit het overlijden van een begun-
stigde van een rustpensioen wordt vastgesteld op basis van de bezoldi-
gingsregeling die toegepast werd voor de berekening van dat rustpensioen. 

 
 Op het overeenkomstig het eerste lid, 2° of 3°, vastgestelde pensioen worden 

de in artikel 12, § 1, bedoelde verhogingen toegepast die, tussen het neerleg-
gen van het ambt en de ingangsdatum van het pensioen, toegepast werden op 
basis van de perequatiekorf waaraan het pensioen is verbonden. 

 
 § 2. In afwijking van § 1, eerste lid, 2° en 3°, wordt de bezoldigingsregeling die 

van kracht is op 1 januari 2007 in aanmerking genomen indien het ambt voor 
die datum werd neergelegd. 

 
 Op het overeenkomstig het eerste lid vastgestelde pensioen worden de in arti-

kel 12, § 1, bedoelde verhogingen toegepast die, tussen 1 januari 2007 en de 
ingangsdatum van het pensioen, toegepast werden op basis van de perequa-
tiekorf waaraan het pensioen is verbonden. 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid wordt uitsluitend rekening gehouden met 

de bezoldigingsregelingen die, uiterlijk op 30 juni 2008, werden bekendge-
maakt in het Belgisch Staatsblad of behoorlijk werden bekrachtigd bij een be-
slissing van de bevoegde overheid en bij aangetekend schrijven tegen ont-
vangstbewijs ter kennis werden gebracht van de Pensioendienst voor de over-
heidssector (PDOS). 

 
 § 3. Dit artikel is van toepassing op de pensioenen die ingaan na 31 december 

2006. 
 
 HOOFDSTUK III. Bepalingen betreffende de perequatie van de rust- en 

overlevingspensioenen  
 (Opschrift vervangen bij de wet van 25 april 2007, art. 43) (2). 
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Art. 12 Gewijzigd bij de wet van 6 april 1976, art. 4, aangevuld bij de wet van 
24 december 1976, art. 68, gewijzigd bij de wetten van 25 januari 1999, art. 
236, 3 februari 2003, art. 27 en vervangen bij de wet van 25 april 2007, art. 
44 (2) (3). 

 
 § 1. Het nominaal bedrag van de rust- en overlevingspensioenen wordt ver-

hoogd ten belope van het percentage bedoeld in § 9, eigen aan de perequatie-
korf waaraan het pensioen overeenkomstig § 2 wordt verbonden. 

 
 De in het eerste lid omschreven perequatie heeft uitwerking de eerste dag van 

de maand die volgt op elke referentieperiode van twee jaar. De eerste referen-
tieperiode loopt van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008. 

 
 De perequatie wordt uitgevoerd op basis van het nominaal bedrag van het 

pensioen dat van kracht is op de laatste dag van de referentieperiode. 
 
 § 2. De rustpensioenen worden verbonden aan de perequatiekorf die samen-

gesteld wordt voor de in § 3 omschreven sector waarin het personeelslid zijn 
loopbaan heeft beëindigd. De overlevingspensioenen worden verbonden aan 
de perequatiekorf die overeenstemt met de sector waarin de rechtgever ervan 
zijn loopbaan heeft beëindigd. 

 
 De rustpensioenen van de personeelsleden die niet, of niet uitsluitend, tot een 

sector behoorden, evenals de overlevingspensioenen van hun rechthebben-
den, worden verbonden aan de perequatiekorf van de federale overheid. 

 
 § 3. Bij de aanvang van elke referentieperiode wordt voor elk van de volgende 

sectoren een perequatiekorf samengesteld : 
 

 1° de federale overheid, met inbegrip van de openbare instellingen en de we-
tenschappelijke instellingen die ervan afhangen en van de voormalige 
rijkswacht, met uitzondering van de krijgsmacht en de geïntegreerde poli-
tiediensten; 

 2° het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Franse 
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met in-
begrip van de openbare instellingen en de wetenschappelijke instellingen 
die ervan afhangen; 

 3° de Vlaamse ministeries, de intern verzelfstandigde agentschappen met 
rechtspersoonlijkheid, de extern verzelfstandigde agentschappen en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west; 

 4° het Waals Gewest met inbegrip van de openbare instellingen en de weten-
schappelijke instellingen die ervan afhangen; 

 5° de Franse Gemeenschap met inbegrip van de openbare instellingen en de 
wetenschappelijke instellingen die ervan afhangen, met uitzondering van 
het onderwijs; 

 6° de Duitstalige gemeenschap met inbegrip van het onderwijs evenals van de 
openbare instellingen en de wetenschappelijke instellingen die ervan af-
hangen; 

 7° het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap; 

 8° het onderwijs van de Franse Gemeenschap; 



© PDOS – augustus 2009 - 4 - 
Wet van 9 juli 1969 

 9° de plaatselijke besturen van het Vlaams Gewest; 

 10° de plaatselijke besturen van het Waals Gewest; 

 11° de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

 12° de krijgsmacht; 

 13° de geïntegreerde politiediensten; 

 14° de autonome overheidsbedrijven bedoeld in artikel 1, § 4, van de wet van 
21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven, met uitzondering van de NMBS Holding, Infrabel en de 
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen; 

 15° de NMBS Holding, Infrabel en de Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen (NMBS). 

 
 § 4. Elke perequatiekorf wordt samengesteld op basis van de rustpensioenen 

die ingegaan zijn binnen de vier jaar voorafgaand aan de referentieperiode en 
waarvan de titularis zijn loopbaan in de betrokken sector heeft beëindigd bin-
nen die vier jaar. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met de in artikel 1 be-
doelde rustpensioenen die beheerd worden door de PDOS of door de NMBS 
evenals met de rustpensioenen ten laste van het stelsel van de nieuwe bij de 
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke over-
heidsdiensten aangeslotenen die beheerd worden door een voorzorgsinstelling 
bedoeld in artikel 1bis, e), van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de 
pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen. De niet 
in artikel 1 bedoelde rustpensioenen van de personeelsleden van de plaatselij-
ke besturen waarvan het beheer bij overeenkomst aan de PDOS is toever-
trouwd, worden evenwel eveneens in aanmerking genomen.  

 
 De rustpensioenen van de personeelsleden die niet, of niet uitsluitend, tot een 

sector behoren, worden in aanmerking genomen voor de samenstelling van de 
perequatiekorf van de federale overheid. 

 
 § 5. Voor de samenstelling van de perequatiekorven wordt uitsluitend rekening 

gehouden met de rustpensioenen waaraan een weddenschaal is verbonden 
waarvoor een minimumaantal van de in § 4, eerste lid, bedoelde pensioenen 
werden toegekend. Dit minimumaantal bedraagt : 

 1° tien pensioenen voor de in § 3, 7°, 8° en 12° tot en met 15°, bedoelde sec-
toren; 

 2° vijf pensioenen voor de in § 3, 1°, 3° en 4°, bedoelde sectoren; 

 3° twee pensioenen voor de in § 3, 2°, 5°, 6°, en 9° tot en met 11°, bedoelde 
sectoren. 

 
 Voor de vaststelling van het in het vorige lid bepaalde aantal pensioenen wor-

den de weddenschalen waaraan eenzelfde maximum is verbonden, als een 
enkele weddenschaal beschouwd. Het aantal pensioenen verbonden aan deze 
weddenschalen wordt samengevoegd.  

 
 Voor het samenstellen van de perequatiekorven van de in § 3, 9° tot en met 

11°, bedoelde sectoren van de plaatselijke besturen worden de maxima van de 
weddenschalen, vóór de toepassing van het vorige lid, afgerond tot de hogere 
euro indien de eerste decimaal hoger is dan of gelijk is aan vijf en tot de lagere 
euro in de andere gevallen. 
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 Indien de toepassing van de vorige leden niet toelaat om ten minste 90 pct. van 
het aantal van de in § 4, eerste lid, bedoelde rustpensioenen op te nemen in de 
perequatiekorf, wordt het in het eerste lid bepaalde minimum aantal pensioe-
nen teruggebracht tot het aantal eenheden dat vereist is om die 90 pct. te be-
reiken. Indien het minimum aantal pensioenen daartoe tot de eenheid wordt te-
ruggebracht, worden uitsluitend de pensioenen met de meest recente ingangs-
datum in aanmerking genomen om de 90 pct. te bereiken. Indien meerdere 
pensioenen met eenzelfde ingangsdatum toelaten om dit percentage te berei-
ken, worden al deze pensioenen opgenomen in de perequatiekorf. 

 
 § 6. Voor de samenstelling van de perequatiekorf wordt de weddenschaal in 

aanmerking genomen die verbonden is aan de laatste graad van de titularis 
van het rustpensioen. 

 
 Indien een nieuwe wettelijke of reglementaire bepaling, in de loop van de peri-

ode van vier jaar voorafgaand aan de referentieperiode, de actieve perso-
neelsleden die de graad hebben waarin de titularis van het pensioen zijn loop-
baan heeft beëindigd, toelaat om, zonder voorwaarden, een andere wedden-
schaal te verkrijgen, wordt deze laatste weddenschaal in aanmerking genomen 
voor de samenstelling van de perequatiekorf.  

 
 Indien een nieuwe wettelijke of reglementaire bepaling, in de loop van de peri-

ode van twee jaar voorafgaand aan de referentieperiode, de actieve perso-
neelsleden die de graad hebben waarin de titularis van het pensioen zijn loop-
baan heeft beëindigd, toelaat om, onder bepaalde voorwaarden, een andere 
weddenschaal te verkrijgen, worden de pensioenen die ingegaan zijn vanaf de 
inwerkingtreding van die nieuwe bepaling en waarvan de titularis deze voor-
waarden vervult, voor de toepassing van § 5, beschouwd als pensioenen 
waarvan de titularis deze voorwaarden niet vervult. 

 
 De pensioenen die, voor de berekening van de globale bezoldiging van de vo-

rige referentieperiode, over de vorige perequatiekorf verdeeld werden volgens 
de in § 7, zevende lid, bedoelde verhouding, worden voor de samenstelling van 
de perequatiekorf volgens dezelfde verhouding verdeeld. 

 
 De voorwaarden die krachtens § 7, tiende of elfde lid, niet als voorwaarden 

worden beschouwd in de zin van § 7, vijfde tot zevende lid, worden voor de 
toepassing van deze paragraaf eveneens als onbestaande beschouwd. 

 
 Onder voorbehoud van de toepassing van § 8, vierde lid, zijn de in aanmerking 

te nemen weddenschalen deze die van kracht zijn op 31 december van het jaar 
dat voorafgaat aan de referentieperiode. 

 
 § 7. Op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan elke referentieperiode 

wordt voor elke perequatiekorf een globale bezoldiging vastgesteld die gelijk is 
aan de som van de maximumbezoldigingen verbonden aan de rustpensioenen 
van de perequatiekorf. De maximumbezoldiging berekend voor elk afzonderlijk 
pensioen, is gelijk aan het maximum van de weddenschaal die verbonden is 
aan de laatste graad van de titularis van het pensioen, verhoogd met het 
maximum van de in het tweede lid bedoelde weddenbijslagen die werkelijk 
werden toegekend in de laatste maand van de periode die in aanmerking wordt 
genomen voor de vaststelling van de referentiewedde die als grondslag dient 
voor de berekening van het pensioen. De weddenbijslagen die niet maandelijks 
betaalbaar zijn, worden geacht gespreid te zijn over het kalenderjaar. 
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 De weddenbijslagen bedoeld in het eerste lid, zijn :  

 1° weddenbijslagen die voor de berekening van het pensioen in aanmerking 
worden genomen krachtens artikel 8, § 2, van de wet van 21 juli 1844 op de 
burgerlijke en kerkelijke pensioenen; 

 2° het vakantiegeld, met inbegrip van de daaraan verbonden premies, evenals 
de eindejaarstoelage die overeenstemmen met het maximum van de wed-
denschaal die verbonden is aan de laatste graad van de titularis van het 
pensioen; 

 3° de weddenbijslagen aangewezen door de Koning bij een besluit vastge-
steld na overleg in de Ministerraad. 

 
 Het in het tweede lid, 3°, bedoelde besluit moet uiterlijk op 31 december 2008 

in werking treden voor wat betreft de aan te wijzen weddenbijslagen die op die 
datum bij de PDOS bekend zijn en op 1 januari 2007 bestaan. Voor de andere, 
later aan te wijzen weddenbijslagen moet het in het tweede lid, 3°, bedoelde 
besluit in werking treden uiterlijk op de laatste dag van de referentieperiode 
waarin de aan te wijzen weddenbijslagen werden gecreëerd of ter kennis wer-
den gebracht van de PDOS. 

 
 De toelagen voor bijkomende, buitengewone of uitzonderlijke prestaties, wor-

den voor het vaststellen van de maximumbezoldiging slechts in aanmerking 
genomen op voorwaarde dat het weddenbijslagen betreft die voor de bereke-
ning van het pensioen in aanmerking worden genomen krachtens artikel 8, § 2, 
van voormelde wet van 21 juli 1844. 

 
 Indien een nieuwe wettelijke of reglementaire bepaling, in de loop van de peri-

ode van vier jaar voorafgaand aan de referentieperiode, de actieve perso-
neelsleden die de graad hebben waarin de titularis van het pensioen zijn loop-
baan heeft beëindigd, toelaat om, zonder voorwaarden, een andere wedden-
schaal, een andere weddenbijslag of een nieuwe weddenbijslag te verkrijgen, 
worden deze in aanmerking genomen voor de berekening van de maximumbe-
zoldiging verbonden aan het pensioen. 

 
 Indien een nieuwe wettelijke of reglementaire bepaling, in de loop van de peri-

ode van vier jaar voorafgaand aan de vorige referentieperiode, de actieve per-
soneelsleden die de graad hebben waarin de titularis van het pensioen zijn 
loopbaan heeft beëindigd, toelaat om, onder bepaalde voorwaarden, een ande-
re weddenschaal, een andere weddenbijslag of een nieuwe weddenbijslag te 
verkrijgen, worden deze in aanmerking genomen voor de berekening van de 
maximumbezoldiging verbonden aan de pensioenen die, bij de berekening van 
de globale bezoldiging van een vorige referentieperiode, met toepassing van 
het achtste lid beschouwd werden als pensioenen waarvan de titularis de in de 
nieuwe bepaling gestelde voorwaarden vervult. 

 
 Indien een nieuwe wettelijke of reglementaire bepaling, in de loop van de peri-

ode van twee jaar voorafgaand aan de referentieperiode, de actieve perso-
neelsleden die de graad hebben waarin de titularis van het pensioen zijn loop-
baan heeft beëindigd, toelaat om, onder bepaalde voorwaarden, een andere 
weddenschaal, een andere weddenbijslag of een nieuwe weddenbijslag te ver-
krijgen, wordt de verhouding vastgesteld van de pensioenen waarvan de titula-
ris die voorwaarden vervult, ten opzichte van het totaal van de pensioenen 
waarvan de titularis die voorwaarden vervult of had kunnen vervullen. Deze 
verhouding wordt vastgesteld op basis van de pensioenen die ingegaan zijn 
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tussen de inwerkingtreding van de nieuwe bepaling en het einde van de refe-
rentieperiode. Deze verhouding wordt vastgesteld tot op de vierde decimaal. 

 
 In geval van toepassing van het vorige lid, worden de in de perequatiekorf op-

genomen pensioenen waarvan de titularis, indien hij in dienst was gebleven, 
binnen het toepassingsveld van de nieuwe wettelijke of reglementaire bepaling 
zou gevallen zijn en die ingegaan zijn vóór de inwerkingtreding van die bepa-
ling, over de perequatiekorf verdeeld volgens de in dat lid bedoelde verhou-
ding. Het aantal pensioenen dat door de toepassing van deze verhouding 
wordt verkregen, wordt beschouwd als het aantal pensioenen waarvan de titu-
laris de in de nieuwe bepaling gestelde voorwaarden vervult. 

 
 In geval van toepassing van de vorige twee leden, wordt de globale bezoldi-

ging, zowel voor de toepassing van deze paragraaf als voor de toepassing van 
§ 8, berekend op basis van de overeenkomstig het vorige lid aangepaste pere-
quatiekorf. Bij de berekening van de in deze paragraaf bedoelde globale bezol-
diging worden de pensioenen waarvan de titularis de in de nieuwe bepaling 
gestelde voorwaarden werkelijk vervult, evenals de als zodanig beschouwde 
pensioenen, geacht pensioenen te zijn waarvan de titularis deze voorwaarden 
niet vervult. 

 
 Worden niet beschouwd als voorwaarden in de zin van het vijfde tot zevende 

lid van deze paragraaf, de verplichting zich te bevinden in een bepaalde admi-
nistratieve toestand of stand, voorwaarden inzake signalement of evaluatie die 
niet gepaard gaan met quota, noch met het slagen voor een test of een exa-
men, voorwaarden inzake anciënniteit en bijzondere vereisten, te weten de 
aanwezigheid bij een gesprek, het deelnemen aan een test of een examen 
zonder vereiste tot slagen, het bijwonen van cursussen of uiteenzettingen, het 
opstellen van een verslag of het indienen van een werkstuk. 

 
 De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, be-

slissen dat andere voorwaarden die vergelijkbaar zijn met deze bepaald in het 
vorige lid, geen voorwaarden zijn in de zin van het vijfde tot zevende lid van 
deze paragraaf. Dit koninklijk besluit moet in werking treden uiterlijk op de laat-
ste dag van de referentieperiode waarin deze voorwaarden werden gecreëerd. 

 
 Onder voorbehoud van de toepassing van § 8, vierde lid, zijn de voor de vast-

stelling van de maximumbezoldiging in aanmerking te nemen weddenschalen 
en weddenbijslagen, deze die van kracht zijn op 31 december van het jaar dat 
voorafgaat aan de referentieperiode. 

 
 § 8. Op de laatste dag van de referentieperiode wordt de overeenkomstig § 7 

vastgestelde globale bezoldiging voor elke perequatiekorf herberekend op ba-
sis van de maxima van de weddenschalen en de weddenbijslagen van kracht 
op die datum, onder voorbehoud van de toepassing van het vierde lid. 

 
 Indien een nieuwe wettelijke of reglementaire bepaling, in de loop van de refe-

rentieperiode, de actieve personeelsleden die de graad hebben waarin de titu-
laris van het pensioen zijn loopbaan heeft beëindigd, toelaat om, zonder voor-
waarden, een andere weddenschaal, een andere weddenbijslag of een nieuwe 
weddenbijslag te verkrijgen, worden deze in aanmerking genomen voor de 
herberekening van de maximumbezoldiging verbonden aan het pensioen.  
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 De voorwaarden die krachtens § 7, tiende of elfde lid, niet als voorwaarden 
worden beschouwd in de zin van § 7, vijfde tot zevende lid, worden voor de 
toepassing van het vorige lid eveneens als onbestaande beschouwd. 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid, evenals voor de toepassing van § 6, 

zesde lid, en § 7, twaalfde lid, wordt uitsluitend rekening gehouden met de 
weddenschalen en de weddenbijslagen die uiterlijk op de in die respectievelijke 
bepalingen bedoelde datum werden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 
of behoorlijk werden bekrachtigd bij een beslissing van de bevoegde overheid 
en bij aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs ter kennis gebracht van de 
PDOS.  

 
 § 9. Voor elke perequatiekorf is het perequatiepercentage gelijk aan het per-

centage waarmee de globale bezoldiging op het einde van de referentieperiode 
is toegenomen ten opzichte van de globale bezoldiging op 31 december van 
het jaar dat aan die referentieperiode voorafgaat. Dit percentage wordt vastge-
steld tot op de vierde decimaal. 

 
Art. 13 Gewijzigd bij de wet van 20 april 1971 en vervangen bij de wetten van 6 mei 

2002, art. 25 en 25 april 2007, art. 45 (2). 
 
 § 1. Wanneer ten gevolge van de afschaffing of de herstructurering van de 

overheidsdienst of het organisme waarin het personeelslid zijn loopbaan heeft 
beëindigd, alle personeelsleden of alle personeelsleden van de taalgroep waar-
toe dat personeelslid behoorde van ambtswege overgaan naar een overheids-
dienst of organisme behorend tot een andere sector, wordt zijn pensioen, in 
afwijking van artikel 12, § 4, eerste lid, vanaf de datum van die afschaffing of 
herstructurering, voor de samenstelling van de perequatiekorven overgeheveld 
naar die andere sector. Hetzelfde geldt voor de uitgestelde rustpensioenen van 
die personeelsleden. In geval van opeenvolgende overgangen, wordt de over-
heidsdienst of het organisme waarheen de personeelsleden laatst zijn overge-
gaan, beschouwd als de overheidsdienst of het organisme waarin het perso-
neelslid zijn loopbaan heeft beëindigd. 

 
 In afwijking van artikel 12, §2, eerste lid, worden de rustpensioenen van deze 

personeelsleden, evenals de overlevingspensioenen van hun rechthebbenden, 
vanaf de eerste perequatie volgend op de overheveling, geperequateerd op 
basis van de perequatiekorf van de sector waarnaar de overheveling werd uit-
gevoerd. 

 
 § 2. In afwijking van § 1, tweede lid, worden de rustpensioenen van de perso-

neelsleden van de afgeschafte politiekorpsen van de rijkswacht, de gemeente-
lijke politie en de gerechtelijke politie, die werden toegekend vooraleer het poli-
tiekorps waartoe zij het laatst behoorden is overgegaan naar de geïntegreerde 
politie, geperequateerd op basis van de perequatiekorf van de sector waartoe 
deze personeelsleden behoorden vóór de oprichting van de geïntegreerde poli-
tie. De overlevingspensioenen van hun rechthebbenden worden eveneens aan 
deze perequatiekorf verbonden. 

 
 § 3. In afwijking van § 1, tweede lid, worden de uitgestelde rustpensioenen van 

de personeelsleden van de afgeschafte politiekorpsen van de rijkswacht, de 
gemeentelijke politie en de gerechtelijke politie, die hun ambt hebben neerge-
legd vooraleer het politiekorps waartoe zij het laatst behoorden is overgegaan 
naar de geïntegreerde politie, geperequateerd op basis van de perequatiekorf 
van de sector waartoe deze personeelsleden behoorden vóór oprichting van de 
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geïntegreerde politie. De overlevingspensioenen van hun rechthebbenden 
worden eveneens aan deze perequatiekorf verbonden. 

 
 § 4. In afwijking van artikel 12, § 4, eerste lid, worden de rustpensioenen van 

de personeelsleden van de afgeschafte politiekorpsen van de rijkswacht, de 
gemeentelijke politie en de gerechtelijke politie die, na hun overgang naar de 
geïntegreerde politie, beslist hebben om onderworpen te blijven aan de wetten 
en reglementen die van toepassing zijn op de personeelscategorie waartoe zij 
vóór die overgang behoorden, voor de samenstelling van de perequatiekorven 
verbonden aan de sector waartoe deze personeelsleden behoorden vóór hun 
overgang naar de geïntegreerde politie.  

 
 In afwijking van artikel 12, § 2, eerste lid, worden de rustpensioenen van de in 

het eerste lid bedoelde personeelsleden, evenals de rustpensioenen van de 
personeelsleden die hun loopbaan bij de geïntegreerde politie hebben beëin-
digd vóór 1 april 2001, geperequateerd op basis van de perequatiekorf van de 
sector bedoeld in het eerste lid. De overlevingspensioenen van hun rechtheb-
benden worden eveneens aan deze perequatiekorf verbonden. 

 
 § 5. Indien het aantal rustpensioenen dat als basis dient voor de samenstelling 

van de perequatiekorf van een bepaalde sector, op 31 december van het jaar 
dat voorafgaat aan de referentieperiode, lager is dan tien pct. van het totale 
aantal van de op die datum lopende rustpensioenen van die sector die door de 
in artikel 12, § 4, eerste lid, bedoelde instellingen worden beheerd, worden de-
ze rustpensioenen, voor de samenstelling van de perequatiekorven, op die da-
tum definitief overgeheveld naar de sector van de federale overheid. De in de-
ze paragraaf bedoelde overheveling wordt uitgevoerd na de overheveling be-
doeld in § 1, eerste lid, in geval van gelijktijdige toepassing van die twee para-
grafen. 

 
 In afwijking van artikel 12, § 2, eerste lid, worden de rustpensioenen van de 

personeelsleden van de betrokken sector, evenals de overlevingspensioenen 
van hun rechthebbenden, vanaf de perequatie volgend op de in het vorige lid 
bedoelde referentieperiode, geperequateerd op basis van de perequatiekorf 
van de sector van de federale overheid. 

 
 § 6. De in § 1, eerste lid, of § 5, eerste lid, bedoelde overheveling wijzigt de 

samenstelling van de vóór die overheveling vastgestelde perequatiekorven 
niet. 

 
 § 7. Indien de laatste weddenschaal die in aanmerking wordt genomen voor de 

berekening van het pensioen, niet de weddenschaal is die verbonden is aan de 
laatste graad van de titularis van het pensioen, wordt het rustpensioen, in af-
wijking van artikel 12, § 4, eerste lid, voor de samenstelling van de perequatie-
korven verbonden aan de sector waartoe de laatste weddenschaal behoort die 
in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pensioen. 

 
 In geval van toepassing van het eerste lid, wordt de laatste weddenschaal die 

in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pensioen, voor de 
samenstelling van de perequatiekorf en de berekening van de maximumbezol-
diging, beschouwd als de weddenschaal die verbonden is aan de laatste graad 
van de titularis van het pensioen. 

 
 In afwijking van artikel 12, § 2, eerste lid, worden de rustpensioenen van de in 

het eerste lid bedoelde personeelsleden geperequateerd op basis van de pe-
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requatiekorf van de sector bedoeld in het eerste lid. De overlevingspensioenen 
van hun rechthebbenden worden eveneens aan deze perequatiekorf verbon-
den.  

 
 Indien, ten gevolge van een weddenwaarborgregeling, de laatste wedden-

schaal die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pensi-
oen, niet de weddenschaal is die verbonden is aan de laatste graad van de titu-
laris van het pensioen, worden de vorige leden niet toegepast wanneer : 

 1° ook de weddenschaal die verbonden is aan de laatste graad van de titularis 
van het pensioen in aanmerking wordt genomen voor de berekening ervan; 

 2°  de weddenschaal die verbonden is aan de laatste graad van de titularis 
van het pensioen niet in aanmerking wordt genomen voor de berekening 
ervan, maar het maximum van deze weddenschaal hoger ligt dan het 
maximum van de laatste weddenschaal die, krachtens de weddenwaarbor-
gregeling, in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pen-
sioen. 

 
 § 8. Wanneer een personeelslid gelijktijdig afzonderlijke ambten heeft uitgeoe-

fend die bezoldigd worden op basis van verschillende weddenschalen, waar-
voor een enkel rustpensioen wordt toegekend, wordt dat pensioen, in afwijking 
van artikel 12, § 4, eerste lid, voor de samenstelling van de perequatiekorven 
verbonden aan de sector waartoe de weddenschaal behoort die verbonden is 
aan het ambt waarvan de omvang van de prestaties op het einde van de loop-
baan het grootst is. Indien de omvang van de volbrachte prestaties in de af-
zonderlijke ambten dezelfde is, wordt het rustpensioen verbonden aan de sec-
tor waartoe de weddenschaal met het hoogste maximum behoort. 

 
 In geval van toepassing van het eerste lid, wordt de weddenschaal die de sec-

tor bepaalt waaraan het rustpensioen wordt verbonden, voor de samenstelling 
van de perequatiekorf en de berekening van de maximumbezoldiging, be-
schouwd als de weddenschaal die verbonden is aan de laatste graad van de ti-
tularis van het pensioen. 

 
 In afwijking van artikel 12, § 2, eerste lid, worden de rustpensioenen van de in 

het eerste lid bedoelde personeelsleden geperequateerd op basis van de pe-
requatiekorf van de sector bedoeld in het eerste lid. De overlevingspensioenen 
van hun rechthebbenden worden eveneens aan deze perequatiekorf verbon-
den. 

 
 HOOFDSTUK IV.  
 (Opschrift opgeheven bij de wet van 25 april 2007, art. 46) (2). 
 
Art. 14 Vervangen bij de wet van 25 april 2007, art. 47 (2). 
 
 In afwijking van artikel 12, § 6, zesde lid, worden de perequatiekorven voor de 

eerste referentieperiode vastgesteld op basis van de weddenschalen die van 
kracht zijn op 1 januari 2007 en die, uiterlijk op 30 juni 2008, werden bekend-
gemaakt in het Belgisch Staatsblad of behoorlijk werden bekrachtigd bij een 
beslissing van de bevoegde overheid en bij aangetekend schrijven tegen ont-
vangstbewijs ter kennis gebracht van de PDOS. 

 
 In afwijking van artikel 12, § 7, eerste lid, wordt de globale bezoldiging voor de 

eerste referentieperiode vastgesteld op 1 januari 2007. De daartoe vereiste 
maximumbezoldigingen worden, in afwijking van artikel 12, § 7, twaalfde lid, 
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vastgesteld op basis van de weddenschalen en weddenbijslagen die van 
kracht zijn op 1 januari 2007 en die, uiterlijk op 30 juni 2008, werden bekend-
gemaakt in het Belgisch Staatsblad of behoorlijk werden bekrachtigd bij een 
beslissing van de bevoegde overheid en bij aangetekend schrijven tegen ont-
vangstbewijs ter kennis gebracht van de PDOS. 

 
 In afwijking van artikel 12, § 7, eerste en tweede lid, 2°, en § 8, eerste lid : 
 
 1° worden de verhogingen van het vakantiegeld of de daaraan verbonden 

premies die zich tijdens de eerste referentieperiode hebben voorgedaan, 
niet in aanmerking genomen voor de perequatie van 1 januari 2009; 

 
 2° wordt het vakantiegeld, met inbegrip van de daaraan verbonden premies, 

vanaf 31 december 2008 geacht gelijk te zijn aan 65 pct. van de brutobe-
zoldiging zolang het dat percentage, voor de personeelscategorie waartoe 
de gepensioneerde behoort, niet bereikt; 

 
 3° worden de vanaf 1 januari 2007 toegekende verhogingen van het vakantie-

geld of de daaraan verbonden premies, voor het vaststellen van elke globa-
le bezoldiging, vanaf 31 december 2010 in aanmerking genomen in schij-
ven van ten hoogste 5 pct. van de brutobezoldiging per referentieperiode.  

 
 In afwijking van artikel 12, § 7, eerste en vijfde tot zevende lid, en § 8, eerste 

en tweede lid, worden de weddenbijslagen bedoeld in artikel 12, § 7, tweede 
lid, 3°, die bestaan op 1 januari 2007 niet in aanmerking genomen voor de 
vaststelling van de maximumbezoldiging van de pensioenen die ingegaan zijn 
vóór 1 januari 2007. 

 
 Indien een weddenbijslag die niet in aanmerking genomen wordt voor de vast-

stelling van de maximumbezoldiging, geheel of gedeeltelijk opgenomen wordt 
in een weddenschaal of in een andere weddenbijslag die wel in aanmerking 
genomen wordt voor de vaststelling van de maximumbezoldiging, kan de Ko-
ning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, beslissen dat de 
uit die incorporatie voortvloeiende verhoging van de maximumbezoldiging ge-
neutraliseerd wordt voor de berekening van de globale bezoldiging bedoeld in 
artikel 12, § 8. 

 
 In afwijking van artikel 12, § 9, is het perequatiepercentage voor de eerste refe-

rentieperiode gelijk aan het percentage waarmee de globale bezoldiging op 31 
december 2008 is toegenomen ten opzichte van de globale bezoldiging vast-
gesteld op 1 januari 2007. 

 
Art. 15 Vervangen bij de wet van 25 april 2007, art. 48 (2). 
 
 Het nominaal bedrag van de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de 

provincies en de plaatselijke besturen die niet bedoeld worden in artikel 1, wor-
den ten minste verhoogd met het in artikel 12, § 9, bedoelde percentage dat, 
naargelang het gewest, vastgesteld wordt voor de perequatiekorf van de sector 
bedoeld in artikel 12, § 3, 9°, 10° of 11°. 

 
Art. 16 Vervangen bij de wet van 25 april 2007, art. 49 (2). 
 
 Indien het in artikel 12, § 9, bedoelde percentage voor een perequatiekorf ho-

ger is dan 5 pct., kan de Koning beslissen dat de pensioenverhoging die daar-
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uit voortvloeit, uitbetaald wordt in opeenvolgende jaarlijkse schijven die over-
eenstemmen met een perequatiepercentage van ten hoogste 5 pct. 

 
Art. 17 Vervangen bij de wet van 25 april 2007, art. 50 (2). 
 
 De voor de toepassing van dit hoofdstuk in aanmerking te nemen gegevens 

worden voor advies voorgelegd aan het Technisch comité voor de pensioenen 
van de overheidssector bedoeld in artikel 15 van de wet van 12 januari 2006 tot 
oprichting van de “Pensioendienst voor de Overheidssector”. 

 
Art. 18 Opgeheven bij de wet van 25 april 2007, art. 51,1° (2). 
 
Art. 19 Gewijzigd bij de wet van 6 april 1976, art. 5, vervangen bij de wet van 

3 februari 2003, art. 47 en opgeheven bij de wet van 25 april 2007, art. 51, 
2°(2). 

 
Art. 20 Opgeheven bij de wet van 25 april 2007, art. 51, 3° (2). 
 
 HOOFDSTUK VI. Bonificaties wegens diploma's 
 
Art. 32 Vervangen bij de wet van 3 februari 2003, art. 48 (4), gewijzigd bij het K.B. van 

28 december 2006, art. 3 en aangevuld bij de wet van 28 februari 2007, 
art. 211 (5). 

 
 Onverminderd de toepassing van de bepalingen van artikel 3 van de wet van 

12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, zijn de 
bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing op de burgerlijke rustpensioenen 
ten laste van de Openbare Schatkist die uitsluitend berekend worden naar rata 
van de tantièmes 1/48, 1/50, 1/55 of 1/60 met uitzondering van de pensioenen 
die toegekend worden aan de statutaire personeelsleden van de NMBS Hol-
ding (6). Zij zijn niet van toepassing op de rustpensioenen toegekend aan de 
leden van het beroepspersoneel van de gewezen kaders in Afrika alsook aan 
de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 16 juni 1970 betreffende de 
bonificaties wegens diploma's inzake pensioenen van leden van het onderwijs. 

 
 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn eveneens van toepassing op de anciënni-

teitspensioenen van militairen van het actief kader die vanaf de datum van de 
inwerkingtreding van deze bepaling in dienst zijn zoals bedoeld in artikel 187, 
tweede lid, van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van 
de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht. (5) 

 
 De tantièmes die voordeliger zijn dan die bepaald in het eerste lid kunnen wor-

den vervangen door het tantième 1/60 om het in deze wet bepaalde bonifica-
tievoordeel te verkrijgen.  

 
Art. 33 Aangevuld bij de wet van 15 mei 1984, art. 75, gewijzigd bij de wet van 21 mei 

1991, art. 44 en aangevuld bij de wet van 25 januari 1999, art. 244. 
 
 In de vereffening van de in artikel 32 bedoelde pensioenen brengen de di-

ploma's van universitair en niet-universitair hoger onderwijs en van hoger tech-
nisch, zeevaart- of kunstonderwijs met volledig leerplan, die overeenstemmen 
met studies van een duur die gelijk is aan of hoger dan twee jaar (7), de toe-
kenning met zich van een tijdsbonificatie, indien het bezit van die diploma's een 
voorwaarde was waaraan de betrokkene heeft moeten voldoen, hetzij bij zijn 
aanwerving, hetzij bij een latere benoeming. 
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 De diploma's van het dagonderwijs die op het ogenblik waarop zij werden be-

haald, niet tot een van de in het eerste lid bedoelde vormen van hoger onder-
wijs behoorden maar op 1 januari 1970 tot dat onderwijsniveau behoren, kun-
nen eveneens aanleiding geven tot de toekenning van een tijdsbonificatie, voor 
zover : 

 
 1° deze diploma's werden behaald na de beëindiging van studies waarvan 

de toelatingsvoorwaarden en de duur hun titularis niet in de mogelijkheid 
hebben of zouden hebben gesteld om vóór de leeftijd van 19 jaar in 
dienst te treden; 

 
 2° het bezit van deze diploma's een voorwaarde was waaraan de betrokke-

ne heeft moeten voldoen om toegelaten te worden tot een betrekking die 
overeenstemt met de aard van de verrichte studies. (8) 

 
 De in het tweede lid, 1°, gestelde voorwaarde wordt geacht vervuld te zijn door 

het personeelslid dat, op het ogenblik van zijn aanwerving, in het bezit was van 
het brevet van luitenant ter lange omvaart en dat, vóór het schooljaar 1969-
1970, een studie aangevat heeft die leidde tot de toekenning van het diploma 
van aspirant-officier ter lange omvaart. (9) 

 
Art. 34 Vervangen bij de wet van 21 mei 1991, art. 45 (10) en gewijzigd bij de wet van 

25 april 2007, art. 6. 
 
 De in artikel 33, eerste lid, bedoelde bonificatie is gelijk aan het minimumaantal 

studiejaren dat nodig is om het diploma te behalen dat vanwege betrokkene 
vereist is voor zijn aanwerving of zijn bevordering. (11)  

 
 De in artikel 33, tweede lid, bedoelde bonificatie is gelijk aan de minimumstu-

dieduur die vereist is om het diploma te behalen, zonder evenwel twee jaar te 
mogen overschrijden. 

 
Art. 34bis Ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990, art. 1 (12). 
 
 In de vereffening van de in artikel 32 bedoelde pensioenen brengen de stages 

die het mogelijk gemaakt hebben de erkenning te bekomen als geneesheer-
specialist die verleend wordt door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volks-
gezondheid behoort, de toekenning met zich van een tijdsbonificatie van 
maximum vijf jaar, indien die erkenning een voorwaarde was waaraan de be-
trokkene heeft moeten voldoen, hetzij bij zijn aanwerving, hetzij bij een latere 
benoeming. 

 
 Het totaal van de bonificaties voortvloeiend uit de toepassing van het eerste lid 

en van de artikelen 33 en 34 mag niet hoger zijn dan twaalf jaar. 
 
 De bepalingen van de artikelen 35 tot 37 en 41 zijn toepasselijk op de in dit 

artikel bedoelde bonificatie. 
 
Art. 34ter Ingevoegd bij de wet van 3 februari 2003, art. 49 (13). 
 
 Voor de toepassing van de artikelen 33, eerste lid, en 34bis wordt het bezit van 

een universitair diploma verondersteld een voorwaarde te zijn geweest die de 
houder van zo een diploma moest vervullen om in een graad van niveau 1 te 
kunnen worden aangeworven door een instelling van openbaar nut aangeslo-
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ten bij het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende 
het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut als-
mede van hun rechthebbenden, vooraleer die instelling een personeelsstatuut 
had dat analoog was met dat van de rijksambtenaren. 

 
Art. 34quater Ingevoegd bij de wet van 3 februari 2003, art. 50 (4). 
 
 De uit de toepassing van dit hoofdstuk voortvloeiende bonificatie wordt slechts 

toegekend indien het ambt gedurende een aantal jaren, dat minstens gelijk is 
aan de te bonificeren duur, werd uitgeoefend. 

 
Art. 35 Gewijzigd bij de wetten van 15 mei 1984, art. 68, 18 juli 1990, art. 2, 21 mei 

1991, art. 46 en 3 februari 2003, art. 51 en 28 februari 2007, art. 212 (5). 
 

§ 1. Aangevuld bij de wetten van 3 februari 2003, art. 51 en 28 februari 2007, 
art. 212 (5).  

 
 Indien de betrokkene, tijdens een gedeelte of het geheel van de duur van zijn 

studies, burgerlijke of militaire en daarmede gelijkgestelde diensten heeft ver-
strekt die in aanmerking komen voor het berekenen van zijn pensioen of van 
een ander pensioen in de stelsels van de openbare sector, wordt de duur van 
die diensten welke met de periode van de studies samenvallen, van de duur 
van de voor bonificatie vatbare studies afgetrokken. 

 
 Indien de betrokkene, tijdens een gedeelte of het geheel van de duur van zijn 

studies, een beroepsactiviteit heeft uitgeoefend die in aanmerking komt voor 
het berekenen van een pensioen in een van de Belgische of buitenlandse stel-
sels van sociale zekerheid of, indien hij, ten opzichte van een van die stelsels, 
de duur van zijn studies door persoonlijke stortingen heeft gevalideerd, wordt 
het gedeelte van dit pensioen dat beantwoordt aan de met de studieperiode 
samenvallende diensten of dat voortvloeit uit de uitgevoerde validering, afge-
trokken van de pensioenverhoging die het gevolg is van de bonificatie. (14) 

 
 In afwijking van het eerste lid, wordt de duur van de militaire oorlogsdiensten 

en daarmede gelijkgestelde diensten die werden verstrekt vóór de leeftijd van 
19 jaar, van de bonificatie niet afgetrokken. 

  
 Het eerste lid blijft niettemin van toepassing voor de diensten die de gepensio-

neerde, tijdens een gedeelte of het geheel van die studies, heeft verstrekt in de 
hoedanigheid van militair van het actief kader en die in aanmerking komen voor 
het berekenen van zijn pensioen (5). 

 
 Deze paragraaf is niet van toepassing op de diploma's van het dagonderwijs 

met volledig leerplan. (15) 
 
 § 2. De bijeengetelde duur van de bonificatie, eventueel verminderd bij toepas-

sing van § 1 en van de werkelijke diensten van elke aard na de leeftijd van 19 
jaar welke voor de berekening van het pensioen worden geteld, mag niet hoger 
zijn dan de duur begrepen tussen de datum waarop de betrokkene de leeftijd 
van 19 jaar heeft bereikt en de datum van zijn oppensioenstelling. 

 
Art. 36 De gebonificeerde duur wordt, zowel voor het vaststellen van het recht op pen-

sioen als voor het vaststellen van het bedrag ervan, in aanmerking genomen. 
Zij wordt gerekend, per jaar, voor 1/60 van de wedde die tot grondslag dient 
voor het vaststellen van het pensioen. 
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Art. 37 Gewijzigd bij de wet van 4 juni 1976, art. 6, aangevuld bij de wet van 21 mei 

1991, art. 47 en gewijzigd bij de wet van 6 mei 2002, art. 26. 
 
 § 1. Zo een diploma tweemaal zou kunnen in aanmerking komen in de bereke-

ning van een zelfde pensioen, wordt slechts één enkele tijdsbonificatie toege-
kend die, in voorkomend geval, berekend wordt volgens de bepalingen waar zij 
de gunstigste uitwerking heeft. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wetten van 4 juni 1976, art. 6 en 6 mei 2002, art. 26, 1° 

en 2°. 
 
 Indien een persoon meerdere rustpensioenen zou kunnen genieten ten laste 

van : 
 - de Openbare Schatkist; 
 - de provincies, de gemeenten, de agglomeraties van gemeenten, de fede-

raties van gemeenten, de commissies voor de cultuur, of de aan die 
machten ondergeschikte instellingen; 

 - de zelfstandige openbare inrichtingen en de regieën bedoeld bij het ko-
ninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935; 

 - de instellingen van openbaar nut waarop de Koning de bepalingen van de 
wet van 28 april 1958 van toepassing heeft gemaakt; 

 - de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen of het Fonds voor 
de pensioenen van de geïntegreerde politie (16),  

 uit hoofde van ambten waarvoor een zelfde diploma werd vereist, wordt de 
tijdsbonificatie die aan dat diploma verbonden is, slechts toegekend voor het 
pensioen waar zij de gunstigste uitwerking heeft. 

 
 Nochtans, in geval van opeenvolgende diensten die het toekennen van ver-

schillende pensioenen met zich brengen, mag de toestand niet worden herzien 
indien het diploma werd gebonificeerd in het pensioen dat het eerst werd toe-
gekend. 

 
 Wanneer gelijktijdig verstrekte diensten verschillende pensioenen met zich 

zouden kunnen brengen die ingaan op verschillende data, dient de betrokkene 
te bepalen in hetwelk van die pensioenen de bonificatie moet worden toege-
kend. 

 
 Die keuze, die moet gedaan worden bij het toekennen van het eerste pensioen, 

is onherroepelijk. 
 
 § 3. Toegevoegd bij de wet van 21 mei 1991, art. 47 (17). 
 
 Indien verscheidene pensioenen worden vastgesteld overeenkomstig de bepa-

lingen van het koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 tot regeling van 
de berekening van het pensioen van de openbare sector voor diensten met on-
volledige opdracht, kan, in afwijking van § 2, de overeenkomstig artikel 2, § 1, 
eerste lid, c), van dat besluit vastgestelde tijdsbonificatie voor een diploma, in 
aanmerking worden genomen voor de berekening van elk van deze pensioe-
nen. In dat geval wordt evenwel de som van de verhoudingen verbonden aan 
die vergoede tijd en voortvloeiend uit de toepassing van bedoeld artikel beperkt 
tot de eenheid; de eventuele beperking wordt toegepast op het pensioen waar-
voor ze het minst ongunstig uitvalt. 
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 Bij toepassing van het eerste lid krijgen alleen de in dit lid bedoelde pensioe-
nen een diplomabonificatie. 

 
Art. 39 De op de datum van de inwerkingtreding van dit hoofdstuk lopende pensioenen 

worden, op verzoek van de betrokkenen, herzien, rekening houdende met de 
bepalingen van de artikelen 32 tot 37, en volgens door de Koning vastgestelde 
modaliteiten (18). 

 
Art. 40 De Koning treft alle maatregelen die nodig zijn om de moeilijkheden en anoma-

lieën op te lossen die zouden rijzen bij het toepassen van dit hoofdstuk, inzon-
derheid wat de erkenning van het recht op de tijdsbonificatie en de duur ervan 
betreft. 

 
 Die koninklijke besluiten worden getroffen op voorstel van de Minister onder 

wiens bevoegdheid de administratie of de instelling valt die het pensioenstelsel 
beheert waaraan de betrokkene is onderworpen geweest. 

 
Art. 41 De provincies zijn ertoe gehouden aan de leden van hun personeel en aan hun 

rechthebbenden voordelen toe te kennen die evenwaardig zijn aan deze die in 
dit hoofdstuk zijn ingesteld. 

 
 Te dien einde zullen zij aan de organieke bepalingen die hun pensioenstelsel 

beheren, de nodige wijzigingen en aanpassingen aanbrengen. 
 
 HOOFDSTUK VII. Slot- en opheffingsbepalingen 
 
Art. 42 Artikel 34, § 2, van de wet van 2 augustus 1955, houdende perekwatie der 

rust- en overlevingspensioenen, is van toepassing op de herzieningen die wer-
den gedaan in uitvoering van de hoofdstukken II, III en IV van deze wet. 

 
Art. 43 Vervangen bij de wet van 25 april 2007, art. 52 (2). 
 
 Voor de toepassing van de artikelen 12 en 13 is de “graad” de titel die het per-

soneelslid machtigt tot het bekleden van één van de betrekkingen welke met 
die graad overeenstemmen. 

 
 Indien het statuut van een personeelslid de begrippen “graad” of “titel” niet ge-

bruikt, wordt de beklede betrekking als “graad” beschouwd. 
 
 Indien de actieve personeelsleden die de graad hebben waarin de titularis van 

het pensioen zijn loopbaan heeft beëindigd, krachtens een nieuwe wettelijke of 
reglementaire bepaling, zonder voorwaarden, een andere graad verkrijgen, dan 
wordt deze laatste, voor de toepassing van de artikelen 12 en 13, beschouwd 
als de “laatste graad” of de “graad waarin de titularis van het pensioen zijn 
loopbaan heeft beëindigd”. 

 
 Indien de actieve personeelsleden die de graad hebben waarin de titularis van 

het pensioen zijn loopbaan heeft beëindigd, krachtens een nieuwe wettelijke of 
reglementaire bepaling, onder bepaalde voorwaarden een andere graad ver-
krijgen, dan wordt deze laatste, voor de toepassing van de artikelen 12 en 13, 
beschouwd als de “laatste graad” of de “graad waarin de titularis van het pen-
sioen zijn loopbaan heeft beëindigd” voor het gedeelte van de pensioenen die 
met toepassing van artikel 12, § 6, vierde lid, beschouwd worden als pensioe-
nen waarvan de titularis de in die nieuwe bepaling gestelde voorwaarden ver-
vult. 
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Art. 44 De Koning mag alle maatregelen treffen die nodig zijn om de moeilijkheden op 

te lossen die, voor het vaststellen of voor het herzien van de rust- en overle-
vingspensioenen, zouden rijzen bij het toepassen van de hoofdstukken II, III en 
IV en van de artikelen 42 en 43 van deze wet. 

 
 Hij mag onder meer fictieve weddeschalen toekennen aan ambten of aan gra-

den die niet meer bestaan, of ze gelijkstellen met bestaande ambten of graden. 
 
 De besluiten worden getroffen op voorstel van de Minister onder wiens be-

voegdheid de administratie of de instelling valt die het pensioenstelsel beheert 
waaraan de betrokkene is onderworpen geweest. 

 
Art. 44bis Ingevoegd bij de wet van 25 april 2007, art. 53 (2). 
 
 In afwijking van artikel 12, § 1, eerste lid, kan de Koning, bij een besluit vastge-

steld na overleg in de Ministerraad op gemotiveerd advies van het Technisch 
Comité voor de pensioenen van de overheidssector bedoeld in artikel 15 van 
de wet van 12 januari 2006 tot oprichting van de Pensioendienst voor de Over-
heidssector en mits akkoord van alle besturen en instellingen van de betrokken 
sector, het in artikel 12, § 9, bedoelde percentage voor elke perequatiekorf met 
ten hoogste een derde verhogen of verminderen voor de categorieën van rust- 
en overlevingspensioenen die Hij aanwijst. 

 
 Dit besluit mag, op de datum waarop de perequatie uitwerking krijgt, de globale 

last van de aan de perequatiekorf verbonden rust- en overlevingspensioenen, 
zoals zij zou voortgevloeid zijn uit de toepassing van het in artikel 12, § 9, be-
doelde percentage, niet wijzigen. 

 
 Het in het eerste lid bedoelde besluit moet vastgesteld worden binnen de twee 

maanden volgend op de datum waarop de perequatie uitwerking krijgt.  
 
Art. 49 Deze wet treedt in werking op 1 januari 1970, met uitzondering van de artikelen 

2 tot 11, 14 tot 18, 42 tot 45, en 47. 
 
                                                 
1  Deze wet is niet toepasselijk op de personen die de voordelen genieten bepaald in het decreet van 
28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale Verzekeringskas (Wet van 28 december 1973, art. 42 - 
B.S. 29 december). 
2  Met uitwerking op 1 januari 2007. 
3  Art. 12 van deze wet, zoals het luidde vóór de inwerkingtreding van art. 44 van de wet van 25 april 
2007, blijft van toepassing op de herzieningen van de pensioenen die voortvloeien uit wijzigingen in de 
bezoldigingsregeling die uiterlijk op 1 januari 2007 uitwerking krijgen, op voorwaarde dat deze wijzigingen 
uiterlijk op 30 juni 2008 werden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad of behoorlijk werden bekrach-
tigd bij een beslissing van de bevoegde overheid en bij aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs ter 
kennis werden gebracht van de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS). (Wet van 25 april 2007, 
art. 71 - B.S. 11 mei). 
4 Met ingang van 1 januari 2003. 
5  Met uitwerking vanaf 1 januari 2009 (K.B. 7 januari 2009, art. 1, 1° – B.S. 16 januari) 
6  De woorden “met uitzondering van de pensioenen die toegekend worden aan de statutaire perso-
neelsleden van de NMBS Holding” werden ingevoegd vanaf 1 januari 2007. 
7  Met ingang van 1 juli 1991 (voorheen drie jaar). 
8  Dit lid werd vervangen bij art. 44, 2° van de wet van 21 mei 1991 met uitwerking op 1 juni 1984. 
9  Dit lid werd toegevoegd bij art. 244 van de wet van 25 januari 1999 met uitwerking op 1 januari 1999. 
De op 31 december 1998 lopende pensioenen worden op verzoek van de betrokkenen herzien overeen-
komstig de hierna vermelde regels : 
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 1° voor de pensioenen die ingegaan zijn vanaf 1 januari 1990, wordt het nominale bedrag van 
het pensioen van kracht op de datum waarop de herziening uitgevoerd moet worden, vermenigvuldigd 
met de verhouding tussen het nominale bedrag dat het pensioen oorspronkelijk zou hebben bereikt indien 
het was vastgesteld rekening houdend met de bepalingen van de artikelen 244 en 245, en het oorspron-
kelijke nominale bedrag; 
 2° voor de pensioenen die ingegaan zijn vóór 1 januari 1990, wordt het nominale bedrag van het 
pensioen van kracht op de datum waarop de herziening uitgevoerd moet worden, vermenigvuldigd met 
de verhouding tussen het nominale bedrag dat het pensioen oorspronkelijk zou hebben bereikt indien het 
was vastgesteld rekening houdend met de bepalingen van de artikelen 244 en 245, en het oorspronkelij-
ke nominale bedrag; daarbij moeten deze laatste twee bedragen naar behoren omgezet worden naar het 
spilindexcijfer 138,01. Voor deze omzetting wordt toepassing gemaakt van de bepalingen van artikel 10, 
§ 1, tweede lid, van de wet van 2 januari 1990 houdende tijdelijke toekenning van een pensioencomple-
ment aan sommige gepensioneerden van de openbare sector. 
 De herziening heeft uitwerking op 1 januari 1999. (Wet van 25 januari 1999, art. 249). 
10  Met uitwerking op 1 juni 1984. 
11 Art. 34, eerste lid werd vervangen bij art. 6 van de wet van 25 april 2007 met ingang van 1 juni 2007. 
12  Met ingang van 1 september 1990 
13  Dit artikel werd ingevoegd bij art. 49 van de wet van 3 februari 2003 met ingang van 1 januari 2003. 
De op 31 december 2002 lopende pensioenen worden op aanvraag van de betrokkenen herzien over-
eenkomstig de modaliteiten bepaald bij art. 86 van de wet van 3 februari 2003 (B.S. 13 maart - eerste 
uitgave). 
14  Dit lid werd vervangen bij art. 2 van de wet van 18 juli 1990 met ingang van 1 september 1990 
15  Dit lid werd toegevoegd bij art. 51 van de wet van 3 februari 2003 met ingang van 1 januari 2003. De 
op 31 december 2002 lopende pensioenen worden op aanvraag van de betrokkenen herzien overeen-
komstig de modaliteiten bepaald bij art. 86 van de wet van 3 februari 2003 (B.S. 13 maart - eerste uitga-
ve). 
16  De woorden "of het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie" werden ingevoegd bij 
art. 26, 2° van de wet van 6 mei 2002 met uitwerking op 1 april 2001. 
17  Met ingang van 1 juli 1991. 
18  Zie K.B. van 27 januari 1970, art. 4. (B.S. 6 februari). 
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Wet van 11 juli 1969  
(Staatsblad 20 augustus) 
 
betreffende het pensioen van sommige leden van het personeel van het onderwijs van de Staat 
en van het gesubsidieerd onderwijs. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 ...... 
 
Art. 2 De als stagiair aangestelde personeelsleden van het rijksonderwijs worden met in 

vast verband benoemde personeelsleden gelijkgesteld. 
 
 De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder de leden van het bestuurs- en on-

derwijzend personeel en de studiemeesters-opvoeders van de gesubsidieerde on-
derwijsinrichtingen een gelijkstelling van dezelfde aard kunnen genieten (1). 

 
Art. 3 De gelijkstelling waarin artikel 2, 1ste lid, voorziet, geldt ook ten aanzien van de per-

soneelsleden van het rijksonderwijs die, vóór 1 september 1966, een ambt perma-
nent waarnemend hebben uitgeoefend dan wel krachtens een voorlopige benoeming 
in een vacante betrekking. 

 
 De Koning voorziet in dezelfde gelijkstelling ten aanzien van de personeelsleden van 

het gesubsidieerd onderwijs die zich in een gelijkaardige toestand hebben bevon-
den (2). 

 
 De afhoudingen die op de wedden van de betrokkenen gedaan en in de Staatskas 

gestort zijn, worden voor de toekenning en de berekening van het overlevingspensi-
oen als regelmatig beschouwd. 

 
Art. 5 Deze wet heeft uitwerking op 1 september 1956. 
 
 
 
                                                 
1  Zie de K.B. van 28 januari 1971 (Staatsbl. 1 april) - gesubsidieerd onderwijs - 31 augustus 1971 
(Staatsbl. 3 december) - onderwijs van de Staat en gesubsidieerd onderwijs - 10 oktober 1985 (Staatsbl. 
4 april 1986) - kunstonderwijs - die in het recueil werden opgenomen. 
2  Zie het K.B. van 24 maart 1971. 
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Wet van 20 november 1969  
(Staatsblad 13 januari 1970) 
 
betreffende de rust- en overlevingspensioenen van gewezen personeelsleden van het Nationaal 
Instituut voor lichamelijke opvoeding en sport. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 De diensten bewezen bij het gewezen Nationaal Instituut voor lichamelijke opvoe-

ding en sport, worden beschouwd als diensten bewezen bij een administratie van de 
Staat, zowel voor het vaststellen van het recht op het rustpensioen en op het overle-
vingspensioen ten laste van de Openbare Schatkist als voor het bepalen van hun 
bedrag, evenals voor de vaststelling van de inhoudingen ten voordele van het Fonds 
der overlevingspensioenen. 

 
Art. 2 Deze wet heeft uitwerking met ingang van 9 april 1956. 
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Wet van 16 juni 1970 
(Staatsblad 15 juli) 
 
betreffende de bonificaties wegens diploma's inzake pensioenen van leden van het onderwijs. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 20 juli 1977 (Staatsbl. 6 oktober), 15 mei 1984 (Staatsbl. 22 mei), 
1 augustus 1985 (Staatsbl. 6 augustus), 18 juli 1990 (Staatsbl. 23 augustus), 21 mei 1991 
(Staatsbl. 20 juni), 22 maart 1994 (Staatsbl. 21 mei), 6 mei 2002 (Staatsbl. 30 mei - tweede uit-
gave), 3 februari 2003 (Staatsbl. 13 maart - eerste uitgave) en 25 april 2007 (Staatsbl. 11 mei). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Aangevuld bij de wet van 20 juli 1977, art. 3 en gewijzigd bij de wet van 3 februari 

2003, art. 4, 1°, 2° en 3°.  
 
 Onverminderd de toepassing van de bepalingen van artikel 3 van de wet van 

12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, zijn de be-
palingen van deze wet van toepassing op de rustpensioenen die uitsluitend naar rata 
van de tantièmes 1/48, 1/50, 1/55 of 1/60 worden berekend en die worden verleend 
aan (1): 

 
 1° de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en de leden van het 

opvoedend  hulppersoneel van de Rijks-, provinciale en gemeentelijke inrich-
tingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst-, nor-
maal- en zeevaartonderwijs; 

 
 2° de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en op de leden van het 

opvoedend hulppersoneel van de inrichtingen voor kleuter-, lager, buitenge-
woon, middelbaar, technisch, kunst-, normaal- en zeevaartonderwijs van het 
door de Staat gesubsidieerd vrij onderwijs die het genot hebben van een pen-
sioenstelsel ten laste van de Openbare Schatkist; 

 
 3° de inspecteurs van de voornoemde inrichtingen die het genot hebben van een 

pensioenstelsel ten laste van de Openbare Schatkist; 
 
 4° de personen die bekleed zijn met de graad van onderwijzer bij de strafinrichtin-

gen die afhangen van het Bestuur der Strafinrichtingen evenals bij de Rijksge-
stichten voor observatie en opvoeding die afhangen van de Dienst voor Jeugd-
bescherming; (2) 

 
 5° de taalleraars aan de School voor rijkswachtofficieren; (3) 
 
 6° de personen die recht hebben op een pensioen ten laste van de Openbare 

Schatkist overeenkomstig de bepalingen van de wet van 4 augustus 1986 tot 
regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend perso-
neel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van 
de onderwijswetgeving; (3) 

 
 7° de leden van het wetenschappelijk personeel van de universitaire instellin-

gen. (3) 
 
 De tantièmes die voordeliger zijn dan die bepaald in het eerste lid kunnen vervangen 

worden door het tantième 1/55 om het in deze wet bepaalde bonificatievoordeel te 
verkrijgen. (4) 
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Art. 2 Aangevuld bij de wet van 15 mei 1984, art. 76 en gewijzigd bij de wetten van 21 mei 
1991, art. 48, 22 maart 1994, art. 1 en 25 april 2007, art. 7. 

 
 § 1. Gewijzigd bij de wetten van 21 mei 1991, art. 48, 2°, 22 maart 1994, art. 1 (5) en 

25 april 2004, art. 7, 1°. 
 
 In de vereffening van de rustpensioenen verleend aan de in artikel 1 bedoelde per-

sonen brengen de diploma's van universitair en niet-universitair hoger onderwijs en 
van hoger technisch, zeevaart- of kunstonderwijs met volledig leerplan de toeken-
ning met zich van een tijdsbonificatie, indien het gaat om diploma's die, krachtens de 
reglementering inzake bekwaamheidsbewijzen hetzij voor het door het Rijk of de 
Gemeenschappen ingericht onderwijs hetzij voor het door deze machten gesubsidi-
eerd onderwijs, als vereiste of voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen be-
schouwd werden voor de uitoefening van het ambt, hetzij vanaf het begin van deze 
ambtsuitoefening hetzij in de loop ervan, ongeacht het feit of het ambt in het door het 
Rijk of de Gemeenschappen ingericht onderwijs of in het door deze machten gesub-
sidieerd onderwijs werd uitgeoefend. 

 
 De bonificatie is gelijk aan het minimumaantal studiejaren dat nodig is om het diplo-

ma te behalen dat vanwege betrokkene vereist is hetzij bij het begin van de ambts-
uitoefening hetzij in de loop ervan. (6) 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 21 mei 1991, art. 48, 1° en 2°. 
 
 In afwijking van § 1 en onverminderd het bepaalde in de artikelen 3 en 4 : 
 
 1° mag de bonificatie verbonden aan het onderwijzersdiploma niet lager zijn dan 

twee jaar; 
 
 2° mag de bonificatie verbonden aan het diploma van kleuteronderwijzer niet la-

ger zijn dan één jaar. (7) 
 
 § 3. Toegevoegd bij de wet van 15 mei 1984, art. 76, vervangen bij de wet van 

21 mei 1991, art. 48, 3° (8) en aangevuld bij de wet van 25 april 2007, art. 7, 2°. 
 
 De diploma's van het dagonderwijs die op het ogenblik waarop zij werden behaald, 

niet tot een van de in § 1 bedoelde vormen van hoger onderwijs behoorden maar op 
1 januari 1970 tot dat onderwijsniveau behoren, kunnen eveneens aanleiding geven 
tot de toekenning van een tijdsbonificatie, voor zover : 

 
 1° deze diploma's werden behaald na de beëindiging van studies waarvan de 

toelatingsvoorwaarden en de duur hun titularis niet in de mogelijkheid hebben 
of zouden hebben gesteld om vóór de leeftijd van 19 jaar in dienst te treden; 

 
 2° het bezit van deze diploma's voor de betrokkenen het uitoefenen van hun amb-

ten mogelijk heeft gemaakt. 
 
 De in het eerste lid bedoelde bonificatie is gelijk aan de minimumstudieduur die ver-

eist is om het diploma te behalen, zonder evenwel twee jaar te mogen overschrijden. 
 
 De in het eerste lid, 1°, gestelde voorwaarde wordt geacht vervuld te zijn door het 

personeelslid dat, op het ogenblik van zijn aanwerving, in het bezit was van het bre-
vet van luitenant ter lange omvaart en dat, vóór het schooljaar 1969-1970, een stu-
die aangevat heeft die leidde tot de toekenning van het diploma van aspirant-officier 
ter lange omvaart. (9). 
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Art. 2bis Ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990, art. 3 (10). 
 
 In de vereffening van de rustpensioenen verleend aan de in artikel 1 bedoelde per-

sonen brengen de stages die het mogelijk gemaakt hebben de erkenning te beko-
men als geneesheer-specialist die verleend wordt door de Minister tot wiens be-
voegdheid de Volksgezondheid behoort, de toekenning met zich van een tijdsbonifi-
catie van maximum vijf jaar, indien deze erkenning voor het uitoefenen van een ge-
specialiseerd ambt vereist werd. 

 
 Het totaal van de bonificaties voortvloeiend uit de toepassing van het eerste lid en 

van artikel 2 mag niet hoger zijn dan twaalf jaar. 
 
 De bepalingen van de artikelen 3 tot 6 en 8 zijn toepasselijk op de in dit artikel be-

doelde bonificatie. 
 
Art. 3 De bonificatie wordt slechts toegekend indien het ambt gedurende een aantal jaren, 

dat minstens gelijk is aan de te bonificeren duur, werd uitgeoefend. 
 
Art. 4 Gewijzigd bij de wetten van 15 mei 1984, art. 69, 18 juli 1990, art. 4, 21 mei 1991, 

art. 49 en 3 februari 2003, art. 5. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wetten van 15 mei 1984, art. 69, 18 juli 1990, art. 4, 21 mei 

1991, art. 49 en aangevuld bij de wet van 3 februari 2003, art. 5. 
 
 Indien de betrokkene, tijdens een gedeelte of het geheel van de duur van zijn studie, 

burgerlijke of militaire en daarmede gelijkgestelde diensten heeft verstrekt die in 
aanmerking komen voor het berekenen van zijn pensioen of van een ander pensioen 
in de stelsels van de openbare sector, wordt de duur van die diensten, welke met de 
studieperiode samenvallen, van de duur van de voor bonificatie vatbare studies af-
getrokken. 

 
 Indien de betrokkene, tijdens de hele duur van zijn studies of een gedeelte ervan, 

een beroepsactiviteit heeft uitgeoefend die in aanmerking komt voor het berekenen 
van een pensioen in een van de Belgische of buitenlandse stelsels van sociale ze-
kerheid of, indien hij, ten opzichte van een van die stelsels, de duur van zijn studies 
door persoonlijke stortingen heeft gevalideerd, wordt het gedeelte van dit pensioen 
dat beantwoordt aan de met de studieperiode samenvallende diensten of dat voort-
vloeit uit de uitgevoerde validering, afgetrokken van de pensioenverhoging die het 
gevolg is van de bonificatie (11). 

  
 In afwijking van het eerste lid wordt de duur van de militaire oorlogsdiensten en 

daarmede gelijkgestelde diensten die werden verstrekt vóór de leeftijd van 19 jaar, 
van de bonificatie niet afgetrokken. 

 
 Deze paragraaf is niet van toepassing op de diploma's van het dagonderwijs met 

volledig leerplan. (12) 
 
 § 2. De bijeengetelde duur van de bonificatie, eventueel verminderd bij toepassing 

van § 1, en van de werkelijke diensten van elke aard na de leeftijd van 19 jaar welke 
voor de berekening van het pensioen worden opgenomen, mag niet hoger zijn dan 
de duur begrepen tussen de datum waarop de betrokkene de leeftijd van 18 jaar 
heeft bereikt en de datum van zijn oppensioenstelling. 
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Art. 5 De gebonificeerde duur wordt zowel voor het vaststellen van het recht op pensioen 
als voor het vaststellen van het bedrag ervan in aanmerking genomen. 

 
Art. 6 Aangevuld bij de wet van 21 mei 1991, art. 50 en gewijzigd bij de wet van 6 mei 

2002, art. 27. 
 
 § 1. Zo een diploma tweemaal zou kunnen in aanmerking komen in de berekening 

van een zelfde pensioen, wordt slechts een enkele tijdsbonificatie toegekend die in 
voorkomend geval berekend wordt volgens de bepalingen waar zij de gunstigste uit-
werking heeft. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 6 mei 2002, art. 27, 1° en 2°.  
 
 Indien iemand meerdere rustpensioenen zou kunnen genieten ten laste van : 
 
 - de Openbare Schatkist; 
 - de provincies, de gemeenten of de aan die machten ondergeschikte instellin-

gen; 
 - de zelfstandige openbare inrichtingen en de regieën bedoeld bij het koninklijk 

besluit nr. 117 van 27 februari 1935; 
 - de instellingen van openbaar nut waarop de Koning de bepalingen van de wet 

van 28 april 1958 van toepassing heeft gemaakt; 
 - de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen;  
 - of het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie (13);  
 
 uit hoofde van ambten waarvan het uitoefenen door een zelfde diploma mogelijk 

wordt gemaakt, wordt de tijdsbonificatie die aan dat diploma verbonden is, slechts 
toegekend voor het pensioen waar zij de gunstigste uitwerking heeft. 

 
 Nochtans, in geval van opeenvolgende diensten die het toekennen van verscheide-

ne pensioenen met zich brengen, mag de toestand niet worden herzien indien het 
diploma werd gebonificeerd in het pensioen dat het eerst werd toegekend. 

 
 Wanneer gelijktijdig verstrekte diensten verscheidene pensioenen met zich zouden 

kunnen brengen die ingaan op verscheidene data, dient de betrokkene te bepalen in 
hetwelk van die pensioenen de bonificatie moet worden toegekend. 

 
 Die keuze, die moet gedaan worden bij het toekennen van het eerste pensioen, is 

onherroepelijk. 
 
 § 3. Toegevoegd bij de wet van 21 mei 1991, art. 50 (14). 
 
 Indien verscheidene pensioenen worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen 

van het koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 tot regeling van de bereke-
ning van het pensioen van de openbare sector voor diensten met onvolledige op-
dracht, kan, in afwijking van § 2, de overeenkomstig artikel 2, § 1, eerste lid, c), van 
dat besluit vastgestelde tijdsbonificatie voor een diploma, in aanmerking worden ge-
nomen voor de berekening van elk van deze pensioenen. In dat geval wordt evenwel 
de som van de verhoudingen verbonden aan die vergoede tijd en voortvloeiend uit 
de toepassing van bedoeld artikel beperkt tot de eenheid; de eventuele beperking 
wordt toegepast op het pensioen waarvoor ze het minst ongunstig uitvalt. 

 
 Bij toepassing van het eerste lid krijgen alleen de in dit lid bedoelde pensioenen een 

diplomabonificatie. 
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Art. 7 Opgeheven bij de wet van 15 mei 1984, art. 26, 42° (15). 
 
Art. 8 Gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985, art. 47 (16). 
 
 De bepalingen van deze wet zijn niet van toepassing op de pensioenen toegekend 

uit hoofde van een bijbetrekking uitgeoefend in het onderwijs met beperkt leerplan. 
 
Art. 9 De Koning treft alle maatregelen die nodig zijn om de moeilijkheden en anomalieën 

op te lossen die zouden rijzen bij het toepassen van deze wet, inzonderheid wat de 
erkenning van het recht op de tijdsbonificatie en de duur ervan betreft. 

 
Art. 10 In afwijking van de artikelen 2, 4 en 7 genieten de in artikel 1 vermelde perso-

neelsleden die vóór 1 januari 1970 een diploma of een bekwaamheidsbewijs hebben 
bekomen, bedoeld bij de door artikel 12 opgeheven bepalingen, uit dien hoofde de 
tijdsbonificatie welke bij die bepalingen was vastgesteld, tenzij de nieuwe bepalingen 
voordeliger zouden zijn. 

 
Art. 11 De in artikel 1 vermelde personeelsleden die vóór 1 januari 1970 werden gepensio-

neerd, mogen de herziening van hun pensioen vragen op grond van de bepalingen 
van de artikelen 2 tot en met 9, indien het diploma dat het uitoefenen van hun amb-
ten heeft mogelijk gemaakt, geen aanleiding heeft kunnen geven tot de toekenning 
van een tijdsbonificatie krachtens bepalingen die aan deze wet zijn voorafgegaan. 

 
 Indien het diploma of het bekwaamheidsbewijs dat het uitoefenen van hun ambten 

mogelijk heeft gemaakt bedoeld was bij de door artikel 12 opgeheven bepalingen, 
zal de herziening nochtans worden uitgevoerd mede op grond van de tijdsbonificatie 
die hun zou zijn toegekend indien zij die bepalingen bij hun pensionering hadden 
kunnen inroepen, tenzij de nieuwe bepalingen voordeliger zouden zijn. 

 
 Wat de rustpensioenen ten laste van de Openbare Schatkist betreft, bepaalt de Ko-

ning : 
 
 1° de bewijsstukken die bij de aanvraag gevoegd moeten zijn; 
 
 2° de herzieningswijze van het pensioen (17). 
 
Art. 12 Opgeheven worden : 
 
 1° de wet van 8 april 1884 wijzigingen toebrengende aan zekere bepalingen der 

wet van 16 mei 1876 en door nieuwe bepalingen vervangende het artikel 3 der 
wet van 26 april 1865, alsook het artikel 3 der wet van 10 mei 1866, gewijzigd 
bij de wet van 22 januari 1931; 

 
 2° artikel 5, eerste, tweede en derde lid, van de wet van 18 mei 1912 betreffende 

de pensioenen van het onderwijzend personeel; 
 
 3° artikel 7 van het koninklijk besluit van 31 december 1884 houdende verorde-

ning betreffende de wijze van vereffenen van de pensioenen der gemeentele-
raars en onderwijzers. 

 
Art. 13 Deze wet treedt in werking op 1 januari 1970. 
 
 
                                                 
1  Deze zin werd vervangen bij art. 4, 1° van de wet van 3 februari 2003 met ingang van 1 januari 2003. 
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2  Art. 1, eerste lid, 4° werd toegevoegd bij art. 3 van de wet van 20 juli 1977 met ingang van 
1 november 1977. 
3  Art. 1, eerste lid, 5°, 6°en 7° werden toegevoegd bij art. 4, 2° van de wet van 3 februari 2003 met 
ingang van 1 januari 2003 
4  Art. 1, tweede lid werd toegevoegd bij art. 4, 3° van de wet van 3 februari 2003 met ingang van 
1 januari 2003. 
5  De in art. 2, § 1, eerste lid aangebrachte wijziging door art. 1 van de wet van 22 maart 1994 geldt ook 
voor de op 30 mei 1994 lopende rustpensioenen, doch slechts op aanvraag van de betrokkenen. De aan-
vraag tot herziening van het pensioen moet worden gericht aan de overheid die de pensioenregeling 
waaraan de betrokkenen zijn onderworpen, beheert. 
 De herziening wordt uitgevoerd overeenkomstig de hierna bepaalde modaliteiten : 
 1°  voor de pensioenen die ingegaan zijn vanaf 1 januari 1990, wordt het nominale bedrag van 
het pensioen van kracht op de datum waarop de herziening uitgevoerd moet worden, vermenigvuldigd 
met de verhouding tussen het nominale bedrag dat het pensioen oorspronkelijk zou hebben bereikt indien 
het was vastgesteld rekening houdend met de bepalingen van artikel 1, en het oorspronkelijke nominale 
bedrag; 
 2°  voor de pensioenen die ingegaan zijn vóór 1 januari 1990, wordt het nominale bedrag van het 
pensioen van kracht op de datum waarop de herziening uitgevoerd moet worden, vermenigvuldigd met 
de verhouding tussen het nominale bedrag dat het pensioen oorspronkelijk zou hebben bereikt indien het 
was vastgesteld rekening houdend met de bepalingen van artikel 1, en het oorspronkelijke nominale be-
drag; daarbij moeten deze twee laatste bedragen naar behoren omgezet worden in het spilindexcijfer 
138,01. Voor deze omzetting wordt toepassing gemaakt van de bepalingen van artikel 10, § 1, tweede lid, 
van de wet van 2 januari 1990 houdende tijdelijke toekenning van een pensioencomplement aan sommi-
ge gepensioneerden van de openbare sector. 
 De aanvraag tot herziening heeft uitwerking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende 
welke zij wordt ingediend. Indien zij wordt ingediend vóór 1 december 1994, heeft zij evenwel uitwerking 
op 1 juni 1994. (Wet van 22 maart 1994, art. 2). 
6 Het tweede en derde lid van § 1 werden vervangen door deze bepaling bij art. 7, 1° van de wet van 
25 april 2007 met ingang van 1 juni 2007. 
7 Zie ook art. 5 van de wet van 13 mei 1999 
8 Met uitwerking op 1 juni 1984. 
9  Dit lid werd toegevoegd bij art. 7, 2° van de wet van 25 april 2007 met uitwerking op 1 januari 1999. 
Overeenkomstig art. 68 van dezelfde wet kunnen de op de datum van de bekendmaking van deze wet in 
het Belgisch Staatsblad (11 mei 2007) lopende pensioenen op verzoek van betrokkene worden herzien 
overeenkomstig de hierna bepaalde regels : 
 1° voor de pensioenen die ingegaan zijn vanaf 1 januari 1990, wordt het nominale bedrag van 
het pensioen van kracht op de datum waarop de herziening uitgevoerd moet worden, vermenigvuldigd 
met de verhouding tussen het nominale bedrag dat het pensioen oorspronkelijk zou hebben bereikt indien 
het was vastgesteld rekening houdend met de bepalingen van artikel 7, 2°, en het oorspronkelijke nomi-
nale bedrag; 
 2° voor de pensioenen die ingegaan zijn vóór 1 januari 1990, wordt het nominale bedrag van het 
pensioen van kracht op de datum waarop de herziening uitgevoerd moet worden, vermenigvuldigd met 
de verhouding tussen het nominale bedrag dat het pensioen oorspronkelijk zou hebben bereikt indien het 
was vastgesteld rekening houdend met de bepalingen van artikel 7, 2°, en het oorspronkelijke nominale 
bedrag; daarbij moeten deze laatste twee bedragen naar behoren omgezet worden naar het spilindexcij-
fer 138,01. Voor deze omzetting wordt toepassing gemaakt van de bepalingen van artikel 10, § 1, tweede 
lid, van de wet van 2 januari 1990 houdende tijdelijke toekenning van een pensioencomplement aan 
sommige gepensioneerden van de openbare sector. 
 De herziening heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999. 
10  Met ingang van 1 september 1990. 
11  Dit lid, zoals vervangen bij art. 4 van de wet van 18 juli 1990, is in werking getreden op 1 september 
1990. 
12  Dit lid werd toegevoegd bij art. 5 van de wet van 3 februari 2003 met ingang van 1 januari 2003. De 
op 31 december 2002 lopende pensioenen worden op aanvraag van de betrokkenen herzien overeen-
komstig de modaliteiten bepaald bij art. 86 van de wet van 3 februari 2003 (B.S. 13 maart - eerste uitga-
ve). 
13  De woorden "- of het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie" werden toegevoegd bij 
art. 27, 2° van de wet van 6 mei 2002 met uitwerking op 1 april 2001.  
14  Met ingang van 1 juli 1991. 
15  Met ingang van 1 juni 1984. 
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16  Met uitwerking op 1 september 1983. 
17  Zie K.B. van 20 oktober 1970 (B.S. 13 november). 
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Wet van 6 juli 1970  
(Staatsblad 25 augustus) 
 
op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 11 maart 1986 (Staatsbl. 13 september) en 20 juli 1991 (Staatsbl. 
1 augustus). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 ...... 
 
 HOOFDSTUK V. PENSIOENEN 
 
Art. 17 Opgeheven bij de wet van 20 juli 1991, art. 92, 20°, met ingang van 1 januari 1992; 

blijft in bepaalde gevallen van toepassing (zie art. 79, 1° van dezelfde wet). 
 
 De personeelsleden van de inrichtingen en afdelingen voor buitengewoon onderwijs 

van de Staat, die op datum van de inwerkingtreding van deze wet in dienst zijn, of na 
die datum in dienst zijn getreden, genieten inzake pensioen dezelfde rechten als de 
personeelsleden van de gewone onderwijsinrichtingen van de Staat van hetzelfde 
niveau : kleuter-, lager, middelbaar, normaal-, technisch- en kunstonderwijs. 

 
 ...... 
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Wet van 5 januari 1971  
(Staatsblad 23 februari) 
 
betreffende de pensioenen van de leden van het beroepspersoneel der kaders in Afrika. 
 
Gewijzigd en aangevuld bij : de wet van 14 juni 1971 (Staatsbl. 14 oktober), het K.B. van 
27 juli 1977 (Staatsbl. 25 augustus), de wet van 25 april 2007 (Staatsbl. 11 mei). 
 
Art. 1 Het bedrag van de pensioenen van de leden van het beroepspersoneel der kaders in 

Afrika wordt verhoogd, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 : 
 
 1° voor de toepassing van de wet van 14 maart 1960 tot waarborg vanwege de 

Belgische staat van de pensioenen, renten, bewilligingen en andere voordelen 
ten laste van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi; 

 
 2° voor de toepassing van de wetten betreffende het personeel in Afrika, gecoör-

dineerd op 21 mei 1964. 
 
 Onder "leden van het beroepspersoneel der kaders in Afrika" moeten worden ver-

staan de personen bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid, van de wetten betref-
fende het personeel in Afrika gecoördineerd op 21 mei 1964. 

 
Art. 2 Het pensioenbedrag dat aan het indexcijfer 110 van de kleinhandelsprijzen van het 

Rijk gekoppeld is, wordt verhoogd : 
 
 1° met 10 t.h. als het 61.875 frank of minder is; 
 
 2° met 6.187 frank als het ligt tussen 61.875 frank en 103.125 frank; 
 
 3° met 6 t.h. in de overige gevallen. 
 
 Voor het eerste lid komt echter niet in aanmerking de pensioengerechtigde die een 

betrekking bekleedt als bedoeld in artikel 12, § 1, van de wetten betreffende het per-
soneel in Afrika, gecoördineerd op 21 mei 1964, of een pensioen geniet uit hoofde 
van een van die betrekkingen (1). 

 
Art. 3 Vervangen bij de wet van 25 april 2007, art. 54 (2) (3). 
 
 Het pensioenbedrag, waarbij in voorkomend geval de verhoging wordt gevoegd die 

volgt uit artikel 2, wordt geperequateerd op basis van de perequatiekorf van de fede-
rale overheid, overeenkomstig de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van 
de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van 
de openbare sector. 

 
Art. 4 Gewijzigd bij de wet van 14 juni 1971, enig artikel. 
 
 Het bedrag van de overlevingsrenten bedoeld in het decreet van 28 juni 1957 hou-

dende statuut van de Koloniale Verzekeringskas wordt verhoogd : 
 
 1° met 10 t.h., als het 40.500 frank of minder is; 
 
 2° met 4.050 frank als het ligt tussen 40.500 en 67.500 frank; 
 
 3° met 6 t.h. in de overige gevallen. 
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 De in het eerste lid bedoelde bedragen zijn die welke gekoppeld waren aan het in-
dexcijfer 110 van de kleinhandelsprijzen van het Rijk. 

 
  De verhoging bedoeld in het eerste lid, 2° en 3°, wordt echter alleen toegekend voor 

zover zij hoger is dan die welke volgt uit de toepassing van artikel 29bis in het de-
creet van 28 juni 1957 ingevoegd door de wet van 27 april 1970 (4). 

 
Art. 5 Vervangen bij de wet van 25 april 2007, art. 55 (3) (4). 
 
 Het bedrag van de overlevingsrente, zoals het volgt uit de toepassing van artikel 4, 

wordt geperequateerd op de wijze bepaald in artikel 3 
 
Art. 6 De verhogingen toegekend krachtens de artikelen 4 en 5 evenals de uitgaven die 

volgen uit de koppeling aan het indexcijfer van de prijzen van het Rijk, komen ten 
laste van de Verzekeringskas van het gewezen personeel in Afrika. 

 
Art. 7 Deze treedt in werking op 1 januari 1970, met uitzondering van de artikelen 2 en 4 

die uitwerking hebben met ingang van 1 oktober 1969. 
 
Bijlage : Tabellen wet van 5 januari 1971 
 
- Uittreksel wet van 5 januari 1971 beschikbaar bij de dienst Documentatie 
-  
- K.B. 8 april 2002 : Koninklijk besluit tot wijziging van de gelijkstellingstabellen gevoegd bij de 

wet van 5 januari 1971 betreffende de pensioenen van de leden van het beroepspersoneel 
der kaders in Afrika (B.S. 26 04 2002) 

 
I 

 
II 

vanaf 1 januari 1994 
III 

vanaf 1 juni 1994 
IV 

vanaf 1 juni 1997 
201 
(opsteller) 

20A 
bestuursassistent 

20A 
bestuursassistent 

10A 
adjunct-adviseur 

22/4 
(onderbureauchef) 

20E 
bestuursassistent 

20E 
bestuursassistent 

20E 
bestuursassistent 

101 
(bestuurssecretaris) 
 

10/1 
bestuurssecretaris 

826 981 — 1 284 690 
31 x 24 933 
102 x 38 291 
(Cl. 24 a.- N1 - G.B / Kl. 24 j.- N1 -G.B) 
bestuurssecretaris (rang 10) 

10A 
adjunct-adviseur 
 

113 
(adjunct-adviseur) 
 

11/3 
adjunct-adviseur 
 

898 575 — 1 394 575 
31 x 24 933 
112 x 38 291 
(Cl. 24 a.- N1 - G.B / Kl. 24 j.- N1 -G.B) 
adjunct-adviseur (rang 11) 
 

10B 
adjunct-adviseur 
conseiller adjoint 

132 
(directeur) 
 

13/2 
directeur 

1 115 290 — 1 703 009 
112 x 53 429 
(Cl. 24 a.- N1 - G.B / Kl. 24 j.- N1 -G.B) 
directeur (rang 13) 

13A 
adviseur 

151 
(bestuursdirecteur of 
inspecteur-generaal) 

15/1 
bestuursdirecteur of 
inspecteur-generaal 
 

1 547 099 — 2 134 818 
112 x 53 429 
(Cl. 24 a.- N1 - G.B / Kl. 24 j.- N1 -G.B) 
bestuursdirecteur (rang 15) of 
inspecteur-generaal (rang 15)  

15A 
adviseur-generaal 

161 
(directeur-generaal) 
 

16/1 
directeur-generaal 
 

1 843 916 — 2 431 635 
112 x 53 429 
(Cl. 24 a.- N1 - G.B / Kl. 24 j.- N1 -G.B) 
directeur-generaal (rang 16)  

16A 
directeur-generaal 
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- K.B. 18 februari 2008 : Koninklijk besluit tot wijziging van de gelijkstellingstabellen gevoegd 
bij de wet van 5 januari 1971 betreffende de pensioenen van de leden van het beroepsper-
soneel der kaders in Afrika en tot beperking van de daaruit voortvloeiende pensioenverho-
ging  (B.S. 19 05 2008) 

 
I II 

vanaf 1 juni 2002 
III 

vanaf 1 december 2004 
20A 
bestuursassistent 

CA1 
administratief assistent 

CA1 
administratief assistent 

20E 
bestuursassistent 

CA2 
administratief assistent 

CA2 
administratief assistent 

10A 
adjunct-adviseur 

10A 
adjunct-adviseur 

A11 
attaché 

10B 
adjunct-adviseur 

10B 
adjunct-adviseur 

A12 
attaché 

13A 
adviseur 

13A 
adviseur 

A31 
adviseur 

15A 
adviseur-generaal 

15A 
adviseur-generaal 

A42 
adviseur-generaal 

16A 
directeur-generaal 

16A 
directeur-generaal 

A51 
directeur-generaal (afgeschafte 
graad) 

 
 
                                                 
1  Zie K.B. van 23 juli 1974 (B.S. 25 september). 
2  Met uitwerking op 1 januari 2007. 
3  De pensioenen en renten van de leden van het beroepspersoneel van de kaders in Afrika en hun 

rechthebbenden worden vastgesteld, rekening houdend met de artikelen 3 en 5 van de wet van 5 ja-
nuari 1971 betreffende de pensioenen van de leden van het beroepspersoneel der kaders in Afrika, 
zoals zij luidden voor de inwerkingtreding van de artikelen 54 en 55 van de wet van 25 april 2007, en 
met de wijze waarop de in die artikelen bedoelde moederlandse weddenschalen zijn geëvolueerd tot 
en met 1 januari 2007.  

 Voor de toepassing hiervan wordt uitsluitend rekening gehouden met de wijzigingen van de moeder-
landse weddenschalen die uiterlijk op 30 juni 2008 werden bekendgemaakt in het Belgisch Staats-
blad of behoorlijk werden bekrachtigd bij een beslissing van de bevoegde overheid en bij aangete-
kend schrijven tegen ontvangstbewijs ter kennis werden gebracht van de PDOS. 

 (Wet 25 april 2007, art. 72) 
4  Zie K.B. van 23 juli 1974 (B.S. 25 september). 
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Wet van 7 april 1971  
(Staatsblad 15 mei) 
 
houdende oprichting en de werking van de Universitaire Instelling Antwerpen. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 27 juli 1971 (Staatsbl. 17 september) en 9 juli 1976 (Staatsbl. 
2 oktober), het decreet van 1 augustus 1978 (Staatsbl. 15 maart 1979), het K.B. nr. 170 van 
30 december 1982 (Staatsbl. 21 januari 1983) en de wet van 21 juni 1985 (Staatsbl. 6 juli). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK II 
 
 ...... 
 
 Afdeling 3. Het statuut van de Voorzitter en de ondervoorzitter, de rector en de 

vice-rector 
 
 ...... 
 
Art. 17 De voorzitter, de ondervoorzitter en hun rechthebbenden genieten van de ge-

boortevergoeding en de kinder-, wezen- en weduwenbijslagen, evenals alle sociale 
voordelen en de overige vergoedingen, bijslagen en bijkomende bezoldigingen wel-
ke worden verleend aan de leden van het personeel der rijksuniversiteiten of hun 
rechthebbenden, onder dezelfde voorwaarden als de leden van dit personeel en hun 
rechthebbenden. 

 
 De personen die tot een rijksbestuur behoren of wier bezoldigings- en pensioenrege-

ling ten laste van de Schatkist vallen, worden, indien ze tot het ambt van voorzitter of 
ondervoorzitter benoemd worden, ter beschikking gesteld wegens opdracht voor de 
duur van hun mandaat met behoud van hun rechten op wedde, bevordering en pen-
sioen in hun bestuur van herkomst. De duur van hun terbeschikkingstelling wordt 
met dienstactiviteit gelijkgesteld. 

 
 Voor de personen benoemd tot het ambt van voorzitter of ondervoorzitter die niet 

behoren tot de in het vorig lid bedoelde categorie zal de Koning erover waken dat 
het op hen toepasselijk pensioenstelsel tijdens de duur van hun mandaat blijft verder 
lopen. 

 
 ...... 
 
 HOOFDSTUK IV. Het personeel 
 
 ...... 
 
 Afdeling 4. Het administratief personeel, het wetenschap-pelijk hulppersoneel 

en het technisch hulppersoneel 
 
Art. 31 Opgeheven bij de wet van 21 juni 1985, art. 50. 
 



 

© PDOS – mei 2006  

Wet van 9 april 1971  
(Staatsblad 30 april) 
 
tot regeling van de wedden en pensioenen van de afgeschafte ambten in de rechterlijke orde. 
 
Art. 1 Onverminderd, in voorkomend geval, de toepassing van de artikelen 9 en 29 van de 

overgangsbepalingen van artikel 4 van de wet van 10 oktober 1967, houdende het 
Gerechtelijk Wetboek, worden de bij het Gerechtelijk Wetboek afgeschafte ambten, 
wat wedde en rust- of overlevingspensioen betreft, gelijkgesteld met ambten vermeld 
in dat Wetboek, volgens de volgende tabel : 

 

Gerechten Afgeschafte ambten In het Gerechtelijk Wetboek 
vermelde ambten 
 

Hof van beroep Griffier titulair Eerstaanwezend klerk-griffier 

Adjunct secretaris titulair Eerstaanwezend klerk-secretaris 

Militair gerechtshof Adjunct-secretaris titulair Eerstaanwezend klerk-secretaris 

Rechtbank van eerste aanleg 
waarvan het rechtsgebied ten 
minste 500.000 inwoners telt 

Griffier titulair Eerstaanwezend klerk-griffier 

Eerstaanwezend klerk Eerstaanwezend klerk-griffier 

Boventallig griffier Klerk griffier 

Adjunct-secretaris titulair Eerstaanwezend klerk-secretaris 

Rechtbanken van eerste aan-
leg waarvan het rechtsgebied 
minder dan 500.000 inwoners 
telt 

Griffier titulair Eerstaanwezend klerk-griffier 

Boventallig griffier Klerk-griffier 

Adjunct-secretaris titulair Eerstaanwezend klerk-secretaris 

Rechtbanken van koophandel 
waarvan het rechtsgebied ten 
minste 500.000 inwoners telt 

Referendaris Procureur des Konings bij een recht-
bank van eerste aanleg waarvan het 
rechtsgebied ten minste 500.000 inwo-
ners telt 

 Eerste adjunct-referendaris Eerste substituut-Procureur des Ko-
nings bij een rechtbank van eerste 
aanleg waarvan het rechtsgebied ten 
minste 500.000 inwoners telt 

 Adjunct-referendaris Substituut-Procureur des Konings bij 
een rechtbank van eerste aanleg 
waarvan het rechtsgebied ten minste 
500 inwoners telt 
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 Leidend griffier Hoofdgriffier van een vredegerecht van 
een kanton van de eerste klasse 

 Griffier titulair Eerstaanwezend klerk-griffier 

 Eerstaanwezend klerk Eerstaanwezend klerk-griffier 

Rechtbanken van koophandel 
waarvan het rechtsgebied 
minder dan 500.000 inwoners 
telt 

Referendaris Procureur des Konings bij een recht-
bank van eerste aanleg waarvan het 
rechtsgebied minder dan 500.000 in-
woners telt 

Adjunct-referendaris Substituut-Procureur des Konings bij 
een rechtbank van eerste aalneg 
waarvan het rechtsgebied minder dan 
500.000 inwoners telt 

Leidend griffier Griffier bij het Hof van Beroep 

Griffier titulair Eerstaanwezend klerk-griffier 

Vredegerechten Vrederechter van een kanton 
van de 3e of de 4e klasse 

Toegevoegd rechter van een kanton 
van de 2e klasse 

Griffier-griffierhoofd van een 
kanton van de 3e of de 4e 
klasse 

Griffier van een rechtbank van eerste 
aanleg waarvan het rechtsgebied en 
minste 500.000 inwoners telt 

Griffier titulair Eerstaanwezend klerk-griffier 

 
Art. 2 Deze wet treedt in werking op 1 januari 1970. 
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Wet van 20 april 1971  
(Staatsblad 13 mei) 
 
betreffende de inaanmerkingneming van diensttijd vóór de benoeming in vast verband van het 
onderwijzend personeel voor pensioen ten laste van de Openbare Schatkist. 
 
Art. 1 Voor de vaststelling van het recht op alsmede voor de berekening van pensioenen 

die ten laste van de Openbare Schatkist worden toegekend aan de leden van het 
bestuurs- en onderwijzend personeel van het kleuter-, lager, middelbaar, normaal-, 
technisch, kunst- en zeevaartonderwijs alsmede aan hun nabestaanden, wordt 
diensttijd als tijdelijk personeelslid of als waarnemend in een al dan niet openstaan-
de betrekking dan wel in een niet vacante betrekking voorlopig benoemde leerkracht 
met de coëfficiënt 1, 2 vermenigvuldigd. 

 
De onbezoldigde kerst- of paasvakantieperiode wordt bij de in aanmerking komende 
diensttijd gerekend en krijgt dezelfde coëfficiënt toegepast wanneer ze zonder on-
derbreking tussen twee periodes van in aanmerking komende diensttijd valt. 

 
Art. 2 Toepassing van het bepaalde in artikel 1 mag evenwel niet tot gevolg hebben dat in 

een bepaald kalenderjaar doorgebrachte diensttijd voor meer dan een jaar in aan-
merking wordt genomen. 

 
Art. 3 Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1970. 
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Wet van 28 mei 1971  
(Staatsblad 10 juli) 
 
houdende de oprichting en de werking van het Universitair Centrum Limburg. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 27 juli 1971 (Staatsbl. 17 september), het K.B. nr. 170 van 30 de-
cember 1982 (Staatsbl. 21 januari 1983) en de wet van 21 juni 1985 (Staatsbl. 6 juli). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 ...... 
 
 Afdeling III. Het statuut van de voorzitter, de ondervoorzitter, de rector en de 

vice-rector 
 
 ...... 
 
Art. 17 De voorzitter, de ondervoorzitter en hun rechthebbenden genieten van de ge-

boortevergoeding en de kinder- of wezenbijslagen evenals alle sociale voordelen en 
de overige vergoedingen, bijslagen en bijkomende bezoldigingen welke worden ver-
leend aan de leden van het personeel der rijksuniversiteiten of hun rechthebbenden, 
onder dezelfde voorwaarden als de leden van dit personeel en hun rechthebbenden. 

 
 De personen die tot een rijksbestuur behoren of wier bezoldiging- en pensioenrege-

ling ten laste van de Schatkist vallen kunnen, indien ze tot het ambt van voorzitter of 
ondervoorzitter benoemd worden, ter beschikking gesteld worden wegens opdracht 
voor de duur van hun mandaat met behoud van hun rechten op wedde, bevordering 
en pensioen in hun bestuur van herkomst. De duur van hun terbeschikkingstelling 
wordt te dien einde met dienstactiviteit gelijkgesteld. 

 
 Voor personen benoemd tot het ambt van voorzitter of ondervoorzitter die niet beho-

ren tot in het vorig lid bedoelde categorie, zal de raad van beheer erover waken dat 
het op hun toepasselijk pensioenstelsel tijdens de duur van hun mandaat blijft verder 
lopen. 
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Wet van 1 juli 1971  
(Staatsblad 30 juli) 
 
houdende oprichting van de Regie voor Maritiem transport (R.M.T.) (1). 
 
Gewijzigd bij  : de wetten van 11 juli 1975 (Staatsbl. 11 september) en 15 mei 1984 (Staatsbl. 
22 mei). 
 

- UITTREKSEL - 
 

HOOFDSTUK V . Personeel 
 
Art. 34 Onverminderd het bepaalde inzake pensioen worden de diensten, bij de Regie 

verricht door vastbenoemde personeelsleden die in dienst van het Rijk over-
gaan, gelijkgesteld met diensten verricht bij een Rijksbestuur. 

 
 Evenzo worden de diensten, in een Rijksbestuur verricht door vastbenoemde 

personeelsleden die in dienst van de Regie overgaan, gelijkgesteld met dien-
sten verricht bij de Regie. 

 
 HOOFDSTUK VBIS. Pensioenen (2) 
 
Art. 36bis Ingevoegd bij de wet van 11 juli 1975, art. 1.(3) 
 
 De personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport, die in het bezit zijn 

van een vaste benoeming of van een door of krachtens de wet daarmee gelijk-
gestelde benoeming, genieten een zelfde rustpensioenregeling als de perso-
neelsleden van 's Rijks algemeen bestuur. Hun pensioenen worden verleend 
en uitbetaald door de Staat. Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 
36quater worden ze hem jaarlijks door de Regie voor Maritiem Transport te-
rugbetaald. 

 
Art. 36ter Ingevoegd bij de wet van 11 juli 1975, art. 1 en opgeheven bij de wet van 

15 mei 1984, art. 26, 43° vanaf 1 juni 1984; blijft evenwel van toepassing op de 
pensioenen toegekend vóór 1 juni 1984. 

 
 § 1. De wettelijke bepalingen inzake de pensioenen der weduwen en wezen 

van het burgerlijk Rijkspersoneel vinden toepassing op de personeelsleden van 
de Regie voor Maritiem Transport, alsmede op hun rechthebbenden. 

 
 § 2. De krachtens § 1 verleende pensioenen zijn ten laste van de Openbare 

Schatkist. 
 
 § 3. De in uitvoering van § 1 gedane afhoudingen op de wedde van de perso-

neelsleden van de Regie voor Maritiem Transport, evenals de bijdragen welke 
voortvloeien uit de verbintenissen welke zij onderschrijven, worden in de 
Openbare Schatkist gestort. 

 
Art. 36 Ingevoegd bij de wet van 11 juli 1975, art. 1.(4) 
quinquies 
 Bij afwijking van het bepaalde in de wet van 14 april 1965, tot vaststelling van 

een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de open-
bare sector : 
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 1° Bestaat het recht op het enig pensioen, ingesteld bij artikel 2 van dezelfde 
wet voor de personeelsleden bedoeld bij artikel 36bis, indien de opeen-
volgende bij het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart en de 
Regie voor Maritiem Transport bewezen diensten een totaal van twintig 
jaar bereiken; 

 
 2° Wordt aan de op rust gestelde personeelsleden van de Regie voor Mari-

tiem Transport het enig rustpensioen verleend en uitbetaald door de 
Staat; 

 
 3° Worden de bij het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart be-

wezen actieve diensten in aanmerking genomen bij de berekening van 
het enig rustpensioen van de op rust gestelde personeelsleden van de 
Regie voor Maritiem Transport naar rata, per jaar, van ‚‚n vijftigste van de 
gemiddelde wedde, die tot basis dient voor de berekening van het pensi-
oen. 

 
 
 
                                                 
1  Het K.B. van 5 oktober 1971 (Staatsbl. 12 oktober) heeft de datum van inwerkingtreding van de wet 

vastgesteld op 1 november 1971. 
2  Ingevoegd bij de wet van 11 juli 1975, art. 1 met uitwerking op 1 november 1971. 
3  Art. 36bis wordt opgeheven op een datum bepaald door de Koning (zie K.B. van 18 februari 1997 

houdende maatregelen met het oog op de ontbinding van de Regie voor Maritiem Transport ter uit-
voering van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire 
voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, art. 10, 
derde lid en art. 12). 

4  Art. 36 quinquies wordt opgeheven op de door de Minister van Vervoer bepaalde datum van de slui-
ting van de vereffening van de R.M.T. (zie K.B. van 18 februari 1997 houdende maatregelen met het 
oog op de ontbinding van de Regie voor Maritiem Transport ter uitvoering van artikel 3, § 1, 6°, van 
de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van 
België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, art. 10, eerste lid en art. 8). 
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Wet van 6 juli 1971  
(Staatsblad 14 augustus) 
 
houdende oprichting van DE POST. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 28 december 1973 (Staatsbl. 29 december) en 15 mei 1984 
(Staatsbl. 22 mei), het K.B. nr. 437 van 5 augustus 1986 (Staatsbl. 21 augustus), de wet van 
21 maart 1991 (Staatsbl. 27 maart), het K.B. van 10 november 1996 (Staatsbl. 13 december) en 
de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari 2006 - tweede uitgave; erratum Staatsbl. 
13 maart). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 21 Gewijzigd bij het K.B. van 10 november 1996, art. 2 (1) en de wet van 12 januari 

2006, art. 40. 
 
 De personeelsleden van DE POST die in het bezit zijn van een vaste of een door of 

krachtens een wet daarmee gelijkgestelde benoeming, genieten een zelfde rustpen-
sioenregeling als de personeelsleden van 's Rijks algemeen bestuur. 

 
 Hun pensioenen worden verleend en uitbetaald door de Staat. Onder voorbehoud 

van het bepaalde in artikel 23 (2) worden zij hem jaarlijks door DE POST terugbe-
taald tot en met het jaar 1996. Vanaf 1 januari 1997 zal DE POST aan de Staat een 
percentage op de loonmassa storten dat gelijk is aan de werkgeversbijdrage die 
voorzien is in artikel 38, § 3, 1° van de wet van 29 juni 1981 houdende algemene 
beginselen van de sociale zekerheid van de werknemers. De in het tweede lid be-
paalde bijdrage wordt gestort aan de Pensioendienst voor de overheidssector en is 
bestemd voor de financiering van de pensioenen ten laste van de Staatskas. 

 
Art. 22 Opgeheven bij de wet van 15 mei 1984, art. 26, 44° vanaf 1 juni 1984; blijft evenwel 

van toepassing op de pensioenen toegekend vóór 1 juni 1984; gewijzigd bij de wet 
van 12 januari 2006, art. 41. 

 
 § 1. De wettelijke bepalingen inzake de pensioenen der weduwen en wezen van het 

burgerlijk rijkspersoneel vinden toepassing op de personeelsleden van DE POST 
alsmede op hun rechthebbenden. 

 
 § 2. De krachtens § 1 verleende pensioenen zijn ten laste van de Openbare Schat-

kist. 
 
 § 3. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 41. 
 
 De in uitvoering van § 1 gedane afhoudingen op de wedde van de personeelsleden 

van DE POST, evenals de bijdragen voortvloeiend uit de verbintenissen welke zij 
onderschrijven, worden gestort aan de Pensioendienst voor de overheidssector. 

 
Art. 24 Gewijzigd bij de wet van 21 maart 1991, art. 151, § 3. 
 
 In afwijking van het bepaalde in de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een 

zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sec-
tor : 

 
 1° bestaat het recht op het enig rustpensioen, ingesteld bij artikel 2 van dezelfde 

wet, voor personeelsleden, bedoeld bij artikel 21, indien de opeenvolgend bij 
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het Bestuur der posterijen, bij de Regie der posterijen en DE POST bewezen 
diensten een totaal van twintig jaar bereiken; 

 
 2° wordt aan de op rust gestelde personeelsleden van DE POST het enig rust-

pensioen verleend en uitbetaald door de Staat; 
 
 3° worden de bij het Bestuur der posterijen en de Regie der posterijen bewezen 

actieve diensten in aanmerking genomen bij de berekening van het enig rust-
pensioen van de op rust gestelde personeelsleden van DE POST naar rato, 
per jaar, van één vijftigste van de gemiddelde wedde, die als basis dient voor 
de berekening van het pensioen. 

 
 
                                                 
1  Het K.B. van 10 november 1996 werd bekrachtigd door de wet van 13 juni 1997, art. 3, 1° (B.S. 

19.06.1997). 
2  Dit artikel is niet meer van toepassing. 
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Wet van 19 juli 1971  
(Staatsblad 28 augustus) 
 
betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs.(1) 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK IV. Overgangs- en slotbepalingen 
 
Art. 11 ...... 
 
 § 4. De leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel alsook de leden van het 

opvoedend hulppersoneel die definitief benoemd of stagiaire zijn in een normaal-
school georganiseerd of gesubsidieerd door het Rijk, en die op 30 juni 1971 in func-
tie zijn in de eerste cyclus van het lager normaalonderwijs of in functie zijn op het 
ogenblik dat de organisatie van de studiën gewijzigd wordt in een voorschoolse nor-
maalschool of in een lagere technische normaalschool, behouden het voordeel van 
het geldelijk statuut en van het pensioenregime die aan hun benoeming verbonden 
zijn, alsook het voordeel van de wijzigingen die dit statuut of dit regime zouden kun-
nen ondergaan. 

 
 In het gesubsidieerd onderwijs moeten de betrokkenen om deze voordelen te genie-

ten een corresponderend ambt aanvaarden in het secundair onderwijs, hetzij in de 
hogere graad, hetzij in de tweede graad, hetzij in de derde graad. 

 
 
                                                 
1  Deze wet werd opgeheven met ingang van 1 september 1995, voor zover ze betrekking heeft op de 

hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap (decreet van 13 juli 1994, art. 365, 26° en 369, § 1, laat-
ste lid - B.S. 31.08.1994 - en besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 1996, art. 1, 88° - B.S. 
25.07.1996). 
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Wet van 26 juli 1971  
(Staatsbl. 24 augustus) 
 
houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 7 juli 1972 (Staatsbl. 26 juli), 4 juni 1976 (Staatsbl. 17 juli), 6 juli 
1976 (Staatsbl. 6 augustus) en 26 mei 1989 (Staatsbl. 30 mei). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK IV. ADMINISTRATIE 
 
 Afdeling I. Personeel 
 
Art. 47bis Ingevoegd bij de wet van 4 juni 1976, art. 7 en gewijzigd bij (1) de wet van 

26 mei 1989, art. 4. 
 
 § 1. De artikelen 156 tot 168 van de nieuwe gemeentewet zijn van toepassing 

op de personeelsleden van de agglomeraties en federaties van gemeenten en 
op hun rechtverkrijgenden. 

 
 § 2. In afwijking van artikel 3, tweede volzin, van de wet van 14 april 1965 tot 

vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelin-
gen van de openbare sector, worden op het pensioen van de personeelsleden 
van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, die ingevolge de be-
voegdheidsoverdracht ambtshalve zijn overgenomen de bepalingen toegepast 
inzake toekenning en berekening van de rustpensioenen, van kracht in de re-
geling waaraan het personeelslid vóór de overdracht was onderworpen, en zo-
als deze was vastgesteld op het ogenblik van de overdracht. 

 
 In afwijking van artikel 3, derde volzin, van de wet van 14 april 1965, worden de 

diensten, uit hoofde waarvan de personeelsleden van de agglomeraties en de 
federaties van gemeenten, die ingevolge de bevoegdheidsoverdracht ambts-
halve zijn overgenomen, onderworpen waren aan de pensioenregeling van hun 
gemeente van herkomst, in aanmerking genomen naar rata van het zoveelste 
per jaar dienst, eigen aan die regeling, zoals deze op het ogenblik van de 
overdracht was vastgesteld. 

 
 In afwijking van artikel 2, eerste lid, van de wet van 14 april 1965, kunnen 

eveneens aanspraak maken op het enig rustpensioen de personeelsleden van 
de agglomeraties en de federaties van gemeenten, die ingevolge de bevoegd-
heidsoverdracht ambtshalve zijn overgenomen, en die voor de in de gemeente 
van herkomst en in de agglomeratie of de federatie van gemeenten gepres-
teerde diensten een dienstduur totaliseren, welke recht geeft op een pensioen 
in hun gemeentelijke pensioenregeling, zoals deze op het ogenblik van de 
overdracht was vastgesteld. 

 
 In afwijking van artikel 8 van de wet van 14 april 1965, wordt het enig overle-

vingspensioen aan de rechtverkrijgenden van de personeelsleden van de ag-
glomeraties en federaties van gemeenten, die ingevolge de bevoegdheids-
overdracht ambtshalve zijn overgenomen, toegekend volgens de bepalingen 
inzake toekenning en berekening der pensioenen, van kracht in de regeling 
waaraan het personeelslid vóór de overdracht was onderworpen, en zoals de-
ze op het ogenblik van de overdracht was vastgesteld. 
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 § 3. Het bepaalde in § 2 is eveneens van toepassing op de pensioenen van de 
personeelsleden, die door de agglomeratie of de federatie van gemeenten 
ambtshalve werden overgenomen en achteraf terug in hun gemeente van her-
komst zijn opgenomen, overeenkomstig artikel 47, § 1, alsmede op de pensi-
oenen van de rechtverkrijgden van die personeelsleden. 

 
 De gemeenten zullen de nodige maatregelen treffen opdat de personeelsleden, 

die ze na de ambtshalve overdracht terug opnemen overeenkomstig het be-
paalde in artikel 47, § 1, en ook hun rechtverkrijgden het genot zouden kunnen 
hebben van het pensioenstelsel dat op hen toepasselijk was vóór de over-
dracht naar de agglomeratie of federatie van gemeenten. 

 
 § 4. Het bepaalde in § 2 is eveneens van toepassing op de pensioenen van de 

personeelsleden van de verenigingen van gemeenten die ingevolge de be-
voegdheidsoverdracht ophouden te bestaan, alsmede op de pensioenen van 
hun rechtverkrijgenden. 

 
 HOOFDSTUK VIII. BEPALINGEN BETREFFENDE DE BRUSSELSE AG-

GLOMERATIE EN HAAR RANDFEDERATIES 
 
 Afdeling I. De Brusselse agglomeratie 
 
Art. 81 Gewijzigd bij de wet van 4 juni 1976, art. 8. 
 
 § 1. ...... 
 
 § 2. De Nederlandse commissie, de Franse commissie en de verenigde com-

missies beschikken ieder over eigen personeel, inzonderheid over een secreta-
ris en een ontvanger. 

 
 Artikelen ...... 47bis zijn op hen van toepassing (2). 

 
 
                                                 
1  iwt. 1 januari 1973. 
2  iwt. 1 januari 1973. 
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Wet van 27 juli 1971  
(Staatsblad 17 september) 
 
op de financiering en de controle van de universitaire instellingen. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 17 januari 1974 (Staatsbl. 14 augustus) en 5 januari 1976 
(Staatsbl. 6 januari), de K.B.'s nr. 23 van 27 november 1978 (Staatsbl. 13 december), nr. 81 van 
31 juli 1982 (Staatsbl. 7 augustus), nr. 165 van 30 december 1982 (Staatsbl. 21 januari 1983), 
nr. 166 van 30 december 1982 (Staatsbl. 21 januari 1983), nr. 171 van 30 december 1982 
(Staatsbl. 21 januari 1983), 11 mei 1983 (Staatsbl. 21 mei), nr. 273 van 31 december 1983 
(Staatsbl. 18 januari 1984), de wetten van 21 juni 1985 (Staatsbl. 6 juli), 1 augustus 1985 
(Staatsbl. 6 augustus) houdende fiscale en andere bepalingen, de K.B.'s nr. 434 van 5 augustus 
1986 (Staatsbl. 21 augustus), nr. 543 van 31 maart 1987 (Staatsbl. 16 april), de wet van 1 au-
gustus 1988 (Staatsbl. 2 september) en de decreten van de Franse Gemeenschap van 12 juli 
1990 (Staatsbl. 13 september) en 19 juli 1991 (Staatsbl. 26 september). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL II. FINANCIERING VAN DE GEWONE UITGAVEN VAN DE UNIVERSITAI-

RE INRICHTINGEN 
 
 ...... 
 
 HOOFDSTUK II. Financiering van de emeritaten en pensioenen van het onder-

wijzend personeel 
 
 ...... 
 
Art. 38 Gewijzigd bij de wet van 17 januari 1974, art. 5. 
 
 Met ingang van 1 juli 1971 wordt jaarlijks aan de "Vrije Universiteit te Brussel", aan 

de "Universit‚ libre de Bruxelles", aan de "Katholieke Universiteit te Leuven", aan de 
"Universit‚ catholique de Louvain", aan de "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te 
Antwerpen", aan de "Facult‚s universitaires Saint-Louis … Bruxelles", aan de "Uni-
versitaire Faculteiten Sint-Aloysius te Brussel", aan de "Facult‚ polytechnique de 
Mons", aan de "Facult‚ universitaire catholique de Mons" en aan de "Facult‚s univer-
sitaires Notre-Dame de la Paix … Namur", een toelage toegekend welke uitsluitend 
wordt aangewend voor de dienst der pensioenen van de leden van het onderwijzend 
personeel van deze inrichtingen, die vóór 1 juli 1971 op rust zijn gesteld. 

 
 De toelage is gelijk aan de financiële last welke werkelijk door elke inrichting voor de 

dienst der pensioenen wordt gedragen bij toepassing van haar reglement dat op 
1 januari 1971 van kracht is. 

 
 De Koning stelt vast welke verantwoordingsstukken elke inrichting moet voorleggen 

voor de berekening van de toelage. Hij bepaalt de controlemodaliteiten. 
 
 HOOFDSTUK III. Verplichtingen van de universitaire inrichtingen 
 
 ...... 
 
 TITEL III. Toezicht op de universitaire inrichtingen 
 
Art. 45 Gewijzigd bij de wetten van 5 januari 1976, art. 96 en 1  augustus 1988, art. 29, 

§ 2.(1) 
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 § 1. Op de voordracht van de Minister onder wie de betrokken inrichting ressorteert, 

benoemt de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit, een regeringscommissaris bij 
elke universitaire inrichting bedoeld in artikel 25 van de wet. 

 
 Eenzelfde regeringscommissaris kan bij verschillende inrichtingen benoemd worden. 
 
 Het ambt van regeringscommissaris is onverenigbaar met elk ander ambt in een 

universitaire inrichting. 
 
 Onder voorbehoud van de eerbiediging van de verworven rechten, worden de rege-

ringscommissarissen benoemd onder de houders van een diploma van universitair 
onderwijs die minstens vijf jaar nuttige ervaring hebben; hun statuut wordt door de 
Koning vastgesteld.  

 
 De bezoldigingsregeling en de pensioenregeling van gewoon hoogleraar aan de 

universiteit zijn op hen van toepassing. 
 
 Hun dienstjaren als regeringscommissaris worden gelijkgesteld met academische 

dienstjaren. 
 
 § 2. De regeringsafgevaardigden bij de vrije instellingen oefenen de functie van re-

geringscommissaris uit. Zij genieten hetzelfde statuut, dezelfde bezoldigingsregeling 
en dezelfde pensioenregeling. 

 
 § 3. ...... 
 
 
                                                 
1  Krachtens artikel 9 van het decreet van 12 juli 1990, B.S. 13 september, wordt dit artikel opgeheven 

voor wat de Franse Gemeenschap betreft. 
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Wet van 29 juni 1972  
(Staatsblad 26 augustus) 
 
houdende verscheidene bepalingen inzake pensioenen ten laste van 's Rijks Schatkist. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 20 juli 1991 (Staatsbl. 1 augustus). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 ...... 
 
Art. 3 De voorzitter der Vaste Commissie voor Taaltoezicht, ingesteld bij artikel 53 der wet 

van 2 augustus 1963 op het gebruik der talen in bestuurszaken, kan voor de vast-
stelling van het recht op alsmede voor de berekening van zijn rustpensioen ten laste 
van de Openbare Schatkist de tijd tussen zijn dertigste verjaardag en de datum 
waarop hij zijn ambt heeft aangevangen doen meetellen als diensttijd in deze functie. 

 
 De pensioensverhoging die uit de toepassing van het voorgaande lid voortvloeit, 

wordt in voorkomend geval verminderd met het bedrag van het pensioen of van het 
pensioengedeelte dat de betrokkene uit hoofde van een gedurende het bewuste tijd-
vak uitgeoefende beroepsbedrijvigheid in een andere pensioenregeling geniet. 

 
Art. 4 De gerechtigden op een rust- of een invaliditeitspensioen, bedoeld bij artikel 1 der op 

21 mei 1964 gecoördineerde wetten betreffende het personeel in Afrika, bekomen op 
hun verzoek de herziening van hun pensioen. Daarbij wordt door 's Rijks Schatkist 
bezoldigde moederlandse diensttijd doorgebracht vóór de loopbaan in Afrika in aan-
merking genomen. 

 
 Deze tijd telt voor de helft mee, met dien verstande dat alleen jaren vóór 1 januari 

1926 die niet reeds uit anderen hoofde voor de berekening van een rustpensioen 
krachtens een overheidspensioenregeling in aanmerking kunnen komen, aanleiding 
tot herziening kunnen geven. 

 
 ...... 
 
Art. 6 Vervangen door de wet van 20 juli 1991, art. 76. 
 
 De diensten gepresteerd in de hoedanigheid van provinciegriffier vóór 1 oktober 

1987 kunnen voor de berekening van een rustpensioen in aanmerking genomen 
worden naar rato van 1/25 per jaar dienst, maar in dat geval zijn enkel de voor of na 
die datum in de hoedanigheid van provinciegriffier verrichte diensten aanneembaar. 

 
 In geval van toepassing van het eerste lid : 
 
 1° wordt geen rekening gehouden met de bepaling van artikel 3, derde zin, van de 

wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onder-
scheiden pensioenregelingen van de openbare sector; 

 
 2° wordt de in artikel 13 van dezelfde wet bepaalde verdeling uitgevoerd op zulke 

wijze dat enkel met de in de hoedanigheid van provinciegriffier gepresteerde 
diensten rekening gehouden wordt en dat voor deze diensten vóór 1 oktober 
1987 het tantième 1/60 in aanmerking wordt genomen. 

 



© PDOS – mei 2006 - 2 - 
Wet van 29 juni 1972 

Art. 7 Op verzoek van betrokkenen worden de op de datum van de inwerkingtreding van 
deze wet lopende rustpensioenen volgens het bepaalde in de artikelen 1 en 6 door 
de Koning te bepalen wijze herzien (1). 

 
Art. 8 Deze wet treedt in werking op de eerste dag der maand volgend op de datum waar-

op zij in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.  
 
 
                                                 
1  Zie het K.B. van 25 oktober 1972, art. 1 (Staatsbl. 7 december). 
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Wet van 6 juli 1972  
(Staatsblad 9 september) 
 
tot aanvulling, wat de overgangsbepalingen betreft, van de wet van 9 april 1965 (1) houdende 
diverse maatregelen voor de universitaire expansie. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 4 § 1. Tot beloop van het bedrag van het pensioen en de toelagen die de bij deze wet 

bedoelde personeelsleden van het Universitair Instituut voor de Overzeese Gebie-
den te Antwerpen en van de Economische Faculteit van Henegouwen te Bergen ge-
nieten krachtens het pensioenreglement dat op hen toepasselijk was aan de voor-
noemde Instituten, treedt de Staat in de rechten en verhaalmiddelen die voornoemde 
personen kunnen uitoefenen op grond van voormeld pensioenreglement. 

 
 
                                                 
1  Staatsbl. 27 april 1965. 
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Wet van 10 april 1973  
(Staatsblad 11 mei) 
 
tot regeling van de inaanmerkingneming van bij de voormalige Belgische Zeevaartvereniging 
doorgebrachte diensttijd voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de 
Staatskas. 
 
Art. 1 Zij die een ambt uitoefenen of uitgeoefend hebben op grond waarvan recht op een 

rustpensioen ten laste van de Staatskas of van de Rijkswerkliedenkas kan ontstaan, 
mogen voor de toekenning en de berekening van dat pensioen diensten doen mee-
tellen die van 1 mei 1930 af werden verricht als lid van het personeel van de Belgi-
sche Zeevaartvereniging. 

 
Art. 2 § 1. Artikel 1 van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband 

tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privé-sector is niet 
van toepassing uit hoofde van de krachtens artikel 1 in aanmerking genomen dien-
sten, indien de betrokkenen of hun rechtverkrijgenden bij de inwerkingtreding van 
deze wet het voordeel hadden bekomen van het rust- of overlevingspensioen voor 
bedienden, arbeiders, zeelieden of werknemers. 

 
 Genieten de betrokkenen of hun rechtverkrijgenden, bij de inwerkingtreding van de-

ze wet, een ouderdoms- of overlevingsrente uit hoofde van eerderbedoelde dien-
sten, dan kunnen de artikelen 1 en 15 van de wet van 5 augustus 1968 slechts wor-
den toegepast nadat een aanvraag is ingediend binnen de door de Koning vastge-
stelde termijn (1). 

 
 § 2. Wanneer toepassing wordt gemaakt van § 1, eerste lid, wordt het rustpensioen 

ten laste van de Staatskas of van de Rijkswerkliedenkas verminderd met de pensi-
oenen en met de als pensioen geldende voordelen krachtens de sociale zeker-
heidswetten toegekend uit hoofde van de door artikel 1 in aanmerking genomen 
diensten. 

 
 Dezelfde regel geldt voor de personen die het genot hebben van de ouderdomsren-

te, bedoeld in § 1, 2e lid, en die de daarin voorgeschreven aanvraag niet hebben in-
gediend. 

 
Art. 3 De rust- en overlevingspensioenen die lopen op de dag dat deze wet in werking 

treedt, worden op verzoek van de betrokkenen herzien met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 1 en 2 en volgens door de Koning vast te stellen regelen (2). 

 
Art. 4 Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1971. 
 
 
                                                 
1  Zie het K.B. van 27 maart 1975, art. 1. 
2  Zie het K.B. van 27 maart 1975, art. 3. 
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(Staatsblad 11 mei) 
 
houdende invoering van een bijzondere regeling inzake rustpensioenen ten voordele van de 
vaste secretarissen van de Koninklijke Academiën voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
Kunsten van België en van de Koninklijke Academiën voor Taal en Letterkunde. 
 
Art. 1 Artikel 1, 1e lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioe-

nen, vervangen door artikel 29 van de wet van 5 augustus 1968, blijft van toepassing 
op de vaste secretarissen der Koninklijke Academiën. Nochtans kunnen de vaste 
secretarissen : 

 
 1° van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kun-

sten van België en van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschap-
pen, Letteren en Schone Kunsten van België die tot het pensioen toegelaten 
worden op het einde van het kalenderjaar, in de loop waarvan zij volle 75 jaar 
geworden zijn; 

 
 2° van de Koninklijke Academie voor Franse Taal- en Letterkunde en van de Ko-

ninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, die op 75-jarige leeftijd 
tot het pensioen toegelaten worden, het pensioen bekomen indien zij in die 
hoedanigheid ten minste tien jaar dienst tellen. 

 
Art. 2 De vaste secretarissen van de hiervoren genoemde Koninklijke Academiën, die ten 

gevolge van gebrekkigheid of ziekte, ongeschikt bevonden worden om hun ambt 
verder uit te oefenen, kunnen ongeacht hun leeftijd en hun anciënniteit, tot het pen-
sioen toegelaten worden. Indien dit ambt echter de aard heeft van een bijambt geeft 
het slechts aanleiding tot pensioen wegens ongeschiktheid indien het gedurende ten 
minste vijf jaar werd waargenomen. 

 
 De Koning bepaalt wat moet worden verstaan onder "bijambt" in de zin van het eer-

ste lid (1). 
 
Art. 3 Voor de vaste secretarissen in dienst op de dag waarop deze wet uitwerking heeft, 

wordt het in artikel 1 vereiste minimum van tien jaar dienst verminderd tot acht jaar. 
 
Art. 4 Deze wet heeft uitwerking op 1 januari 1969. 
 
 
                                                 
1  Zie K.B. van 23 juli 1974 (Staatsbl. 25 september). 
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Wet van 28 december 1973  
(Staatsblad 29 december) 
 
betreffende de budgettaire voorstellen 1973-1974. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 6 augustus 1993 (Staatsbl. 9 augustus). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK VIII. Ontbinding van de Verzekeringskas van het gewezen perso-

neel in Afrika 
 
Art. 37 Gewijzigd bij de wet van 6 augustus 1993, art. 4, § 2. 
 
 De Verzekeringskas van het gewezen personeel in Afrika opgericht door de wet van 

12 april 1965 wordt ontbonden. 
 
 De Staat treedt in haar rechten en verplichtingen die de dienst der overlevingsren-

ten, de wezenuitkeringen en de uitkeringen voor ongevallen overkomen buiten de 
dienst betreffen. 

 
Art. 42 De wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de 

rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector is niet 
toepasselijk op de personen die de voordelen genieten bepaald in het decreet van 
28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale Verzekeringskas. 
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Wet van 10 januari 1974  
(Staatsblad 4 april) 
 
tot regeling van de inaanmerkingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit ge-
lijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de 
Staatskas. 
 
Gewijzigd bij

 

 : de wetten van 30 mei 1975 (Staatsbl. 15 juli), 22 december 1977 (Staatsbl. 
24 december), het K.B. nr. 23 van 27 november 1978 (Staatsbl. 13 december), de wetten van 
15 mei 1984 (Staatsbl. 22 mei), 21 mei 1991 (Staatsbl. 20 juni), de gewone wet van 16 juli 1993 
(Staatsbl. 20 juli), de wetten van 25 januari 1999 (Staatsbl. 6 februari), 6 mei 2002 (Staatsbl. 
30 mei - tweede uitgave), 3 februari 2003 (Staatsbl. 13 maart  - eerste uitgave), het K.B. van 28 
december 2006 (Staatsbl. 29 december – achtste uitgave; errata Staatsbl. 24 en 30 januari 
2007) en de wet van 24 oktober 2011 (Staatsbl. 3 november). 

 
- UITTREKSEL - 

 
 HOOFDSTUK I. Werkingssfeer 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wetten van 30 mei 1975, art. 1, 22 december 1977, art. 135, 

6 mei 2002, art. 28 (1), het K.B. van 28 december 2006, art. 4 en de wet van 24 
oktober 2011, art. 46. 

 
 De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de personen waarvan het 

pensioen ten laste is van de Staatskas, met uitzondering van deze die toege-
kend worden aan de statutaire personeelsleden van de NMBS Holding, (2) van 
het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie of van het gesoli-
dariseerd pensioenfonds van de RSZPPO.  

 
 Op de leden van het leger of van de rijkswacht zijn echter slechts de artikelen 

13bis, 14 en 14bis toepasselijk. 
 
 HOOFDSTUK II. Inaanmerkingneming voor pensioen van de tijd doorge-

bracht in bepaalde administratieve toestanden 
 
Art. 2 Gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003, art. 52. 
 
 Onverminderd de toepassing van bijzondere bepalingen tot regeling van de 

weerslag van sommige administratieve standen of toestanden, wordt zowel 
voor de toekenning als voor de berekening van het rustpensioen de tijd in 
aanmerking genomen gedurende welke de betrokkene : 

 
 1° verlof heeft gekregen met behoud van zijn bezoldiging; 
 
 2° in disponibiliteit is gesteld met een wachtgeld; 
 
 3° zelfs onbezoldigd in een administratieve toestand is geplaatst die krach-

tens zijn wettelijk of reglementair statuut met dienstactiviteit is gelijkge-
steld; de tijd gedurende welke betrokkene met verlof voor verminderde 
prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden was, wordt evenwel 
niet in aanmerking genomen; (3) 

 
 4° verlof zonder wedde, dat niet met dienstactiviteit is gelijkgesteld, heeft 

gekregen. Dit verlof wordt echter slechts voor ten hoogste een maand in 
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de loop van een bepaald kalenderjaar in aanmerking genomen, behalve 
wanneer het een verlof betreft dat werd gevraagd om een syndicale 
werkzaamheid uit te oefenen vóór de ingangsdatum van de reglementaire 
bepalingen, waarbij, voor de categorie van personeelsleden waartoe de 
betrokkene behoorde, de administratieve toestand werd vastgesteld die 
aan de uitoefening van een syndicale opdracht is verbonden. 

 
Art. 2bis Ingevoegd bij de wet van 21 mei 1991, art. 51. 
 
 § 1. De tijd gedurende welke een lid van het onderwijzend personeel ter be-

schikking gesteld werd wegens ontstentenis van betrekking zonder wachtgeld, 
wordt zowel voor de toekenning als voor de berekening van het rustpensioen in 
aanmerking genomen doch slechts ten belope van een maximumperiode van 
vijf jaar. 

 
 Onder lid van het onderwijzend personeel in de zin van het eerste lid moet ver-

staan worden de personen beoogd door artikel 1 van de wet van 16 juni 1970 
betreffende de bonificaties wegens diploma's inzake pensioenen van leden van 
het onderwijs. 

 
 § 2. De bepalingen van de artikelen 3 en 4 zijn toepasselijk op de in § 1 be-

doelde personen. 
 
 Voor de vaststelling van het gemiddelde der wedden op grond waarvan het 

pensioen wordt berekend, worden de in § 1 bedoelde perioden buiten be-
schouwing gelaten. 

 
Art. 3 Op toepassing van artikel 2 heeft geen aanspraak hij die gedurende de perio-

den die krachtens dat artikel kunnen worden aangerekend, diensten heeft ver-
strekt die in aanmerking komen voor het berekenen van zijn rustpensioen in 
een van de pensioenregelingen bedoeld in artikel 1 van de wet van 14 april 
1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensi-
oenregelingen van de openbare sector. 

 
 Deze regel vindt geen toepassing wanneer de bewuste diensten aanleiding 

geven tot toekenning van een ander pensioen dan het pensioen dat verbonden 
is aan het ambt waarvoor de betrokkene in één van de in artikel 2 genoemde 
administratieve standen of toestanden is geplaatst. 

 
Art. 4 Gewijzigd bij de gewone wet van 16 juli 1993, art. 105. 
 
 Is de betrokkene in een van de in artikel 2, 2° en 3°, genoemde administratieve 

standen of toestanden geplaatst om hem in staat te stellen een beroepswerk-
zaamheid of een politiek mandaat uit te oefenen, of in een in artikel 2, 4°, be-
doelde administratieve toestand om een syndicale werkzaamheid uit te oefe-
nen, en kan hij op grond daarvan aanspraak maken op een rustpensioen of -
rente verleend krachtens een niet in artikel 3 bedoelde wettelijke, reglementai-
re, statutaire of contractuele pensioenregeling, dan wordt het gedeelte van dat 
pensioen of van die rente dat met de door artikel 2 gevalideerde tijd overeen-
komt, afgetrokken van de pensioenverhoging die uit de toepassing van dat arti-
kel volgt. 

 
 Ten aanzien van uit verzekeringscontracten volgende voordelen wordt de in 

het eerste lid bedoelde aftrek beperkt tot het gedeelte van die voordelen dat 
volgt uit premies waarvan de last door de werkgever is gedragen. 
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 De betrokkene moet de uitkering van de in het eerste lid bedoelde pensioenen 

en renten aanvragen. De in die bepaling bedoelde aftrek wordt toegepast zelfs 
indien de uitbetaling van die pensioenen en renten is geschorst wegens het 
uitoefenen van een winstgevende werkzaamheid. 

 
Art. 5 Gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999, art. 237. 
 
 Vallen overeenkomstig artikel 2, 1° tot 3°, in aanmerking genomen perioden in 

de periode die in aanmerking komt voor het vaststellen van het gemiddelde der 
wedden op grond waarvan het pensioen wordt berekend, dan wordt voor die 
perioden rekening gehouden met de wedden en de weddebijslagen (4) welke 
de betrokkene zou hebben genoten indien hij in dienst was gebleven. 

 
 Heeft degene die in disponibiliteit met wachtgeld is gesteld, geen recht op be-

vordering tot een hogere wedde behouden, dan dienen de laatste activiteits-
wedde en de laatste weddebijslag (5) om, zo nodig, het gemiddelde der wed-
den op grond waarvan het pensioen wordt berekend, mede te vormen of aan te 
vullen. 

 
 De in dit artikel bedoelde wedden worden omgezet in de weddeschalen die van 

kracht zijn op het tijdstip dat het pensioen ingaat. 
 
Art. 6 Gewijzigd bij de wet van 15 mei 1984, art. 88. 
 
 § 1. De betrokkene kan aanspraak maken op rustpensioen uit hoofde van ge-

brekkigheden opgedaan tijdens een periode gedurende welke hij zich in een 
onbezoldigde administratieve stand of toestand bevindt ongeacht of die al dan 
niet met dienstactiviteit is gelijkgesteld. 

 
 Deze bepaling is echter niet toepasselijk wanneer de gebrekkigheid is opge-

daan tijdens een periode van disponibiliteit of van verlof wegens persoonlijke 
aangelegenheden of van niet geoorloofde afwezigheid. 

 
 § 2. Ingevoegd bij de wet van 15 mei 1984, art. 88. 
 
 Een rustpensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens of een vervroegd 

pensioen, ingaand bij het verstrijken van een periode van disponibiliteit of verlof 
wegens persoonlijke aangelegenheden, evenals een uitgesteld pensioen, kan 
worden toegekend zonder dat de betrokkene ertoe gehouden is om vooraf de 
dienst te hervatten, op voorwaarde dat hij de voorwaarden inzake de toeken-
ning van het recht op die pensioenen vervult en dat hij de noodzakelijke aan-
vraag binnen de door de wet gestelde termijn heeft ingediend. 

 
Art. 7 De op 1 augustus 1964 lopende rustpensioenen worden op aanvraag van de 

betrokkenen van deze datum af herzien met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 2, 3° en 4°, en in de artikelen 3, 4 en 5. 

 
 HOOFDSTUK IV. Inaanmerkingneming voor pensioen van sommige 

dienstperioden 
 
Art. 12 Gewijzigd bij de wet van 30 mei 1975, art. 2. 
 
 De leden van het personeel van de instellingen van openbaar nut die tot één 

van de administratieve rechtscolleges behoorden welke door de wet van 10 ok-
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tober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, werden opgeheven en die in 
een gerechtelijk  of  administratief  ambt  bij de arbeidshoven en -rechtbanken 
werden benoemd, kunnen voor de toekenning en de berekening van hun rust-
pensioen ten laste van de Staatskas de diensttijd doen meetellen welke zij 
hebben doorgebracht in de instelling van openbaar nut waarvan het administra-
tief rechtscollege waartoe zij behoorden deel uitmaakte, mits deze instelling 
niet aan de door de wet van 28 april 1958 ingestelde regeling is onderworpen. 

 
 Valt de overeenkomstig het eerste lid meetellende tijd in de periode die in 

aanmerking komt voor het vaststellen van het gemiddelde der wedden op 
grond waarvan het pensioen wordt berekend, dan wordt er voor deze tijd reke-
ning gehouden met de wedden die aan de betrokkenen werden toegekend 
door de instelling waartoe zij behoorden, onverminderd de toepassing van arti-
kel 11 van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving 
betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de 
openbare sector. 

 
Art. 13 Zij die een ambt bekleden dat hun aanspraak op een rustpensioen ten laste 

van de Staatskas kan verlenen, kunnen voor de toekenning en de berekening 
van dat pensioen de diensttijd doen meetellen die werd bezoldigd ten laste van 
de fondsen van de voormalige kassen voor weduwen en wezen welke door de 
koninklijke besluiten nrs. 221 en 222 van 27 december 1935 werden ontbon-
den. 

 
Art. 13bis Ingevoegd bij de wet van 30 mei 1975, art. 3 en gewijzigd bij het K.B. nr. 23 

van 27 november 1978, art. 6, §§ 1 en 2. 
 
 Zij die een ambt uitoefenen op grond waarvan aanspraak kan ontstaan op een 

rustpensioen ten laste van een macht of een organisme waarop de wet van 
14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden 
pensioenregelingen van de openbare sector van toepassing is, mogen voor de 
toekenning en de berekening van dat pensioen de diensten doen meetellen 
welke zij vroeger bij een afgeschafte instelling van openbaar nut, met uitzonde-
ring van de "Service volontaire du Travail pour la Wallonie" en de Vrijwillige Ar-
beidsdienst voor Vlaanderen hebben verstrekt, hetzij krachtens een regelmati-
ge benoeming, hetzij krachtens een benoeming die bij de besluitwet van 5 mei 
1944 ongeldig werd verklaard, voor zover : 

 
 1° de bevoegdheid van de betrokken instelling niet geheel of gedeeltelijk is 

overgenomen door een instelling die onderworpen is aan de regeling in-
gesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het 
personeel van zekere organismen van openbaar nut en van hun recht-
verkrijgenden; 

 
 2° die diensten niet reeds in aanmerking kunnen komen krachtens een 

wetsbepaling die van vóór de onderhavige wet dagtekent. 
 
 De Koning stelt de lijst op van de instellingen van openbaar nut die onder de 

toepassing van dit artikel vallen.(6) 
 
 Valt de overeenkomstig dit artikel meetellende tijd in de periode die in aanmer-

king komt voor het vaststellen van het gemiddelde der wedden op grond waar-
van het pensioen wordt berekend, dan wordt er voor deze tijd rekening gehou-
den met de wedden die aan de betrokkenen werden toegekend door de instel-
ling waartoe zij behoorden, onverminderd de toepassing van artikel 11 van de 
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wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de 
rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector. 

 
 Onverminderd de toepassing van artikel 14bis, § 2, wanneer het pensioen toe-

gekend wordt door één van de machten of organismen waarop de wet van 
14 april 1965 van toepassing is, de Openbare Schatkist uitgezonderd, draagt 
deze laatste het pensioenaandeel voortvloeiend uit de inaanmerkingneming 
van de in dit artikel vermelde diensten en berekend overeenkomstig het be-
paalde in artikel 13 van de bedoelde wet. 

 
Art. 14 Gewijzigd bij de wet van 30 mei 1975, art. 4 en het K.B. nr. 23 van 27 novem-

ber 1978, art. 7, §§ 1 en 2. 
 
 § 1. Artikel 1 van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker 

verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de pri-
vé-sector is niet van toepassing uit hoofde van de krachtens de artikelen 12, 13 
en 13bis in aanmerking genomen diensten, indien de betrokkenen of hun 
rechtverkrijgenden bij de inwerkingtreding van deze wet in aanmerking kwa-
men voor rust- of overlevingspensioen voor bedienden, arbeiders, zeelieden of 
werknemers. 

 
 Indien de betrokkenen of hun rechtverkrijgenden bij de inwerkingtreding van 

deze wet uit hoofde van de eerdervermelde diensten in aanmerking kwamen 
voor ouderdoms- of overlevingsrente, worden de artikelen 1 en 15 van de wet 
van 5 augustus 1968 slechts toegepast nadat een aanvraag is ingediend bin-
nen de door de Koning vastgestelde termijn. (7) 

 
 § 2. In de gevallen bedoeld in § 1, eerste lid, wordt de Staatskas die het rust-

pensioen uitbetaalt of een aandeel in de lasten ervan draagt, gesubrogeerd in 
de voordelen inzake pensioen die uit de toepassing van de wetten inzake soci-
ale zekerheid volgen uit hoofde van de in de artikelen 12, 13 en 13bis bedoelde 
diensten en dit vanaf de datum waarop deze diensten worden in aanmerking 
genomen om het bedrag ervan vast te stellen. 

 
 § 3. Indien de betrokkenen uit hoofde van diensttijd die in uitvoering van de 

artikelen 12 en 13bis in aanmerking komt aanspraak kunnen maken op een ex-
tra-legale pensioenaanvulling, wordt de Staatskas die het rustpensioen uitbe-
taalt of een aandeel in de lasten ervan draagt gesubrogeerd in het gedeelte 
van deze aanvulling dat beantwoordt aan de premies waarvan de last door de 
werkgever werd gedragen. 

 
 § 4. Wanneer artikel 1 van de wet van 5 augustus 1968 werd toegepast uit 

hoofde van diensttijd die in uitvoering van artikel 12 en 13bis in aanmerking 
komt, wordt de Staatskas die het overlevingspensioen uitbetaalt of een aandeel 
in de lasten ervan draagt in voorkomend geval gesubrogeerd in het gedeelte 
van de extra-legale voordelen waarop de nabestaande aanspraak zou kunnen 
maken uit hoofde van deze diensttijd en dat beantwoordt aan de premies 
waarvan de last door de werkgever werd gedragen. 

 
 § 5. De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van de in § 2 bedoelde 

subrogaties. (8) 
 
Art. 14bis Ingevoegd bij de wet van 30 mei 1975, art. 5. 
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 § 1. Wanneer artikel 12 werd toegepast en de instelling van openbaar nut 
waartoe de betrokkenen behoorden, nadien wordt aangesloten bij de regeling 
waarin door de wet van 28 april 1958 is voorzien, wordt de last van het door de 
Staatskas verleende pensioen verdeeld overeenkomstig het bepaalde in de 
wetten van 28 april 1958 en van 14 april 1965. 

 
 § 2. Wanneer toepassing is gemaakt van artikel 13bis en een instelling van 

openbaar nut die de bevoegdheid van de afgeschafte instelling geheel of ge-
deeltelijk heeft overgenomen, nadien toetreedt tot de door de wet van 28 april 
1958 ingestelde regeling, wordt de last van het door de Staatskas of de Rijks-
werkliedenkas verleende pensioen verdeeld overeenkomstig het bepaalde in 
de wetten van 28 april 1958 en van 14 april 1965. 

 
 Indien de betrokkene in de toegetreden instelling diensttijd heeft doorgebracht 

die in aanmerking komt, wordt het te verdelen pensioen vooraf herzien met in-
achtneming van deze tijd. 

 
 § 3. In de bij dit artikel bedoelde gevallen vervallen de bij artikel 14, §§ 2, 3 en 

4, voorgeschreven verminderingen, doch worden de artikelen 12 en 13 van de 
wet van 28 april 1958 toegepast. 

 
 HOOFDSTUK V. Slot- en opheffingsbepalingen 
 
Art. 16 Deze wet treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die waarin 

zij in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 
 
 De artikelen 1 tot 7 echter hebben uitwerking met ingang van 1 augustus 1964, 

behalve wat betreft de tijd doorgebracht in disponibiliteit met een wachtgeld, en 
artikel 12 heeft uitwerking met ingang van 1 november 1970. 

 
                                                 
1  Met uitwerking op 1 april 2001. 
2  De woorden “, met uitzondering van deze die toegekend worden aan de statutaire personeelsleden 

van de NMBS Holding,” werden ingevoegd vanaf 1 januari 2007. 
3  De woorden "de tijd gedurende welke betrokkene met verlof voor verminderde prestaties wegens 

persoonlijke aangelegenheden was, wordt evenwel niet in aanmerking genomen;" werden toege-
voegd bij art. 52 van de wet van 3 februari 2003. 

4  De woorden "en de weddebijslagen" werden ingevoegd bij art. 237, 1° van de wet van 25 januari 
1999 met uitwerking op 1 juli 1991. 

5  De woorden "dient de laatste activiteitswedde" werden vervangen door de woorden "dienen de laat-
ste activiteitswedde en de laatste weddebijslag" bij art. 237, 2° van de wet van 25 januari 1999 met 
uitwerking op 1 juli 1991. 

6  Zie K.B. van 5 mei 1976 (B.S. 26 augustus). 
7  Zie K.B. van 27 maart 1975, art. 1 (B.S. 29 augustus). 
8  Zie K.B. van 14 februari 1980 (B.S. 29 februari). 
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Wet van 23 december 1974  
(Staatsblad 31 december - erratum Staatsblad 3 januari 1975) 
 
betreffende de budgettaire voorstellen 1974-1975. 
 

- UITTREKSEL - 
 
 ...... 
 
 HOOFDSTUK IV. Ontbinding van de rijkswerkliedenkasen overname van de ten 

laste van deze kas uitbetaalde pensioenen 
 
Art. 35 De Rijkswerkliedenkas wordt ontbonden. 
 
Art. 36 § 1. Activa en passiva betreffende de lopende rustpensioenen ten laste van de 

Rijkswerkliedenkas, de tijdelijke toelagen, het aandeel in de rustpensioenen dat ver-
schuldigd is krachtens de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker ver-
band tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector, het va-
kantiegeld en het steungeld toegekend op grond van die regelingen inzake rustpen-
sioenen, alsook betreffende de andere rechten en verplichtingen welke uit die rege-
lingen volgen en door die Kas worden beheerd, worden door de Staatskas overge-
nomen als zij betrekking hebben op gewezen rijksambtenaren of gewezen ambtena-
ren van DE POST. 

 
Art. 38 Personeelsleden die bij de inwerkingtreding van deze wet in dienst zijn en op het 

tijdstip van hun pensionering aanspraak zouden hebben kunnen maken op een pen-
sioen krachtens het koninklijk besluit van 1 juli 1937, kunnen in afwijking van artikel 1 
van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, 
aanspraak maken op een pensioen op grond van die wet en van de wetten tot aan-
vulling ervan. 

 
 De pensioenen ten laste van de Staatskas of van instellingen die onder toepassing 

vallen van het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935, die worden toegekend 
aan personeelsleden in dienst bij de inwerkingtreding van deze wet, mogen niet la-
ger zijn dan het bedrag waarop de betrokkenen aanspraak zouden kunnen maken 
op grond van het koninklijk besluit van 1 juli 1937. 

 
Art. 77 De artikelen 35 tot 40 treden in werking op 1 juli 1975.  
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Wet van 14 januari 1975  
(Staatsblad 31 januari) 
 
tot interpretatie van artikel 19 van de wet van 14 juli 1951 op de stand en de bevordering van de 
officieren van het aanvullingskader. 
 
Enig artikel Artikel 19 van de wet van 14 juli 1951 op de stand en de bevordering van de 

officieren van het aanvullingskader wordt geïnterpreteerd in die zin dat ook die 
officieren recht hebben op de bonificatie van twee jaar werkelijke dienst, be-
doeld in artikel 4, tweede lid, van de samengeordende wetten op de militaire 
pensioenen. 
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Wet van 30 mei 1975  
(Staatsblad 15 juli) 
 
tot wijziging van de wet van 10 januari 1974 tot regeling van de inaanmerkingneming van be-
paalde diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het toekennen en bere-
kenen van pensioenen ten laste van de Staatskas. 
 
Art. 6 De rust- en overlevingspensioenen die lopen op de datum waarop deze wet in wer-

king treedt, worden op verzoek van de betrokkenen vanaf die datum herzien met in-
achtneming van de bepalingen ingevoegd in de wet van 10 januari 1974 en volgens 
door de Koning vast te stellen regelen (1). 

 
Art. 7 Deze wet treedt in werking de eerste dag van de maand na die waarin zij in het Bel-

gisch Staatsblad is bekendgemaakt (2). 
 
 
                                                 
1  Deze aanvragen moeten worden ingediend bij de Pensioendienst voor de overheidssector 

(K.B. 13 december 1976, art. 1). 
2  1 augustus 1975. 
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Wet van 17 juli 1975  
(Staatsblad 8 augustus) 
 
tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de oorlogspensioenen en -renten, en 
van de wetgeving betreffende de rustpensioenen van de personeelsleden van de openbare sec-
tor. 
 

- UITTREKSEL - (1) 
 
 TITEL III. BEPALINGEN TOT WIJZIGING EN AANVULLING VAN DE WETGE-

VING MET BETREKKING TOT DE RUSTPENSIOENEN VAN DE PERSO-
NEELSLEDEN VAN DE OPENBARE SECTOR 

 
Art. 33 De werkelijk door Belgen, mannen en vrouwen, gepresteerde diensttijd door het 

aangaan tussen 26 juni 1940 en 3 september 1944, van een militaire verbintenis bij 
een geallieerde strijdkracht wordt geacht volbracht te zijn in het Belgisch leger met 
het oog op de toepassing van de wetgeving met betrekking tot de militaire anciënni-
teitspensioenen. 

 
 Hetzelfde geldt voor diensttijd volbracht door Belgische burgers : magistraten, leden 

van de militaire rechtsmachten en parketten, militaire aalmoezeniers en verpleeg-
sters, die vóór 7 juni 1944 organiek verbonden waren aan de Belgische Strijdkrach-
ten in Groot-Brittannië of aan de geallieerde strijdkrachten. 

 
 De periode die voor de toepassing van de twee vorige leden in aanmerking komt 

mag de bij artikel 3bis, § 2, tweede lid, van de wet van 21 juni 1960 houdende sta-
tuut van de militairen die tijdens de oorlog 1940-1945 in de Belgische Strijdkrachten 
in Groot-Brittannië hebben gediend (2) bepaalde limieten niet overschrijden. 

 
Art. 37 § 1. De op de datum van de inwerkingtreding van deze wet lopende pensioenen 

worden op verzoek van de betrokkenen herzien. 
 
 Het herziene bedrag wordt bekomen door het nominale bedrag van het pensioen op 

31 december 1973 te vermenigvuldigen met de verhouding tussen het nominale be-
drag dat het pensioen oorspronkelijk zou hebben bereikt indien het was vastgesteld 
mede op grond van de tijd bedoeld in de artikelen 33 tot 36, en het oorspronkelijke 
nominale bedrag. 

 
 § 2. De herziening bedoeld in § 1 is afhankelijk van een aanvraag welke ingediend 

moet worden bij de Minister die de burgerlijke en militaire rustpensioenen onder zijn 
bevoegdheid heeft. 

 
 § 3. Deze aanvraag heeft uitwerking : 
 
 1° op 1 januari 1974, voorzover zij binnen de drie maanden na de bekendmaking 

van deze wet wordt ingediend; 
 
 2° op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de aanvraag werd inge-

diend, in de andere gevallen. 
 
 
                                                 
1  De andere bepalingen betreffen de oorlogspensioenen en -renten. 
2  Artikel 3bis, § 2, 2de lid van de wet van 21 juni 1960 (Staatsbl. 30 juni) zoals het werd ingevoegd bij 

de wet van 10 juli 1969, art. 1 (Staatsbl. 26 juli) : 
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 "De perioden, die bij de berekening van diensten in aanmerking komen, mogen evenwel niet ingaan 

vóór 29 mei 1940 noch de datum van 8 mei 1945 overschrijden. Deze laatste datum wordt verscho-
ven tot 15 augustus 1945 voor de personen die deel hebben genomen aan de krijgsverrichtingen te-
gen Japan of die, na 3 september 1944, deelnamen aan de krijgsverrichtingen buiten het Europees 
vasteland". 
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Wet van 8 juni 1976  
(Staatsblad 19 juni) 
 
tot oprichting van het Nationaal Geografisch Instituut. 
 
Gewijzigd bij
 

 : het koninklijk besluit nr. 234 van 22 december 1983 (Staatsbl. 29 december). 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK VI. Pensioenen 
 
Art. 18 § 1. Indien de wet van 28 april 1958 toepasselijk wordt gemaakt op de personeelsle-

den van het Instituut die, bij toepassing van de bepalingen van deze wet, aanspraak 
kunnen maken op een pensioen en die vóór de inwerkingtreding van deze wet, het 
voordeel hebben genoten van artikel 2 van de wet van 12 april 1957 betreffende de 
burgerlijke werklieden van het Ministerie van Landsverdediging, kunnen die perso-
neelsleden alsook hun rechtverkrijgenden zich, wat de voorwaarden inzake het ope-
nen van het recht op een pensioen en het berekenen ervan betreft, op de bepalingen 
van artikel 3 van voornoemde wet beroepen. 

 
 § 2. Wat de personeelsleden van het Instituut betreft die hun rechten op pensioen op 

de leeftijd van vijfenzestig jaar kunnen doen gelden en krachtens de wet van 28 april 
1958 aanspraak op een pensioen kunnen maken, bestaat, in afwijking van de bepa-
lingen van de wet van 14 april 1965, het recht op een enig pensioen dat bij artikel 2 
van de voormelde wet is bepaald, zo de diensten die achtereenvolgens bij het Militair 
Geografisch Instituut en bij het Nationaal Geografisch Instituut werden verricht, twin-
tig jaar bereiken. 
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Wet van 29 juni 1976  
(Staatsblad 30 juli) 
 
tot wijziging van sommige bepalingen van de gemeentewet, het Veldwetboek, de wetgeving op 
de pensioenregeling van het gemeentepersoneel en het daarmee gelijkgestelde personeel en 
tot regeling van sommige gevolgen van de samenvoegingen, aanhechtingen en wijzigingen van 
grenzen van gemeenten verwezenlijkt door de wet van 30 december 1975. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 23 december 1982 (Staatsbl. 27 januari 1983), het K.B. nr. 262 van 
31 december 1983 (Staatsbl. 21 januari 1984) en de wetten van 26 mei 1989 (Staatsbl. 30 mei), 
3 februari 2003 (Staatsbl. 13 maart - eerste uitgave) en 25 april 2007 (Staatsbl. 11 mei). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL II. 
 
 HOOFDSTUK III. Stand van sommige leden van het gemeentepersoneel 
 
Art. 19 Gewijzigd bij de wet van 23 december 1982, art. 1. 
 
 § 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt als hoofdbetrekking beschouwd elke 

betrekking in de openbare sector of in de privé-sector die van haar titularis normale 
volledige prestaties vergt. 

 
 Volledig worden geacht de arbeidsprestaties waarvan de uurregeling zodanig is dat 

zij een normale beroepsactiviteit in beslag nemen. 
 
 § 2. Geacht worden een hoofdbetrekking uit te oefenen : 
 
 a) ieder gemeentesecretaris die één of meer gemeenten bedient met een totaal 

bevolkingscijfer van meer dan 1.000 inwoners; 
 
 b) ieder veldwachter die één of meer gemeenten bedient, bijaldien hij een wed-

deschaal geniet welke ten minste gelijk is aan de schaal voor de gemeenten 
met meer dan 2.000 inwoners. 

 
 Voor de toepassing van deze paragraaf is het bevolkingscijfer van de gemeenten 

datgene dat blijkt uit de jongste tienjaarlijkse volkstelling, tenzij de gemeenten bij een 
hogere klasse werden ingedeeld bij toepassing van artikel 130 van de gemeentewet. 

 
 § 3. Geacht wordt een hoofdbetrekking in de privé-sector uit te oefenen, ieder per-

soon die als werkgever wordt beschouwd overeenkomstig het koninklijk besluit 
nr. 38 van 27 juli 1977 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. 

 
 § 4. Elke gemeentebetrekking uitgeoefend in cumulatie met een hoofdbetrekking 

wordt als bijbetrekking beschouwd. 
 
Art. 21 Gewijzigd bij het K.B. nr. 262 van 31 december 1983, art. 1. 
 
 Ieder personeelslid dat een hoofdbetrekking met één of meer bijbetrekkingen cumu-

leert, wordt ambtshalve in wachtstand geplaatst in zijn bijbetrekking(en) indien de 
gemeenteraad niet anders heeft beslist binnen twaalf maanden na zijn installatie. 

 
 In die stand en tot op het ogenblik dat hij de vereiste minimumvoorwaarden voor het 

aanvragen van zijn rustpensioen vervult, geniet dat personeelslid een wachtgeld ge-



© PDOS – juli 2007 - 2 - 
Wet van 29 juni 1976 

lijk aan zijn laatste activiteitswedde, behalve indien, al naar het geval, de gemeente-
raad of de raad voor maatschappelijk welzijn met het oog op de uitvoering van een 
saneringsprogramma beslist dat die wedde wordt verminderd of afgeschaft. 

 
 Het wachtgeld dat het personeelslid sedert 1 januari 1977 voor één of meer bijbe-

trekkingen heeft genoten, mag echter niet verminderd of afgeschaft worden wanneer 
dat wachtgeld het enige beroepsinkomen van dat personeelslid uitmaakt. Bovendien 
geeft het wachtgeld in alle gevallen recht op pensioen mits de voorwaarden gesteld 
door de ter zake toepasselijke wetgeving zijn vervuld. 

 
 De handhaving van de bijbetrekkingen kan alleen wegens redenen van een goede 

administratieve organisatie verantwoord worden. 
 
 HOOFDSTUK IV. Bepalingen betreffende het personeel van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn  
 
Art. 23 Gewijzigd bij de wet van 23 december 1982, art. 2. 
 
 De bepalingen van de artikelen 12 tot en met 17, 19, §§ 1, 3 en 4, en de artikelen 20 

tot 22, zijn mutatis mutandis van toepassing op de openbare centra voor maat-
schappelijk welzijn van de samengevoegde gemeenten en de bij een aanhechting 
betrokken gemeenten, alsmede op hun personeelsleden. 

 
 HOOFDSTUK VI. Pensioenregeling van het personeel van de gemeenten, van 

de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en van de Instellingen die 
afhangen van de gemeenten 

 
 Afdeling 1 
 
 ... 
 
Art. 36 Vervangen bij de wetten van 3 februari 2003, art. 53 (1) en 25 april 2007, art. 8 (2). 
 
 Voor het recht op het pensioen verbonden aan een in artikel 21 bedoelde bijbetrek-

king, wordt het totale aantal dienstjaren verbonden aan deze bijbetrekking in aan-
merking genomen. 

 
 In afwijking van artikel 2 van de wet van 20 maart 1958 betreffende de cumulatie van 

pensioenen en wedden, en de regeling inzake rustpensioenen voor verschillende 
ambten, worden voor de in een in artikel 21 bedoelde bijbetrekking verrichte dien-
sten twee afzonderlijke pensioenen toegekend. 

 
Art. 36bis Ingevoegd bij de wet van 25 april 2007, art. 9 (2). 
 
 Het pensioen verbonden aan een bijbetrekking bedoeld in artikel 21 dat betrekking 

heeft op de periode die voorafgaat aan het ogenblik waarop het personeelslid 
ambtshalve in wachtstand werd geplaatst in zijn bijbetrekking, wordt berekend over-
eenkomstig artikel 156 van de nieuwe gemeentewet. 

 
Art. 36ter Ingevoegd bij de wet van 25 april 2007, art. 10 (2). 
 
 § 1. In afwijking van artikel 11 van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling 

van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel 
van de openbare sector, wordt het pensioen verbonden aan een bijbetrekking be-
doeld in artikel 21 dat betrekking heeft op de periode die volgt op het ogenblik waar-
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op het personeelslid ambtshalve in wachtstand werd geplaatst in zijn bijbetrekking 
en uitgedrukt aan het op de ingangsdatum van het pensioen van kracht zijnde spilin-
dexcijfer, vastgesteld op basis van de in dat artikel bedoelde laatste activiteitswedde, 
die vanaf de datum waarop het personeelslid ambtshalve in wachtstand werd ge-
plaatst de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen niet meer volgt. 

 
 § 2. De referentiewedde van de laatste vijf jaar van de loopbaan wordt, teneinde het 

bedrag van het in § 1 bedoeld pensioen te verkrijgen, verkregen door het gemiddel-
de te nemen van : 

 
 1° de laatste activiteitswedde gedeeld door de coëfficiënt die op de eerste dag 

van de referteperiode de verhoging ten opzichte van het spilindexcijfer uit-
drukt; 

 
 2°  de laatste activiteitswedde, gedeeld door de coëfficiënt die op de laatste dag 

van dezelfde periode de verhoging ten opzichte van het spilindexcijfer uit-
drukt. 

 
 § 3. Ingeval de laatste activiteitswedde overeenkomstig artikel 21, tweede lid, werd 

verminderd, wordt het pensioen vastgesteld op grondslag van de niet-verminderde 
laatste activiteitswedde. In dat geval wordt de duur van de periode tijdens welke de 
laatste wedde werd verminderd, vermenigvuldigd met de verhouding tussen ener-
zijds de verminderde wedde en anderzijds dezelfde wedde zonder rekening te hou-
den met de toegepaste vermindering. 

 
 § 4. Het in § 1 bedoelde pensioen wordt toegekend op vraag van de betrokkene en 

kan niet worden beschouwd als voortvloeiend uit een ambtshalve opruststelling. 
 
 Afdeling 2. Pensioenregeling van het personeel aangeworven na de samen-

voeging of de aanhechting 
 
Art. 37 Gewijzigd bij de wet van 26 mei 1989, art. 5. 
 
 De ingevolge samenvoeging of aanhechting tot stand gekomen nieuwe gemeenten 

zijn ertoe gehouden aan hun personeelsleden die in vast verband aangeworven en 
benoemd worden vanaf de datum van de installatie van de nieuwe gemeenteraad en 
aan hun rechtverkrijgden een pensioen te verlenen vastgesteld en berekend over-
eenkomstig de artikelen 156 tot 168 van de nieuwe gemeentewet met uitsluiting van 
welke gemeentelijke pensioenreglementering ook. 

 
Art. 38 Het bepaalde in artikel 37 is mutatis mutandis van toepassing op de Openbare Cen-

tra voor Maatschappelijk Welzijn en op de andere instellingen die afhangen van de 
gemeenten alsmede op hun personeelsleden en dezer rechtverkrijgenden. 

 
 Afdeling 3. Aansluiting bij de Omslagkas voor gemeentelijke pensioenen 
 
Art. 39 § 1. Wanneer al de gemeenten die een door samenvoeging of aanhechting tot stand 

gekomen nieuwe gemeente vormen, voorheen aangesloten waren bij de Omslagkas 
voor gemeentelijke pensioenen, is de nieuwe gemeente ambtshalve bij die kas aan-
gesloten. 

 
 § 2. Wanneer de gemeenten die een door samenvoeging of aanhechting tot stand 

gekomen nieuwe gemeente vormen, niet alle bij de Omslagkas voor gemeentelijke 
pensioenen waren aangesloten, is de nieuwe gemeente ambtshalve bij die kas aan-
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gesloten, zo de meerderheid van het personeel van de gemeenten daarbij was aan-
gesloten. 

 
 § 3. In de andere gevallen beslist de nieuwe gemeente of zij al dan niet aansluit bij 

voormelde kas binnen twaalf maanden na de installatie van haar gemeenteraad. 
 
 Is binnen die termijn geen beslissing genomen, dan wordt de nieuwe gemeente 

ambtshalve bij die kas aangesloten. 
 
 § 4. De aansluitingen kunnen niet worden herroepen. 
 
 § 5. Wanneer vóór de samenvoeging of de aanhechting sommige pensioenen ten 

laste vielen of moesten vallen van één of meer van de samenstellende gemeenten of 
van de pensioenkassen van deze gemeenten, komen deze pensioenen ten bezware 
van de nieuwe gemeente. De pensioenen die ten laste vielen of moesten vallen van 
een voorzorgsinstelling, blijven ten laste van deze instelling. 

 
Art. 40 De personeelsleden van door samenvoeging of aanhechting tot stand gekomen ge-

meenten, die bij de Omslagkas voor gemeentelijke pensioenen aangesloten waren, 
blijven bij die kas aangesloten. 

 
Art. 41 De bepalingen van de artikelen 39 en 40 zijn mutatis mutandis van toepassing op de 

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en op de andere instellingen die af-
hangen van de gemeenten, alsmede op hun personeelsleden en dezer rechtverkrij-
genden. 

 
Art. 42 De brigadechefs die op de datum van de inwerkingtreding van deze wet aangesloten 

zijn bij de Omslagkas voor gemeentelijke pensioenen, blijven bij deze kas aangeslo-
ten. Hetzelfde geldt voor de brigadechefs die na de voormelde datum in vast ver-
band benoemd worden. 

 
Art. 43 De gewestelijke ontvangers blijven bij de Omslagkas voor gemeentelijke pensioenen 

aangesloten. 
 
 
                                                 
1  Met ingang van 1 april 2003. Overeenkomstig artikel 89 van de wet van 3 februari 2003 is artikel 36 

van de wet van 29 juni 1976, zoals vervangen bij artikel 53 van de wet van 3 februari 2003, ook van 
toepassing op de op 1 april 2003 lopende pensioenen. 

2  Artikel 36, zoals vervangen bij artikel 8 van de wet van 25 april 2007 en de artikelen 36bis en 36ter, 
zoals ingevoegd bij de artikelen 9 en 10 van dezelfde wet, zijn van toepassing op de op 31 december 
2006 lopende pensioenen. Deze pensioenen worden ambtshalve herzien volgens de hierna bepaalde 
regels :  

 1° voor de berekening van het pensioen bedoeld in artikel 36bis van de wet van 29 juni 1976 tot 
wijziging van sommige bepalingen van de gemeentewet, het Veldwetboek, de wetgeving op de 
pensioenregeling van het gemeentepersoneel en het daarmee gelijkgestelde personeel en tot re-
geling van sommige gevolgen van de samenvoegingen, aanhechtingen en wijzigingen van gren-
zen van gemeenten verwezenlijkt door de wet van 30 december 1975, zoals gewijzigd door arti-
kel 9, wordt rekening gehouden met het geldelijk statuut dat van kracht is op de datum waarop de 
herziening uitwerking heeft; 

 2° het bedrag van het pensioen bedoeld in artikel 36ter van voormelde wet van 29 juni 1976, zoals 
gewijzigd door artikel 10, wordt verkregen door het op de datum waarop de herziening uitwerking 
heeft betaalde pensioenbedrag te vermenigvuldigen met de verhouding die bestaat tussen ener-
zijds de duur van de periode bepaald in artikel 36ter die in aanmerking genomen wordt voor de 
berekening van het pensioen en anderzijds de totale duur van de loopbaan. 

 De herziening heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007. 
 (Wet 25 april 2007, art. 69). 
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Wet van 13 juli 1976  
(Staatsblad 11 augustus, err. Staatsblad 30 november) 
 
betreffende de getalsterkte aan officieren en de statuten van het personeel van de krijgsmacht. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 8 juni 1978 (Staatsbl. 23 juni), 15 mei 1984 (Staatsbl. 22 mei) en 
31 juli 1984 (Staatsbl. 10 augustus). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 ...... 
 
 HOOFDSTUK II 
 
 ...... 
 
 Afdeling 7. Diverse bepalingen 
 
 ...... 
 
Art. 32 Gewijzigd bij de wet van 15 mei 1984, art. 95. 
 
 De bepalingen van de samengeordende wetten op de militaire pensioenen zijn toe-

passelijk op de tijdelijke militairen. 
 
 De weddetrekkende tijdelijke militairen zijn onderworpen aan de wetgeving betref-

fende de pensioenen van weduwen en wezen der leden van het leger en van de 
rijkswacht. 
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Wet van 8 december 1976  
(Staatsblad 6 januari 1977) 
 
tot regeling van het pensioen van sommige mandatarissen en van dat van hun rechtverkrijgen-
den. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 22 januari 1981 (Staatsbl. 7 maart), 30 december 1986 (Staatsbl. 
5 februari 1987), 2 maart 1989 (Staatsbl. 22 maart), 25 januari 1999 (Staatsbl. 6 februari), 4 mei 
1999 (Staatsbl. 28 juli) en 24 december 1999 (Staatsbl. 31 december, derde uitgave), het K.B. 
van 20 juli 2000 (Staatsbl. 30 augustus - eerste uitgave), de wetten van 28 december 2011 
(Staatsbl. 30 december – vierde editie), en 13 december 2012 (Staatsbl. 21 december – derde 
uitgave) . 
 
Art. 1 Vervangen door de wet van 22 januari 1981, art. 1 (1). 
 
 § 1. De agglomeraties, de federaties van gemeenten, de commissies voor de 

cultuur van de Brusselse agglomeratie, de gemeenten en de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn zijn gehouden aan hun gewezen mandatarissen 
die naar aanleiding van de uitoefening van een mandaat een wedde of een als 
wedde geldende vergoeding genoten of hadden kunnen genieten, een pensi-
oen te verschaffen, vastgesteld overeenkomstig deze wet. 

 
 Het bedrag van de verschuldigde pensioentermijn maakt het voorwerp uit van 

een bijzondere inschrijving op de begroting. 
 
 § 2. In geval van afschaffing van agglomeraties of van federaties van gemeen-

ten, wordt de last van de in § 1 bedoelde pensioenen gedragen door de ge-
meente waarnaar de agglomeratie of federatie is genoemd. 

 
 De Koning bepaalt de regels betreffende de omslag van die last over de ver-

schillende gemeenten die tot die agglomeraties of federaties behoorden. 
 
Art. 2 Vervangen door de wet van 22 januari 1981, art. 2 (1). 
 
 Op de brutobezoldiging worden inhoudingen toegepast, overeenkomstig de 

regeling bepaald in artikel 118, §§ 1, 2 en 3, van de wet van 14 februari 1961 
voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel. 

 
Art. 3 Opgeheven bij de wet van 22 januari 1981, art. 3. 
 
Art. 4 Vervangen door de wet van 22 januari 1981, art. 4 (1) en gewijzigd bij de wet 

van 30 december 1986, art. 1. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 30 december 1986, art. 1 (2). 
 
 Het rustpensioen gaat in de eerste dag van de maand die volgt op deze waarin 

de rechthebbende de aanvraag ertoe indient en ten vroegste de eerste dag van 
de maand die volgt op deze waarin hij de leeftijd van 60 jaar bereikt en op 
voorwaarde dat één of meer van de in artikel 1 bedoelde mandaten gedurende 
een periode van ten minste zestig maanden werden uitgeoefend en dat, be-
houdens in de gevallen bepaald in het eerste lid van de §§ 2 en 3 alsmede in 
§ 4, de verplichte pensioeninhoudingen zijn toegepast. 

 
 Het genot van het rustpensioen is onverenigbaar met de uitoefening van een 

dergelijk mandaat. 
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 § 2. De in de mandaten van burgemeester en schepen vóór 1 augustus 1954 

gepresteerde diensten worden gevalideerd zonder persoonlijke bijdragen. 
 
 De op 1 augustus 1954 of later ingaande periodes, tijdens welke de titularis 

geen bezoldiging ontvangen heeft, komen eveneens als diensttijd in aanmer-
king op voorwaarde dat een bedrag ten belope van de niet gedane inhoudin-
gen door belanghebbende wordt gestort. 

 
 § 3. De tussen 14 augustus 1960 en 13 juli 1969 gelegen diensttijd tijdens wel-

ke de voorzitter van een commissie van openbare onderstand een vergoeding 
ontving, wordt gevalideerd zonder persoonlijke bijdrage. 

 
 De periode begrepen tussen 13 juli 1969 en 1 juni 1976 komt als diensttijd in 

aanmerking op voorwaarde dat de inhoudingen zijn verricht of dat desnoods 
een bedrag ten belope van de niet gedane inhoudingen door de gerechtigde 
wordt betaald. 

 
 § 4. De periode begrepen tussen de datum waarop, ingevolge de installatie van 

de raad voor maatschappelijk welzijn, een einde wordt gemaakt aan het man-
daat van de in dienst zijnde voorzitter van de commissie van openbare onder-
stand in 1977 en 30 juni 1977 wordt medegerekend bij de vaststelling van het 
recht op en de berekening van het rust- en overlevingspensioen. 

 
 § 5. De diensttijd tijdens welke de voorzitter en de leden van het college van de 

agglomeraties en federaties van gemeenten bezoldigd werden vóór 1 juni 
1976, komt slechts in aanmerking op voorwaarde dat een bedrag ten belope 
van de niet gedane inhoudingen door de gerechtigde wordt betaald. 

 
 § 6. De diensttijd tijdens welke de voorzitters van de commissies voor de cul-

tuur van de Brusselse agglomeratie bezoldigd werden vóór 1 juni 1976 komt 
slechts in aanmerking op voorwaarde dat een bedrag ten belope van de niet 
gedane inhoudingen door de gerechtigde wordt betaald. 

 
Art. 5 Vervangen door de wet van 22 januari 1981, art. 5 (1) en gewijzigd bij de wet-

ten van 25 januari 1999, art. 245, 4 mei 1999, art. 6, 24 december 1999, 
art. 107, aangevuld bij de wet van 28 december 2011, art. 96 en gewijzigd bij 
de wet van 13 december 2012, art. 7. 

 
 § 1. Aangevuld bij de wetten van 25 januari 1999, art. 245, 1° en 24 december 

1999, art. 107, 1° en 2° (3). 
 
 De jaarlijkse basiswedde of -wedden, in aanmerking te nemen bij de bereke-

ning van het rustpensioen, zijn die welke aan elk van de uitgeoefende manda-
ten verbonden zijn op het ogenblik dat het recht op pensioen ingaat. 

 
 Voor de toepassing van het vorig lid worden de mandaten, uitgeoefend in een 

gemeente die ontstaan is door samenvoeging of door aanhechting, geacht ver-
schillend te zijn van die welke werden uitgeoefend in de samengevoegde of 
aangehechte vroegere gemeente of gemeenten. De mandaten die respectieve-
lijk werden uitgeoefend in de hoedanigheid van burgemeester en in de hoeda-
nigheid van schepen worden eveneens als verschillende mandaten be-
schouwd, evenals de mandaten die respectievelijk werden uitgeoefend vóór 
1 januari 2001 en vanaf die datum. 
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 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt bij afschaffing van de ag-
glomeraties of van de federaties van gemeenten de in aanmerking te nemen 
basiswedde voor de afgeschafte mandaten door de Koning bepaald. 

 
 Voor de mandataris wiens wedde verminderd werd krachtens artikel 19, § 1, 

vierde lid, van de Nieuwe Gemeentewet, moet de wedde die verbonden is aan 
het uitgeoefende mandaat zonder rekening te houden met de toegepaste wed-
devermindering, in aanmerking worden genomen als jaarlijkse basiswedde (4). 

 
 In afwijking van het eerste lid wordt, voor de pensioenen die betrekking hebben 

op mandaten uitgeoefend vóór 1 januari 2001, geen rekening gehouden met de 
verhogingen van de jaarlijkse basiswedde die voortvloeien uit de wet van 4 mei 
1999 tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van 
de lokale verkozenen. Deze pensioenen worden vastgesteld op basis van de 
jaarlijkse basiswedde waarvan gebruik werd gemaakt vóór voormelde datum. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wetten van 25 januari 1999, art. 245, 2°, 24 december 

1999, art. 107, 3° (3), aangevuld bij de wet van 28 december 2011, art. 96 en 
gewijzigd bij de wet van 13 december 2012, art. 7. 

 
 Het jaarbedrag van elk rustpensioen wordt berekend volgens de formule : 

 a x 3,75 x t 
  100 x 12 
 
 a zijnde de wedde bedoeld in § 1, en  
 t het aantal volledige maanden tijdens welke het betrokken mandaat is uitgeoe-

fend. In geval van toepassing van § 1, vierde lid, wordt het aantal maanden, 
voor de periode tijdens welke de wedde werd verminderd, vermenigvuldigd met 
de verhouding tussen enerzijds de verminderde wedde en anderzijds dezelfde 
wedde zonder rekening te houden met de toegepaste vermindering (4). 

 
Voor de diensten gepresteerd na 31 december 2011 wordt de breuk opgeno-
men in het eerste lid vervangen door : 

 a x (3,75/180) x (t/12) (5)  
 
 De diensttijd tijdens welke bezoldigde mandaten terzelfdertijd zijn uitgeoefend, 

komt slechts eenmaal in aanmerking en wel bij de berekening van het pensi-
oen verbonden aan het best bezoldigde mandaat. 

 
 Het aldus berekend pensioen mag niet meer bedragen dan drie vierde van de 

wedde bepaald in § 1. 
 In geval van toepassing van § 1, vierde lid, wordt de drie vierde-grens bedoeld 

in het derde lid en in artikel 13, tweede lid, vermenigvuldigd met de verhouding 
tussen enerzijds het aantal gehele maanden mandaatuitoefening dat in aan-
merking genomen wordt voor de pensioenberekening en anderzijds het aantal 
gehele maanden mandaatuitoefening (4). 

 
 § 3. Bij cumulatie van twee of meer pensioenen verbonden aan de in artikel 1 

bedoelde mandaten mag het totaalbedrag van die pensioenen niet meer be-
dragen dan drie vierde van de jaarlijkse basiswedde verbonden aan het best 
bezoldigde mandaat. In voorkomend geval wordt elk pensioen dienovereen-
komstig verminderd volgens de formule : 
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 P1, P2, ... x 3 / 4 de A
P1 +  P2 +  ...

 

 
 
 
 P1, P2, ... zijnde het rustpensioen verbonden aan elk mandaat en 
 A de jaarwedde verbonden aan het best bezoldigde mandaat. 
 
 § 4. Aangevuld bij de wet van 4 mei 1999, art. 6 en gewijzigd bij de wet van 

24 december 1999, art. 107, 4° (3).  
 
 Telkens als de jaarlijkse basiswedde wordt verhoogd, zullen de pensioenen 

worden aangepast op basis van een coëfficiënt gelijk aan het quotiënt van de 
deling van de nieuwe wedde door de wedde die in aanmerking is genomen 
voor de berekening van het aanvankelijk pensioen. Deze coëfficiënt wordt toe-
gepast onverminderd de aanpassingen die het gevolg zijn van de schommelin-
gen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. 

 
 In afwijking van het eerste lid wordt, voor de pensioenen die betrekking hebben 

op mandaten uitgeoefend vóór 1 januari 2001, geen rekening gehouden met de 
verhogingen van de jaarlijkse basiswedde die voortvloeien uit voormelde wet 
van 4 mei 1999. Deze pensioenen blijven gekoppeld aan de evolutie van de 
jaarlijkse basiswedde waarvan gebruik werd gemaakt vóór voormelde datum. 

 
Art. 6 Vervangen door de wet van 22 januari 1981, art. 6 (1). 
 
 Onverminderd het bepaalde in artikel 17, § 1, worden de rustpensioenen welke 

vóór 1 juni 1976 zijn ingegaan, herberekend overeenkomstig de bepalingen 
van deze wet. 

 
Art. 7 Wanneer bij toepassing van deze wet geen pensioenaanspraken kunnen wor-

den erkend, zijn de overeenkomstig artikel 2 ingehouden sommen definitief aan 
de plaatselijke instelling verworven. 

 
Art. 8 Vervangen door de wet van 22 januari 1981, art. 7 (1). 
 
 § 1. Het recht op pensioen van de langstlevende der echtgenoten wordt erkend 

voor zover de voorwaarde van een jaar huwelijk vervuld is : 
 
 1° wanneer de titularis overlijdt en ten minste één jaar mandaat telt; 
 
 2° wanneer de gewezen titularis, zonder een rustpensioen te genieten over-

lijdt na ten minste zestig maanden dienst gepresteerd te hebben; 
 
 3° wanneer de gewezen titularis een rustpensioen genoot voor zover het 

huwelijk is aangegaan vóór de oppensioenstelling. 
 
 § 2. Het recht op het overlevingspensioen wordt geschorst : 
 
 1° in geval van nieuw huwelijk van de rechtverkrijgende. Het wordt hersteld 

in geval van nieuw weduwschap; 
 
 2° ingeval de rechtverkrijgende een van bij artikel 1 van deze wet bedoelde 

mandaten uitoefent en voor de duur van de uitoefening van dat mandaat. 
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Art. 9 Vervangen door de wet van 22 januari 1981, art. 8 (1). 
 
 § 1. Het overlevingspensioen wordt op dezelfde wijze berekend als het rust-

pensioen; het wordt evenwel tot 60 pct. van het rustpensioen verminderd. 
 
 Ingeval er verschillende mandaten zijn uitgeoefend mag het totaalbedrag van 

de overlevingspensioenen niet hoger liggen dan de helft van de wedde ver-
bonden aan het best bezoldigde mandaat, behoudens in het geval bepaald bij 
artikel 10. 

 
 § 2. Zo de duur van het mandaat minder dan vijf jaar maar meer dan ‚‚n jaar 

bedroeg, wordt het overlevingspensioen berekend alsof het mandaat zestig 
maanden heeft geduurd. 

 
 Ingeval er verschillende mandaten zijn uitgeoefend, moet de respectieve duur 

van die mandaten worden vermenigvuldigd met de breuk waarvan de teller 
zestig maand is en de noemer de totale duur van de mandaten. 

 
 § 3. In afwijking van artikel 43, eerste lid, van de wet van 5 augustus 1978 

houdende economische en budgettaire hervormingen worden de overlevings-
pensioenen, ingaande vanaf de inwerkingtreding van de wet, beperkt tot vier 
tienden van de rustpensioenen die tot grondslag van de berekening ervan die-
nen, wanneer de begunstigden een niet door de Koning toegelaten beroepsac-
tiviteit uitoefenen. 

 
 Wanneer de in voorgaand lid bedoelde personen aanspraak kunnen maken op 

verschillende overlevingspensioenen op grond van afzonderlijke mandaten, 
wordt het totaal bedrag van die pensioenen, afgezien van de verhogingen be-
paald in artikel 10, beperkt tot 30 pct. van de wedde verbonden aan het best 
bezoldigd mandaat. 

 
 De in deze paragraaf gestelde beperkingen zijn niet van toepassing op de pen-

sioenen waarvan het bedrag of, in geval van cumulatie, het totaal bedrag lager 
ligt dan de gewaarborgde minimumbedragen van de overlevingspensioenen, 
vastgesteld bij de wet van 27 juli 1962. 

 
 § 4. Onverminderd de toepassing van artikel 5, § 3, en van de §§ 1 en 3 van dit 

artikel, wordt de cumulatie van één of meer overlevingspensioenen met ‚‚n of 
meer rustpensioenen beperkt tot drie vierde van de hoogste wedde, die bij de 
berekening van die pensioenen in aanmerking komt. 

 
 § 5. In geval van toepassing van het tweede lid van de §§ 1 en 3 en van § 4, 

wordt elk pensioen verminderd naar rata van de verhouding tussen het toege-
laten maximum en het oorspronkelijk bereikte totaal bedrag. 

 
Art. 10 Vervangen door de wet van 22 januari 1981, art. 9 (1). 
 
 Het overlevingspensioen wordt verhoogd uit hoofde van wettige, gewettigde of 

geadopteerde kinderen beneden de 18 jaar ten belope van 5 pct. van de wed-
de voor elk der kinderen, zonder dat het bedrag van het pensioen drie vierde 
van die wedde mag overschrijden. 

 
 Ingeval er verschillende mandaten zijn uitgeoefend, wordt het totaalbedrag van 

de overlevingspensioenen verhoogd met 5 pct. van de hoogste wedde voor elk 
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van de in vorig lid vermelde kinderen zonder dat het aldus verkregen bedrag 
drie vierde van die wedde mag overschrijden. 

 
 De last van de verhogingen bepaald in het vorige lid wordt tussen de betrokken 

besturen verdeeld naar rata van het bedrag van elk overlevingspensioen. 
 
Art. 11 Indien de leeftijd van de overleden mandataris, na aftrek van de duur van zijn 

huwelijk, tien jaar hoger ligt dan die van zijn overlevende echtgenoot, wordt het 
overeenkomstig de voorgaande bepalingen vastgesteld pensioen van deze 
laatste per volledig jaar tijdsverschil verminderd met : 

 1 % vanaf tien jaar tot minder dan twintig jaar; 
 2 % vanaf twintig jaar tot minder dan vijfentwintig jaar; 
 3 % vanaf vijfentwintig jaar tot minder dan dertig jaar; 
 4 % vanaf dertig jaar tot minder dan vijfendertig jaar; 
 5 % vanaf vijfendertig jaar. 
 
 De vermindering slaat niet op de verhogingen wegens kinderlast. 
 
Art. 12 Vervangen door de wet van 22 januari 1981, art. 11 (1). 
 
 § 1. Het recht op het pensioen wordt tot de leeftijd van 18 jaar toegekend aan 

de volle wees, gesproten uit de titularis van het openbare mandaat of uit zijn 
echtgenoot of door één van beide gewettigd of geadopteerd : 

 
 1° wanneer de titularis overlijdt, op voorwaarde dat hij gedurende ten minste 

één jaar de functie uitgeoefend heeft; 
 2° wanneer de gewezen titularis, zonder een rustpensioen te genieten, over-

lijdt na ten minste zestig maanden een mandaat te hebben uitgeoefend; 
 3° wanneer de gewezen titularis of de langstlevende echtgenoot van die 

gewezen titularis een pensioen genoot. 
 
 § 2. De vaderloze of moederloze wees wordt met een volle wees gelijkgesteld 

indien zijn of haar moeder of vader geen of niet meer recht heeft op het pensi-
oen. 

 
 De toepassing van het in vorig lid bepaalde wordt geschorst met ingang van de 

eerste dag van de maand waarin de langstlevende echtgenoot een mandaat 
vervult als bedoeld in artikel 1. 

 
Art. 13 Vervangen door de wet van 22 januari 1981, art. 12 (1). 
 
 Het pensioen van een wees wordt vastgesteld op zes tiende van het overle-

vingspensioen, afgezien van de in artikel 11 bepaalde verminderingen; dat van 
twee wezen bereikt acht tiende van hetzelfde pensioen; dat van drie wezen is 
gelijk aan het volledig pensioen. 

 
 Het aldus vastgestelde pensioen wordt verhoogd met 5 pct. van de wedde voor 

elk van de andere wezen, zonder dat het totaalbedrag van het pensioen drie 
vierde van de wedde mag overschrijden. 

 
 Ingeval er verschillende mandaten door een zelfde mandataris zijn uitgeoe-

fend, wordt het totaalbedrag van het pensioen vastgesteld op de grondslag van 
het eerste lid, verhoogd met 5 pct. van de hoogste wedde voor elk van de an-
dere wezen zonder dat dit bedrag drie vierde van deze laatste wedde mag 
overschrijden. 
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 Indien de verschillende mandaten door meerdere mandatarissen zijn uitgeoe-

fend, mag het totaalbedrag van het pensioen drie vierde van de hoogste wedde 
die voor de berekening van deze pensioenen in aanmerking komt, niet over-
schrijden. 

 
 De last van de pensioenen bepaald in de twee vorige leden wordt tussen de 

betrokken besturen verdeeld naar rata van het bedrag van elk overlevingspen-
sioen. 

 
Art. 13bis Ingevoegd bij de wet van 2 maart 1989, art. 1 (6). 
 
 In afwijking van artikel 4, § 1, eerste lid, artikel 8, § 1, 2°, en artikel 12, § 1, 2°, 

wordt de minimumperiode van zestig maanden vervangen door een minimum-
periode van twaalf maanden voor de mandatarissen die op 31 december 1988 
of later in functie waren. 

 
Art. 14 Vervangen door de wet van 22 januari 1981, art. 13 (1). 
 
 § 1. De periode gedurende welke de mandataris bij tuchtmaatregel in de uitoe-

fening van zijn ambt werd geschorst, mag niet in aanmerking worden geno-
men, noch voor de opening van het recht op pensioen, noch voor de bereke-
ning ervan. 

 
 De afzetting van een mandataris brengt voor deze het verlies mede van het 

recht op het rustpensioen dat kon ontstaan uit hoofde van de gepresteerde 
diensten. 

 
 De periode welke de mandataris bij tuchtmaatregel werd geschorst en de man-

daatperiode die aan de afzetting voorafging blijven evenwel meetellen voor de 
vastlegging van het pensioen van de rechtverkrijgenden. 

 
Art. 15 Indien een gewezen mandataris of diens rechthebbenden aanspraak kunnen 

maken, in het raam van deze wet, op meerdere pensioenen, dan worden die 
aangevraagd bij het openbaar bestuur waar het mandaat het laatst werd uitge-
oefend. 

 
 Dit bestuur is gehouden tot de uitbetaling van de onderscheiden pensioenen 

waarvan het bedrag wordt verhaald bij de betrokken openbare diensten. 
 
Art. 15bis Ingevoegd bij de wet van 22 januari 1981, art. 14 (1). 
 
 De pensioenen toegekend krachtens deze wet komen niet in aanmerking voor 

de beperkingen, bepaald in het stelsel van de rust- en overlevingspensioenen 
van de loonarbeiders alsmede in het stelsel van de rust- en overlevingspensi-
oenen van de zelfstandigen. 

 
Art. 16 Gewijzigd bij de wet van 22 januari 1981, art. 15 (1). 
 
 Een koninklijk besluit zal binnen twaalf maanden na het in werking treden van 

de wet bepalen : de modaliteiten betreffende het indienen en het onderzoeken 
van de pensioenaanvragen, de uitbetaling van de termijnen, de onvatbaarheid 
voor beslag en de onoverdraagbaarheid van de pensioenen, alsmede het mo-
biliteitsstelsel van toepassing op de pensioenen in kwestie. 
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Art. 16bis Ingevoegd bij de wet van 22 januari 1981, art. 15 (1) en gewijzigd bij de wet 
van 30 december 1986, art. 2 en het K.B. van 20 juli 2000, art. 2. 

 
 §1. Opgeheven bij de wet van 30 december 1986, art. 2 (2). 
 
 § 2. De sommen die inzake pensioenen ten onrechte werden uitbetaald door 

de in voorgaand artikel vermelde machten en organismen, zijn voorgoed ver-
vallen aan hen die ze hebben ontvangen als de terugbetaling niet gevraagd 
werd binnen een termijn van twaalf maanden te rekenen vanaf de eerste dag 
van de maand gedurende welke de uitbetaling is geschied. 

 
 § 3. De in § 2 vastgestelde termijn wordt tot vijf jaar opgevoerd, wanneer de 

onverschuldigde sommen werden verkregen door bedrieglijke handelingen of 
door valse of welbewust onvolledige verklaringen. Dit geldt eveneens ten aan-
zien van sommen die ten onrechte werden uitbetaald wegens het niet-
afleggen, door de schuldenaar, van een verklaring die is voorgeschreven door 
een wets- of verordenende bepaling of die volgt uit een vroeger aangegane 
verbintenis. 

 
 § 4. Behalve wanneer de onverschuldigde betaling haar oorsprong vindt in 

arglist of bedrog, gaat de terugvordering van het onverschuldigd betaalde te-
niet bij het overlijden van de schuldenaar indien, op de dag van het overlijden, 
de opvordering waarvan sprake is in § 2, hem niet was betekend. 

 
 De bepalingen van deze paragraaf vormen evenwel geen beletsel voor het 

verhalen van het onverschuldigd uitbetaalde op de achterstallen die op de dag 
van het overlijden vervallen en niet uitbetaald waren. 

 
 § 5. Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 2 (7).  
 
 Geen terugbetaling wordt gevorderd van sommen die inzake pensioen onver-

schuldigd werden uitbetaald en waarvan het totale bedrag 25,00 EUR niet 
overschrijdt. 

 
 De Koning kan het in voorgaand lid vastgesteld bedrag verhogen. 
 
 § 6. Geen verhaal kan worden genomen op de ordonnateur of op de reken-

plichtige, die verantwoordelijk zijn voor een ten onrechte uitgevoerde betaling 
waarvan de terugvordering onmogelijk is geworden krachtens de voorafgaande 
bepalingen. 

 
 § 7. Benevens de stuitingsdaden waarin het Burgerlijk Wetboek voorziet wordt 

de verjaring gestuit door een opvordering, aan de schuldenaars betekend door 
middel van een ter post aangetekende brief met vermelding van : 

 
 1° het nieuwe jaarlijkse brutobedrag; 
 
 2° de bepalingen in strijd waarmee de betalingen werden gedaan. 
 
 Te rekenen vanaf de afgifte van de aangetekende brief kan de terugvordering 

gedurende vijf jaar worden vervolgd. 
 
 Opheffings- en overgangsbepalingen 
 
Art. 17 Vervangen door de wet van 22 januari 1981, art. 16 (1). 
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 § 1. Als overgangsmaatregel zullen de rustpensioenen die golden op 1 juni 

1976 verder op basis van de tot dan toe vigerende wetgeving worden berekend 
in alle gevallen waarin dit voordeliger is voor de gerechtigden. 

 
 Die maatregel is eveneens van toepassing op de mandatarissen die ten minste 

tien jaar dienst hadden op 1 juni 1976. Voor degenen onder diezelfde mandata-
rissen die na 31 december 1976 een mandaat uitoefenen in een gemeente die 
ontstaan is door samenvoeging, wordt echter het gedeelte van het pensioen 
dat met die diensttijd overeenstemt, berekend op de grondslag van deze wet. 

 
 § 2. Als overgangsmaatregel blijven de bedragen van de overlevingspensioe-

nen die bestaan bij de inwerkingtreding van deze wet ongewijzigd zolang zij 
hoger zijn dan de bedragen voortvloeiend uit de toepassing van de nieuwe be-
palingen. 

 
Art. 18 Gewijzigd bij de wet van 22 januari 1981, art. 17 (1). 
 
 § 1. De wet van 5 juli 1954 betreffende het pensioen van de burgemeesters en 

schepenen en dit van hun rechtverkrijgenden, gewijzigd bij de wetten van 
20 april 1965 en 11 juli 1969, blijft in voorkomend geval van toepassing in de 
gevallen bedoeld onder artikel 17. In de overige gevallen wordt zij opgeheven. 

 
 § 2. Aangevuld bij de wet van 22 januari 1981, art. 17 (1). 
 
 De bepalingen vervat in het koninklijk besluit van 1 juli 1970 ter uitvoering van 

artikel 24 van de wet van 10 maart 1925 tot regeling van de openbare onder-
stand worden opgeheven voor zover ze betrekking hebben op de pensioenre-
geling ten voordele van de voorzitters van de commissies van openbare onder-
stand en van hun rechtverkrijgenden. Deze bepalingen blijven evenwel van 
toepassing op de gevallen bedoeld in artikel 17, § 1. 

 
Art. 18bis Ingevoegd bij de wet van 22 januari 1981, art. 18 (wijzigt artikel 113 van de wet 

van 14 februari 1961) (1). 
 
Art. 19 Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 juni 1976. 
 
                                                 
1  Met ingang van 1 mei 1981. 
2  Met ingang van 15 februari 1987. 
3  Met ingang van 1 januari 2001. 
4  Deze bepaling werd toegevoegd bij art. 245 van de wet van 25 januari 1999 met uitwerking op 1 ja-

nuari 1999. De op 31 december 1998 lopende pensioenen kunnen op verzoek van de betrokkene 
herzien worden overeenkomstig de hierna volgende regels : 

 1° voor de pensioenen die ingegaan zijn vanaf 1 januari 1990, wordt het nominale bedrag van 
het pensioen van kracht op de datum waarop de herziening uitgevoerd moet worden, verme-
nigvuldigd met de verhouding tussen het nominale bedrag dat het pensioen oorspronkelijk 
zou hebben bereikt indien het was vastgesteld rekening houdend met de bepalingen van de 
artikelen 244 en 245, en het oorspronkelijke nominale bedrag; 

 2° voor de pensioenen die ingegaan zijn vóór 1 januari 1990, wordt het nominale bedrag van het 
pensioen van kracht op de datum waarop de herziening uitgevoerd moet worden, vermenig-
vuldigd met de verhouding tussen het nominale bedrag dat het pensioen oorspronkelijk zou 
hebben bereikt indien het was vastgesteld rekening houdend met de bepalingen van de arti-
kelen 244 en 245, en het oorspronkelijke nominale bedrag; daarbij moeten deze laatste twee 
bedragen naar behoren omgezet worden naar het spilindexcijfer 138,01. Voor deze omzet-
ting wordt toepassing gemaakt van de bepalingen van artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet 
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van 2 januari 1990 houdende tijdelijke toekenning van een pensioencomplement aan sommi-
ge gepensioneerden van de openbare sector. 

 De herziening heeft uitwerking op 1 januari 1999. (Wet van 25 januari 1999, art. 249). 
5  Met ingang van 1 januari 2012 
6  Met ingang van 1 januari 1989. 
7  Met ingang van 1 januari 2002. 
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Wet van 24 december 1976  
(Staatsblad 28 december) 
 
betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 22 december 1977 (Staatsbl. 24 december), de K.B.'s nr. 23 van 
27 november 1978 (Staatsbl. 13 december), nr. 63 van 20 juli 1982 (Staatsbl. 29 juli) en nr. 418 
van 16 juli 1986 (Staatsbl. 30 juli), de wet van 20 juli 1991 (Staatsbl. 1 augustus), het K.B. van 
20 juli 2000 (Staatsbl. 30 augustus - eerste uitgave), de wetten van 6 mei 2002 (Staatsbl. 
30 mei - tweede uitgave), 3 februari 2003 (Staatsbl. 13 maart - eerste uitgave), 4 maart 2004 
(Staatsbl. 26 maart - derde uitgave), het K.B. van 21 januari 2007 (Staatsbl. 6 februari) en de 
wet van 24 oktober 2011 (Staatsbl. 3 november). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK IV. Openbaar Ambt 
 
 Afdeling 1. Verjaring van schuldvorderingen voortvloeiend uit bedragen die 

inzake pensioenen onverschuldigd werden uitbetaald aan gewezen perso-
neelsleden van de overheidssector, alsmede aan hun rechthebbenden  

 
Art. 58 Gewijzigd bij het K.B. nr. 23 van 27 november 1978, art. 13 en de wetten van 6 mei 

2002, art. 29, 4 maart 2004, art. 10 en 24 oktober 2011, art. 47. 
 
 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de schuldvorderingen die 

voortvloeien uit sommen die inzake pensioenen onverschuldigd uitbetaald werden 
door : 

 
 a) de Openbare Schatkist; 
 
 b) de provinciën, de gemeenten, de agglomeraties en de federaties van gemeen-

ten, de commissies voor de cultuur, de verenigingen van gemeenten of de aan 
de provinciën en aan de gemeenten ondergeschikte organismen; 

 
 c) de instellingen waarop het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935 tot 

vaststelling van het statuut der pensioenen van het personeel der zelfstandige 
openbare inrichtingen en der regieën ingesteld door de Staat, toepasselijk is; 

 
 d) DE POST; 
 
 e) de Regie voor Maritiem Transport; 
 
 f) de instellingen waarop de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van 

het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun 
rechthebbenden toepasselijk is verklaard; 

 
 g) de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen; 
 
 h) het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie (1) ; 
 

i) het Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels (2); 
  
 j)  het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO 
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 Onder pensioenen in de zin van deze wet moet worden verstaan : de pensioenen, 
de voorschotten daarop, de vergoedingen, renten of uitkeringen die een toebehoren 
vormen van de pensioenen of ermee gelijkgestelden, alsmede de vergoedingen toe-
gekend krachtens de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor ar-
beidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroeps-
ziekten in de overheidssector. 

 
Art. 59 Gewijzigd bij het K.B. nr. 418 van 16 juli 1986, art. 3, het K.B. van 20 juli 2000, art. 2, 

de wet van 3 februari 2003, art. 54 en het K.B. van 21 januari 2007, art. 1.. 
 
 §1. Vervangen bij het K.B. nr. 418 van 16 juli 1986, art. 3.  
 
 De sommen die inzake pensioenen ten onrechte uitbetaald werden door de in artikel 

58 vermelde machten en organismen, blijven verworven door hen die ze hebben 
ontvangen, als de terugbetaling niet gevraagd werd binnen een termijn van zes 
maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand gedurende welke de uitbe-
taling is geschied. 

 
 In afwijking van het eerste lid kunnen de ten onrechte uitbetaalde bedragen waarvan 

de terugbetaling niet gevorderd werd binnen de in het eerste lid of in § 2 van dit arti-
kel vastgestelde termijn, evenwel ten voordele van de schuldeiser afgehouden wor-
den van de vervallen en nog niet uitbetaalde bedragen die inzake pensioenen ver-
schuldigd zijn door die machten en organismen evenals van de vervallen en nog niet 
uitbetaalde bedragen die verschuldigd zijn door de organismen bedoeld in artikel 
1410, § 4, eerste lid, van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk 
Wetboek. 

 
 De afhouding is beperkt tot de op de datum van de afgifte van de in artikel 60 voor-

ziene opvordering vervallen en nog niet uitbetaalde bedragen. Zij gebeurt op schrif-
telijke aanvraag van de schuldeiser aan de schuldenaar van de voormelde bedra-
gen. Zij wordt door middel van een ter post aangetekende brief betekend door de 
schuldeiser aan de persoon die de ten onrechte uitbetaalde bedragen ontvangen 
heeft. 

  
 De terugvordering mag in geen enkel geval betrekking hebben op bedragen die ten 

onrechte uitbetaald werden meer dan tien jaar vóór de eerste januari van het jaar dat 
volgt op de datum van de afgifte van de in artikel 60 voorziene opvordering. 

 
 § 2. Vervangen bij de wet van 3 februari 2003, art. 54, a) (3) en gewijzigd bij het K.B. 

van 21 januari 2007, art. 1. 
 
 De in § 1 vastgestelde termijn wordt tot drie jaar (4) opgevoerd indien de onverschul-

digde sommen werden verkregen : 
 
 1° door bedrieglijke handelingen of door valse of bewust onvolledige verklaringen; 
 
 2° als gevolg van het niet-afleggen, door de schuldenaar, van de verklaring van 

wijziging van burgerlijke stand die is voorgeschreven door een wettelijke of be-
stuursrechtelijke bepaling of die volgt uit een vroeger aangegane verbintenis; 

 
 3° als gevolg van het feit dat het werkelijke bedrag van de in de artikelen 123, 

125, § 2, 1°, of 137bis, van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en di-
verse bepalingen, bedoelde inkomsten verschillend is van het bedrag dat in 
aanmerking werd genomen op basis van de door betrokkene afgelegde verkla-
ringen. (5) 
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 § 3. Behalve wanneer de onverschuldigde betaling haar oorsprong vindt in arglist of 

bedrog, gaat de terugvordering van het onverschuldigd betaalde teniet bij het overlij-
den van de schuldenaar indien, op de dag van het overlijden, de opvordering waar-
van sprake is in artikel 58 hem niet was betekend. 

 
 De bepalingen van deze paragraaf vormen evenwel geen beletsel voor het verhalen 

van het onverschuldigd uitbetaalde op de achterstallen, die op de dag van het over-
lijden vervallen en niet uitbetaald waren. 

 
 § 4. Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 2 en de wet van 3 februari 2003, art. 

54, b), 1° en 2°.  
 
 Geen terugbetaling wordt gevorderd van sommen die inzake pensioenen onver-

schuldigd werden uitbetaald en waarvan het totale bedrag 75,00 EUR (6) niet over-
schrijdt. 

 
 Het in het eerste lid bepaalde bedrag is gekoppeld aan het op 1 januari 2003 toe-

passelijk indexcijfer van de consumptieprijzen. Het wordt jaarlijks op 1 januari aan-
gepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen op dezelfde wij-
ze als de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de Openbare Schatkist. (7) 

 
 § 5. Geen verhaal kan worden genomen op de ordonnateur of op de rekenplichtige, 

die verantwoordelijk zijn voor een ten onrechte uitgevoerde betaling waarvan de te-
rugvordering onmogelijk is geworden krachtens de voorafgaande bepalingen. 

 
Art. 60 Benevens de stuitingsdaden waarin het Burgerlijk Wetboek, voorziet, wordt de verja-

ring gestuit door een opvordering, aan de schuldenaars betekend door middel van 
een ter post aangetekende brief met vermelding van : 

 
 1° het nieuwe jaarlijkse brutobedrag; 
 
 2° de bepalingen in strijd waarmee de betalingen werden gedaan. 
 
 Te rekenen vanaf de afgifte van de aangetekende brief kan de terugvordering gedu-

rende vijf jaar worden vervolgd. 
 
Art. 61 Wijzigt de wet van 6 februari 1970. 
 
Art. 62 De artikelen 58 tot 61 treden in werking op de eerste dag van de maand die volgt op 

die gedurende welke zij in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt (8). 
 
 Afdeling 4. Maatregelen betreffende de pensioengerechtigde leeftijd van som-

mige leden van het onderwijs 
 
Art. 71 Aangevuld bij de wet van 20 juli 1991, art. 90. 
 
 De leden van het kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, normaal-, technisch, 

kunst- of zeevaartonderwijs wier pensioen ten laste van de Staatskas komt, en die 
behoren tot een onderwijsinrichting waarvan het statuut gewijzigd is tengevolge van 
een overname door een andere inrichtende macht of tengevolge van een wijziging 
van het onderwijstype, kunnen het rustpensioen bekomen op de leeftijd vastgesteld 
door de bepalingen die op hen van toepassing waren op het ogenblik van de be-
doelde wijziging. 
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 Hetzelfde geldt voor de leden van het onderwijzend personeel die aan een andere 
onderwijsinrichting werden verbonden ingevolge maatregelen die door de inrichten-
de machten werden getroffen. 

 
 De voorgaande bepalingen zijn slechts van toepassing indien de diensten verricht 

vóór de bedoelde wijziging op 31 december 1991 rechten konden verlenen op een 
pensioen ten laste van de Openbare Schatkist overeenkomstig de op die datum van 
kracht zijnde regeling. (9) 

 
Art. 72 Artikel 71 treedt in werking op 1 juli 1975. 
 
 Afdeling 5. Maatregelen betreffende de emeritaatspensioenen 
 
Art. 73 Gewijzigd bij de wet van 22 december 1977, art. 127 (10). 
 
 Onverminderd de bepalingen van artikel 10 van de overgangsbepalingen van de wet 

van 10 oktober 1967 op het Gerechtelijk Wetboek, mag vanaf 1 januari 1977 het 
nominaal bedrag der pensioenen die behoren tot een regime dat in het emeritaat 
voorziet, niet hoger liggen dan het maximum van de weddeschaal die verbonden is 
aan de functie die de betrokkenen het laatst uitoefenden; dit maximum blijft echter, 
zoals de activiteitswedden, onderworpen aan de afhoudingen ten bate van het 
Fonds voor de overlevingspensioenen. 

 
 Het in het voorgaande lid vastgestelde maximumbedrag is vanaf 1 januari 1977 

eveneens van toepassing op de op 31 december 1976 lopende pensioenen die be-
horen tot een regime dat in het emeritaat voorziet. 

 
 
                                                 
1  Art. 58, eerste lid, h) werd toegevoegd bij art. 29 van de wet van 6 mei 2002 met uitwerking op 1 april 

2001. 
2  Art. 58, eerste lid, i) werd toegevoegd bij art. 10 van de wet van 4 maart 2004 met ingang van 10 mei 

2004. 
3  Met ingang van 1 januari 2003. 
4  De woorden ‘vijf jaar’ werden vervangen door de woorden ‘drie jaar’ bij art. 1 van het K.B. van 

21 januari 2007 met uitwerking op 1 januari 2006. Dit K.B. is eveneens van toepassing op de op die 
datum lopende pensioenen en cumulaties. 

5  De toepassing van artikel 59, § 2, 3° mag niet tot gevolg hebben dat sommen die ten onrechte wer-
den betaald vóór 1 juli 2002 en die verjaard waren op basis van de bepalingen zoals ze luidden vóór 
de wijziging ervan door artikel 54 van de wet van 3 februari 2003, worden teruggevorderd. 

6  Het bedrag van 7,50 EUR werd vervangen door 75,00 EUR met ingang van 1 januari 2003 (Wet 
3 februari 2003, art. 54, b), 1°). 

7  Dit lid werd vervangen met ingang van 1 januari 2003 (Wet 3 februari 2003, art. 54, b), 2°) 
8  Op 1 januari 1977. 
9  Het derde lid treedt in werking op 1 januari 1992. 
10  Met uitwerking op 1 januari 1977. 
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(Staatsblad 12 maart) 
 
houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het 
indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. 
 
Gewijzigd bij : het K.B. nr. 178 van 30 december 1982 (Staatsbl. 13 januari 1983), het K.B. van 
24 december 1993 (Staatsbl. 31 december) en de wetten van 2 januari 2001 (Staatsbl. 3 januari 
- tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 januari - tweede uitgave) en 19 juli 2001 (Staatsbl. 28 juli 
- tweede uitgave). 
 
Art. 1 § 1. In de mate dat de hierna vernoemde uitgaven, krachtens een wettelijke of re-

glementaire beschikking, gekoppeld zijn aan de schommelingen van het algemeen 
indexcijfer der kleinhandelsprijzen van het Rijk of van het algemeen indexcijfer der 
consumptieprijzen van het Rijk, en onverminderd andere wettelijke beschikkingen 
die sommige weddetoelagen gelijkstellen aan de bezoldigingen die aan het Rijksper-
soneel uitbetaald worden, zijn de bepalingen van deze wet van toepassing : 

 
 a) op de hierna vermelde uitkeringen ten laste van de Openbare Schatkist in de 

mate dat ze betrekking hebben op de personeelsleden of gewezen perso-
neelsleden van diensten van de overheidssector, gewezen beroepsperso-
neelsleden der kaders in Afrika, alsmede van ministers, van staatssecretaris-
sen, van bedienaars of gewezen bedienaars van de erediensten, van gewezen 
pleitbezorgers en van rechthebbenden van voornoemde personen : 

 
  1) wedden en lonen, 
  2) rust- en overlevingspensioenen en overlevingstegemoetkomingen, 
  3) renten tot schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 

op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten, 
  4) koloniale invaliditeitspensioenen en -overlevingsrenten, 
  5) toelagen met uitsluiting van de sociale uitkeringen van de sociale ze-

kerheid, 
  6) tegemoetkomingen en vergoedingen, 
 
 b) 1) op oorlogspensioenen, -renten en -vergoedingen, 
  2) op vergoedingspensioenen toegekend aan de militaire invaliden van 

vredestijd en aan hun rechthebbenden, 
 
 c) op bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij het berekenen 

of toekennen van sommige der hierboven vernoemde uitgaven. 
 
 § 2. De Koning kan het stelsel van deze wet toepasselijk verklaren op andere dien-

sten van de overheidssector die Hij aanduidt, inzonderheid op de : 
 
 1. instellingen van openbaar nut, 
 2. provincies, 
 3. gemeenten, 
 4. verenigingen van de gemeenten en de inrichtingen die aan de provincies en de 

gemeenten ondergeschikt zijn, alsook de agglomeraties en de federaties van 
gemeenten. 

 
Art. 2 Voor de toepassing van deze wet, dient onder "spilindexen" te worden verstaan, de 

getallen behorend tot een reeks waarvan het eerste 114,20 is en elk van de volgen-
de bekomen wordt door het voorgaande te vermenigvuldigen met 1,02. 
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 Voor de berekening van elke spilindex worden de delen van honderdsten van een 
punt afgerond op het naasthogere honderdste of verwaarloosd, naargelang zij al dan 
niet 50 pct. van een honderdste bereiken. 

 
Art. 3 § 1. Worden gekoppeld aan de spilindex 114,20 de uitgaven en bezoldigingsgrenzen 

bedoeld in artikel 1, zoals zij op 1 januari 1971 werden vastgesteld op grond van de 
reglementering die er op die datum op toepasselijk was. 

 
 § 2. De uitgaven die per jaar worden vereffend, worden voorafgaand verhoogd met 

2,5 pct. van de sommen gekoppeld aan het indexcijfer 110 van de kleinhandelsprij-
zen van het Rijk. 

 
Art. 4 Gewijzigd bij het K.B. nr. 178 van 30 december 1982, art. 1 en aangevuld bij het K.B. 

van 24 december 1993, art. 18, § 2. 
 
 Iedere maal dat het overeenkomstig het tweede lid berekende indexcijfer der con-

sumptieprijzen 22n der spilindexen bereikt of er op teruggebracht wordt, worden de 
uitgaven en bezoldigingsgrenzen, gekoppeld aan de spilindex 114,20 opnieuw bere-
kend door de coëfficiënt 1,02n er op toe te passen waarin n de rang van bereikte spi-
lindex vertegenwoordigt (1). 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid wordt als het indexcijfer der consumptieprijzen 

van een maand beschouwd het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers van die 
maand en de drie daaraan voorafgaande maanden (1). 

 
 Te dien einde, wordt deze spilindex aangeduid met een volgnummer dat zijn rang 

opgeeft, het nummer 1 duidt de spilindex aan die volgt op de spilindex 114,20. 
 
 Voor het berekenen van de coëfficiënt 1,02n, worden de breuken van een tiendui-

zendste van een eenheid afgerond tot het hogere tienduizendste of weggelaten, 
naargelang zij al dan niet 50 pct. van een tienduizendste bereiken. 

 
 Vanaf 1 januari 1994 wordt enkel het daartoe berekende en benoemde indexcijfer in 

aanmerking genomen voor de toepassing van dit artikel. 
 
Art. 5 De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, al de in artikel 1 bedoelde 

elementen, zoals zij op een bepaalde datum vastgesteld zijn, koppelen aan de spi-
lindex die erop dezelfde datum op toepasselijk is. 

 
 Vanaf die datum wordt artikel 4 toegepast door, in de alinea's 1 en 2 van § 1, de spi-

lindex 114,20 te vervangen door de spilindex waaraan de elementen bedoeld in ali-
nea 1 van onderhavig artikel, opnieuw gekoppeld zijn. 

 
 Wat de uitgaven betreft die per jaar of per kwartaal vereffend worden, kan de Koning 

deze vooraf aanpassen in de mate die nodig is om ze op het niveau te brengen dat 
overeenstemt met de spilindex van toepassing op de in het eerste lid bedoelde da-
tum. 

 
Art. 6 Gewijzigd bij de wetten van 2 januari 2001, art. 26 en 19 juli 2001, art. 6 (2). 
 
 De verhoging of de vermindering wordt toegepast : 
 
 1° Voor de uitgaven die per jaar vereffend worden, met ingang van het burgerlijk 

jaar dat volgt op de maand waarvan het indexcijfer van de consumptieprijzen 
de spilindex bereikt die een wijziging rechtvaardigt en voor de eerste maal met 
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ingang van het kalenderjaar dat volgt op de datum van bekendmaking van de-
ze wet in het Belgisch Staatsblad; 

 
 2° Voor de uitgaven die per kwartaal vereffend worden, met ingang van het ka-

lenderkwartaal dat volgt op de maand waarvan het indexcijfer het cijfer bereikt 
dat een wijziging rechtvaardigt en voor de eerste maal met ingang van het ka-
lenderkwartaal dat volgt op de datum van bekendmaking van deze wet in het 
Belgisch Staatsblad; 

 
 3° In de andere gevallen, vanaf de eerste maand die volgt op de maand waarvan 

het indexcijfer het cijfer bereikt dat een wijziging rechtvaardigt. Voor de wedden 
en lonen bedoeld in artikel 1, § 1, a), 1), voor de pensioenen, tegemoetkomin-
gen en renten bedoeld in artikel 1, § 1, a), 2) tot en met 4) in de mate dat deze 
tijdens de maand die voorafgaat aan de maand waarop ze betrekking hebben 
of op de eerste werkdag van de betrokken maand worden betaald, alsook voor 
de toelagen, tegemoetkomingen en vergoedingen bedoeld in artikel 1, § 1, a), 
5) en 6), wordt de verhoging of de vermindering slechts toegepast vanaf de 
tweede maand volgend op de maand waarvan het indexcijfer het cijfer bereikt 
dat een wijziging rechtvaardigt. 

 
Art. 7 Vervangen door het K.B. nr. 178 van 30 december 1982, art. 2. 
 
 Diensten van de overheidssector die op 1 januari 1976 de in artikel 1, § 1, opgesom-

de uitgaven uitbetalen volgens een stelsel dat afwijkt van de bepalingen van de wet 
van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, 
pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de Openbare Schatkist, 
sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient ge-
houden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der ar-
beiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandi-
gen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, kunnen dit 
stelsel behouden voor zover de betrokken uitgaven gekoppeld zijn aan de schomme-
lingen van het algemeen indexcijfer der consumptieprijzen van het Rijk overeenkom-
stig de modaliteiten bepaald in artikel 4 (3). 

 
Art. 8 De wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, 

lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de Openbare 
Schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening 
dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid 
der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelf-
standigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, is niet 
meer van toepassing op de uitgaven die onder deze wet vallen. 

 
Art. 9 De Koning kan de bestaande wetsbepalingen wijzigen en opheffen om de tekst er-

van in overeenstemming te brengen met de bepalingen van deze wet.  
 
 
                                                 
1  Inwerkingtreding van beide leden : zie K.B. nr. 180 van 30 december 1982, art. 3, tweede lid 

(B.S. 18 januari 1983). 
2  Het 3° werd vervangen met uitwerking op 1 mei 2001 (Wet 19 juli 2001, art. 6 en 67) 
3  Inwerkingtreding : zie K.B. nr. 180 van 30 december 1982, art. 3, tweede lid (B.S. 18 januari 1983). 

Indien aan de voorwaarden bepaald in de nieuwe tekst van art. 7 niet is voldaan uiterlijk één jaar na 
de inwerkingtreding ervan, vinden de andere bepalingen van de wet van 1 maart 1977 van rechtswe-
ge toepassing.(K.B. nr. 178 van 30 december 1982, art. 3). 
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Wet van 15 juli 1977  
(Staatsblad 1 september) 
 
betreffende de rust- en overlevingspensioenen van de personeelsleden van de Rijkspsychiatri-
sche ziekenhuizen en van de weldadigheidsgestichten ingesteld door de Staat. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 15 mei 1984 (Staatsbl. 22 mei). 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wet van 15 mei 1984, art. 89. 
 
 De personeelsleden van de Rijkspsychiatrische ziekenhuizen en van de weldadig-

heidsgestichten ingesteld door de Staat met inbegrip van het Koninklijk Gesticht van 
Mesen (1) die in het bezit zijn van een vaste of een door de krachtens een wet daar-
mee gelijkgestelde benoeming genieten een zelfde rustpensioenregeling als de per-
soneelsleden van 's Rijks algemeen bestuur. 

 
 Hun pensioenen worden verleend en uitbetaald door de Staat; zij zijn ten laste van 

de Openbare Schatkist. 
 
Art. 2 Opgeheven bij de wet van 15 mei 1984, art. 26, 48) vanaf 1 juni 1984. 
 
 § 1. De pensioenregeling voor weduwen en wezen van het burgerlijk Rijkspersoneel 

vindt toepassing op de in artikel 1 bedoelde personeelsleden en op dezer rechtver-
krijgenden. 

 
 § 2. De krachtens § 1 verleende pensioenen zijn ten laste van de Openbare Schat-

kist. 
 
 § 3. De in uitvoering van § 1 gedane afhoudingen op de wedde van de bij artikel 1 

bedoelde personeelsleden evenals de bijdragen voortvloeiend uit de verbintenissen 
die zij onderschrijven worden in de Openbare Schatkist gestort. 

 
Art. 4 De op de datum van de inwerkingtreding van deze wet lopende rustpensioenen en 

aandelen van rustpensioenen worden overgenomen door de Staat en komen ten las-
te van de Openbare Schatkist. 

 
Art. 5 Vervangen bij de wet van 15 mei 1984, art. 90, met uitwerking op 1 januari 1978 

("1 januari 1976" vervangen door "1 januari 1978"). 
 
 Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1978.  
 
 
 
                                                 
1  De woorden "met inbegrip van het koninklijk gesticht van Mesen" ingevoegd bij de wet van 15 mei 

1984, art. 89 met ingang van 1 januari 1978. 
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Wet van 20 juli 1977  
(Staatsblad 6 oktober) 
 
tot wijziging van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, van de wet 
van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel en 
van de wet van 16 juni 1970 betreffende de bonificaties wegens diploma's inzake pensioenen 
van leden van de het onderwijs. 
 
Art. 4 De op de datum van inwerkingtreding van deze wet lopende pensioenen worden op 

verzoek van de betrokkenen herzien, rekening houdend met het bepaalde in de arti-
kelen 1 en 3, overeenkomstig de door de Koning bepaalde wijze (1). 

 
Art. 5 Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die geduren-

de welke zij in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 
 
 
                                                 
1  Voor de uitvoeringsmodaliteiten zie het K.B. van 29 maart 1978. 
 



 

© PDOS – mei 2006  

Wet van 22 december 1977  
(Staatsblad 24 december) 
 
betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978. 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK IV. Wijzigingen aan de wetten inzake de pensioenen ten laste van 

de Openbare Schatkist 
 
 Afdeling 3 
 
 Maatregelen betreffende toepassing van de wet van 28 april 1958 betreffende het 

pensioen van het personeel van sommige organismen van openbaar nut alsmede 
van hun rechthebbenden. 

 
Art. 118 De bepalingen van artikel 1 van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een 

zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de pri-
vé-sector worden toepasselijk verklaard op het Nationaal pensioenfonds voor Mijn-
werkers, voor wat betreft zijn personeelsleden onderworpen aan het Voorzorgsfonds 
ingesteld bij het bedoeld nationaal Fonds, die in dienst waren op 1 januari 1974 en 
dit voor de periode voorafgaand aan deze datum. 

 
 Te dien einde worden deze personeelsleden geacht de hoedanigheid te hebben van 

bedienden onderworpen aan het pensioenstelsel van de Maatschappelijke Zeker-
heid. 

 
 Het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers is belast met het uitvoeren van de 

bewerkingen betreffende de berekeningen en de regularisaties die nodig zijn voor de 
toepassing van dit artikel. 

 
Art. 119 De subrogatie voorzien bij artikel 13 van de wet van 28 april 1958 betreffende het 

pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van 
hun rechthebbenden wordt wat de personeelsleden van het Nationaal Pensioen-
fonds voor Mijnwerkers betreft die hun ambt vóór 1 januari 1974 hebben neergelegd, 
alsmede voor hun rechthebbenden, beperkt tot de rente die voortvloeit uit de kapita-
lisatie van de bijdragen gestort in het Voorzorgsfonds ingesteld bij het Nationaal 
Pensioenfonds voor Mijnwerkers. 

 
Art. 120 De artikelen 118 en 119 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 1974. 
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Wet van 7 maart 1978  
(Staatsblad 23 maart, err. 6 april) 
 
betreffende de mogelijkheid van vervroegde pensionering voor sommige gemeentesecretaris-
sen en gemeenteontvangers, die niet als zodanig zijn herbenoemd in gemeenten die door sa-
menvoeging zijn ontstaan of bij een aanhechting betrokken, alsmede voor sommige secretaris-
sen en ontvangers van de randfederaties. 
 
Art. 1 Deze wet is van toepassing op de gemeentesecretarissen en de gemeenteont-

vangers die vast benoemd waren in een gemeente betrokken bij een samen-
voeging of een aanhechting, en in de nieuwe gemeente niet in dezelfde graad 
zijn herbenoemd. 

 
 Zij is evenwel niet van toepassing : 
 
 - op degenen die bij hun eerste benoeming in de nieuwe gemeente een 

graad hebben verkregen waaraan een hogere weddeschaal is verbonden dan 
die welke zij genoten vóór de samenvoeging of de aanhechting; 

 
 - op degenen die sedert hun eerste benoeming in de nieuwe gemeente 

een graad hebben verkregen waaraan een hogere weddeschaal is verbonden 
dan die welke zij genoten op het ogenblik van die eerste benoeming. 

 
Art. 2 De ambtenaren bedoeld in artikel 1, eerste lid, kunnen op hun verzoek en on-

geacht hun anciënniteit vervroegd op pensioen gesteld worden zodra zij de 
leeftijd van 57 jaar bereiken. 

 
 Het verzoek wordt bij aangetekende brief gericht aan het college van burge-

meester en schepenen, dat het voorlegt aan de eerstvolgende raadsvergade-
ring. De raad kan het verzoek afwijzen indien hij oordeelt dat vervroegde pen-
sionering indruist tegen de belangen van een goed bestuur. Is binnen zes 
maanden na ontvangst van de brief geen beslissing genomen, dan wordt de 
raad geacht het verzoek te hebben ingewilligd. 

 
 Indien de ambtenaren bedoeld in artikel 1, eerste lid, het verzoek hebben inge-

diend of opnieuw hebben ingediend ten vroegste zes maanden vóór de maand 
tijdens welke zij 60 jaar oud worden, krijgen zij automatisch vervroegd pensi-
oen vanaf de eerste dag van de zevende maand na die waarin het college van 
burgemeester en schepenen hun verzoek heeft ontvangen. 

 
Art. 3 De pensioenen krachtens deze wet toegekend aan de ambtenaren bedoeld in 

artikel 1, eerste lid, worden vastgesteld met inachtneming van hun diplomabij-
slagen bedoeld bij de wet van 9 juli 1969, van alle diensten die zij sinds de leef-
tijd van 19 jaar hebben verricht in gemeentelijke betrekkingen en van hun mili-
taire en oorlogsdiensten, naar rato van één zestigste per jaar van de gemiddel-
de wedde van de laatste vijf dienstjaren, zonder dat het bedrag ervan drie vier-
de van dat gemiddelde mag overschrijden. 

 
 De tijdsbonificaties wegens gevangenschap, deportatie, werkelijke aanwezig-

heid in het korps in de op oorlogsvoet gestelde legers, dan wel wegens dien-
sten verricht in de verzetsorganisaties bedoeld bij de wetten van 19 september 
1945, 16 februari 1946 en 1 september 1948 kunnen steeds gevolg hebben 
binnen de maximumgrens van negen tiende van datzelfde gemiddelde. 
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Art. 4 Voor de toepassing van artikel 3 worden de dienstjaren van een secretaris die 
op 31 december 1976 als zodanig werkzaam was in meer dan een gemeente, 
slechts medegerekend ten belope van het gemiddelde van die gezamenlijke 
dienstjaren. 

 
 De gezamenlijke wedden verbonden aan die betrekkingen worden als een en-

kele wedde beschouwd. 
 
Art. 5 De gemeente die door samenvoeging is ontstaan, draagt zorg voor de uitkering 

van het pensioen. 
 
 In voorkomend geval wordt de last van de pensioenen over de betrokken ge-

meenten omgeslagen overeenkomstig de door de Koning vastgestelde regels 
(1). 

 
 Zodra de betrokkenen in hun pensioenregeling de minimumleeftijd van inruste-

stelling bereiken, wordt hun pensioen overeenkomstig die regeling vastgesteld 
zonder dat het anciënniteitsvereiste hun kan tegengeworpen worden. 

 
Art. 6 De overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van ambtena-

ren als bedoeld in deze wet, worden vastgesteld overeenkomstig de regels van 
het pensioenstelsel dat op die ambtenaren van toepassing is op 31 december 
1976. 

 
Art. 7 In afwijking van de wettelijke bepalingen in de pensioenregeling van de wet van 

25 april 1933, hebben de weduwen van ambtenaren als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, die getrouwd zijn na hun inrustestelling aanspraak op het overle-
vingspensioen, zelfs ingeval de duur van de pensioengerechtigde diensten 
minder dan twintig jaar bedraagt. 

 
 De voorwaarde van één jaar huwelijk gesteld door de desbetreffende wettelijke 

bepalingen, blijft evenwel gehandhaafd. 
 
Art. 8 Onverminderd de bepalingen van artikel 2, laatste lid, gaan de rustpensioenen 

krachtens deze wet toegekend, in op de eerste dag van de maand van de uit-
drukkelijke of stilzwijgende beslissing van de gemeenteraad. 

 
Art. 9 De bepalingen van de artikelen 1 tot 8 zijn mutatis mutandis van toepassing op 

de secretarissen en de ontvangers van de randfederaties die door de wet van 
30 december 1975 zijn opgeheven.   

 
                                                 
1  Zie K.B. van 12.9.1978 (B.S. 26 september), opgenomen in het recueil. 
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Wet van 5 augustus 1978  
(Staatsbl. 17 augustus) 
 
houdende economische en budgettaire hervormingen. 
 
Gewijzigd bij

 

 : de wetten van 8 augustus 1980 (Staatsbl. 15 augustus), 10 februari 1981 
"Openbare sector" (Staatsbl. 14 februari), de programmawet van 2 juli 1981 (Staatsbl. 8 juli), de 
K.B.'s nrs. 30 van 30 maart 1982 (Staatsbl. 1 april) en 51 van 2 juli 1982 (Staatsbl. 9 juli), de 
wetten van 6 juli 1982 (Staatsbl. 17 augustus), 30 december 1982 (Staatsbl. 12 februari 1983), 
15 mei 1984 (Staatsbl. 22 mei), het K.B. van 29 januari 1985 (Staatsbl. 8 februari), de pro-
grammawetten van 30 december 1988 (Staatsbl. 5 januari 1989) en 6 juli 1989 (Staatsbl. 8 ju-
li),de K.B.'s van 20 juni 1990 (Staatsbl. 29 juni) en 17 december 1990 (Staatsbl. 26 januari 
1991), de wetten van 21 mei 1991 (Staatsbl. 20 juni) en 20 juli 1991 (Staatsbl. 1 augustus), het 
K.B. van 17 oktober 1991 (Staatsbl. 1 november), de wetten van 26 juni 1992 (Staatsbl. 30 ju-
ni), 30 december 1992 (Staatsbl. 9 januari 1993), 5 april 1994 (Staatsbl. 7 mei), 24 december 
1999 (Staatsbl. 31 december - derde uitgave), het K.B. van 20 juli 2000 (Staatsbl. 30 augustus - 
eerste uitgave), de wetten van 6 mei 2002 (Staatsbl. 30 mei - tweede uitgave), 3 februari 2003 
(Staatsbl. 13 maart - eerste uitgave), 4 maart 2004 (Staatsbl. 26 maart - derde uitgave), de pro-
grammawet van 27 december 2004 (Staatsbl. 31 december - tweede uitgave), de wet van 
12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart), het K.B. van 
28 december 2006 (Staatsbl. 29 december – achtste uitgave; errata Staatsbl. 24 en 30 januari 
2007), de wet van 25 april 2007 (Staatsbl. 11 mei), het K.B. van 19 juli 2007 (Staatsbl. 8 augus-
tus) en de wet van 24 oktober 2011 (Staatsbl. 3 november). 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL V. PENSIOENEN 
 
 HOOFDSTUK II. Pensioenen van de openbare sector 
 
 Sectie I. Maximumbedragen en cumulatieregelen 
 
Art. 38 Gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1980, art. 229 en 10 februari 1981, art. 

1, het K.B. nr. 51 van 2 juli 1982, art. 1 en de wetten van 30 december 1982, 
art. 2, 6 mei 2002, art. 30, 4 maart 2004, art. 11 en 24 oktober 2011, art. 48. 

 
 Niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of  contractuele bepa-

ling, is deze sectie van toepassing : 
 
 1° op de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de Openbare schat-

kist, met inbegrip van : 
 
  - die toegekend aan de personen die hun recht op pensioen putten 

uit een regeling die in het emeritaat voorziet; 
  - de pensioenen der gewezen pleitbezorgers; 
  - de rust-, invaliditeits- of overlevingspensioenen van het gewezen 

beroepspersoneel van de kaders in Afrika; 
 
 1°bis op de wettelijke voordelen en op de aanvullende voordelen inzake rust-

pensioen toegekend aan personen die werden aangesteld om een ma-
nagement- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst ; (1) 

 
 2° op de rust- of overlevingspensioenen en andere als pensioen geldende 

voordelen toegekend aan de personeelsleden, alsmede aan de door de 
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Koning of door de met benoemingsbevoegdheid beklede vergadering be-
noemde leden van de beheers-, bestuurs- en directieorganen : 

  a) van de provinciën, de gemeenten, de agglomeraties van gemeen-
ten, de federaties van gemeenten, de verenigingen van gemeenten 
en de commissies voor de cultuur; 

  b) van de instellingen waarop het koninklijk besluit nr. 117 van 27 fe-
bruari 1935 tot vaststelling van het statuut der pensioenen van het 
personeel der zelfstandige openbare inrichtingen en der regieën in-
gesteld door de Staat, van toepassing is; 

  c) van DE POST; 
  d) van de Regie voor Maritiem Transport; 
  e) van de instellingen van openbaar nut waarop de wet van 16 maart 

1954, betreffende de controle op sommige instellingen van open-
baar nut, van toepassing is; 

  f) van de instellingen waarop de wet van 28 april 1958 betreffende het 
pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar 
nut alsmede van hun rechthebbenden van toepassing is; 

  g) van de andere door de Staat, de provinciën en de gemeenten opge-
richte instellingen, met als oogmerk het algemeen nut, alsmede van 
de openbare kredietinstellingen, voordien niet bedoeld, en onder 
welke juridische vorm zij ook mogen zijn tot stand gebracht; 

  h) van de geïntegreerde politie; (2) 
  i) het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO 
 
 3° op de rust- of overlevingspensioenen toegekend aan de leden van de 

Bestendige Deputatie, aan de burgemeesters en schepenen, alsmede 
aan de mandatarissen van de agglomeraties, de federaties van gemeen-
ten, de verenigingen van gemeenten en andere instellingen opgericht 
door de provincies en gemeenten met het oog op het openbaar nut, on-
geacht de rechtsvorm waarin ze zijn opgericht, de cultuurcommissies van 
de Brusselse agglomeratie en de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn. 

 
Art. 39 Gewijzigd en aangevuld bij de wetten van 8 augustus 1980, art. 230 en 10 fe-

bruari 1981, art. 2, de K.B.'s van 29 januari 1985, art. 22, 1°, 20 juni 1990, art. 
11, 1°, 17 oktober 1991, art. 1, 1° (3), de wet van 26 juni 1992, art. 144, 1° en 
het K.B. van 20 juli 2000, art. 2 (4). 

 
 Onverminderd de toepassing van de bepalingen van Titel V van de wet van 26 

juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, mogen de in artikel 38 be-
doelde rustpensioenen de 3/4 niet overschrijden van de wedde die als grond-
slag voor de uitkering heeft gediend. De toegekende tijdsbonificaties uit hoofde 
van hechtenis, deportatie, militaire oorlogsdiensten en ermede gelijkgestelde 
diensten hebben evenwel uitwerking tot de uiterste grens der 9/10 van die 
wedde (5). 

 
 Bovendien mogen die pensioenen, met inbegrip van de voormelde bonificaties, 

alsook de in artikel 38 bedoelde overlevingspensioenen, niet meer bedragen 
dan 46.882,74 EUR per jaar (5). Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer 
138,01 van de consumptieprijzen en schommelt op de wijze vastgesteld door 
de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige 
uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 
van het Rijk worden gekoppeld. 
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 Voor de toepassing van de hierbovenvermelde maximumbedragen, worden de 
pensioenen, pensioenaanvullingen, renten, toelagen, en andere als pensioen 
geldende voordelen met betrekking tot dezelfde loopbaan en tot dezelfde peri-
ode van beroepsactiviteit samengeteld. De eventuele vermindering wordt bij 
voorrang toegepast op het pensioengedeelte dat rechtstreeks ten laste valt van 
de openbare macht, van de werkgever of van het door hem opgerichte pensi-
oenfonds en vervolgens, op het pensioengedeelte ten laste van de pensioen-
regeling voor werknemers of voor zelfstandigen. 

 
 De toepassing van het in het eerste lid bepaalde maximumbedrag mag even-

wel niet tot gevolg hebben dat een kerkelijk pensioen lager komt te liggen dan 
de wedde van een onderpastoor, dominee, van kapelaan van de Anglikaanse 
eredienst (naargelang van de kerk waaraan de betrokkene verbonden was), 
van officiant, van iman, van aalmoezenier 1ste en 2de klasse verbonden aan 
het Ministerie van Landsverdediging, of van de minimumwedde van aalmoeze-
nier verbonden aan een ander ministerieel departement, of van de gemiddelde 
wedde die tot grondslag heeft gediend voor de berekening van het pensioen 
indien zij lager is dan een van de hierboven bedoelde wedden naargelang de 
uitgeoefende bediening. 

 
 De beperking in het eerste lid is niet toepasselijk op de pensioenen die ingang 

vonden voor 1 oktober 1980. 
 
Art. 40 Gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1980, art. 231, 10 februari 1981, art. 3 

en de K.B.'s nr. 30 van 30 maart 1982, art. 1, 20 juni 1990, art. 11, 2°, 17 okto-
ber 1991, art. 1, 2° (3) en 20 juli 2000, art. 2 (4). 

 
 De onderlinge cumulatie van meerdere in artikel 38 vermelde pensioenen, en 

de cumulatie van deze pensioenen met een rust- of overlevingspensioen als 
werknemer, als zelfstandige of als begunstigde van de Overzeese Sociale Ze-
kerheid, mag niet meer bedragen dan 46.882,74 EUR per jaar (6). Dit bedrag is 
gekoppeld aan het indexcijfer 138,01 van de consumptieprijzen en schommelt 
op de wijze vastgesteld door de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van 
een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer 
van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. 

 
 Voor de toepassing van het voormelde plafond worden de pensioenen, pensi-

oenaanvullingen, renten, toelagen en andere als rust- en overlevingspensioe-
nen geldende voordelen samengeteld. 

 
Art. 40bis Ingevoegd bij het K.B. nr. 30 van 30 maart 1982, art. 2 en gewijzigd bij de wet 

van 15 mei 1984, art. 92, de programmawet van 6 juli 1989, art. 51, de K.B.'s 
van 20 juni 1990, art. 11, 3°  en 17 december 1990, art. 1, de wet van 20 juli 
1991, art. 94 (7), en de K.B.’s van 20 juli 2000, art. 2 en 19 juli 2007, art. 
1 en 2 (5). 

 
 § 1. Vervangen bij de wet van 15 mei 1984, art. 92, § 1 (8) en gewijzigd bij de 

programmawet van 6 juli 1989, art. 51 (9), de K.B.'s van 20 juni 1990, art. 11, 3) 
(10) en 17 december 1990, art. 1 (11), de wet van 20 juli 1991, art. 94 (12) en de 
K.B.’s van 20 juli 2000, art. 2 (4) en 19 juli 2007, art. 1 en 2. 

 
 Onverminderd de latere toepassing van het in artikel 40 bedoelde absoluut 

maximum, mogen de in artikel 38 bedoelde overlevingspensioenen slechts ge-
cumuleerd worden met in datzelfde artikel bedoelde rustpensioenen ten belope 
van 55 pct. van de maximumwedde van de weddeschaal verbonden aan de 
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laatste graad van de overleden echtgenoot, die in aanmerking genomen wordt 
voor de berekening of voor de laatste herziening van het hoogste der overle-
vingspensioenen. Die maximumwedde wordt in voorkomend geval verhoogd 
met de bijkomende weddevoordelen die in aanmerking komen voor de bereke-
ning van dat overlevingspensioen, met uitsluiting van de vergoedingen en toe-
lagen toegekend voor activiteiten die de beschouwde functie aanvullen of er-
aan verbonden zijn. 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid worden de pensioenen, pensioenaanvul-

lingen, renten, toelagen en andere als rust- en overlevingspensioen geldende 
voordelen samengeteld. 

 
 Naast de in artikel 38 bedoelde rustpensioenen wordt voor de toepassing van 

het eerste lid rekening gehouden met de ouderdoms- en invaliditeitspensioe-
nen of ieder als zodanig geldend voordeel, toegekend krachtens een Belgische 
of een buitenlandse wetgeving of krachtens een pensioenregeling van een vol-
kenrechtelijke instelling. 

 
 De pensioenen en renten die uitsluitend een lichamelijke schade vergoeden, 

komen evenwel niet in aanmerking. 
 
 De toepassing van de leden 1 tot 4 mag niet tot gevolg hebben dat het geheel 

van de door dit artikel bedoelde rust- en overlevingspensioenen wordt terugge-
bracht tot een lager bedrag dan datgene dat wordt gevormd door de in artikel 
38 bedoelde overlevingspensioenen alleen of tot een bedrag van minder dan 
9.205,00 EUR per jaar (13). Dit bedrag, dat door de Koning kan worden ver-
hoogd, is gekoppeld aan indexcijfer 138,01 der consumptieprijzen van het Rijk 
en volgt de evolutie van dat indexcijfer op dezelfde wijze als de overlevings-
pensioenen ten laste van de Openbare Schatkist. 

 
 Indien het totale maandbedrag van het geheel van de in dit artikel bedoelde 

rust- en overlevingspensioenen na toepassing van de leden 1 tot 5 lager ligt 
dan 1.239,47 EUR (14), wordt de met toepassing van die leden voortkomende 
vermindering slechts verricht ten belope van 75 pct. (15), zonder dat het aldus 
verkregen nieuwe totale maandbedrag evenwel 1.239,47 EUR (14) mag over-
treffen. 

 
 Het bedrag van 1.239,47 EUR (14), dat door de Koning kan worden verhoogd, 

is gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 en volgt de evolutie van dat index-
cijfer op dezelfde wijze als een even hoog overlevingspensioen ten laste van 
de Openbare Schatkist. 

 
 § 2. De vermindering voortvloeiend uit de beperking bedoeld in § 1 wordt toe-

gepast te beginnen met het laagste der overlevingspensioenen. De aldus vast-
gestelde orde van voorrang wordt niet benvloed door latere wijzigingen in het 
bedrag van die pensioenen. 

 
 § 3. Iedere uit de evolutie van de bezoldigingen voortvloeiende verhoging van 

het overlevingspensioen dat in aanmerking komt voor de vaststelling van het in 
§ 1 bedoelde plafond, brengt een overeenstemmende aanpassing van dit pla-
fond met zich mee. 

 
Art. 41 Vervangen bij de wet van 8 augustus 1980, art. 232, gewijzigd bij het K.B. 

nr. 30 van 30 maart 1982, art. 3, vervangen bij de wet van 4 maart 2004, 
art. 12 (16) en gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2004, art. 195. 
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 § 1. Vervangen bij de programmawet van 27 december 2004, art. 195 (17). 
 
 Voor de toepassing van de in de artikelen 39 en 40 bepaalde plafonds, worden 

de aanvullende voordelen die tot doel hebben een wettelijk pensioen aan te 
vullen, in voorkomend geval afgezien van het kapitaal of de rente bedoeld in § 
2, voorafgaandelijk verminderd ten belope van 20 pct. van het in artikel 39, 
tweede lid bepaalde bedrag. 

 
 § 2. Voor de toepassing van de in de artikelen 39 en 40 bepaalde plafonds 

wordt de rente of het kapitaal voortvloeiend uit de opbrengst van de persoonlij-
ke extra-legale bijdragen inzake pensioen niet in aanmerking genomen, indien 
het percentage van die bijdragen lager is dan of gelijk aan 5 pct. van de wedde. 
Indien het percentage van die bijdragen hoger is dan 5 pct., wordt enkel de op-
brengst van de persoonlijke bijdragen gelijk aan 5 pct. niet in aanmerking ge-
nomen. 

 
 Het eerste lid is eveneens toepasselijk op het kapitaal of de rente voortvloeiend 

uit de opbrengst van de persoonlijke bijdragen bedoeld in artikel 5, eerste lid, 
van de wet van 4 maart 2004 houdende toekenning van aanvullende voordelen 
inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om een manage-
ment- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst. 

 
Art. 42 Gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1980, art. 233 en 10 februari 1981, art. 

4 en de K.B.'s van 20 juni 1990, art. 11, 5° en 17 oktober 1991, art. 1, 3° (3), 
aangevuld bij de wet van 5 april 1994, art. 20, 1° en gewijzigd bij het K.B. van 
20 juli 2000, art. 2 (4). 

 
 De cumulatie van één of meerdere in artikel 38 vermelde overlevingspensioe-

nen met een wedde, een bezoldiging of een vergoeding ten laste van ‚‚n van de 
bij dat artikel vermelde machten of organismen, of van een onderwijsinrichting 
die op enige grond door de Staat gesubsidieerd wordt, mag niet meer bedra-
gen dan 46.882,74 EUR per jaar (6). Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcij-
fer 138,01 van de consumptieprijzen en schommelt op de wijze vastgesteld 
door de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij 
sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consump-
tieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. 

 
 Voor de toepassing van het voormelde plafond, worden de pensioenen, pensi-

oenaanvullingen, renten, toelagen en andere als overlevingspensioenen gel-
dende voordelen samengeteld. De verminderingen voortvloeiend uit de toe-
passing van dit artikel mogen in geen geval het bedrag van de in het eerste lid 
beoogde wedden, lonen of vergoedingen treffen. 

 
 Voor de toepassing van dit artikel wordt eventueel rekening gehouden met het 

bedrag van het pensioen dat voortvloeit uit de toepassing van de bepalingen 
van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioe-
nen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening 
van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen. (18) 

 
Art. 42bis Ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1980, art. 234 en gewijzigd bij het K.B. 

nr. 30 van 30 maart 1982, art. 4. 
 
 Indien de voordelen, bedoeld bij artikel 41 geheel of gedeeltelijk uitgekeerd 

werden, in de vorm van een kapitaal, wordt voor de toepassing van de artikelen 
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39, 40, 40bis en 42, de fictieve rente die met het kapitaal overeenstemt, in 
aanmerking genomen, hierbij rekening houdend met het eventueel vrijgesteld 
gedeelte, in toepassing van hetzelfde artikel 41. 

 
Art. 42ter Ingevoegd bij de wet van 21 mei 1991, art. 52 en gewijzigd bij het K.B. van 

20 juli 2000, art. 2 (4). 
 
 Het in de artikelen 39, 40 en 42 vermelde maximumbedrag van 46.882,74 EUR 

kan worden verhoogd door de Koning. 
 
Art. 43bis Ingevoegd bij het K.B. nr. 30 van 30 maart 1982, art. 6 (19) en gewijzigd bij de 

wet van 5 april 1994, art. 20, 2° (20). 
 
 Indien overlevingspensioenen worden gecumuleerd met rustpensioenen en 

met een beroepsactiviteit, worden eerst de bepalingen van artikel 40bis toege-
past, zonder rekening te houden met de verminderingen voortvloeiend uit de 
cumulatie met de bedoelde activiteit. De bepalingen van de wet van 5 april 
1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare 
sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit 
of met een vervangingsinkomen worden toegepast op de resterende bedragen 
van het overlevingspensioen. 

 
Art. 43ter Ingevoegd bij de wet van 21 mei 1991, art. 53 (21) en gewijzigd bij de wetten 

van 5 april 1994, art. 20, 3° (20) en 25 april 2007, art. 33 (22). 
 
 Voor de toepassing van de artikelen 40bis en 42 evenals van de bepalingen 

van voormelde wet van 5 april 1994 wordt een pensioen dat aan een minderja-
rige wees toegekend wordt met toepassing van artikel 9, tweede lid, van de wet 
van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenrege-
lingen, beschouwd als een overlevingspensioen waarvan de langstlevende ou-
der titularis zou zijn. 

 
 Het eerste lid is niet van toepassing indien : 
 
 - een voogd aangewezen wordt overeenkomstig artikel 389 van het Bur-

gerlijk Wetboek, ten gevolge van het feit dat de overlevende ouder wette-
lijk onbekend is of erkend is als zijnde in de voortdurende onmogelijkheid 
om het ouderlijk gezag over de wees uit te oefenen; 

 
 - de jeugdrechtbank een persoon heeft aangewezen om bepaalde rechten 

met betrekking tot de wees uit te oefenen, ten gevolge van het feit dat de 
overlevende ouder, zonder uit het ouderlijk gezag te zijn ontzet, het voor-
werp uitmaakt van een van de maatregelen bedoeld in de artikelen 29 tot 
31 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, voor de 
duur van deze maatregel; 

 
 - de jeugdrechtbank een persoon heeft aangewezen of de aanwijzing van 

een persoon heeft gehomologeerd om bepaalde rechten met betrekking 
tot de wees uit te oefenen, ten gevolge van het feit dat de overlevende 
ouder uit het ouderlijk gezag is ontzet op grond van de artikelen 32 tot 35 
van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, voor de 
duur van deze ontzetting.  

 
Art. 44 Gewijzigd bij het K.B. nr. 30 van 30 maart 1982, art. 7 en de wet van 5 april 

1994, art. 20, 4° (20). 
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 Indien de verminderingen voortspruitend uit de toepassing van de artikelen 39, 

40, 40bis, 42, 44bis en 44ter evenals van de bepalingen van voormelde wet 
van 5 april 1994, betrekking hebben op het geheel of op een gedeelte van de 
rechten voortvloeiend uit verzekeringscontracten, is de werkgever die de last 
der verzekeringspremies heeft gedragen gesubrogreerd in de voormelde rech-
ten. 

 
Art. 44bis Ingevoegd bij het K.B. nr. 30 van 30 maart 1982, art. 8 en gewijzigd bij de wet 

van 21 mei 1991, art. 54. (23) 
 
 § 1. Vanaf 1 juli 1982 en onverminderd de toepassing van artikel 50bis, § 2, is 

de cumulatie van meerdere uit opeenvolgende huwelijken voortvloeiende over-
levingspensioenen bedoeld in artikel 38 niet meer toegelaten. Enkel het hoog-
ste overlevingspensioen wordt toegekend of behouden. Voor de vaststelling 
van dat pensioen worden de verhogingen wegens kinderen buiten beschou-
wing gelaten. 

 
 § 2. De overlevingspensioenen alsmede de als dusdanig geldende voordelen 

voortvloeiend uit onderscheiden activiteiten van dezelfde echtgenoot worden 
voor de toepassing van dit artikel beschouwd als één pensioen. 

 
Art. 44ter Ingevoegd bij het K.B. nr. 30 van 30 maart 1982, art. 9 en  aangevuld en gewij-

zigd bij de K.B.'s nr. 51 van 2 juli 1982, art. 2, 1° en 2°, 20 juni 1990, art. 11, 6°, 
20 juli 2000, art. 2 en de wet van 3 februari 2003, art. 67. (24) 

 
 § 1. Vanaf 1 juli 1982 wordt de uitbetaling van de in artikel 38 bedoelde overle-

vingspensioenen waarvan de begunstigden een nieuw huwelijk aangaan, ge-
schorst vanaf de eerste dag van de dertiende maand volgend op die van het 
nieuw huwelijk. 

 
 § 2. Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 2 (4).  
 
 Het bedrag van een in artikel 38 bedoeld overlevingspensioen of de som van 

de bedragen van meerdere in hetzelfde artikel bedoelde overlevingspensioe-
nen, die een persoon die voor 1 juli 1982 een nieuw huwelijk heeft aangegaan, 
op 30 juni 1982 geniet, mag niet meer bedragen dan 7.233,93 EUR per jaar 
(25), gekoppeld aan het indexcijfer 138,01 der consumptieprijzen. Om het pen-
sioen of de som van de pensioenen tot die grens terug te brengen, worden de 
opeenvolgende semestriële verminderingen toegepast die gelijk zijn aan 
10 pct. van het bedrag dat het pensioen of de som van de pensioenen zou 
hebben bereikt indien deze beperking niet zou zijn doorgevoerd. De eerste 
vermindering wordt toegepast op 1 juli 1982. 

 
 In geval van cumulatie van meerdere overlevingspensioenen worden de ver-

minderingen bij voorrang aangerekend op de minst hoge pensioenen. 
 
 § 3. Indien de in §§ 1 en 2 bedoelde overlevingspensioenen samengesteld zijn 

uit meerdere elementen, zijn de in die paragrafen voorziene verminderingen en 
schorsingen van toepassing op het geheel van die elementen. 

 
 § 4. De in §§ 1 en 2 voorziene verminderingen en schorsingen zijn niet van 

toepassing op de verhogingen uit hoofde van het bestaan van kinderen. 
 
 § 5. Gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003, art. 67.  
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 Ingeval van nieuw weduwschap of van echtscheiding, wordt de integrale uitbe-

taling op aanvraag van de weduwe hervat, vanaf de eerste dag van de maand 
die volgt op het overlijden of op de datum waarop het vonnis of arrest waarbij 
de echtscheiding wordt uitgesproken in kracht van gewijsde is getreden. Indien 
de aanvraag echter niet ingediend wordt binnen de termijn van één jaar te re-
kenen vanaf de datum van het overlijden of de datum waarop het vonnis of ar-
rest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken in kracht van gewijsde is ge-
treden, zal de uitbetaling slechts hervat worden vanaf de eerste dag van de 
maand volgend op die van de aanvraag. 

 
 In voorkomend geval wordt toepassing gemaakt van de bepalingen van artikel 

44bis, § 1. 
 
 § 6. De bij artikel 38 bedoelde overlevingspensioenen waarvan de begunstig-

den voor 1 juli 1982 een nieuw huwelijk hebben aangegaan, genieten vanaf die 
datum de herzieningen gekoppeld aan de evolutie van de activiteitsbezoldigin-
gen niet meer met uitzondering van de verhogingen voortspruitend uit de kop-
peling van de pensioenen aan het indexcijfer der consumptieprijzen. 

 
Art. 46bis Ingevoegd bij de wet van 2 juli 1981, art. 10 en gewijzigd bij de wet van 21 mei 

1991, art. 55. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 21 mei 1991, art. 55, 1°. 
 
 Wanneer een persoon die aan een van de in artikel 38 bedoelde pensioenrege-

lingen onderworpen is, wegens het uitoefenen  van een opdracht of een man-
daat, een rust- of een invaliditeitspensioen geniet of een als zodanig pensioen 
geldend kapitaal ontvangt ten laste van een vreemde Staat, van een vreemde 
publiekrechtelijke persoon of van een internationale instelling, mogen de perio-
den van opdracht of mandaat waarop het vermelde voordeel betrekking heeft, 
niettegenstaande enige wettelijke, statutaire of contractuele bepaling, niet in 
aanmerking worden genomen voor het vaststellen van het bedrag van een in 
artikel 38 bedoeld rustpensioen. 

 
 Als ten laste van de genoemde overheden of instellingen te zijn worden, behal-

ve de op hun eigen begroting aan te rekenen pensioenen en kapitalen, be-
schouwd die welke zijn gevormd door bijdragen, die door de buitenlandse of in-
ternationale werkgever aan een openbaar of particulier pensioenfonds zijn af-
gedragen. 

 
 Worden beschouwd als kapitalen, die als pensioen gelden, de kapitalen die 

voortvloeien uit de omzetting van een rustpensioen of -rente of van een invali-
diteitspensioen of -rente, alsook de kapitalen, toegekend aan de personen die 
niet het vereiste aantal dienstjaren tellen om een rustpensioen te genieten. De 
kapitalen die worden gestort door de voorzorgskassen die bepaalde internatio-
nale instellingen hebben opgericht alvorens een pensioenregeling in te stellen, 
worden evenwel niet beschouwd als kapitalen die als pensioen gelden. 

 
 In voorkomend geval wordt het in artikel 38 bedoeld rustpensioen herzien van-

af de ingangsdatum van het rust- of invaliditeitspensioen, toegekend uit hoofde 
van de in het eerste lid bedoelde opdracht of mandaat of vanaf de datum 
waarop het kapitaal eisbaar is geworden. 

 
 § 2. Vervangen bij de wet van 21 mei 1991, art. 55, 2°. 
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 In afwijking van § 1 kunnen de perioden van opdracht of mandaat op aanvraag 

van de betrokkene in aanmerking worden genomen voor de berekening van 
een in artikel 38 bedoeld rustpensioen, voor zover het voordeel voor diezelfde 
perioden toegekend door een vreemde Staat, een vreemde publiekrechtelijke 
persoon of een internationale instelling wordt afgetrokken van de eruit voort-
vloeiende verhoging van het pensioen. 

 
 § 3. Ingevoegd bij de wet van 21 mei 1991, art. 55, 3°. 
 
 Wanneer vanaf 30 juni 1960 buiten het Koninkrijk volbrachte diensten aanlei-

ding geven tot de toekenning van een ouderdomsrente ten laste van de Dienst 
voor Overzeese Sociale Zekerheid, wordt het gedeelte van de rente dat met 
bijdragen van de Belgische Openbare Schatkist is gevestigd, afgetrokken van 
de pensioenverhoging die voortvloeit uit de inaanmerkingneming van diezelfde 
diensten voor de berekening van een in artikel 38 bedoeld rustpensioen. 

 
 Voor de in Rwanda of in Burundi volbrachte diensten wordt de datum 30 juni 

1960 vervangen door 1 juli 1962. 
 
 § 4. Ingevoegd bij de wet van 21 mei 1991, art. 55, 3°. 
 
 De bepalingen van de §§ 1 en 2 zijn niet van toepassing op de rustpensioenen 

die ingegaan zijn vóór 1 juli 1981, terwijl de bepalingen van § 3 van toepassing 
zijn op alle rustpensioenen ongeacht hun ingangsdatum.  

 
Art. 46ter Ingevoegd bij de programmawet van 30 december 1988, art. 161, § 1, 1°. 
 
 Voor de vaststelling van de gemiddelde wedde die als grondslag dient voor de 

uitkering van de in artikel 38 bedoelde pensioenen, worden de voordelen in na-
tura niet in aanmerking genomen, met uitzondering evenwel van deze toege-
kend aan de conciërges voor wie deze voordelen in aanmerking komen over-
eenkomstig de door de Koning bepaalde modaliteiten (26). 

 
Art. 46quater Ingevoegd bij de wet van 21 mei 1991, art. 56 (21). 
 
 Indien welk voordeel ook dat in aanmerking komt voor de vaststelling van een 

in artikel 38 bedoeld pensioen of van een eraan verbonden supplement, be-
taald werd in de vorm van een kapitaal, bepaalt de Koning de modaliteiten van 
de omzetting van dit kapitaal in een rente. 

 
Art. 48 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De Koning mag, op voorstel van de Minister tot wiens bevoegdheid de Pensi-

oendienst voor de overheidssector behoort, alle maatregelen treffen die nodig 
zijn om de moeilijkheden op te lossen die bij de toepassing van de bepalingen 
van deze sectie zouden rijzen. 

 
Art. 49 Indien de rechthebbende op één of meerdere in de huidige sectie bedoelde 

prestaties, de administratieve verplichtingen die worden opgelegd niet heeft 
vervuld, kunnen administratieve sancties worden toegepast onder de voor-
waarden, volgens de modaliteiten en door de autoriteit die de Koning bepaalt. 

 
Art. 50 Gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1980, art. 238, 10 februari 1981, art. 5, 

2 juli 1981, art. 8 en 30 december 1988, art. 161, § 1, 2°. 
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 § 1. Vervangen bij de wet van 8 augustus 1980, art. 238 en gewijzigd bij de 

wetten van 10 februari 1981, art. 5, 2 juli 1981, art. 8 en 30 december 1988, 
art. 161, § 1, 2). 

 
 De artikelen 38, 46ter, 48, 49 en 50, § 3, hebben uitwerking met ingang van 

1 januari 1979, de artikelen 41, 42bis, 43, 44 en 47 met ingang van 1 oktober 
1980 en de artikelen 39, 40 en 42 zijn integraal van toepassing op 1 januari 
1982. 

 
 Nochtans, ten einde een progressieve toepassing te verwezenlijken van de 

maxima bepaald bij de artikelen 39, 40 en 42, worden de op 30 september 
1980 lopende pensioenen en cumulaties en diegene die hierna zullen ingaan, 
die deze maxima overtreffen, rekening houdend met de door deze sectie voor-
ziene vrijstellingen, vanaf 1 oktober 1980 of vanaf hun ingangsdatum, niet 
meer gekoppeld aan de evolutie  die het indexcijfer van de consumptieprijzen 
na 1 oktober 1980 zal kennen en dit tot het ogenblik waarop ze niet meer bo-
ven diezelfde maxima uitstijgen. 

 
 Op dat ogenblik worden de nominale bedragen van die pensioenen herzien, 

derwijze dat zij na toepassing van de bepalingen met betrekking tot de koppe-
ling van de pensioenen aan het indexcijfer der consumptieprijzen, beperkt blij-
ven tot de maximumbedragen vastgesteld door deze sectie. 

 
 In geval van cumulatie van pensioenen houdt deze werkwijze rekening met de 

orde van voorrang vastgesteld ter uitvoering van § 2, 2e lid. 
 
 Die zelfde herziening wordt uitgevoerd op 1 januari 1982 wat betreft de pensi-

oenen waarop de artikelen 39, 40 en 42 slechts op die datum integraal van 
toepassing zullen zijn. 

 
 § 2. Vervangen bij de wet van 8 augustus 1980, art. 238. 
 
 Voor de pensioenen en cumulaties waarvan normaal mag verwacht worden dat 

zij op het einde van de overgangsperiode niet zullen herleid worden tot de ge-
stelde maxima, ingevolge de toepassing van § 1, bepaalt de Koning (27), bij in 
Ministerraad overlegd besluit, aanvullende maatregelen om deze pensioenen 
en cumuls tot dezelfde maxima terug te brengen. 

 
 De Koning bepaalt de modaliteiten volgens welke de bij deze sectie voorziene 

verminderingen worden toegepast (28). Hierbij zullen de verminderingen in de 
eerste plaats de Schatkist ten goede moeten komen. 

 
 § 3. De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, getroffen vóór 

31 december 1978, voor de duur die Hij bepaalt, de toepassing van artikel 39, 
eerste lid, schorsen wat betreft de militairen die behoord hebben tot het varend 
personeel van de Luchtvaart en die wegens leeftijdsgrens op pensioen zullen 
gesteld worden (29). 

 
 
Art. 50bis Ingevoegd bij het K.B. nr. 30 van 30 maart 1982, art. 10 en gewijzigd bij het 

K.B. van 29 januari 1985, art. 22, 3° en de wet van 26 juni 1992, art. 144, 2°. 
 
 § 1. De vermindering voortvloeiend uit de toepassing van artikel 40bis wordt, 

wat betreft de op 30 juni 1982 lopende cumulaties van rust- en overlevingspen-
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sioenen, doorgevoerd in tien semestriële schijven die elk 10 pct. vertegen-
woordigen van het bedrag van de volledige uit te voeren vermindering, met 
dien verstande dat de eerste schijf van vermindering toegepast wordt op 1 juli 
1982. 

 
 § 2. Gewijzigd bij het K.B. van 29 januari 1985, art. 22, 3 en de wet van 26 juni 

1992, art. 144, 2°. 
 
 De vermindering voortvloeiend uit de toepassing van artikel 44bis, § 1, mag 

wat betreft de cumulatie van meerdere op 30 juni 1982 lopende pensioenen, 
niet tot gevolg hebben dat het geheel van de overlevingspensioenen wordt te-
ruggebracht tot een bedrag dat lager ligt dan 110 pct. van het minimumbedrag 
van de overlevingspensioenen voorzien voor de langstlevende echtgenoot door 
artikel 122 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalin-
gen. Zij wordt doorgevoerd in tien semestriële schijven die elk 10 pct. verte-
genwoordigen van het bedrag van de volledige te verwezenlijken vermindering, 
met dien verstande dat de eerste schijf van vermindering toegepast wordt op 
1 juli 1982. 

 
Art. 50ter Ingevoegd bij de wet van 25 april 2007, art. 11 (30). 
 
 § 1. Onverminderd de toepassing van artikel 49 van de wet van 21 juli 1844 op 

de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, wordt de betaling van het rustpensioen 
geschorst gedurende de gehele kalendermaanden tijdens welke de gepensio-
neerde : 

 
 a) opgesloten wordt in een gevangenis of geïnterneerd wordt in een inrich-

ting tot bescherming van de maatschappij; 
 
 b) zich niet aanmeldt om zijn opsluiting of internering te ondergaan. 
 
 In afwijking van § 1, a), wordt de betaling behouden zolang betrokkene geen 

ononderbroken opsluiting of internering van twaalf maanden heeft ondergaan. 
 
 In afwijking van § 1, a), wordt de betaling van het pensioen hersteld voor de 

periode van voorlopige hechtenis op voorwaarde dat de gepensioneerde be-
wijst dat hij, voor de inbreuk die aanleiding heeft gegeven tot die opsluiting, 
werd vrijgesproken bij een in kracht van gewijsde getreden gerechtelijke be-
slissing. Hetzelfde geldt in geval van ontslag van rechtsvervolging of buiten-
zaakstelling. 

 
 § 2. Gedurende de periode van schorsing van het pensioen wordt aan de echt-

genoot of aan de kinderen van de gepensioneerde een pensioen betaald gelijk 
aan het overlevingspensioen waarop zij aanspraak zouden kunnen maken in-
dien de gepensioneerde overleden was. De betaling van dit pensioen wordt 
gestaakt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het overlijden van de 
gepensioneerde of vanaf het herstel van de betaling van het rustpensioen aan 
de gepensioneerde. 

 
 Het met toepassing van het eerste lid aan de echtgenoot of aan de kinderen 

betaalde pensioen wordt afgetrokken van de achterstallen op het rustpensioen 
die betrekking hebben op dezelfde periode en die aan de gepensioneerde be-
taald worden op grond van § 1, derde lid. 

 
Art. 50quater Ingevoegd bij de wet van 25 april 2007, art. 34 (30). 
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 § 1. Onverminderd de toepassing van de artikelen 2, § 3, 6, derde lid, en 9, 

zevende lid, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmoni-
sering in de pensioenregelingen, wordt de betaling van het overlevingspensi-
oen geschorst gedurende de gehele kalendermaanden tijdens welke de titularis 
van het pensioen : 

 
 a) opgesloten wordt in een gevangenis of geïnterneerd wordt in een inrich-

ting tot bescherming van de maatschappij; 
 
 b) zich niet aanmeldt om zijn opsluiting of internering te ondergaan. 
 
 In afwijking van het eerste lid, a), wordt de betaling behouden zolang betrokke-

ne geen ononderbroken opsluiting of internering van twaalf maanden heeft on-
dergaan. 

 
 In afwijking van het eerste lid, a), wordt de betaling van het pensioen hersteld 

voor de periode van voorlopige hechtenis op voorwaarde dat de titularis van 
het pensioen bewijst dat hij, voor de inbreuk die aanleiding heeft gegeven tot 
die opsluiting, werd vrijgesproken bij een in kracht van gewijsde getreden ge-
rechtelijke beslissing. Hetzelfde geldt in geval van ontslag van rechtsvervolging 
of buitenzaakstelling. 

 
 § 2. Gedurende de periode van schorsing van het pensioen worden de kinde-

ren geboren uit het huwelijk van de overlevende of de uit de echt gescheiden 
echtgenoot met de overledene, gelijkgesteld met hele wezen. Hetzelfde geldt 
voor de kinderen bedoeld in artikel 10, § 2, tweede lid, van de wet van 15 mei 
1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. De 
betaling van dit pensioen wordt gestaakt vanaf de eerste dag van de maand 
die volgt op het overlijden van de titularis van het pensioen of vanaf het herstel 
van de betaling van zijn overlevingspensioen. 

 
 Het met toepassing van het eerste lid aan de kinderen betaalde pensioen wordt 

afgetrokken van de achterstallen op het overlevingspensioen die betrekking 
hebben op dezelfde periode en die aan de titularis van het pensioen betaald 
worden op grond van § 1, derde lid. ¯ 

 
 Sectie III. Maatregelen tot uitvoering van de 6de collectieve overeenkomst 

van de overheidssector 1978-1979 
 
Art. 54 Gewijzigd bij de wet van 21 mei 1991, art. 67, 16°. 
 
 § 1. Opgeheven bij de wet van 21 mei 1991, art. 67, 16°. 
 
 § 2. De bepalingen van onderafdelingen III en IV van de huidige sectie zijn van 

toepassing op de personen bedoeld bij artikel 1 van de wet van 5 april 1978 
betreffende de toekenning van een toelage aan de gepensioneerden van de 
openbare diensten. 

 
 Onderafdeling I. Toekenning van een uitgesteld rustpensioen 
 
Art. 55 tot 62 Opgeheven bij de wet van 21 mei 1991, art. 67, 16° (21). (31) 
 
Art. 55 In afwijking van artikel 50 van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burger-

lijke en kerkelijke pensioenen, kunnen de in artikel 54, § 1, bedoelde personen 
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in geval van vrijwillig ontslag het behoud aanvragen van hun rechten op het 
rustpensioen op voorwaarde : 

 a) dat zij op het ogenblik dat hun ontslag uitwerking heeft ten minste twintig 
pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen, met uitzondering van 
de bonificaties wegens studies en van andere periodes vergoed wegens 
diensten die voor de vaststelling van de wedde meetellen; 

 b) dat zij na hun ontslag en vóór de leeftijd van 60 jaar geen enkele winst-
gevende door de Koning niet toegelaten activiteit uitoefenen (32). 

 
Art. 56 Het voordeel van artikel 55 is afhankelijk van het indienen van een aanvraag 

die moet worden gericht tot het bestuur of de instelling waarvan de betrokkene 
afhangt op hetzelfde ogenblik waarop hij zijn aanvraag tot ontslag heeft inge-
diend. 

 
Art. 57 Het recht op het in artikel 55 voorziene pensioen ontstaat te rekenen vanaf de 

dag waarop de betrokkene ophoudt zijn activiteitswedde te trekken. 
 
Art. 58 § 1. De uitbetaling van het rustpensioen wordt geschorst tot de eerste dag van 

de maand die volgt op die gedurende de welke de betrokkene de leeftijd van 
60 jaar heeft bereikt, inzoverre hij de uitbetaling van het pensioen heeft aange-
vraagd binnen een termijn van zes maanden voorafgaand aan de datum waar-
op hij die leeftijd bereikt. 

 
 Werd de aanvraag tot uitbetaling na die datum ingediend, dan wordt de schor-

sing slechts opgeheven op de eerste dag van de maand die volgt op die gedu-
rende welke de aanvraag werd ingediend. 

 
 § 2. De aanvragen waarvan sprake is in dit artikel moeten worden gericht tot 

het bestuur of de instelling belast met de toekenning van het pensioen. 
 
Art. 59 Het pensioen toegekend aan de personen bedoeld bij deze onderafdeling 

wordt vastgesteld volgens de in geval van definitieve lichamelijke ongeschikt-
heid toepasselijke berekeningswijze. Het mag evenwel niet hoger liggen dan 
drie vierde van de wedde die als grondslag voor de berekening ervan dient, 
onverminderd de bepalingen krachtens welke dit maximum kan worden over-
schreden uit hoofde van tijdsbonificaties toegekend wegens hechtenis, depor-
tatie, militaire oorlogsdiensten en ermee gelijkgestelde diensten. 

 
Art. 60 De betrokkene verliest het voordeel van deze onderafdeling indien hij vóór het 

bereiken van de leeftijd van 60 jaar een andere dan door de Koning toegelaten 
winstgevende activiteit uitoefent. Hij is ertoe gehouden aan het bestuur of de 
instelling belast met de toekenning van het pensioen een verklaring over te 
maken waarbij hij een dergelijke winstgevende activiteit vermeldt. 

 
Art. 61 Gewijzigd bij het K.B. van 29 januari 1985, art. 22, 4°. 
 
 De bepalingen betreffende de minimumpensioenbedragen voorzien in artikel 

28 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen zijn niet van toepassing op de rustpensioenen verleend 
krachtens deze onderafdeling. 

 
Art. 62 Deze onderafdeling treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt 

op die gedurende welke de wet in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 
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 Onderafdeling IV. Toekenning van een aanvullende toeslag bij het vakan-
tiegeld voor de gepensioneerden van de openbare diensten 

 
Art. 68 Gewijzigd bij het K.B. van 29 januari 1985, art. 22, 5° en de wet van 26 juni 

1992, art. 144, 3° en opgeheven bij de wet van 24 december 1999, art. 10 (33). 
 
 Sectie IV. Toekenning van zekere bevoegdheden aan de Koning met het 

oog op het wijzigen of aanvullen van zekere wettelijke bepalingen inzake 
pensioenen van de openbare sector 

 
Art. 71 Bij in Ministerraad overlegde besluiten, kan de Koning alle nuttige maatregelen 

treffen teneinde : 
 
 1° de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van 

zekere organismen van openbaar nut, alsmede van hun rechthebbenden 
aan te vullen en te wijzigen teneinde : 

  a) voor het overlevingspensioen alle diensten in aanmerking te nemen, 
bewezen krachtens een definitieve benoeming in de betrokken pa-
rastatale instellingen alvorens de genoemde wet op hen van toe-
passing werd verklaard; 

  b) de boekhoudkundige bepalingen evenals die inzake de subrogatie 
aan te passen aan de wetgeving met betrekking tot de gemengde 
loopbanen in overheidsdienst; 

 
 2°  de inaanmerkingneming voor het pensioen te regelen van diensten be-

wezen bij een Officiële  Werkbeurs, bij een gemeentelijk, tussengemeen-
telijk of provinciaal Werkloosheidsfonds, bij een dienst voor Arbeidsbe-
middeling en werkloosheid, alsmede bij de voormalige Ziekenkassen, ge-
vestigd in de kantons Eupen, Malmédy en Sankt-Vith; 

 
 3° de wet van 10 januari 1974 tot regeling van de inaanmerkingneming van 

bepaalde diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor 
het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de Staatskas 
aan te vullen teneinde in de inaanmerkingneming te voorzien van dien-
sten bewezen bij afgeschafte parastatale instellingen, voor de toekenning 
en de berekening van het enig pensioen bedoeld bij de regeling der ge-
mengde loopbanen in de overheidssector; 

 
 4° de inaanmerkingneming voor het pensioen te regelen van diensten be-

wezen als telegrambesteller; 
 
 5° de verjaringstermijn van zes maanden voorzien door de wet van 24 de-

cember 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977 uit te 
breiden tot de schuldvorderingen voortspruitend uit bedragen die onver-
schuldigd werden uitbetaald inzake vergoedingen toegekend krachtens 
de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidson-
gevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor be-
roepsziekten in de overheidssector; 

 
 6° de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universi-

taire instellingen te wijzigen en aan te vullen met het oog op het oplossen 
van de moeilijkheden inzake pensioenen die zich bij de toepassing van 
die wet gesteld hebben; 
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 7° het akkoord dat op 28 november 1975 gesloten werd tussen de Regering 
en de vakverenigingen te verwezenlijken door de weerslag te regelen in-
zake pensioenen van de koloniale diensten en van zekere diensten die in 
aanmerking komen voor de vaststelling van de wedde van de perso-
neelsleden van het onderwijs; 

 
 8° het voordeel van artikel 116, § 2, van de wet van 14 februari 1961 voor 

economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel uit te 
breiden tot de leden van het onderwijzend personeel die op 31 december 
1960 in dienst waren in het onderwijs in Congo of Rwanda-Burundi of die 
na die datum, tengevolge van de gebeurtenissen, niet gere‹ntegreerd 
werden in een moederlandse betrekking; 

 
 9° de herziening mogelijk te maken van de lopende pensioenen op de data 

en volgens de modaliteiten die Hij bepaalt, rekening houdend met de be-
palingen voorzien bij 3° en 4°. 

 
 TITEL VI. DIVERSE BEPALINGEN 
 
 HOOFDSTUK I. Bijzondere bepalingen 
 
Art. 82 Ingeval van ontbinding van het Belgisch Instituut voor Voorlichting en Docu-

mentatie, kunnen de personeelsleden van dit Instituut in dienst getreden vóór 
1 juni 1978, in alle bestaande of op te richten besturen en diensten van het 
Rijk, van de gewesten en van de cultuurgemeenschappen worden overge-
plaatst, onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten vastgesteld bij in 
Ministerraad overlegd koninklijk besluit. 

 
 Volgens de hoedanigheid van de overgeplaatste agent worden de diensten die 

hij bij het Instituut heeft vervuld in aanmerking genomen voor de toepassing 
van de wetgeving inzake rust- en overlevingspensioenen 

 
Art. 83 Vervangen bij de wet van 6 juli 1982, art. 1 en gewijzigd bij het K.B. van 

28 december 2006, art. 5. 
 
 § 1. Gewijzigd bij het K.B. van 28 december 2006, art. 5. 
 
 De §§ 2 en 3 zijn van toepassing : 
 
 1° op de personeelsleden van een openbare of door de Staat gesubsidieer-

de dienst, die een pensioenregeling ten laste van de Staatskas genieten, 
met uitzondering van de provinciegouverneurs, de statutaire perso-
neelsleden van de NMBS Holding, (34) de magistraten van de rechterlijke 
orde en van de Raad van state en de personen die dezelfde pensioenre-
geling als de magistraten genieten; 

 
 2° op de personeelsleden van : 
  a) de provincies, de gemeenten, agglomeraties van gemeenten, fede-

raties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies 
voor de cultuur en de aan die publiekrechterlijke personen onderge-
schikte instellingen; 

  b) de instellingen waarop het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 
1935 tot vaststelling van het statuut der pensioenen van het perso-
neel der zelfstandige openbare inrichtingen en der regieën ingesteld 
door de Staat, toepasselijk is; 
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  c) DE POST; 
  d) de Regie voor Maritiem Transport; 
  e) de instellingen waarop de wet van 28 april 1958 betreffende het 

pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar 
nut alsmede van hun rechthebbenden, toepasselijk is verklaard; 

 
 3° op de gewestelijke ontvangers en op de brigadechefs die onderscheiden-

lijk op grond van artikel 114 van de gemeentewet en van artikel 55bis van 
het Veldwetboek benoemd zijn. 

 
 De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, dit artikel toepasselijk ver-

klaren op personen die aan andere pensioenregelingen onderworpen zijn, met 
uitsluiting van die welke onderworpen zijn aan de regeling inzake rust- en over-
levingspensioen voor werknemers. 

 
 § 2. Onverminderd artikel 117, § 3, van de wet van 14 februari 1961 voor eco-

nomische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, wordt het perso-
neelslid dat de leeftijd van 60 jaar (35) heeft bereikt, ambtshalve in ruste gesteld 
zodra hij door de bevoegde geneeskundige dienst definitief ongeschikt bevon-
den is. 

 
 Wanneer de betrokkene echter het ziekteverlof, waarop hij krachtens het op 

hem toepasselijk statuut aanspraak kan maken, niet opgebruikt heeft, wordt 
zijn inrustestelling van ambtswege uitgesteld  tot de eerste dag van de maand 
volgend op die waarin hij het zal hebben opgebruikt en, uiterlijk, tot de eerste 
dag van de maand volgend op die waarin dat verlof in totaal 365 dagen na zijn 
zestigste verjaardag bereikt, of 548 dagen wanneer het een oorlogsinvalide be-
treft. 

 
 § 3. Het personeel dat de leeftijd van 60 jaar (35) heeft bereikt, wordt ambts-

halve in ruste gesteld de eerste dag van de maand volgend op die waarin hij, 
zonder dat hij definitief ongeschikt is bevonden, sedert zijn zestigste verjaar-
dag, hetzij door verlof, hetzij door disponibiliteit, hetzij door beide, 365 dagen 
afwezigheid wegens ziekte telt, of 548 dagen wanneer het een oorlogsinvalide 
betreft. 

 
 Voor het berekenen van de in het eerste lid bedoelde termijnen van 365 en 548 

dagen komen niet in aanmerking : 
 a) afwezigheden te wijten aan een arbeidsongeval, een ongeval op de weg 

naar en van het werk of een beroepsziekte; 
 b) afwezigheden die te wijten zijn aan invaliditeiten opgelopen tijdens een 

koloniale loopbaan en die met de onder a bedoelde afwezigheden gelijk 
moeten worden gesteld op grond van artikel 25 van de wet van 2 augus-
tus 1955 houdende perekwatie der rust- en overlevingspensioenen; 

 c) de halve dagen afwezigheid tijdens welke het personeelslid gemachtigd 
afwezig mag zijn met toepassing van een verordeningsregeling inzake 
verminderde prestaties in geval van ziekte of gebrekkigheid. 

 
 § 4. De in § 3 bedoelde maatregel is eveneens toepasselijk op de personen die 

bij artikel 117 van de wet van 14 februari 1961 tot het tijdelijk pensioen zijn toe-
gelaten. Daartoe wordt het tijdelijk pensioen, met het oog op de berekening van 
de termijnen van 365 en 548 dagen, gelijkgesteld met een afwezigheid wegens 
ziekte. 
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 § 5. De inruststelling van ambtswege, bedoeld in de §§ 3 en 4, worden gelijk-
gesteld met inruststelling wegens lichamelijke ongeschiktheid. 

 
 § 6. Bij overgangsmaatregel komen voor het berekenen van de termijnen van 

365 en 548 dagen bedoeld in de §§ 2 en 3, niet in aanmerking de dagen afwe-
zigheid wegens ziekte voor 6 augustus 1978. 

 
 § 7. Wanneer een personeelslid van het niet-universitair Rijks- of gesubsidieerd 

onderwijs, die om reden van ziekte sedert meer dan 15 dagen afwezig is ge-
weest, zijn dienst hervat minder dan 10 dagen voor de schoolvakantie en, min-
der dan 15 dagen na deze vakantie opnieuw ophoudt zijn functies uit te oefe-
nen gedurende ten minste 10 dagen om reden van ziekte, worden de vakantie-
dagen hem als ziekteverlof aangerekend. 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid wordt met de afwezigheid na de vakantie 

geen rekening gehouden voor zover zij te wijten is aan een arbeidsongeval, 
een ongeval op de weg naar en van het werk of een beroepsziekte. 

 
 In afwijking van het eerste lid heeft elk hierboven bedoeld personeelslid, voor 

de drie schoolvakantieperioden samen, recht op een gewaarborgd aantal va-
kantiedagen, gelijk aan het aantal verlofdagen bepaald in het statuut van het 
Rijkspersoneel. 

 
 Voor de toepassing van het derde lid worden de gewaarborgde dagen, na 

eventuele aftrek van de Kerst- en Paasvakantie, toegekend tijdens de zomer-
vakantie vanaf 15 juli.  

  
 (36) (37) 
 
 OPGAVE VAN DE UITVOERINGSBEPALINGEN 
 
 Koninklijk besluit nr. 23 van 27 november 1978 tot uitvoering van artikel 71 van 

de wet houdende economische en budgettaire hervormingen (Staatsbl. 13 de-
cember). 

 
 Koninklijk besluit nr. 24 van 28 november 1978 getroffen krachtens artikel 50, 

§ 3, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire 
hervormingen (Staatsbl. 15 december). 

 
 Koninklijk besluit van 12 juli 1979 tot uitvoering van de artikelen 55, 60 en 68 

van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire her-
vormingen (Staatsbl. 9 augustus). 

 
 Koninklijk besluit van 3 augustus 1979 tot vaststelling van de toepassingsmo-

daliteiten van artikel 83, § 1, van de wet van 5 augustus 1978 houdende eco-
nomische en budgettaire hervormingen (Staatsbl. 4 augustus). 

 
 Koninklijk besluit van 14 februari 1980 tot uitvoering van artikel 14, § 5, van de 

wet van 10 januari 1974 tot regeling van de inaanmerkingneming van bepaalde 
diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het toekennen 
en berekenen van pensioenen ten laste van de Openbare Schatkist en van de 
artikelen 10 en 11, § 2, van het koninklijk besluit nr. 23 van 27 november 1978 
tot uitvoering van artikel 71 van de wet van 5 augustus 1978 houdende eco-
nomische en budgettaire hervormingen (Staatsbl. 29 februari). 
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 Koninklijk besluit van 22 september 1980 tot uitvoering van artikel 41 van de 
wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen 
(Senatoren en Kamerleden) (Staatsbl. 25 september) (Opgeheven vanaf 1 ja-
nuari 1982, K.B. 7 juli 1981, Staatsbl. 17 juli). 

 
 Koninklijk besluit van 22 september 1980 tot uitvoering van  artikel 41 van de 

wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen 
(Staatsbl. 25 september). 

 
 Koninklijk besluit van 22 september 1980 tot uitvoering van artikel 50, § 2, 

tweede lid, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en bud-
gettaire hervormingen (Staatsbl. 25 september). 

 
 Koninklijk besluit van 29 april 1981 tot uitvoering van artikel 50, § 2, 1e lid, van 

de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervor-
mingen (Staatsbl. 6 mei). 

 
 Koninklijk besluit van 1 april 1992 houdende toekenning van een vakantiegeld 

en van een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld aan de gepensioneerden 
van de openbare diensten (Staatsbl. 23 april). 

 
 
                                                 
1  Art. 38, eerste lid, 1°bis werd ingevoegd bij art. 11 van de wet van 4 maart 2004 met ingang van 

1 mei 2004. 
2  Art. 38, eerste lid, 2°, h) werd toegevoegd bij art. 30 van de wet van 6 mei 2002 met uitwerking op 

1 april 2001. 
3  Met ingang van 1 november 1991. 
4  Met ingang van 1 januari 2002. 
5  Zie ook K.B. nr. 24 van 28 november 1978, art. 1. 
6  - 715.500 frank (aan spilindex 114,20) tot 31 december 1989 
 - 1.799.808 frank (aan spilindex 138,01) van 1 januari 1990 tot 31 oktober 1991 
 - 1.891.245 frank (aan spilindex 138,01) vanaf 1 november 1991 
 - 46.882,74 EUR (aan spilindex 138,01) vanaf 1 januari 2002. 
7  De bepalingen van artikel 40bis, zoals ze luidden voor hun wijziging door de wet van 15 mei 1984, 

art. 92, § 1 (B.S. 22 mei) en gewijzigd bij het K.B. van 29 januari 1985, art. 22, 2° (B.S. 8 februari), de 
programmawet van 6 juli 1989, art. 52 (B.S. 8 juli), de K.B.'s van 20 juni 1990, art. 11, 4° (B.S. 29 ju-
ni) en 17 december 1990, art. 2 (B.S. 26 januari 1991) en de wet van 20 juli 1991, art. 95 
(B.S. 1 augustus) - zie tekst hierna - blijven van toepassing : 

 1° op de cumulaties lopende daags voor de inwerkingtreding van dit artikel; 
 2° op de pensioenen die later aan de in 1°vermelde cumulaties toegevoegd worden. 
 
 "Art. 40bis. 
 § 1. Vanaf 1 juli 1982 en onverminderd de latere toepassing van het in artikel 40 bedoelde absoluut 

maximum, mogen de in artikel 38 bedoelde overlevingspensioenen, afgezien van de verhoging uit 
hoofde van het bestaan van kinderen, slechts gecumuleerd worden met in datzelfde artikel bedoelde 
rustpensioenen ten belope van 110 pct. van de helft van de maximumwedde van de weddeschaal 
verbonden aan de laatste graad van de overleden echtgenoot, die in aanmerking genomen wordt 
voor de berekening of voor de laatste herziening van het hoogste der overlevingspensioenen. Die 
maximumwedde wordt in voorkomend geval verhoogd met de bijkomende weddevoordelen die in 
aanmerking komen voor de berekening van dat overlevingspensioen met uitsluiting van de vergoe-
dingen en toelagen toegekend voor activiteiten die de beschouwde functie aanvullen of eraan ver-
bonden zijn. 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid worden de pensioenen, pensioenaanvullingen, renten, toelagen 

en andere als rust- en overlevingspensioen geldende voordelen samengeteld. 
 
 Naast de in artikel 38 bedoelde rustpensioenen, wordt voor de toepassing van het eerste lid rekening 

gehouden met de ouderdoms- en invaliditeitspensioenen of met ieder als zodanig geldend voordeel, 
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toegekend krachtens een Belgische of een buitenlandse wetgeving of krachtens een pensioenrege-
ling van een instelling van internationaal publiek recht. De pensioenen en renten die uitsluitend een 
lichamelijke schade vergoeden, komen evenwel niet in aanmerking. 

 
 De toepassing van dit artikel mag niet tot gevolg hebben dat het geheel van de door dit artikel be-

doelde rust- en overlevingspensioenen teruggebracht wordt tot een bedrag dat lager ligt dan dat ge-
vormd alleen door de in artikel 38 bedoelde overlevingspensioenen, of tot 9.205,00 EUR per jaar. 

 
 Dat bedrag, dat door de Koning kan worden verhoogd, is gekoppeld aan indexcijfer 138,01 der con-

sumptieprijzen van het Rijk en volgt de evolutie van dat indexcijfer op dezelfde wijze als de overle-
vingspensioenen ten laste van de Openbare Schatkist. 

 
 Indien het totale maandbedrag van het geheel van de in dit artikel bedoelde rust- en overlevingspen-

sioenen na toepassing van de leden 1 tot 5 lager ligt dan 1.239,47 EUR, wordt de uit die toepassing 
voortkomende vermindering slechts verricht ten belope van 75 pct., zonder dat het aldus verkregen 
nieuwe totale maandbedrag evenwel 1.239,47 EUR mag overtreffen. 

 
 Het bedrag van 1.239,47 EUR dat door de Koning kan worden verhoogd, is gekoppeld aan het spilin-

dexcijfer 138,01 en volgt de evolutie van dat indexcijfer op dezelfde wijze als een even hoog overle-
vingspensioen ten laste van de Openbare Schatkist. 

 
 § 2. De vermindering voortvloeiend uit de beperking bedoeld in § 1, wordt toegepast te beginnen met 

het laagste der overlevingspensioenen. De aldus vastgestelde orde van voorrang wordt niet benvloed 
door latere wijzigingen in het bedrag van die pensioenen. 

 
 § 3. Iedere uit de evolutie van de bezoldigingen voortvloeiende verhoging van het overlevingspensi-

oen dat in aanmerking komt voor de vaststelling van het in § 1 bedoelde plafond, brengt een over-
eenstemmende aanpassing van dit plafond met zich mee." 

8  Met ingang van 1 juni 1984. 
9  Met ingang van 1 september 1989. 
10  Met uitwerking op 1 januari 1990. 
11  Met uitwerking op 1 november 1990. 
12  Met ingang van 1 november 1991. 
13  - 112.385 frank (aan spilindex 114,20) tot 31 mei 1984 
 - 112.420 frank (aan spilindex 114,20) van 1 juni 1984 tot 31 augustus 1989 
 - 125.000 frank (aan spilindex 114,20) van 1 september 1989 tot 31 december 1989 
 - 357.036 frank (aan spilindex 138,01) vanaf 1 januari 1990 
 - 8.850,70 EUR (aan spilindex 138,01) vanaf 1 januari 2002 
 - 9.205,00 EUR (aan spilindex 138,01) vanaf 1 oktober 2006. 
14  - 40.800 frank (aan spilindex 138,01) van 1 september 1989 tot 31 oktober 1990 
 - 50.000 frank (aan spilindex 138,01) vanaf 1 november 1990 
 - 1.239,47 EUR (aan spilindex 138,01) vanaf 1 januari 2002. 
15 -  90 pct. vanaf 1 september 1989 tot 31 oktober 1991 
 - 75 pct. vanaf 1 november 1991. 
16  Dit artikel werd vervangen bij artikel 12 van de wet van 4 maart 2004 met ingang van 1 mei 2004. 

Voor de pensioenen en renten die ingegaan zijn vóór 1 mei 2004 en die vanaf die datum zullen uitbe-
taald worden, blijven de bepalingen van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1978, zoals zij luidden 
vóór hun wijziging door artikel 12, integraal van toepassing. Voor deze pensioenen en renten mag de 
vrijstelling evenwel niet lager zijn dan 20 pct. van het in artikel 39, tweede lid van de wet van 5 augus-
tus 1978 bepaalde bedrag. 

 Voor de rustpensioenen en -renten die zullen ingaan tussen 1 mei 2004 en 31 december 2010, blij-
ven de bepalingen van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1978, zoals zij luidden vóór hun wijziging 
door artikel 12, integraal van toepassing indien ze gunstiger zijn dan die van de wet van 4 maart 
2004. 

 Tekst van de bepalingen van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1978 zoals zij luidden vóór hun 
wijziging door artikel 12 van de wet van 4 maart 2004 : 

 "De personen, van wie het pensioeninkomen, gedeeltelijk bestaat uit voordelen van contractuele 
aard, gefinancierd door middel van een groepsverzekering of ten laste van een door de werkgever 
ingesteld pensioenfonds, alsook de personen wier pensioenregeling beheerd wordt door een vereni-
ging zonder winstoogmerk die hiertoe toelagen ontvangt ten laste van een in artikel 38 bedoelde 
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macht of organisme, genieten van de toepassing van de plafonds voorzien in de artikelen 39, 40, 
40bis en 42, een vrijstelling die rekening houdt met hun persoonlijke bijdrage in de financiering der 
desbetreffende voordelen. 

 De grenzen van deze vrijstelling worden door de Koning bepaald, hetzij per macht of organisme be-
doeld in artikel 38, hetzij voor het geheel van deze machten of organismen, zonder dat dit kan leiden 
tot een verhoging van de pensioenmaxima per 1 januari 1979 zoals bestaande in het pensioenstelsel 
der betrokkenen." 

 N.B. Deze vrijstelling beliep 20 pct. van de aanvullende voordelen van buitenwettelijke aard 
(K.B. 22 september 1980 - B.S. 25 september). 

17  Met uitwerking op 1 mei 2004. 
18  Het laatste lid van artikel 42, toegevoegd bij art. 20, 1° van de wet van 5 april 1994, heeft uitwerking 

met ingang van 1 januari 1994. 
19  Met ingang van 1 juli 1982. 
20  Met uitwerking op 1 januari 1994. 
21  Met ingang van 1 juli 1991. 
22  Met uitwerking op 1 augustus 2001. 
23  Dit artikel is nog slechts toepasselijk op de vóór 1 juni 1984 ingegane overlevingspensioenen. De 

overlevingspensioenen ingegaan vanaf 1 juni 1984 vallen onder de toepassing van artikel 16 van de 
wet van 15 mei 1984 (zie art. 23 van deze laatste wet). 

24  Dit artikel is nog slechts toepasselijk op de vóór 1 juni 1984 ingegane overlevingspensioenen. De 
overlevingspensioenen ingegaan vanaf 1 juni 1984 vallen onder de toepassing van artikel 3, § 2 van 
de wet van 15 mei 1984 (zie art. 23 van deze laatste wet). 

25  - 102.168 frank (aan spilindex 114,20) tot 31 december 1989 
 - 291.816 frank (aan spilindex 138,01) vanaf 1 januari 1990. 
26  De bepalingen van artikel 46ter zijn, vanaf de datum van zijn inwerkingtreding, t.t.z. 1 januari 1979, 

eveneens toepasselijk op de daags vóór deze datum lopende pensioenen. 
27  Zie uitvoeringsbesluit van 29 april 1981 (B.S. 6 mei). 
28  Zie uitvoeringsbesluit van 22 september 1980. 
29  Zie uitvoeringsbesluit nr. 24 van 28 november 1978. 
30  Met ingang van 1 juni 2007. 
31 Art. 76 van de wet van 21 mei 1991 bepaalt : 
 "Het recht op het uitgesteld pensioen voortvloeiend uit de toepassing van de artikelen 55 tot 62 van 

de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, blijft beheerst 
door deze bepalingen, zoals ze waren gesteld vóór de opheffing ervan door artikel 67, 16°, van deze 
wet. 

 De personen die hun recht op dat pensioen hebben verloren of zullen verliezen wegens de uitoefe-
ning van een winstgevende activiteit, mogen het pensioen aanvragen voorzien bij artikel 46 van de wet 

van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen". 

32  Zie uitvoeringsbesluit van 12 juli 1979. 
33 Met ingang van 1 januari 2000. 
34  De woorden ”de statutaire personeelsleden van de NMBS Holding,” werden ingevoegd vanaf 

1 januari 2007. 
35 Voor de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten die behoren tot het basis-

kader, het middenkader of het kader van hulpagenten van politie wordt de leeftijd van 60 jaar vervan-
gen door de leeftijd van 58 jaar en dit met ingang van 1 april 2001 (Wet van 30 maart 2001, art. 6 - 
B.S. 18 april). 

36  N.B. Wet van 6 juli 1982, art. 2 (B.S. 17 augustus) : 
 "Met ingang van de datum van hun inwerkingtreding hebben volle uitwerking de beslissingen tot in-

rustestelling genomen overeenkomstig het koninklijk besluit van 3 augustus 1979 alsmede de beslis-
singen tot inrustestelling of in diensthouden, genomen sinds 25 oktober 1979, waarbij rekening werd 
gehouden met : 

 a) een vermeerdering met 50 % van de termijn van 365 dagen indien de betrokken personen de 
hoedanigheid van oorlogsinvalide hadden; 

 b) de bepalingen vervat in artikel 83, § 3, tweede lid, die door deze wet worden ingelast in de 
wet van 5 augustus 1978." 

37  De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de leeftijden van opruststel-
ling wijzigen 
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Wet van 12 juli 1979  
(Staatsblad 26 juli) 
 
houdende nieuwe maatregelen ten gunste van de slachtoffers van de vaderlandslievende plicht. 
 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL IV. Wijzigingen aan de regeling van schorsing van de rechten op militai-

re anciënniteitspensioenen en van de rechten op oorlogspensioenen en -
renten 1914-1918, in geval van verandering van nationaliteit 

 
Art. 36 ...... 
 
Art. 37 § 1. Voor de personen wier recht op pensioenen of renten, op de datum van de be-

kendmaking van de onderhavige wet, geschorst is bij toepassing van de vroegere 
bepalingen van artikel 65, 1°, d) en e) van de voornoemde samengeordende wetten, 
is het genot van de in artikel 36 bedoelde wijzigingen afhankelijk van een aanvraag 
die, op straffe van nietigheid, bij een ter post aangetekend schrijven, bij de Minister 
tot wiens bevoegdheid de militaire pensioenen behoren ingediend wordt. 

 
 § 2. Dit genot gaat in : 
 
 - op 1 januari 1979, wanneer de aanvraag ingediend wordt binnen de drie 

maanden na de bekendmaking van de onderhavige wet; 
 
 - in de andere gevallen, op de eerste dag van de maand, volgend op de indie-

ning van de aanvraag. 
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Bijzondere wet van 8 augustus 1980  
(Staatsblad 15 augustus). 
 
tot hervorming der instellingen. 
 
Gewijzigd bij : de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 (Staatsbl. 13 augustus), 12 januari 
1989 (Staatsbl. 14 januari), 16 januari 1989 (Staatsbl. 17 januari-tweede uitgave), 5 mei 1993 
(Staatsbl. 8 mei-eerste uitgave), 16 juli 1993 (Staatsbl. 20 juli-tweede uitgave), 28 december 
1994 (Staatsbl. 19 januari), 5 april 1995 (Staatsbl. 15 april), 13 juli 2001 (Staatsbl. 3 augustus) 
en 27 maart 2006 (Staatsbl. 11 april). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL I. INLEIDENDE BEPALINGEN 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de bijzondere wetten van 16 juli 1993, art. 64, § 1 en 27 maart 

2006, art. 2. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de bijzondere wet van 27 maart 2006, art. 2. 
 
 Het Parlement en de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, hierna ge-

noemd "het Vlaams Parlement" en de "Vlaamse Regering", zijn bevoegd voor 
de aangelegenheden bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. 

 
 Zij oefenen in het Vlaamse Gewest de bevoegdheden van de gewestorganen 

uit voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet, 
onder de voorwaarden en op de wijze bepaald door deze wet. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de bijzondere wet van 27 maart 2006, art. 2. 
 
 Het Parlement en de Regering van de Franse Gemeenschap, hierna genoemd 

"het Parlement van de Franse Gemeenschap" en "de Franse Gemeenschaps-
regering", zijn bevoegd voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 59bis van 
de Grondwet. 

 
 § 3.  Gewijzigd bij de bijzondere wet van 27 maart 2006, art. 2. 
 
 Er is voor het Waalse Gewest een Parlement en een Regering, hierna ge-

noemd "het Waals Parlement" en de "Waalse Regering", die in het Waalse 
Gewest bevoegd zijn voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 107 quater 
van de Grondwet. 

 
 § 4. Opgeheven bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, art. 64, § 1. 
 
 ... 
 
 TITEL II. DE BEVOEGDHEDEN 
 
 ... 
 
Art. 6 Gewijzigd bij de bijzondere wet van 13 juli 2001, art. 4. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de bijzondere wet van 13 juli 2001, art. 4. 
 
 De aangelegenheden bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet zijn : 
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 ... 
 
 VIII. Wat de ondergeschikte besturen betreft : 
 
 1°  de samenstelling, organisatie, bevoegdheid en werking van de provinciale 

en gemeentelijke instellingen, met uitzondering van : 
 
 - ... 
 
 - ... 
 
 - ... 
 
 - ... 
 
 - de pensioenstelsels van het personeel en de mandatarissen. 
 
 ... 
  
 TITEL III. DE MACHTEN 
 
 HOOFDSTUK III. De Regeringen 
 
 Afdeling V. De diensten 
 
Art. 87 Gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, art. 12 en 16 juli 1993, 

art. 60 en 127, § 1. 
 
 § 3. Vervangen door de bijzondere wet van 8 augustus 1988, art. 12, § 2 (1). 
 
 Onverminderd § 4, stellen de Gemeenschappen  en de Gewesten de regeling 

vast die betrekking heeft op het administratief en geldelijk statuut van hun vast, 
tijdelijk en hulppersoneel, met uitzondering van de pensioenregeling. Inzake de 
pensioenregeling is hun personeel onderworpen aan de wettelijke en statutaire 
regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het 
Rijk. 

 
 TITEL IV BIS. DE SAMENWERKING TUSSEN DE STAAT, DE GEMEEN-

SCHAPPEN EN DE GEWESTEN. 
 
Art. 92bis Ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, art. 15 en gewijzigd bij 

de bijzondere wetten van 16 januari 1989, art. 66, 5 mei 1993, art. 3, § 1, 16 juli 
1993, art. 61 en 127, § 1 en 28 december 1994, art. 1. 

 
 § 4 quater. Ingevoegd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, art. 61, § 4 en 

aangevuld bij de bijzondere wet van 28 december 1994, art. 1 (2). 
 
 ... 
 
 ... 
 
 ... 
 
 ... 
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 Het bedrag van het pensioen dat zal worden toegekend aan de personeelsle-

den van de provincie Brabant die ter uitvoering van deze bepaling naar de fe-
derale Staat, de provincie Vlaams-Brabant, de provincie Waals-Brabant, het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie, de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie of de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie worden overgeheveld, mag niet lager zijn dan het bedrag 
van het pensioen dat zij zouden hebben gekregen overeenkomstig de wettelij-
ke en reglementaire bepalingen die op het ogenblik van de overheveling op 
hen van toepassing waren, maar rekening houdend met de wijzigingen die de-
ze bepalingen later zouden hebben ondergaan krachtens algemene maatrege-
len die van toepassing zijn op de instelling waartoe ze op het ogenblik van de 
overheveling behoorden. 

 
 De nadere regelen voor het ten laste nemen van de bijkomende uitgaven die 

het gevolg zijn van de in het vijfde lid gestelde waarborg, worden door de Ko-
ning vastgesteld op de voordracht van de minister die bevoegd is voor pensi-
oenen (3). 

 
 
                                                 
1  Art. 12, § 2 van de bijzondere wet van 8 augustus 1988 treedt in werking op dezelfde datum als het 

K.B. van 22 november 1991 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en gelde-
lijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de executieven en 
van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, nl. op 24 december 1991 ; dit K.B. 
werd evenwel vernietigd door de Raad van State, doch in een aangepaste versie, als K.B. van 
26 september 1994, met terugwerkende kracht op 7 maart 1992 terug ingevoerd. 

2  Het vijfde en zesde lid van deze paragraaf treden in werking op 19 januari 1995. 
3  Zie K.B. van 17 september 1997 (B.S. 25 oktober). 
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Wet van 15 december 1980  
(Staatsblad 31 september) 
 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 15 juli 1987 (Staatsbl. 18 juli), 18 juli 1991 (Staatsbl. 26 juli) en 
6 mei 1993 (Staatsbl. 21 mei). 
 
Art. 57/26 Ingevoegd bij de wet van 15 juli 1987, art. 11 en vervangen door de wetten van 

18 juli 1991, art. 9 en 6 mei 1993, art. 23. 
 
 § 1. De Koning bepaalt het administratief statuut en de bezoldigingsregeling 

van de Commissaris-generaal, van zijn adjuncten en van de vaste voorzitters 
en bijzitters van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen. 

 
 § 2. Bij het verstrijken van hun eerste mandaat van vijf jaar kunnen de vaste 

voorzitters en bijzitters vast benoemd worden onder dezelfde voorwaarden en 
volgens dezelfde regels als bij hun aanwijzing. 

 
 § 3. De in § 1 bedoelde personeelsleden vallen tijdens de duur van hun man-

daat onder de toepassing van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders. De toepassing van de wet wordt echter beperkt tot het stelsel 
van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, tot het stelsel van de rust- 
en overlevingspensioenen voor werknemers en tot het stelsel van de arbeids-
voorziening en werkloosheid voor werknemers. 

 
 § 4. Na hun vaste benoeming vallen de in § 2 bedoelde leden onder de toe-

passing van het stelsel van sociale zekerheid binnen de perken die bepaald 
zijn voor het vastbenoemde rijkspersoneel, met inbegrip van de schadevergoe-
ding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk 
of voor beroepsziekten. 

 
 Zij genieten het stelsel van de rustpensioenen dat toepasselijk is op de ambte-

naren van het algemeen bestuur van de Staat. 
 
 De pensioenen die krachtens deze paragraaf worden toegekend, vallen ten 

laste van de Openbare Schatkist. 
 
 § 5. De Koning kan toelagen en vergoedingen vaststellen voor de plaatsver-

vangende voorzitters en bijzitters van de Vaste Beroepscommissie voor vluch-
telingen. 
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Wet van 29 juni 1981  
(Staatsblad 2 juli) 
 
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor de werknemers 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 17 september 2005 (Staatsbl. 6 oktober) en 12 januari 2006 
(Staatsbl. 3 februari -tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 39quater Ingevoegd bij de wet van 17 september 2005, art. 4 (1) en gewijzigd bij de wet 

van 12 januari 2006, art. 42. 
 
 § 1. Een inhouding die gelijk is aan het totaal van de in artikel 38, § 2, vastge-

legde bijdragevoeten wordt verricht voor de vastbenoemde personeelsleden 
van de in artikel 39ter bedoelde diensten en machten. Hetzelfde geldt voor de 
provinciegouverneurs, de burgemeesters, de schepenen, de voorzitters van de 
Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn en de bedienaars van de ere-
dienst. 

 
 Deze inhouding wordt geheven : 
 
 a) op het vakantiegeld toegekend aan de in het eerste lid bedoelde perso-

neelsleden; 
 
 b) op de Copernicuspremie toegekend aan sommige personeelsleden van 

de rijksbesturen bedoeld in het eerste lid; 
 
 c) op de herstructureringspremie toegekend aan sommige militairen bedoeld 

in het eerste lid. 
 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 42. 
 
 De opbrengst van de inhouding bedoeld in § 1, wordt toegewezen aan de Pen-

sioendienst voor de overheidssector en is bestemd voor de financiering van de 
pensioenen ten laste van de Staatskas. 

 
 De opbrengst van de in het eerste lid bedoelde inhouding moet bij de Pensi-

oendienst voor de overheidssector toekomen uiterlijk de vijfde werkdag die 
volgt op de dag van de uitbetaling van het aan de inhouding onderworpen 
voordeel aan de betrokken personen. 

 
 Indien de werkgever niet voldoet aan de in het tweede lid voorgeschreven ver-

plichtingen, is hij van rechtswege aan de Pensioendienst voor de overheids-
sector nalatigheidsinteresten op de niet-gestorte sommen verschuldigd. Deze 
interesten, waarvan het percentage op elk ogenblik gelijk is aan de wettelijke 
rentevoet, verhoogd met 2 pct., beginnen te lopen vanaf de zesde werkdag die 
volgt op de uitbetaling van het aan de inhouding onderworpen voordeel aan de 
betrokken personen. 

 
 De opbrengst van deze interesten is bestemd voor de Pensioendienst voor de 

overheidssector. 
 
                                                 
1  Met uitwerking op 1 januari 2005. 
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Wet van 13 juli 1981  
(Staatsblad 15 september) 
 
tot oprichting van een Instituut voor veterinaire keuring. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 22 maart 1989 (Staatsbl. 22 september) en 14 juli 1989 (Staatsbl. 
14 oktober). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK III 
 
 Overgangs- en slotbepalingen 
 
Art. 34 Gewijzigd bij de wet van 14 juli 1989, art. 1, 1° en 2°. 
 
 § 1. De doctors in de diergeneeskunde van het departement van Volksgezond-

heid en van het Gezin, belast met het toezicht op en de uitvoering van de 
voormelde wetten van 5 september 1952 en 15 april 1965, elk in zijn hoeda-
nigheid, worden ambtshalve overgeplaatst naar het Instituut. 

 
 § 2. De hierna vermelde ambtenaren, in vast verband benoemd door een ge-

meente of een vereniging van gemeenten ten laatste de dag van de bekend-
making van onderhavige wet, worden met hun toestemming overgeplaatst naar 
het Instituut : 

 
 1° De keurders van de openbare slachthuizen die de hoedanigheid van 

slachthuisdirecteur niet bezitten; 
 
 2° De directeurs van de openbare slachthuizen tot de sluiting waarvan de 

bevoegde overheid beslist binnen zes maanden na de bekendmaking van 
onderhavige wet; 

 
 3° In afwijking van het eerste lid van deze paragraaf en met toestemming 

van de gemeente of de vereniging van gemeenten, de directeurs van 
openbare slachthuizen die terzelfdertijd tot keurder waren benoemd ten 
laatste op 1 juli 1986 en die tot die datum keuringen hebben uitgevoerd. 

 
 4° De gemeentelijke opzichters van de vleeswinkels bedoeld in artikel 17 

van voornoemde wet van 5 september 1952, wier ambt door de gemeen-
te wordt opgeheven binnen zes maanden na de bekendmaking van on-
derhavige wet. 

 
 De Koning bepaalt de modaliteiten voor de overplaatsing van deze ambtena-

ren (1). 
 
 § 3. De personen bedoeld in de artikelen 33 en 34 behouden het voordeel van 

hun administratieve en geldelijke anciënniteit die ze verworven hadden in hun 
vroeger bestuur. 

 
 Hun wedde mag op geen enkel ogenblik lager zijn dan die welke zij zouden 

bekomen hebben bij toepassing van de bepalingen, van het geldelijk statuut 
die voor hen golden op het ogenblik van hun overplaatsing (2).  
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Art. 35 (2) Gewijzigd bij de wet van 14 juli 1989, art. 2. 
 
 § 1. De ambtenaren bedoeld in artikel 34, § 2, 1°, 2° en 4°, die de overplaat-

sing naar het Instituut niet aanvaarden, worden uit hun ambt ontslagen op de 
datum die de Koning bepaalt voor de werkelijke overplaatsing van de in dat-
zelfde artikel 34, § 2, 1°, 2° en 4° bedoelde ambtenaren. 

 
 § 2. De ambtenaren bedoeld in § 1 blijven onderworpen aan het pensioenstel-

sel dat op hen toepasselijk was op het ogenblik van hun ontslag. Zodra ze de 
minimumleeftijd voor  de oppensioenstelling in dit stelsel bereiken, wordt hun 
pensioen vastgesteld overeenkomstig de regels van dit stelsel, zonder inacht-
neming van de anciënniteitsvoorwaarde. 

 
 Op voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken, verbindt de Koning, zo 

nodig, fictieve barema's aan afgeschafte functies of graden, of stelt ze gelijk 
met bestaande functies of graden. 

  
 § 3. Het bepaalde in vorige paragraaf is niet van toepassing wanneer de be-

doelde personen een ambt waarnemen op basis waarvan de v¢¢r het ontslag 
gepresteerde diensten in aanmerking worden genomen voor het toekennen en 
het berekenen van een enig pensioen bedoeld in de wet van 14 april 1965 tot 
vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelin-
gen van de openbare sector. 

 
Art. 37 De artikelen van deze wet treden in werking op de data die de Koning be-

paalt (3) en ten laatste op de eerste dag van de dertiende maand volgend op 
die waarin de wet en de koninklijke besluiten tot uitvoering welke de admini-
stratieve en geldelijke toestand van het personeel regelen, in het Belgisch 
Staatsblad zijn bekendgemaakt. 

 
 
                                                 
1  Deze  paragraaf  treedt  in  werking  op  14  juni  1985   (K.B. 19.8.1985 - B.S. 13 september). 
2  Art. 34, § 3 en art. 35 treden in werking op 1 juli 1986 (K.B. 1.7.1986 - B.S. 8.7.1986). 
3  Iwt. 1.8.1985, met uitzondering van de artikelen 6, 7 en 12 tot 36 - K.B. van 14.6.1985, B.S. 18 juli en 

25.7.1985, B.S. 10 augustus. 
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Wet van 30 december 1982  
(Staatsblad 12 februari 1983) 
 
houdende de begroting der Dotatiën voor het begrotingsjaar 1982. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 4 maart 2004 (Staatsbl. 26 maart - derde uitgave). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 2 Gewijzigd bij de wet van 4 maart 2004, art. 13. 
 
 1. De Wetgevende Kamers bepalen het bedrag dat van de parlementaire vergoe-

ding mag worden ingehouden als bijdrage in de lijfrente- of pensioenkassen die 
zij hebben ingesteld. 

 
 2. De regeling van de pensioenen voor de leden van de Wetgevende Kamers en 

hun rechtverkrijgenden behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van ieder ka-
mer. Deze bevoegdheid kan worden overgedragen aan de lijfrente- of pensi-
oenkassen bedoeld in cijfer 1. 

 
 3. Deze regeling mag evenwel niet afwijken van de wettelijke bepalingen die het 

maximumbedrag van de rust- of overlevingspensioenen in de overheidssector 
regelen. Zij zal nadere regels stellen betreffende de cumulatie van pensioenen 
en de cumulatie van een rust- of overlevingspensioen en een beroepsactiviteit 
of de uitoefening van een politiek mandaat, met inachtneming van de wettelijke 
bepalingen en de aard van het parlementair mandaat. 

 
  De lijfrente- of pensioenkassen bedoeld in cijfer 1 mogen beslissen dat de be-

palingen van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economi-
sche en budgettaire hervormingen, zoals zij luidden v¢¢r hun wijziging door ar-
tikel 12 van de wet van 4 maart 2004 houdende toekenning van aanvullende 
voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om een 
management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst, integraal van 
toepassing blijven op de pensioenen toegekend aan de gewezen leden van de 
Wetgevende Kamers of aan hun rechthebbenden, indien ze gunstiger zijn dan 
de bepalingen van voormeld artikel 41 zoals gewijzigd door voormeld artikel 
12. (1) 

 
 4. a) In artikel 38, 3ø, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economi-

sche en budgettaire hervormingen vervallen de woorden "aan de Senato-
ren, aan de Leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers". 

 
  b) De bepalingen van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettai-

re voorstellen 1979-1980, van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake 
overheidspensioenen, van de programmawet van 2 juli 1981, van de wet 
van 2 februari 1982 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan 
de Koning, van het koninklijk besluit nr. 30 van 30 maart 1982 tot wijzi-
ging van de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sec-
tor en van het koninklijk besluit nr. 51 van 2 juli 1982 tot wijziging van de 
wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervor-
mingen, worden opgeheven in zover zij betrekking hebben op de pensi-
oenen van de leden van de Wetgevende Kamers en hun rechtverkrijgen-
den.  
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1  Art. 2 - 3, tweede lid werd toegevoegd bij art. 13 van de wet van 4 maart 2004 met ingang van 1 mei 

2004. 
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Wet van 15 juli 1983  
(Staatsblad 2 september) 
 
houdende oprichting van de Nationale Dienst voor leerlingenvervoer. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 In de schoot van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Onderwijs en in de schoot 

van het Hoofdbestuur van het "Minist7re de l'Education nationale" wordt een Natio-
nale Dienst voor Leerlingenvervoer opgericht. 

 
 ...... 
 
Art. 11 ...... 
 
 Betrokkenen blijven onderworpen aan het administratief regime, de bezoldigingsre-

geling en de pensioenregeling die op hen van toepassing waren op het ogenblik van 
hun indiensttreding bij de hierbovengenoemde diensten. Zij hebben recht op de reis- 
en verblijfsvergoedingen waarin voorzien is voor ambtenaren van rang 13. 

 
 ...... 
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Wet van 31 december 1983  
(Staatsblad 18 januari 1984) 
 
tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 6 juli 1990 (Staatsbl. 20 juli) 18 juli 1990 (Staatsbl. 25 juli) en de 
gewone wet van 16 juli 1993 (Staatsbl. 20 juli). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL III. DE MACHTEN 
 
 HOOFDSTUK III. De regering 
 
 Afdeling III. De diensten 
 
Art. 54  Gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990, art. 5 en de gewone wet van 16 juli 1993, 

art. 122. 
 
 De artikelen 87, §§ 1 tot 4, 88, §§ 1 en 2, alsook artikel 89 van de bijzondere wet (1) 

zijn van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap. 
 
 De regels die van toepassing zijn op de betrekkingen tussen de openbare overheden 

en de syndicale organisaties van de ambtenaren die van deze overheid afhangen, 
evenals de betrekkingen met de leden van deze syndicale organisaties, behoren tot 
de bevoegdheid van de federale overheid wat betreft de Duitstalige Gemeenschap 
en de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, met inbegrip van het 
onderwijs. 

 
 
                                                 
1  De bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 
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Wet van 15 mei 1984 
(Staatsblad 22 mei) 
 
houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. 
 
Gewijzigd bij

 

 : de wetten van 4 juni 1987 (Staatsbl. 27 juni), 2 januari 1990 (Staatsbl. 26 janua-
ri), de K.B.'s van 20 juni 1990 (Staatsbl. 29 juni), 17 december 1990 (Staatsbl. 26 januari 1991), 
de wetten van 21 mei 1991 (Staatsbl. 20 juni), 20 juli 1991 (Staatsbl. 1 augustus), 26 juni 1992 
(Staatsbl. 30 juni), het K.B. van 16 juli 1998 (Staatsbl. 26 augustus), de wet van 24 december 
1999 (Staatsbl. 31 december - derde uitgave), het K.B. van 20 juli 2000 (Staatsbl. 30 augustus - 
eerste uitgave), de programmawet van 2 augustus 2002 (Staatsbl. 29 augustus - tweede uitga-
ve), de wetten van 3 februari 2003 (Staatsbl. 13 maart - eerste uitgave), 11 december 2003 
(Staatsbl. 15 december - tweede uitgave), het K.B. van 22 december 2004 (Staatsbl. 27 de-
cember - tweede uitgave), de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; 
erratum Staatsbl. 13 maart), het K.B. van 28 december 2006 (Staatsbl. 29 december – achtste 
uitgave; errata Staatsbl. 24 en 30 januari 2007, de wet van 25 april 2007 (Staatsbl. 11 mei), het 
K.B. van 20 januari 2010 (Staatsbl. 5 februari) en de wetten van 28 december 2011 (Staatsbl. 
30 december, vierde uitgave) en 13 december 2012 (Staatsbl. 21 december – derde uitgave). 

 
- UITTREKSEL -   

 
 BOEK I. MAATREGELEN TOT HARMONISERING IN DE PENSIOENREGE-

LING VAN DE OPENBARE SECTOR 
 
 TITEL I. OVERLEVINGSPENSIOENEN 
 
 HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de programmawet van 2 augustus 2002, art. 55, de wet van 

11 december 2003, art. 22 en vervangen bij het K.B. van 22 december 2004, 
art 19 (1). 

 
 Een overlevingspensioen ten laste van de Openbare Schatkist wordt, onder de 

bij deze titel vastgestelde voorwaarden toegekend aan de rechtverkrijgenden 
van de personen die onderworpen zijn aan een stelsel inzake rustpensioenen 
waarvan de last gedragen wordt door : 

 
 de Openbare Schatkist; 
 
 de instellingen waarop het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935 tot 

vaststelling van het statuut der pensioenen van het personeel der zelfstandige 
openbare inrichtingen en der regieën ingesteld door de Staat van toepassing 
is; 

 
 de Post; 
 
 de Regie voor Maritiem Transport; 
 
 de instellingen waarop de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van 

het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun 
rechthebbenden, van toepassing is. 

 
 Vallen niet onder de toepassing van deze titel, de rechtverkrijgenden van : 
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 de gewezen pleitbezorgers; 
 
 de vrijwillige redders van het Bestuur van het Zeewezen; 
 
 de bedienaars van de erediensten die niet in het huwelijk mogen treden en die 

een wedde genieten ten bezware van de Openbare Schatkist; 
 
 de gewezen leden van het beroepspersoneel van de kaders in Afrika. 
 
 HOOFDSTUK II. Het pensioen van de langstlevende echtgenoot 
 
Art. 2 Gewijzigd bij de wet van 21 mei 1991, art. 1 (2), het K.B. van 16 juli 1998, 

art. 14 en de wetten van 3 februari 2003, art. 68 en 12 januari 2006, art. 67. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 21 mei 1991, art. 1. 
 
 Heeft recht op het overlevingspensioen, de langstlevende echtgenoot wiens 

huwelijk ten minste één jaar geduurd heeft en wiens echtgenoot : 
 
 a) overleden is tijdens zijn loopbaan; 
 
 b) overleden is na een rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist of 

van een in artikel 1 vermelde instelling te hebben verkregen; 
 
 c) overleden is na definitief uit dienst te zijn getreden en ofwel vijf in aan-

merking komende dienstjaren telt in de zin van artikel 46 indien hij zijn 
loopbaan heeft beëindigd na 31 december 1976 en hij in aanmerking ko-
mende diensten of periodes na die datum kan doen gelden, ofwel vijftien 
voor de berekening van een overlevingspensioen in aanmerking komen-
de dienstjaren overeenkomstig de op 31 mei 1984 van kracht zijnde be-
palingen. 

 
 Het huwelijk dient nochtans niet één jaar te duren indien een van de volgende 

voorwaarden vervuld is : 
 
 - er is een kind geboren uit het huwelijk; 
 
 - op het ogenblik van het overlijden is er een kind ten laste waarvoor een 

van de echtgenoten kinderbijslag ontving; 
 
 - een kind wordt postuum geboren binnen driehonderd dagen na het over-

lijden; 
 
 - het overlijden is het gevolg van een na de datum van het huwelijk voor-

gekomen ongeval of werd veroorzaakt door een beroepsziekte opgedaan 
tijdens of naar aanleiding van de uitoefening van het ambt, van een door 
de Belgische Regering toevertrouwde opdracht of van in het kader van de 
Belgische technische bijstand verrichte prestaties, voor zover de aanvang 
of de verergering van deze ziekte na de datum van het huwelijk plaats-
vond. 

 
 § 2. Vervangen bij het K.B. van 16 juli 1998, art. 14 (3) en aangevuld bij de wet-

ten van 3 februari 2003, art. 68, 1° en 12 januari 2006, art. 67. 
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 De langstlevende echtgenoot wiens huwelijk niet ten minste één jaar heeft ge-
duurd en die geen enkele van de in § 1 bepaalde vrijstellingsvoorwaarden ver-
vult, heeft recht op het pensioen gedurende één jaar te rekenen vanaf de eer-
ste dag van de maand volgend op het overlijden.  Indien de toekenning van het 
pensioen overeenkomstig artikel 21, § 2, afhankelijk is van het indienen van 
een aanvraag, moet de pensioenaanvraag op straffe van nietigheid bij de Pen-
sioendienst voor de overheidssector toekomen binnen het jaar volgend op de 
overlijdensdatum. 

 
 Indien echtgenoten van wie het huwelijk door echtscheiding werd ontbonden, 

opnieuw met elkaar in het huwelijk treden, en de echtgenoot die recht geeft op 
een overlevingspensioen minder dan een jaar na dit nieuwe huwelijk overlijdt, 
zonder dat een van de in § 1, tweede lid opgenomen vrijstellingsvoorwaarden 
is vervuld, heeft de langstlevende echtgenoot, in voorkomend geval, recht op 
het pensioen dat hij vóór zijn nieuw huwelijk zou verkregen hebben in de 
hoedanigheid van uit de echt gescheiden echtgenoot. (4) 

 
 §3. Toegevoegd bij de wet van 3 februari 2003, art. 68, 2° (5). 
 
 De langstlevende echtgenoot kan geen aanspraak maken op de voordelen van 

dit hoofdstuk indien hij werd veroordeeld om zijn echtgenoot naar het leven te 
hebben gestaan. 

 
Art. 3 Gewijzigd bij het K.B. van 16 juli 1998, art. 15 en de wetten van 3 februari 

2003, art. 69 en 12 januari 2006, art. 67. 
 
 § 1. Vervangen bij het K.B. van 16 juli 1998, art. 15 (3) en gewijzigd bij de wet 

van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Het overlevingspensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op 

die waarin de echtgenoot overleden is.  Indien de toekenning van het pensioen 
overeenkomstig artikel 21, § 2, afhankelijk is van het indienen van een aan-
vraag en indien die aanvraag niet bij de Pensioendienst voor de overheidssec-
tor is toegekomen tijdens het jaar volgend op de overlijdensdatum of op de ge-
boortedatum van het in artikel 2, § 1, bedoelde postuum kind, gaat het overle-
vingspensioen evenwel in op de eerste dag van de maand volgend op die tij-
dens welke de aanvraag bij de Pensioendienst voor de overheidssector is toe-
gekomen. 

 
 De verklaring van afwezigheid overeenkomstig de bepalingen van het Burger-

lijk Wetboek geldt als bewijs van het overlijden. 
 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003, art. 69. 
 
 Indien de langstlevende echtgenoot een nieuw huwelijk aangaat, wordt de uit-

betaling van zijn overlevingspensioen geschorst vanaf de eerste dag van de 
maand die volgt op die van het nieuwe huwelijk en tot de eerste dag van de 
maand na het overlijden van de echtgenoot of van de gewezen echtgenoot met 
wie de langstlevende echtgenoot hertrouwd is (6). 

 
 Indien dit nieuw huwelijk een schorsing van de uitbetaling van het overlevings-

pensioen van de twee echtgenoten meebrengt en indien het totaal van de ge-
schorste uitbetaling groter is dan het door cumulatie niet verminderd bedrag 
van het grootste van de twee toegekende overlevingspensioenen, kan de Ko-
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ning bepalen in welke gevallen en voor welk gedeelte van deze overlevings-
pensioenen de betaling niet wordt geschorst. 

 
 Deze paragraaf is niet van toepassing op het tijdelijk pensioen waarvan sprake 

is in artikel 2, § 2. 
 
Art. 4 Gewijzigd bij de wetten van 21 mei 1991, art. 2, 26 juni 1992, art. 143, 3 fe-

bruari 2003, art. 70 en 25 april 2007, art. 56.  
 
 § 1. Gewijzigd bij de wetten van 21 mei 1991, art. 2, 1° en 2°, 3 februari 2003, 

art. 70, 1° en 2° en 25 april 2007, art. 56. 
 
 Het overlevingspensioen wordt berekend op grond van de gemiddelde wedde 

van de laatste vijf jaar van de loopbaan van de overleden echtgenoot, of van 
de volledige loopbaan als die minder dan vijf jaar geduurd heeft. Dit gemiddel-
de wordt vastgesteld op dezelfde wijze als voor de berekening van een rust-
pensioen (7). Het overlevingspensioen is gelijk aan 60 pct. van die gemiddelde 
wedde, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gevormd wordt door 
het geheel van de in artikel 5 omschreven in aanmerking komende diensten die 
in maanden met twee decimalen worden uitgedrukt (8), en waarvan de noemer 
gevormd wordt door het aantal maanden begrepen tussen de eerste dag van 
de maand volgend op de twintigste verjaardag van de overleden echtgenoot en 
de laatste dag van de maand van zijn overlijden, met dien verstande dat dit 
aantal 480 niet mag overschrijden. Indien het overlijden zich heeft voorgedaan 
vóór het verstrijken van de maand die volgt op die gedurende welke de overle-
den echtgenoot zijn twintigste verjaardag heeft of zou hebben bereikt, dan is de 
voormelde breuk gelijk aan de verhouding bepaald door artikel 2, § 1, eerste 
lid, c), van het koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 tot regeling van 
de berekening van het pensioen van de openbare sector voor diensten met on-
volledige opdracht. 

 
 Indien de overleden echtgenoot vóór de leeftijd van 60 jaar hetzij wegens li-

chamelijke ongeschiktheid, hetzij ambtshalve om een andere reden gepensio-
neerd werd, wordt de noemer van de in het eerste lid omschreven breuk ge-
vormd door het aantal maanden begrepen tussen de eerste dag van de maand 
volgend op de twintigste verjaardag van de overleden echtgenoot en de laatste 
dag van de maand voorafgaand aan die waarin hij op rust werd gesteld. (9) 

 
 De breuk voortvloeiend uit de toepassing van de vorige leden mag niet groter 

zijn dan de eenheid of, indien de duur van de in het eerste lid bedoelde in 
aanmerking komende diensten ingekort werd overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 2 van het voornoemde koninklijk besluit nr. 206, dan de verhouding 
bepaald door artikel 2, § 1, eerste lid, c), van dit besluit. (9)  

  
 § 2. Vervangen bij de wet van 21 mei 1991, art. 2, 3° en 4° en gewijzigd bij de 

wetten van 26 juni 1992, art. 143, 1° en 3 februari 2003, art. 70, 3°, 4° en 5°. 
 
 Het overlevingspensioen mag niet hoger zijn dan 50 pct. van de maximum-

wedde van de weddeschaal verbonden aan de laatste graad van het overleden 
personeelslid of van het gemiddelde van de wedde van de laatste vijf jaar in-
dien dit hoger is, vermenigvuldigd met de breuk die uit de toepassing van § 1 
voortvloeit. De voormelde maximumwedde of het voormelde gemiddelde van 
de wedde wordt echter vervangen door de laatste wedde van de overleden 
echtgenoot indien : 
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 1° het pensioen niet voortvloeit uit de uitoefening van een hoofdambt in de 
zin van het derde lid; 

 
 2° de echtgenoot niet in dienstactiviteit overleden is, zijn pensioenrechten 

uitsluitend voortvloeiden uit de toepassing van artikel 46 en hij minder 
dan twintig in aanmerking komende dienstjaren in de zin van voornoemd 
artikel telde; 

 
 3° de echtgenoot niet in dienstactiviteit overleden is, hij geen diensten of 

periodes na 31 december 1976 kon doen gelden en hij minder dan twintig 
voor de berekening van een overlevingspensioen in aanmerking komen-
de dienstjaren overeenkomstig de op 31 mei 1984 van kracht zijnde be-
palingen telde. (10) 

 
 De hiervoor omschreven wedden worden in voorkomend geval verhoogd met 

de voor de berekening van het overlevingspensioen in aanmerking genomen 
bijkomende weddevoordelen. Bovendien gaat het om de wedden die beant-
woorden aan een volledige opdracht indien, voor de vaststelling van de in het 
eerste lid bedoelde breuk, het voornoemde koninklijk besluit nr. 206 toegepast 
werd. 

 
 Onder hoofdambt moet worden verstaan : 
 
 1° het ambt dat slechts diensten met volledige opdracht heeft omvat; 
 
 2° het ambt dat aanleiding geeft tot de toekenning van een pensioen, vast-

gesteld overeenkomstig voormeld koninklijk besluit nr. 206 van 29 augus-
tus 1983 beschouwd als hoofdpensioen in de zin van artikel 2, § 1, vijfde 
lid, van dat besluit en waarvoor de in artikel 2, § 1, eerste lid, c), van dat 
besluit bedoelde verhouding minstens gelijk is aan 5/10; 

 
 3° het ambt dat aanleiding geeft tot de toekenning van een pensioen dat niet 

wordt vastgesteld overeenkomstig voormeld koninklijk besluit nr. 206 van 
29 augustus 1983, doch dat gedurende de laatste vijf jaar van de loop-
baan diensten met onvolledige opdracht heeft omvat waarvan het gemid-
delde minstens gelijk is aan 5/10 van dezelfde diensten met volledige op-
dracht. (11) 

 
 § 3. Gewijzigd bij de wetten van 21 mei 1991, art. 2, 5°, 26 juni 1992, art. 143, 

2° en 3 februari 2003, art. 70, 6°.  
 
 Indien de overleden echtgenoot een hoofdambt uitoefende in de zin van § 2, 

derde lid, mag het pensioenbedrag vastgesteld overeenkomstig de §§ 1 en 2, 
zolang de langstlevende echtgenoot de leeftijd van 45 jaar niet heeft bereikt, 
het in artikel 122, eerste lid, van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en 
diverse bepalingen vastgestelde bedrag niet te boven gaan. (12) 

 
 Indien de overleden echtgenoot geen hoofdambt uitoefende in de zin van § 2, 

derde lid, mag het pensioenbedrag vastgesteld overeenkomstig de §§ 1 en 2, 
zolang de langstlevende echtgenoot de leeftijd van 45 jaar niet heeft bereikt, 
het in artikel 122 van voormelde wet van 26 juni 1992 vastgestelde minimum-
bedrag van de overlevingspensioenen, eventueel verminderd met toepassing 
van artikel 125, § 1, van diezelfde wet, niet te boven gaan. (12) 
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 In afwijking van het eerste lid, is het tweede lid eveneens van toepassing indien 
de overleden echtgenoot een hoofdambt uitoefende in de zin van § 2, derde lid, 
maar hij een pensioen genoot bedoeld in artikel 118, § 2, 2°, 3° of 4°, van 
voormelde wet van 26 juni 1992 of hij aanspraak had kunnen maken op zo een 
pensioen als hij niet overleden was voor de ingangsdatum ervan. 

 
 De door het eerste en tweede lid bepaalde beperkingen ten aanzien van de 

langstlevende echtgenoot die de 45-jarige leeftijd niet bereikt heeft, zijn niet 
van toepassing noch op het in artikel 2, § 2, bepaalde tijdelijk pensioen noch op 
de langstlevende echtgenoot die het bewijs levert van een blijvende onge-
schiktheid van ten minste 66 pct. of een kind ten laste heeft. 

 
 De Koning stelt nadere regels voor de erkenning van de blijvende ongeschikt-

heid en bepaalt het begrip kind ten laste in de zin van deze paragraaf. (13) 
 
 De uit de toepassing van deze paragraaf voortvloeiende wijzigingen van het 

pensioenbedrag hebben uitwerking vanaf de eerste dag van de maand die 
volgt op die van de gebeurtenis die er aanleiding toe geeft. 

 
 § 4. Het overlevingspensioen mag in geen enkel geval hoger zijn dan 50 pct. 

van de maximumwedde van een secretaris-generaal van een ministerie. 
 
Art. 5 Gewijzigd bij de wetten van 21 mei 1991, art. 3 en 3 februari 2003, art. 71.  
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 21 mei 1991, art. 3, § 1, 1°.  
 
 Voor de berekening van het overlevingspensioen wordt rekening gehouden 

met de diensten en periodes die in aanmerking komen voor de berekening van 
de rustpensioenen. Nochtans worden de bovenvermelde periodes en diensten 
slechts in aanmerking genomen voor hun enkele duur, met uitzondering van de 
diensten bedoeld in de wet van 20 april 1971 betreffende de inaanmerkingne-
ming van diensttijd voor de benoeming in vast verband van het onderwijzend 
personeel voor pensioenen ten laste van de Openbare Schatkist. 

 
 De periodes tijdens welke het personeelslid zijn diensten heeft onderbroken om 

een activiteit uit te oefenen uit hoofde waarvan de langstlevende echtgenoot ef-
fectief aanspraak kan maken op een overlevingspensioen in een andere rege-
ling, komen niet in aanmerking. Hetzelfde geldt voor de diensten die aanleiding 
geven tot de toekenning hetzij van een weduwenrente verleend krachtens het 
decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale Verzekeringskas, 
hetzij van een weduwenpensioen verleend krachtens de wet van 16 juni 1960 
dat de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de 
werknemers van Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi onder de controle en de 
waarborg van de Belgische Staat plaatst, en dat waarborg draagt door de Bel-
gische Staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werkne-
mers verzekerd, of krachtens de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese 
sociale zekerheid. 

 
 De sommen die, ten einde periodes en diensten te valideren, gestort werden 

krachtens beschikkingen die deze wet voorafgingen, geven aanleiding tot een 
vermeerdering van de teller van de in artikel 4, § 1, omschreven breuk, met 
een duur die gelijk is aan de duur van de vermindering die zou uitgevoerd zijn 
indien de validering niet had plaatsgevonden, en in de andere gevallen met 
een duur die gelijk is aan de gevalideerde periodes en diensten. In voorko-
mend geval wordt de aldus vergoede duur vermenigvuldigd met de in artikel 2, 
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§ 1, eerste lid, c), van het voormelde koninklijk besluit nr. 206 bedoelde breuk. 
De toepassing van dit lid mag niet tot gevolg hebben dat de breuk de eenheid 
overschrijdt. 

 
 § 2. De Koning bepaalt onder welke voorwaarden de studieperiodes, gelegen 

na de eerste januari van het jaar gedurende hetwelk het personeelslid de 20-
jarige leeftijd heeft bereikt en die bij de berekening van de rustpensioenen niet 
in aanmerking komen, kunnen worden gelijkgesteld met periodes die in aan-
merking komen voor de overlevingspensioenen. (14) 

 
 De Koning bepaalt bovendien, bij in Ministerraad overlegd besluit, welke activi-

teiten van opvoedende of vormende aard als studies worden beschouwd (15). 
 
 § 3. Toegevoegd bij de wet van 21 mei 1991,  art. 3, § 1, 2° en § 2 en gewijzigd 

bij de wet van 3 februari 2003, art. 71.  
 
 In afwijking van § 1 en gelet op het door de overleden echtgenoot behaalde 

diploma van universitair onderwijs, wordt voor de berekening van het overle-
vingspensioen rekening gehouden : 

 
 1° met een tijdsbonificatie van vijf jaar, indien het rustpensioen van de over-

leden echtgenoot vastgesteld werd of vastgesteld zou zijn overeenkom-
stig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek; 

 
 2° met een bonificatie die gelijk is aan die welke wordt bepaald bij de artike-

len 33, eerste lid, en 34bis van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en 
aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioe-
nen van het personeel van de openbare sector, indien het rustpensioen 
van de overleden echtgenoot niet vastgesteld werd of vastgesteld zou zijn 
met inaanmerkingneming van een diplomabonificatie. (16) 

 
 In voorkomend geval wordt de in het eerste lid voorziene bonificatie verminderd 

met toepassing van artikel 35, § 1, eerste en derde lid, en § 2, alsook van arti-
kel 37 van de voormelde wet van 9 juli 1969. Indien de rechten op een rust-
pensioen van de echtgenoot uitsluitend voortvloeien uit de toepassing van arti-
kel 46 van deze wet, wordt de bonificatie bovendien beperkt overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 49, behoudens indien de echtgenoot in dienstactivi-
teit is overleden. (17) 

 
 De in artikel 35, § 1, tweede lid, van de voormelde wet van 9 juli 1969 voorzie-

ne aftrek wordt in voorkomend geval uitgevoerd op de verhoging van het over-
levingspensioen die voortvloeit uit de toepassing van het eerste en het tweede 
lid. (17)  

 
 In de in het eerste lid bedoelde gevallen en uit hoofde van hetzelfde diploma, 

kan geen andere bonificatie worden toegekend. 
 
 HOOFDSTUK III. Het pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot 
 
Art. 6 Gewijzigd bij het K.B. van 16 juli 1998, art. 16 en de wet van 12 januari 2006, 

art. 67. 
 
 De bepalingen betreffende de in de artikelen 2 en 3 gestelde voorwaarden in-

zake toekenning, ingangsdatum en schorsing van het overlevingspensioen zijn 
toepasselijk op de uit de echt gescheiden echtgenoot die geen nieuw huwelijk 
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heeft aangegaan vóór het overlijden van degene die zijn echtgenoot was maar 
de betaling van het pensioen wordt geschorst zolang hij de leeftijd van 45 jaar 
niet heeft bereikt, tenzij hij het bewijs levert van een blijvende ongeschiktheid 
van ten minste 66 pct. of indien hij een kind ten laste heeft. De Koning bepaalt 
de erkenningsmodaliteiten van de blijvende ongeschiktheid evenals het begrip 
kind ten laste in de zin van deze paragraaf (18). 

 
 Wanneer er bij het overlijden van het personeelslid tegelijk een uit de echt ge-

scheiden echtgenoot is en een langstlevende echtgenoot die recht heeft op het 
in artikel 2, § 1, bedoelde pensioen, verliest de uit de echt gescheiden echtge-
noot, zelfs indien hij de leeftijd van 45 jaar niet heeft bereikt, zijn rechten op 
pensioen als zijn pensioenaanvraag niet bij de Pensioendienst voor de over-
heidssector is toegekomen tijdens het jaar volgend op de overlijdensdatum van 
zijn ex-echtgenoot.  In dat geval wordt het volledige pensioen toegekend aan 
de langstlevende echtgenoot. (19) 

 
 De uit de echt gescheiden echtgenoot kan geen aanspraak maken op de voor-

delen van dit hoofdstuk indien hij werd veroordeeld om diegene die zijn echt-
genoot was naar het leven te hebben gestaan. 

 
Art. 7 Vervangen bij de wet van 21 mei 1991, art. 4.  
 
 Het pensioen toegekend aan de uit de echt gescheiden echtgenoot wordt ver-

kregen door het bedrag van het overlevingspensioen dat hij zou genieten als 
overlevende echtgenoot, te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller 
gevormd wordt door het geheel van de in aanmerking komende diensten en 
periodes die zich tijdens de duur van het huwelijk bevinden, en waarvan de 
noemer gevormd wordt door het geheel van de aanneembare diensten en pe-
riodes, met dien verstande dat het maandonderdeel dat eventueel in deze tota-
len zou voorkomen, weggelaten wordt. 

 
Art. 8 Vervangen bij de wet van 21 mei 1991, art. 5. 
 
 Wanneer er bij het overlijden van het personeelslid tegelijk een uit de echt ge-

scheiden echtgenoot en een langstlevende echtgenoot is, dan wordt tussen 
deze rechthebbenden een totaal overlevingspensioen verdeeld, waarbij het 
geheel van de in aanmerking komende diensten en periodes in aanmerking 
wordt genomen en dat wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 4, §§ 1, 2 
en 4. 

 
 Het aan de uit de echt gescheiden echtgenoot toegekende gedeelte van dit 

totale pensioen is gelijk aan het pensioen dat voortvloeit uit de toepassing van 
artikel 7. 

 
 Voor de berekening van het totale pensioen alsmede van het gedeelte dat 

wordt toegekend aan de uit de echt gescheiden echtgenoot, wordt rekening 
gehouden met de bepalingen van artikel 5, § 1, tweede lid, ongeacht welke 
echtgenoot het in dat lid bedoelde voordeel geniet. 

 
 Het aan de langstlevende echtgenoot toegekende gedeelte van het pensioen is 

gelijk aan het verschil tussen het totale pensioen en het gedeelte dat toekomt 
aan de uit de echt gescheiden echtgenoot, zonder echter lager te kunnen zijn 
dan de helft van het totale pensioen (20). 
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 Indien het een in artikel 4, § 3, eerste lid, bedoelde langstlevende echtgenoot 
betreft, wordt het hem toekomende gedeelte echter bepaald, overeenkomstig 
de bepalingen van dat lid. Indien het een in artikel 4, § 3, tweede lid, bedoelde 
langstlevende echtgenoot betreft, wordt zijn gedeelte beperkt overeenkomstig 
dat lid. 

 
 Het pensioen van de langstlevende echtgenoot wordt niet gewijzigd in geval 

van vermindering of schorsing van het pensioen van de uit de echt gescheiden 
echtgenoot of in geval van overlijden van deze laatste. 

 
 HOOFDSTUK IV. Het wezenpensioen 
 
Art. 9 Aangevuld bij de wet van 21 mei 1991, art. 6 en gewijzigd bij de wet van 3 fe-

bruari 2003, art. 72.  
 
 De hele wees heeft recht op een overlevingspensioen tot de leeftijd van 18 jaar 

op voorwaarde dat zijn vader of moeder overleden is in een van de situaties 
bepaald in artikel 2, § 1, eerste lid, littera a, b of c. Dit recht blijft behouden bo-
ven de leeftijd van 18 jaar, zolang de wees recht geeft op kinderbijslag. 

 
 De vaderloze wees wordt met de hele wees gelijkgesteld indien zijn moeder 

geen recht op pensioen heeft. Hetzelfde geldt voor de moederloze wees indien 
zijn vader geen recht heeft op pensioen. 

 
 Wanneer de afstamming van een kind alleen ten aanzien van één ouder vast-

staat, wordt het bij diens overlijden gelijkgesteld met een hele wees. (21) 
 
 Indien uit hoofde van het overlijden van ieder van zijn ouders, de wees aan-

spraak kan maken op pensioenen bedoeld in dit hoofdstuk, dan wordt enkel het 
pensioen ten laste van de Openbare Schatkist, waaraan eventueel pensioenen 
toegekend door andere regelingen uit hoofde van het overlijden van dezelfde 
ouder toegevoegd worden, dat het hoogste voordeel oplevert, toegekend. Het 
met toepassing van dit lid toegekende pensioen wordt verminderd met het be-
drag van de pensioenen waarop de wees in andere regelingen aanspraak kan 
maken uit hoofde van het overlijden van de andere ouder. 

 
 Indien uit hoofde van het overlijden van ieder van zijn ouders, de wees slechts 

aanspraak kan maken op een in dit hoofdstuk bedoeld pensioen uit hoofde van 
de activiteit van één van hen, dan wordt dit pensioen verminderd met het be-
drag van de pensioenen toegekend door de andere regelingen uit hoofde van 
het overlijden van de andere ouder. 

 
 Voor de toepassing van het vierde en vijfde lid worden beschouwd als andere 

regelingen, de krachtens een Belgische wetgeving vastgestelde pensioenrege-
lingen andere dan die welke het voorwerp uitmaken van dit hoofdstuk, de pen-
sioenregelingen vastgesteld krachtens een buitenlandse wetgeving en die van 
de volkenrechtelijke instellingen. 

 
 De wees kan geen aanspraak maken op de voordelen van dit hoofdstuk indien 

hij werd veroordeeld om diegene die hem een recht op een overlevingspensi-
oen opent naar het leven te hebben gestaan. (22)  

 
Art. 10 § 1. Opgeheven bij de wet van 21 mei 1991, art. 67, 17° (23). 
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 § 2. Het kind aangenomen door een personeelslid of een gewezen personeels-
lid dat overleden is in een van de situaties bepaald in artikel 2, § 1, eerste lid, 
littera a, b of c, heeft dezelfde rechten als wanneer het geboren was uit een 
door het overlijden van de echtgenoot ontbonden huwelijk. 

 
 Indien het eveneens door de echtgenoot van een dergelijk personeelslid aan-

genomen werd, wordt het geacht geboren te zijn uit het huwelijk van deze 
echtgenoten. 

 
 Het pensioen van de aangenomen wees wordt niet of niet meer toegekend, 

indien het aangenomen kind uit hoofde van het overlijden van zijn natuurlijke 
ouders of van één van hen, een hoger wezenpensioen ontvangt, indien dit laat-
ste pensioen lager is, wordt het afgetrokken van het voormelde pensioen. Het-
zelfde geldt voor het door adoptie gewettigd kind. 

 
 § 3. De cumulatie van voordelen voortvloeiend uit achtereenvolgende adopties 

is verboden. Alleen het hoogste voordeel wordt toegekend. 
 
Art. 11 Vervangen bij het K.B. van 16 juli 1998, art. 17 (24) en gewijzigd bij de wet van 

12 januari 2006, art 67. 
 
 Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die 

waarin het feit dat het recht doet ontstaan, zich voordeed.  Indien de in artikel 
21, § 2, bepaalde aanvraag niet bij de Pensioendienst voor de overheidssector 
is toegekomen binnen het jaar volgend op dit feit, gaat het wezenpensioen 
evenwel in op de eerste dag van de maand volgend op die tijdens welke de 
aanvraag bij de Pensioendienst voor de overheidssector is toegekomen. 

 
Art. 12 Het pensioen van een wees wordt vastgesteld op 6/10 van een overlevings-

pensioen, berekend overeenkomstig artikel 4, §§ 1, 2 en 4; dat van twee wezen 
bedraagt 8/10 van hetzelfde pensioen; dat van drie of meer wezen is gelijk aan 
het gehele pensioen. 

 
Art. 13 Wanneer er wezen uit verschillende huwelijken bestaan, wordt het pensioen 

berekend alsof ze allen uit hetzelfde huwelijk waren. Dat pensioen wordt ver-
deeld onder de groepen pensioengerechtigden evenredig met het aantal kinde-
ren waaruit iedere groep bestaat. 

 
Art. 14 Vervangen bij de wet van 21 mei 1991, art. 8.  
 
 Wanneer er bij het overlijden van het personeelslid tegelijk een langstlevende 

echtgenoot en niet uit deze echtgenoot en het overleden personeelslid geboren 
wezen zijn, wordt een overeenkomstig de bepalingen van artikel 4, §§ 1, 2 en 
4, berekend overlevingspensioen tussen de langstlevende echtgenoot ener-
zijds en de wezen anderzijds verdeeld evenredig met de pensioenen die elk 
van de twee groepen rechthebbenden, afzonderlijk beschouwd, verkregen zou 
hebben; in voorkomend geval wordt het gedeelte dat toekomt aan de groep der 
wezen verdeeld overeenkomstig de bepalingen van artikel 13. 

 
 Indien het een in artikel 4, § 3, eerste lid, bedoelde langstlevende echtgenoot 

betreft, wordt het hem toekomende gedeelte echter bepaald overeenkomstig 
de bepalingen van dat lid. Indien het een in artikel 4, § 3, tweede lid, bedoelde 
langstlevende echtgenoot betreft, wordt zijn gedeelte beperkt overeenkomstig 
dat lid. 
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Art. 15 Vervangen bij de wet van 21 mei 1991, art. 9.  
 
 Wanneer er bij het overlijden van het personeelslid tegelijk een uit de echt ge-

scheiden echtgenoot en niet uit deze echtgenoot en het overleden personeels-
lid geboren wezen zijn, wordt een overeenkomstig de bepalingen van artikel 4, 
§§ 1, 2 en 4, berekend overlevingspensioen tussen de uit de echt gescheiden 
echtgenoot enerzijds en de wezen anderzijds verdeeld evenredig met de pen-
sioenen die elk van de twee groepen rechthebbenden, afzonderlijk beschouwd, 
verkregen zou hebben; in voorkomend geval wordt het gedeelte dat toekomt 
aan de groep der wezen verdeeld overeenkomstig de bepalingen van artikel 
13. 

 
 Het pensioengedeelte dat toekomt aan elk van de twee groepen rechthebben-

den wordt beperkt tot het pensioen dat die groep zou hebben verkregen indien 
er geen twee groepen rechthebbenden zouden zijn geweest. 

 
Art. 15bis Ingevoegd bij de wet van 21 mei 1991, art. 10 (25) en gewijzigd bij de wetten 

van 3 februari 2003, art. 73 en 25 april 2007, art. 35. 
 
 Indien het recht op wezenpensioen voortvloeit uit de toepassing van artikel 9, 

tweede lid, wordt de uitbetaling van het pensioen geschorst vanaf de eerste 
dag van de (26) maand die volgt op die van het huwelijk van de langstlevende 
ouder. Deze schorsing is niet meer van toepassing wanneer de wees de leeftijd 
van meerderjarigheid bereikt of wanneer de langstlevende ouder overlijdt voor-
aleer de wees deze leeftijd bereikt. 

 
 Het eerste lid is niet van toepassing indien :  
 
 - een voogd aangewezen wordt overeenkomstig artikel 389 van het Bur-

gerlijk Wetboek, ten gevolge van het feit dat de overlevende ouder wette-
lijk onbekend is of erkend is als zijnde in de voortdurende onmogelijkheid 
om het ouderlijk gezag over de wees uit te oefenen; 

 
 - de jeugdrechtbank een persoon heeft aangewezen om bepaalde rechten 

met betrekking tot de wees uit te oefenen, ten gevolge van het feit dat de 
overlevende ouder, zonder uit het ouderlijk gezag te zijn ontzet, het voor-
werp uitmaakt van een van de maatregelen bedoeld in de artikelen 29 tot 
31 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, voor de 
duur van deze maatregel; 

 
 - de jeugdrechtbank een persoon heeft aangewezen of de aanwijzing van 

een persoon heeft gehomologeerd om bepaalde rechten met betrekking 
tot de wees uit te oefenen, ten gevolge van het feit dat de overlevende 
ouder uit het ouderlijk gezag is ontzet op grond van de artikelen 32 tot 35 
van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, voor de 
duur van deze ontzetting (27). 

 
 HOOFDSTUK V. Gemeenschappelijke bepalingen 
 
Art. 16 Indien de langstlevende of de uit de echt gescheiden echtgenoot uit hoofde van 

opeenvolgende huwelijken aanspraak kan maken op meer dan een van de in 
artikel 38 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budget-
taire hervormingen bedoelde pensioenen als rechtverkrijgende, wordt slechts 
het hoogste pensioen toegekend, behouden of opnieuw toegekend. 
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 De in artikel 40 van dezelfde wet bedoelde pensioenen als rechtverkrijgende 
die voortvloeien uit onderscheiden  activiteiten van een zelfde echtgenoot, 
worden voor de toepassing van dit artikel beschouwd als één pensioen. 

 
Art. 17 Gewijzigd bij de wet van 25 april 2007, art. 36 (28). 
 
 Wanneer de overlevende echtgenoot of de uit de echt gescheiden echtgenoot 

erkend is als zijnde in de voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag 
uit te oefenen over de uit zijn huwelijk met het overleden personeelslid geboren 
kinderen, worden deze als wezen beschouwd. (28)  

 
 Het eerste lid is eveneens van toepassing wanneer de daarin bedoelde echt-

genoot, zonder uit het ouderlijk gezag te zijn ontzet, het voorwerp uitmaakt van 
een van de maatregelen bedoeld in de artikelen 29 tot 31 van de wet van 8 
april 1965 betreffende de jeugdbescherming, voor de duur van deze maatre-
gel. (28) 

 
 Het eerste lid is eveneens van toepassing wanneer de daarin bedoelde echt-

genoot uit het ouderlijk gezag is ontzet op grond van de artikelen 32 tot 35 van 
de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, voor de duur van 
deze ontzetting. (28) 

 
 In de in het eerste lid bedoelde gevallen wordt het pensioen van de langstle-

vende of uit de echt gescheiden echtgenoot verdeeld onder de groepen pensi-
oengerechtigden evenredig met de pensioenen die de verschillende groepen, 
afzonderlijk beschouwd, zouden verkregen hebben, zonder dat iedere groep 
een hoger pensioen kan verkrijgen dan datgene dat zij afzonderlijk zou verkre-
gen hebben. 

 
 Het aan de kinderen toekomend gedeelte wordt uitbetaald aan de persoon die 

de kinderbijslag voor de voormelde kinderen ontvangt. 
 
Art. 18 Vervangen bij de wet van 3 februari 2003, art. 28 (29) en gewijzigd bij de wet 

van 25 april 2007, art 37. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 25 april 2007, art. 37. 
 
 Indien geen enkele van de in artikel 5 bepaalde diensten gelijktijdig werd uitge-

oefend, worden de diensten die achtereenvolgens werden volbracht, in aan-
merking genomen voor de berekening van een enig overlevingspensioen, zelfs 
als die diensten rechten hebben doen ontstaan of zouden hebben doen ont-
staan op onderscheiden rustpensioenen. 

 
 Indien de diensten die werden gepresteerd bij de macht of de instelling waarbij 

het personeelslid zijn loopbaan niet beëindigd heeft, op zichzelf rechten op een 
afzonderlijk rustpensioen hadden doen ontstaan of hadden kunnen doen ont-
staan, en indien de gemiddelde wedde die als grondslag zou hebben gediend 
voor de berekening van het overlevingspensioen hoger is dan de gemiddelde 
wedde die verbonden is aan de laatste vijf jaar van de loopbaan, kan het enig 
overlevingspensioen worden vastgesteld op basis van die hogere gemiddelde 
wedde, maar in dat geval wordt de duur van de diensten gepresteerd bij de 
macht of de instelling waarbij het personeelslid zijn loopbaan beëindigd heeft, 
verminderd in evenredigheid met de verhouding tussen enerzijds de gemiddel-
de wedde verbonden aan de laatste vijf jaar van de loopbaan of aan de volledi-
ge duur van de loopbaan in het laatste ambt als die minder dan vijf jaar be-
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draagt en anderzijds voormelde hogere gemiddelde wedde. Die berekenings-
wijze wordt enkel toegepast als ze voor betrokkene gunstiger is. 

 
 Als het tweede lid wordt toegepast, wordt de uit de toepassing van artikel 4, § 

1, derde lid, voortvloeiende breuk vermenigvuldigd met de verhouding tussen 
enerzijds de duur van alle diensten die in aanmerking werden genomen voor 
de berekening van het enig overlevingspensioen na toepassing van het tweede 
lid en anderzijds de duur van diezelfde diensten zonder de toepassing van dat 
lid. 

 
 Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de diensten die 

werden gepresteerd in het ambt waarin betrokkene zijn loopbaan niet beëin-
digt, werden volbracht in het kader van een mandaat waaraan een pensioen-
stelsel verbonden is met een gunstiger tantième dan 1/50 (30). 

 
 § 2. Gelijktijdig uitgeoefende diensten die de toekenning van onderscheiden 

rustpensioenen met zich hebben gebracht of zouden hebben gebracht, geven 
aanleiding tot de toekenning van onderscheiden overlevingspensioenen, die 
elk vastgesteld worden op grond van dezelfde elementen als die welke in aan-
merking werden genomen of zouden genomen zijn voor de berekening van on-
derscheiden rustpensioenen. 

 
 § 3. Voor de toepassing van §§ 1 en 2 wordt geen rekening gehouden met 

diensten en perioden waarvan de inaanmerkingneming nadelig zou zijn voor de 
betrokkene. 

 
Art. 19 Aangevuld bij de wet van 21 mei 1991, art. 12 en opgeheven bij de wet van 

25 april 2007, art. 38.  
 
 HOOFDSTUK VI. Algemene bepalingen 
 
Art. 20 Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 6, § 6. 
 
 § 1. De krachtens deze titel toegekende pensioenen zijn per maand verworven 

en worden op de eerste werkdag van elke maand uitbetaald. 
 
 § 2. Opgeheven bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 6, § 6 (31). 
 
Art. 21 Vervangen bij het K.B. van 16 juli 1998, art. 18 (32) en gewijzigd bij de wet van 

12 januari 2006, art. 67 en het K.B. van 20 januari 2010, art. 16.  
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67 en het K.B. van 

20 januari 2010, art. 16 (33). 
 
 De langstlevende echtgenoot is niet verplicht een aanvraag om een overle-

vingspensioen in te dienen als de overleden echtgenoot reeds gerechtigd was 
op een rustpensioen dat werd beheerd door de Pensioendienst voor de over-
heidssector. 

 
 De uit de echt gescheiden echtgenoot is niet verplicht een aanvraag om een 

overlevingspensioen in te dienen indien de overleden gewezen echtgenoot 
reeds gerechtigd was op een rustpensioen dat werd beheerd door de Pensi-
oendienst voor de overheidssector en die Pensioendienst, op basis van de in 
het Rijksregister van de natuurlijke personen beschikbare gegevens, in staat is 
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vast te stellen dat de uit de echt gescheiden echtgenoot de enige potentiële 
rechthebbende is. 

 
 De wees die jonger is dan 18 jaar is niet verplicht een aanvraag om een over-

levingspensioen in te dienen indien de overleden ouder reeds gerechtigd was 
op een rustpensioen dat werd beheerd door de Pensioendienst voor de over-
heidssector en die Pensioendienst, op basis van de in het Rijksregister van de 
natuurlijke personen beschikbare gegevens, in staat is vast te stellen dat de 
wees die jonger is dan 18 jaar de enige potentiële rechthebbende is. Hetzelfde 
geldt indien bij het overlijden van de gerechtigde op een overlevingspensioen 
uit de in het Rijksregister van de natuurlijke personen beschikbare inlichtingen 
blijkt dat de wees op dat ogenblik de enige potentiële rechthebbende is gewor-
den. 

 
 Voor de toepassing van het tweede of het derde lid worden meerdere uit de 

echt gescheiden echtgenoten of meerdere wezen die de leeftijd van 18 jaar 
nog niet bereikt hebben, zelfs uit verschillende huwelijken, beschouwd als één 
potentiële rechthebbende. 

 
 In de in het eerste tot en met het vierde lid bedoelde gevallen wordt er ambts-

halve beslist over de rechten op overlevingspensioen van de rechthebbende. 
 
 § 2. In alle andere gevallen is de toekenning van het pensioen afhankelijk van 

het indienen van een aanvraag. 
 
 § 3. De Koning bepaalt welke documenten moeten worden voorgelegd met het 

oog op het verkrijgen van een overlevingspensioen. 
 
 § 4. Geen pensioen mag worden uitbetaald zolang het niet is voorzien van het 

visum van het Rekenhof. 
 
 In afwachting van dat visum worden aan de belanghebbenden maandelijkse 

voorschotten toegekend, vastgesteld op basis van het vermoedelijk pensioen-
bedrag. 

 
 HOOFDSTUK VII. Harmoniseringsmaatregelen 
 
Art. 22 De bepalingen betreffende de voorwaarden inzake toekenning, ingangsdatum, 

schorsing alsook berekeningswijze van de pensioenen toegekend aan de 
rechtverkrijgenden van de personeelsleden en van de leden van de beheers-, 
bestuurs- en directieorganen van de machten en instellingen bedoeld in artikel 
38, 2°, van de voormelde wet van 5 augustus 1978, mogen in geen geval tot 
andere resultaten leiden dan die welke voortvloeien uit de bepalingen waarin 
deze titel voorziet ten voordele van de rechtverkrijgenden van de in zijn artikel 
1 bedoelde personen, die behoren tot dezelfde categorieën van gerechtigden 
als die welke door deze titel beoogd worden. 

 
 Te dien einde zijn de voormelde machten en instellingen ertoe gehouden de 

nodige wijzigingen in hun pensioenregeling aan te brengen, met uitwerking op 
de datum van inwerkingtreding van deze titel. 

 
 HOOFDSTUK VIII.  Slot- en opheffingsbepalingen 
 
Art. 23 Aangevuld bij de wet van 21 mei 1991, art. 13.  
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 Deze titel is toepasselijk op de rechtverkrijgenden van de personen overleden 
vanaf de eerste dag van de maand van de bekendmaking van deze wet, alsook 
op de hele wezen wier moeder het voordeel van een overlevingspensioen op 
de voormelde datum genoot. Hij is eveneens toepasselijk op de wezen van wie 
de moeder, die onderworpen was aan een in artikel 1 bedoelde rustpensioen-
regeling, overleden is vóór 1 mei 1984 en die vanaf die datum hele wezen wor-
den. 

 
 De rechten ontstaan vóór de eerste dag van de maand van de bekendmaking 

van deze wet blijven geregeld door de op die datum van kracht zijnde bepalin-
gen, met inbegrip van degene die betrekking hebben op de toekenning en de 
vernieuwing van de overlevingstegemoetkomingen. Indien een persoon van ten 
minste 70 jaar een overlevingstegemoetkoming geniet die ten minste reeds 
eenmaal werd vernieuwd, kan de tegemoetkoming hem evenwel bij de volgen-
de vernieuwing definitief worden toegekend. (34) 

 
Art. 24 De stortingen voortvloeiend uit verbintenissen aangegaan vóór de datum van 

inwerkingtreding van deze titel zijn vanaf de voormelde datum niet meer toege-
staan : de reeds gestorte bedragen geven aanleiding tot de in artikel 5, § 1, 
derde lid, bepaalde verhoging. 

 
 De stortingen van ontslagnemende, ontslagen, afgedankte, afgezette of ontzet-

te personeelsleden mogen evenwel voortgezet worden tot de in artikel 2, § 1, 
eerste lid, littera c, bepaalde minimumduur van 15 in aanmerking komende 
dienstjaren bereikt is. 

 
 TITEL II.  MINIMUMBEDRAGEN VAN DE PENSIOENEN 
 
 (Opgeheven bij art. 142 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en di-

verse bepalingen) (35) 
 
 TITEL III. ONMIDDELLIJK OF UITGESTELD PENSIOEN 
 
Art. 45 Deze titel is van toepassing op de personen wier diensten aanleiding kunnen 

geven tot de toekenning van een rustpensioen ten laste van de Openbare 
Schatkist of van een der machten of instellingen waarop de wet van 14 april 
1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensi-
oenregelingen van de openbare sector van toepassing is. 

 
Art. 46 Gewijzigd bij de wet van 21 mei 1991, art. 22, § 1, vervangen bij de wet van 

28 december 2011, art. 85 en gewijzigd bij de wet van 13 december 2012, 
art. 2.  

 
§ 1. gewijzigd bij de wet van 13 december 2012, art. 2, 1°  

Het pensioen kan worden verleend vanaf de eerste dag van de maand die volgt 
op die van hun 62ste verjaardag of op de eerste dag van de maand die volgt op 
de datum van de stopzetting van hun functies indien deze zich later voordoet, 
aan de personen die : 

1° minstens 40 pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen in het stelsel 
van de staatsambtenaren; 

2° en hun loopbaan hebben beëindigd na 31 december 1976 en inaanmerking 
komende diensten of periodes van na die datum kunnen laten gelden op 
voorwaarde dat zij ten minste vijf pensioenaanspraakverlenende dienstjaren 
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tellen, met uitsluiting van de bonificaties wegens studies en van de periodes 
vergoed wegens diensten die voor de vaststelling van de wedde meetellen. 

Voor de toepassing van het eerste lid, 1°, worden (36) : 

1° eveneens in aanmerking genomen, de kalenderjaren waarvoor pensioen-
rechten kunnen worden geopend op een vervroegd pensioen in de regeling van 
de werknemers of in een ander wettelijk Belgisch pensioenstelsel; 

2° gelijkgesteld met jaren als beroepsbrandweerman, de loopbaanjaren als vrij-
willige brandweerman voor zover deze vrijwillige brandweerman rechtstreeks 
deelneemt aan de brandbestrijding en op rust gesteld wordt als beroepsbrand-
weerman. Onder «vrijwillige brandweerman» dient te worden verstaan de 
brandweerman die verbonden is door een dienstnemingscontract zoals bedoeld 
in artikel 11 of 16 van bijlage 3 “Modelreglement voor de organisatie van een 
gemeentelijke vrijwilligersbrandweerdienst” van het koninklijk besluit van 6 mei 
1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke reglementen betreffen-
de de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten en die deel uitmaakt 
van een brandweerdienst of een intercommunale brandweervereniging opge-
richt krachtens de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescher-
ming en die niet de hoedanigheid bezit van lid van het gemeentepersoneel. De 
Koning kan, bij een  besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad,  het be-
grip “vrijwillige brandweerman” wijzigen om het in overeenstemming te brengen 
met de regelgeving betreffende de rechtspositie van de vrijwillige brandweer-
man. 

In afwijking van het eerste lid, wordt de leeftijd van 62 jaar vervangen door : 

- 60 jaar voor de personen die minstens 42 dienstjaren vastgesteld overeen-
komstig het eerste lid, 1°, kunnen laten gelden; 

- 61 jaar voor de personen die minstens 41 dienstjaren vastgesteld overeen-
komstig het eerste lid, 1°, kunnen laten gelden. 

 

§ 2. In afwijking van paragraaf 1, wordt de leeftijd vastgesteld : 

1° Voor de rustpensioenen die ingaan tussen 1 januari 2013 en 31 december 
2013 : 

- op 60 jaar en 6 maanden voor de personen die minstens 38 dienstjaren 
vastgesteld overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gel-
den; 

- op 60 jaar voor de personen die minstens 40 dienstjaren vastgesteld over-
eenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden. 

2° Voor de rustpensioenen die ingaan tussen 1 januari 2014 en 31 december 
2014 : 

- op 61 jaar voor de personen die minstens 39 dienstjaren vastgesteld over-
eenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden; 

- op 60 jaar voor de personen die minstens 40 dienstjaren vastgesteld over-
eenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden. 

3° Voor de rustpensioenen die ingaan tussen 1 januari 2015 en 31 december 
2015 : 

- op 61 jaar en 6 maanden voor de personen die minstens 40 dienstjaren 
vastgesteld overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gel-
den; 



© PDOS – januari 2013 - 17 - 
Wet van 15 mei 1984 
 

- op 60 jaar voor de personen die minstens 41 dienstjaren vastgesteld over-
eenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 1°, kunnen laten gelden. 

 

§ 2/1 ingevoegd bij de wet van 13 december 2012, art. 2, 2° 

In afwijking van paragrafen 1 en 2 en onverminderd paragraaf 1, eerste lid, 2° , 
wordt voor de personen die vóór 1 januari 1956 geboren zijn, de leeftijd op 62 
jaar vastgesteld voor zover zij minstens 37 kalenderjaren tellen zoals bepaald in 
paragraaf 1, tweede lid, 1°(37) 

 

§ 3. vervangen bij de wet van 13 december 2012, art. 2,3°(38) 

De in § 1, eerste lid, 1°, § 2 en § 2/1 bepaalde voorwaarde inzake duur van de 
diensten dient niet vervuld te worden door de persoon geboren voor 1 januari 
1953 of door de persoon die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 

In afwijking van § 2, 2° worden de leeftijd voor de rustpensioenen die ingaan in 
de maand januari 2014 vastgesteld overeenkomstig § 2, 1°. 

In afwijking van § 2, 3° worden de leeftijd voor de rustpensioenen die ingaan in 
de maand januari 2015 vastgesteld overeenkomstig § 2, 2°. 

In afwijking van § 1, eerste lid, 1° en derde lid, worden de leeftijd voor de rust-
pensioenen die ingaan in de maand januari 2016 vastgesteld overeenkomstig § 
2, 3°. 

De pensioenen die ingaan tijdens de maand januari van de jaren 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 of 2022, worden, voor de toepassing  van § 3/1, geacht res-
pectievelijk in te gaan  in 2016, 2017, 2018 2019, 2020 of 2021. 

 

§ 3/1 ingevoegd bij de wet van 13 december 2012, art. 2, 4° 

Om te bepalen of het vereiste minimumaantal pensioenaanspraakverlenende 
dienstjaren bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, en derde lid, paragraaf 2, en 
paragraaf 3, wordt bereikt, wordt de duur van de in het tweede lid bedoelde 
diensten verstrekt in een ambt waaraan de wet, voor de pensioenberekening, 
een gunstiger tantième dan 1/60 verbindt, vermenigvuldigd met de in het vijfde 
lid vastgestelde coëfficiënt die overeenstemt met het aan die diensten verbon-
den tantième, de ingangsdatum van het pensioen en het minimumaantal vereis-
te dienstjaren. 

De in het eerste lid bedoelde diensten zijn de werkelijk gepresteerde pensioen-
aanspraakverlenende diensten, de verloven met behoud van bezoldiging en de 
situaties vermeld in de lijst bedoeld bij artikel 88, vijfde lid van de wet van 
28 december 2011 houdende diverse bepalingen, die aanneembaar zijn voor 
de opening van het recht op pensioen, evenals de in paragraaf 1, tweede lid, 2° 
bedoelde loopbaanjaren als vrijwillige brandweerman.  Ook indien voor de be-
rekening van het pensioen het voordeliger tantième tijdens de hiervoor in de lijst 
aangehaalde situaties niet behouden blijft, moet de in het vijfde lid bedoelde 
vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast worden op deze periode op basis van 
het tantième dat aan deze periode zou verbonden geweest zijn indien de be-
trokkene werkelijke diensten was blijven presteren in de functie die hij vóór die 
situatie uitoefende. 

Het eerste lid is eveneens van toepassing op de in het tweede lid bedoelde 
diensten gepresteerd bij de NMBS-Holding. 
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Het eerste lid is niet van toepassing op de diensten gepresteerd bij instellingen 
waarvan het pensioenstelsel wordt geregeld bij de wet van 28 april 1958 betref-
fende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar 
nut alsmede van hun rechthebbenden. 

De coëfficiënt of coëfficienten bedoeld in het eerste lid wordt (worden) als volgt 
vastgesteld : 

Jaar waarin 
het pensioen 
ingaat 

Tantième 1/55 Tantième 1/50 en andere gunstigere tantièmes 
Minimumaantal vereiste dienstjaren Minimumaantal vereiste dienstjaren 

38 jaar 39 jaar 40 jaar 41 jaar 42 jaar 38 jaar 39 jaar 40 jaar 41 jaar 42 jaar 

2013 1,0910 - 1,0908 - - 1,1999 - 1,2001- - - 

2014 -1,0910 1,0909 1,0908 - - 1,1999- 1,2000 1,2001 - - 

2015 - 1,0909- 1,0908 1,0910 - - 1,2000- 1,2001 1,1999 - 

2016 - - 1,0908 1,0910 1,0909 - - 1,2001 1,1999 1,2000 

2017 - - 1,0644 1,0649 1,0654 - - 1,1706 1,1714 1,1722 

2018 - - 1,0390 1,0401 1,0500 - - 1,1429 1,1443 1,1454 

2019 - - 1,0390 1,0401 1,0500 - - 1,1164 1,1181 1,1200 

2020 - - 1,0390 1,0401 1,0500 - - 1,0908 1,0933 1,0957 

2021 - - 1,0390 1,0401 1,0500 - - 1,0667 1,0697 1,0722 

Vanaf 2022   1,0390 1,0401 1,0500   1,0436 1,0467 1,0500 

 

Elke ononderbroken pensioenaanspraakverlenende periode, desgevallend on-
derverdeeld in afzonderlijke perioden naargelang het aan de diensten verbon-
den tantième, wordt geteld van de begin- tot en met de einddatum. De dagen 
die deel uitmaken van een onvolledige kalendermaand worden in aanmerking 
genomen ten belope van het gedeelte dat zij vertegenwoordigen in verhouding 
tot het aantal dagen dat werkelijk begrepen is in die volledige kalendermaand. 
Het resultaat van deze telling wordt, voor elke afzonderlijke periode, uitgedrukt 
in maanden met vier decimalen waarbij naar boven wordt afgerond indien de 
vijfde decimaal gelijk of groter is dan vijf. Dezelfde afronding wordt toegepast op 
het product dat wordt verkregen nadat de som van deze, per tantième samen-
getelde, afzonderlijke perioden werd vermenigvuldigd met de coëfficiënt be-
doeld in het vijfde lid. De som van deze producten wordt uitgedrukt in maanden 
met vier decimalen. 

De Koning kan, bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad, beslis-
sen om de coëfficiënt 1,1200 vastgelegd in de laatste kolom van de tabel in het 
vijfde lid, voor de in die kolom bedoelde gevallen, te behouden voor de jaren na 
2019 

 

§3/2. ingevoegd bij de wet van 13 december 2012, art. 2, 4° 

De toepassing van § 1, tweede lid, 1° kan niet meebrengen dat voor een be-
paald kalenderjaar meer dan 12 maanden in aanmerking genomen worden voor 
de opening van het recht op het pensioen. 
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§ 4. De paragrafen 1 tot 3 zijn evenwel niet van toepassing : 

1° op de personen van wie de diensten werden beëindigd als gevolg van de 
zwaarste in hun statuut bepaalde tuchtstraf of, indien ze geen statuut hebben 
of indien geen tuchtregeling erin is opgenomen, ten gevolge van een ontslag 
om een dringende reden waardoor ze hun betrekking zonder opzeggings-
termijn, noch opzeggingsvergoeding verloren, voor zover dit ontslag, indien 
het gerechtelijk werd betwist, geldig werd verklaard door de bevoegde recht-
banken en geen enkele schadeloosstelling aan de betrokkene werd toege-
kend; 

2° op de militairen die verplicht werden het leger te verlaten ten gevolge van de 
artikelen 19, 31, 32 of 33 van het Strafwetboek of van artikel 5 van het Mili-
tair Strafwetboek. 

Wanneer een persoon zijn loopbaan in de in het eerste lid bedoelde omstandig-
heden beëindigd heeft en later opnieuw pensioenaanspraakverlenende dien-
sten verricht, kunnen enkel de vanaf de nieuwe indiensttreding verrichte dien-
sten in aanmerking komen voor de toekenning van het rustpensioen. 

§ 5. Voor de toepassing van paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt geen rekening 
gehouden met de diensten reeds in aanmerking genomen voor een pensioen in 
de werknemersregeling door toepassing van de wet van 5 augustus 1968 tot 
vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openba-
re sector en die van de privésector. 

 
Art. 47 Aangevuld bij de wet van 21 mei 1991, art. 23.  
 
 Behoudens andersluidende bepalingen in deze titel en onverminderd de toe-

passing, in geval van een gemengde loopbaan, van de wet van 14 april 1965, 
wordt het ter uitvoering van artikel 46 toegekende pensioen onderworpen aan 
de bepalingen die de rustpensioenen regelen in de regeling waaraan de be-
trokkene onderworpen is geweest, zoals zij van kracht zijn op de ingangsdatum 
van het pensioen. Het wordt vastgesteld volgens de berekeningswijze die van 
toepassing is in geval van lichamelijke ongeschiktheid. Het mag evenwel drie 
vierde van de wedde die als grondslag heeft gediend voor de vereffening er-
van, niet overschrijden, tenzij voor de berekening van dit pensioen tijdsbonifica-
ties in aanmerking komen die toegekend worden uit hoofde van hechtenis, de-
portatie, militaire oorlogsdiensten of daarmee gelijkgestelde diensten. 

 
Art. 48 Gewijzigd bij de wet van 25 april 2007, art. 12 (39). 
 
 Deze titel wijkt niet af, wat het recht op het pensioen en de uitbetaling ervan 

betreft, van de sancties die bepaald worden door de pensioenregeling die 
overeenkomstig artikel 47 van toepassing is op de betrokkene : 

 
 a) in geval van veroordeling tot een criminele straf; 
 
 b)  in geval van opsluiting in een gevangenis of van internering in een inrich-

ting tot bescherming van de maatschappij; 
 
 c)  wanneer de gepensioneerde zich niet aanmeldt om zijn opsluiting of in-

ternering te ondergaan.  
 
Art. 49 Vervangen bij de wet van 21 mei 1991, art. 24, § 1, aangevuld bij dezelfde wet, 

art. 24, § 2, 1° en gewijzigd bij de wetten van 3 februari 2003, art. 56 en 
13 december 2012, art. 8. 
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 § 1. Vervangen bij de wet van 3 februari 2003, art. 56, 1° (40). 
 
 Voor de personen die geen twintig pensioenaanspraakverlenende dienstjaren 

tellen, met uitsluiting van de bonificaties wegens studies alsmede van periodes 
die worden vergoed wegens diensten die voor de vaststelling van de wedde in 
aanmerking komen, worden de diensten en perioden tijdens welke deze perso-
nen rechten hebben doen ontstaan, hetzij op een niet in artikel 45 bedoeld 
pensioen, hetzij op een pensioen als gewezen lid van het beroepspersoneel 
van de kaders in Afrika, niet in aanmerking genomen voor de berekening van 
het pensioen. 

 
§ 2. Vervangen bij de wet van 3 februari 2003, art. 56, 1° (40) en gewijzigd bij 
de wet van 13 december 2012, art. 8. 

 
 Voor de personen die geen twintig voor de berekening van het pensioen in 

aanmerking komende dienstjaren tellen, met uitsluiting van de bonificaties we-
gens studies alsmede van perioden die worden vergoed wegens diensten die 
voor de vaststelling van de wedde in aanmerking komen : 

 
 1° wordt de tijdsbonificatie wegens diploma of voorafgaande studies, die niet 

het voorwerp heeft uitgemaakt van een validering ten bezwarende titel, 
slechts in aanmerking genomen ten belope van de verhouding tussen de 
in maanden uitgedrukte duur van voormelde aanneembare diensten en 
het getal tweehonderd veertig; 

 
 2° worden de tantièmes voordeliger dan 1/50e vervangen door het tantième 

1/50e; (41) 
 
 3° worden de aanneembare diensten en perioden slechts voor hun enkel-

voudige duur in aanmerking genomen.(41) 
 
 Voor de toepassing van deze paragraaf wordt de duur van de aanneembare 

diensten vastgesteld zonder rekening te houden met de in artikel 2 van voor-
meld koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 bepaalde tijdsinkorting. 

  
 Het eerste lid, 2° is niet van toepassing op de diensten gepresteerd als lid van 

het rijdend personeel van de NMBS Holding.(42) 
 
 § 3. Toegevoegd bij de wet van 21 mei 1991, art. 24, § 2, 2° en § 3 geworden 

bij de wet van 3 februari 2003, art. 56, 2° (40).  
 
 Voor de toepassing van deze titel worden de in artikel 393 van het Gerechtelijk 

Wetboek bedoelde bijkomende diensten als bonificaties wegens studies be-
schouwd. (41)  

 
Art. 50 Voor de berekening van het krachtens deze titel toegekende pensioen kan de 

Koning fictieve weddeschalen vaststellen voor ambten die niet meer bestaan of 
waarvan de wedde de algemene evolutie van de bezoldigingen niet heeft ge-
volgd. Deze koninklijke besluiten worden genomen op de in artikel 15 van de 
wet van 14 april 1965 bepaalde wijze. 

 
Art. 51 Vervangen bij de wet van 3 februari 2003, art. 57 (40) en gewijzigd bij de wet 

van 28 december 2011, art. 86 . 
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 Het genot van deze titel is afhankelijk van het indienen van een aanvraag die 
gericht moet worden aan het bestuur waartoe de betrokkene het laatst behoord 
heeft of aan de instelling belast met de berekening van zijn pensioen. 

 
 In de aanvraag, die niet meer dan een jaar voor de ingangsdatum van het pen-

sioen mag worden ingediend, vermeldt de betrokkene de datum waarop hij 
wenst dat het pensioen ingaat. 

 
 Het pensioen gaat evenwel op zijn vroegst in de eerste dag van de maand na 

die waarin de aanvraag werd ingediend : 
 
 - indien de aanvraag niet werd ingediend in het jaar dat volgt op de 62ste ver-

jaardag van de aanvrager; 
 
 - indien de aanvraag niet werd ingediend in het jaar dat volgt op het neerleg-

gen van zijn ambt als de aanvrager zijn ambt na zijn 60ste verjaardag neer-
legt. 

 
Voor de betrokkene die overeenkomstig artikel 46, §§ 1 of 2, aanspraak kan 
maken op een rustpensioen voor de leeftijd van 62 jaar, wordt de in het derde 
lid vermelde leeftijd vervangen door de leeftijd vanaf dewelke hij overeenkom-
stig die paragrafen aanspraak kan maken op een rustpensioen. 

 
Art. 52 De personen die zich tussen 1 juli 1982 en daags voor de inwerkingtreding van 

deze titel in disponibiliteit wegens leeftijdsgrens bevonden hebben met een 
wachtgeld gelijk aan het pensioenbedrag, kunnen, op hun aanvraag, op rust 
gesteld worden de eerste dag van de maand die volgt op die tijdens welke zij in 
deze administratieve stand geplaatst werden, doch ten vroegste op 1 juli 1982, 
indien zij de in artikel 46 bepaalde voorwaarde inzake dienstanciënniteit vervul-
len. 

 
TITEL IIIbis. TOEPASSELIJKE TANTIÈMES (43) 
 

Art. 52/1.  Deze titel is van toepassing op de pensioenen bedoeld in artikel 38 van de wet 
van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen of 
in artikel 80 van de wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan 
de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector.  

 
Art. 52/2.  Indien in de berekening van een rustpensioen diensten worden opgenomen 

gepresteerd na 31 december 2011, worden de eventuele tantièmes voordeliger 
dan 1/48ste verbonden aan deze diensten vervangen door het tantième 
1/48ste. 

 
 
 
 
 TITEL IV. MAATREGELEN OM DE INZAMELING VAN INZAKE PENSIOE-

NEN NOODZAKELIJKE INLICHTINGEN TE VERGEMAKKELIJKEN 
 
 HOOFDSTUK I.  Individuele gegevenskaart 
 
Art. 53 De in artikel 38, 1° en 2° van de wet van 5 augustus 1978 houdende economi-

sche en budgettaire hervormingen bedoelde machten en instellingen moeten, 
zonder afbreuk te doen aan de persoonlijke levenssfeer, voor ieder van de in 
dat artikel bedoelde personen, een individuele gegevenskaart opstellen waarin 
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de volgende gegevens voorkomen : de burgerlijke stand van de betrokkene, de 
samenstelling van zijn gezin, zijn woonplaats, evenals alle inlichtingen in ver-
band met zijn administratieve en geldelijke  loopbaan, die nodig zijn voor het 
vaststellen van de pensioenen. 

 
 De Koning preciseert de inhoud van de individuele gegevenskaart. Hij bepaalt 

eveneens onder welke voorwaarden de in het eerste lid bedoelde personen 
kennis kunnen krijgen van de gegevens vervat in de kaart die hen betreft, ten 
einde de juistheid ervan na te gaan en ze, in voorkomend geval, te doen wijzi-
gen of aanvullen. 

 
Art. 54 De overheid belast met het bijhouden van de individuele gegevenskaart is be-

voegd om er, kosteloos, afschriften of voor eensluidend verklaarde uittreksels 
van af te leveren op aanvraag van de machten en instellingen die de dienst der 
pensioenen verzekeren. 

 
 Behoudens tegenbewijs wat de juistheid betreft van de in de individuele gege-

venskaart voorkomende gegevens, hebben deze kracht van bewijs inzake de 
rechtvaardiging van de rechten op pensioen. 

 
Art. 55 De Koning kan, voor de personeelscategorieën die Hij aanduidt, het bijhouden 

en het beheer van de individuele gegevenskaarten centraliseren bij een admi-
nistratie of bij een bestaande of nog op te richten instelling. In dat geval worden 
de in artikel 53 bedoelde machten en instellingen ontlast van deze taak maar 
ze zijn gehouden deze dienst kosteloos in het bezit te stellen van de voor het 
vervullen van zijn opdracht noodzakelijke inlichtingen. 

 
Art. 56 De in dit hoofdstuk bedoelde koninklijke besluiten worden in de Ministerraad 

overlegd. 
 
 HOOFDSTUK II. Wijze van identificatie der pensioenen (44) 
 
Art. 57 Ten einde inlichtingen betreffende éénzelfde persoon te groeperen en daarvan 

een permanente inventaris te kunnen bijhouden, moeten de publiek- en pri-
vaatrechtelijke instellingen evenals de feitelijke verenigingen een op de door de 
Koning bepaalde wijze vastgesteld identificatienummer geven aan de recht-
hebbenden op prestaties waarvan zij de dienst verzekeren en die bestaan uit : 

 
 - wettelijke of reglementaire ouderdoms-, rust-, anciënniteits-, invaliditeits- 

en overlevingspensioenen en de desbetreffende renten en toelagen; 
 
 - enig voordeel tot aanvulling van de bovenvermelde pensioenen, dat toe-

gekend wordt ofwel krachtens wettelijke, reglementaire of statutaire be-
schikkingen ofwel krachtens bepalingen voortvloeiend uit een arbeids-
overeenkomst, een bedrijfsreglement, een collectieve bedrijfs- of sector-
overeenkomst; 

 
 - de invaliditeitspensioenen, -renten, -vergoedingen en -toelagen die aan 

de betrokkenen of aan hun rechtverkrijgenden toegekend worden tot her-
stel van een arbeidsongeval, een beroepsziekte of een oorlogsfeit; 

 
 - de toelagen voor minder-validen; 
 
 - andere door de Koning vastgestelde voordelen. 
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Art. 58 Aan de in artikel 57 bedoelde instellingen en verenigingen wordt een op de 
door de Koning bepaalde manier vastgesteld identificatienummer gegeven (45). 
Deze instellingen en verenigingen stellen het door de Koning aangeduide 
overheidsbestuur kosteloos in het bezit van alle inlichtingen waarvan sprake is 
in het even genoemde artikel. 

 
 De aldus bijeengebrachte inlichtingen mogen alleen gebruikt worden voor de 

toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen die de in artikel 57 
bedoelde prestaties regelen. 

 
 TITEL V. PERSOONLIJKE BIJDRAGEN VOOR DE FINANCIERING VAN DE 

OVERLEVINGSPENSIOENEN 
 
Art. 59 Gewijzigd bij de programmawet van 2 augustus 2002, art. 56, de wet van 

11 december 2003, art.23 en de K.B.’s van 22 december 2004, art. 20 en 28 
december 2006, art. 7. 

 
 De bepalingen van deze titel zijn toepasselijk op de personen die aanspraak 

zullen kunnen maken op een rustpensioen ten laste van : 
 
 a) de Openbare Schatkist met uitzondering van de statutaire personeelsle-

den van de NMBS Holding (46); 
 
 b) de instellingen waarop het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935 

tot vaststelling van het statuut der pensioenen van het personeel der zelf-
standige openbare inrichtingen en der regieën ingesteld door de Staat, 
van toepassing is; 

 
 c) de Post; 
 
 d) de Regie voor Maritiem Transport; 
 
 e) de instellingen waarop de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen 

van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van 
hun rechthebbenden, van toepassing is. 

 
 Zijn niet aan deze bepalingen onderworpen de vrijwillige redders, de bedie-

naars van de erediensten die niet in het huwelijk mogen treden en die een 
wedde ten laste van de Openbare Schatkist genieten en de gewezen leden van 
het beroepspersoneel van de kaders in Afrika. 

 
Art. 60 De aan de in artikel 59 bedoelde personen toegekende wedden evenals de 

andere bezoldigingselementen die in aanmerking genomen worden voor de be-
rekening der rustpensioenen, zijn onderworpen aan een verplichte afhouding 
vastgesteld op 7,5 pct. 

 
Art. 61 Vervangen bij de wet van 12 januari 2006, art. 43. 
 
 De opbrengst van de in artikel 60 bepaalde persoonlijke bijdrage wordt gestort 

aan de Pensioendienst voor de overheidssector en is bestemd voor de finan-
ciering van de pensioenen van de rechtverkrijgenden van de in artikel 59 be-
doelde personen. Het overschot van de opbrengst van deze bijdrage ten op-
zichte van de last van deze pensioenen is bestemd voor de financiering van de 
rustpensioenen ten laste van de Staatskas. 
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Art. 61bis Ingevoegd bij de wet van 21 mei 1991, art. 25 (47) en gewijzigd bij de wetten 
van 20 juli 1991, art. 12 en 15, 24 december 1999, art. 109, het K.B. van 20 juli 
2000, art. 2 en de wet van 12 januari 2006, art. 44 en 67. 

  
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 24 december 1999, art. 109, 1°(48), het K.B. van 

20 juli 2000, art. 2 (31) en de wet van 12 januari 2006, art. 44, 1°.  
 
 De opbrengst van de in artikel 60 bedoelde persoonlijke bijdrage die moet wor-

den gestort door de openbare besturen, diensten en instellingen, alsmede door 
de onderwijsinrichtingen, die instaan voor de betaling van de bezoldiging van 
de in artikel 59 bedoelde personen, moet bij de Pensioendienst voor de over-
heidssector toekomen uiterlijk de vijfde werkdag die volgt op de dag van de uit-
betaling van de bezoldiging aan de betrokken personen. 

 
 Indien het totaal van de voor een jaar verschuldigde bijdragen echter minder 

bedraagt dan 12.394,68 EUR, mogen zij er zich in de loop van het volgende 
jaar toe beperken slechts één enkele storting per kwartaal te verrichten. In dat 
geval moet het geheel van de voor een kwartaal verschuldigde bijdragen bij de 
Pensioendienst voor de overheidssector toekomen uiterlijk de laatste werkdag 
van de maand volgend op dat kwartaal. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De in § 1 bedoelde besturen, diensten, instellingen en inrichtingen zijn verplicht 

om, vóór 1 maart van elk jaar, aan de Pensioendienst voor de overheidssector 
de lijst toe te sturen van de personen aan wie zij tijdens het voorbije jaar een 
bezoldiging hebben gestort die onderworpen is aan de in artikel 60 bepaalde 
afhouding. Deze lijst moet de verschillende vermeldingen bevatten voorge-
schreven door de Minister die de Pensioendienst voor de overheidssector on-
der zijn bevoegdheid heeft. 

 
 § 3. Gewijzigd bij de wetten van 20 juli 1991, art. 12 en 15, 24 december 1999, 

art. 109, 2° (48) en 12 januari 2006, art. 44, 2° en 67. 
 
 Indien de in § 1 bedoelde besturen, diensten, instellingen en inrichtingen niet 

voldoen aan de bij die paragraaf voorgeschreven verplichtingen, zijn zij van 
rechtswege aan de Pensioendienst voor de overheidssector nalatigheidsinte-
resten op de niet-gestorte sommen verschuldigd. Deze interesten, waarvan het 
percentage op elk ogenblik gelijk is aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 
2 pct., beginnen te lopen vanaf de zesde werkdag die volgt op de dag van de 
uitbetaling van de bezoldiging aan de betrokken personen. Indien het bestuur, 
de dienst, de instelling of de inrichting het bewijs levert dat het niet-storten van 
de bijdragen binnen de bepaalde termijn aan uitzonderlijke omstandigheden is 
toe te schrijven, kan de minister van Pensioenen een vrijstelling verlenen voor 
het betalen van voormelde nalatigheidsinteresten. De aanvraag tot vrijstelling 
moet bij de minister van Pensioenen toekomen binnen de maand die volgt op 
de dag waarop het bestuur, de dienst, de instelling of de inrichting door de 
Pensioendienst voor de overheidssector op de hoogte werd gebracht van het 
feit dat niet voldaan werd aan voormelde verplichtingen. 

 
 Indien zij niet hebben voldaan aan de in § 2 voorgeschreven verplichtingen, 

zijn zij van rechtswege aan de Pensioendienst voor de overheidssector een 
boete verschuldigd die per maand vertraging gelijk is aan 0,1 pct. van het totale 
bedrag van de bezoldigingen die betrekking hebben op het beschouwde jaar.  
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 De opbrengst van deze interesten en boeten is bestemd voor de financiering 
van de pensioenen van de rechtverkrijgenden van de in artikel 59 bedoelde 
personen. 

 
Art. 62 Vervangen bij de wet van 21 mei 1991, art. 26. 
 
 Alle andere personen dan die bedoeld in artikel 59 die een activiteit uitoefenen 

die hen recht geeft op een pensioen bedoeld in artikel 38 van de wet van 5 au-
gustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, zijn ertoe 
gehouden persoonlijk bij te dragen in de financiering van de pensioenregeling 
die uit hoofde van deze activiteit op hen toepasselijk is, door een verplichte af-
houding die ten minste gelijk is aan die bepaald in artikel 60. 

 
 TITEL VI.  DIVERSE WIJZIGINGEN VAN DE PENSIOENWETGEVING 
 
 HOOFDSTUK I.  Maatregelen ten einde de vereffening der pensioenen te 

bespoedigen en de regelingen betreffende hun ingangsdatum eenvormig 
te maken 

 
Art. 63 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Iedere aanvraag van een rustpensioen wegens leeftijd of dienstanciënniteit ten 

laste van de Openbare Schatkist mag bij de overheid waarvan het personeels-
lid afhangt, ten vroegste ingediend worden vanaf de eerste dag van de twaalf-
de maand voorafgaand aan de datum waarop het pensioen moet ingaan. 

 
 De aanvragen ingediend vóór die termijn overeenkomstig de richtlijnen ver-

strekt door de overheid waarvan het personeelslid afhangt, zijn evenwel geldig. 
 
 Vanaf de ontvangst van de aanvraag, treft de voornoemde overheid alle nuttige 

maatregelen met het oog op de samenstelling van het pensioendossier en 
zendt het zo spoedig mogelijk aan de Pensioendienst voor de overheidssector. 

 
 HOOFDSTUK II. Diensten of periodes die in aanmerking komen voor het 

pensioen 
 
Art. 71 De in artikel 1, littera b), van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een 

zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare 
sector bedoelde machten en instellingen, alsook de krachtens littera e) van 
hetzelfde artikel aangewezen instellingen zijn er, voor zover noodzakelijk, toe 
gehouden, in de organieke bepalingen die hun pensioenstelsel regelen de no-
dige wijzigingen aan te brengen om de effectieve diensten, ongeacht de leeftijd 
op welke zij werden volbracht, voor het pensioen in aanmerking te doen ko-
men. 

 
Art. 74 De termijn van 6 maanden waarvan sprake is in de bepalingen van artikel 72 

gaat in vanaf de datum van de bekendmaking van deze wet ten aanzien van 
personen die op deze datum de leeftijd van 65 jaar reeds bereikt hebben en na 
het bereiken van deze leeftijd als invalide erkend werden. (49) 

 
Art. 77 Zij die een ambt uitoefenen op grond waarvan aanspraak kan ontstaan op een 

rustpensioen ten laste van een macht of een instelling waarop de wet van 14 
april  1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden 
pensioenregelingen van de openbare sector van toepassing is, mogen voor de 
toekenning en de berekening van dat pensioen de diensten doen meetellen 
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welke zij vroeger bij de tijdens de oorlog 1940-1945 opgerichte agglomeraties 
van gemeenten in het kader van een voltijdse administratieve opdracht hebben 
verstrekt, hetzij krachtens een regelmatige benoeming, hetzij krachtens een 
benoeming die bij de besluitwet van 5 mei 1944 ongeldig werd verklaard, voor 
zover deze diensten niet reeds krachtens een vroegere wettelijke of reglemen-
taire bepaling in aanmerking komen. 

 
 Valt de overeenkomstig dit artikel meetellende tijd in de periode die in aanmer-

king komt voor het vaststellen van het gemiddelde der wedden op grond waar-
van het pensioen wordt berekend, dan wordt er voor deze tijd rekening gehou-
den met de wedden die aan de betrokkenen werden toegekend door de ag-
glomeratie waartoe zij behoorden, onverminderd de toepassing van artikel 11 
van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betref-
fende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare 
sector. 

 
 Wanneer het pensioen toegekend wordt door een van de machten of instellin-

gen waarop de wet van 14 april 1965 van toepassing is, de Openbare Schatkist 
uitgezonderd, draagt deze laatste de last van het pensioenaandeel voortvloei-
end uit de inaanmerkingneming van de in dit artikel vermelde diensten en be-
rekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de bedoelde wet. 

 
Art. 78 § 1. Artikel 1 van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker 

verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de 
priv‚-sector is niet van toepassing uit hoofde van de krachtens artikel 77 in 
aanmerking genomen diensten, indien de betrokkenen of hun rechtverkrijgen-
den bij de inwerkingtreding van artikel 77 in aanmerking kwamen voor het rust- 
of overlevingspensioen voor werknemers. 

 
 Indien de betrokkenen of hun rechtverkrijgenden bij de inwerkingtreding van 

artikel 77 uit hoofde van de eerder vermelde diensten in aanmerking kwamen 
voor de ouderdoms- of overlevingsrente, worden de artikelen 1 en 15 van de 
wet van 5 augustus 1968 slechts toegepast nadat een aanvraag is ingediend 
binnen een termijn van 6 maanden, ingaande op de datum van de bekendma-
king van deze wet. 

 
 § 2. In de gevallen bedoeld in § 1, eerste lid, wordt de Staatskas die het rust-

pensioen uitbetaalt of een deel van de lasten draagt, gesubrogeerd in de voor-
delen inzake pensioen die uit de toepassing van de wetten inzake de werkne-
merspensioenen volgen uit hoofde van de in artikel 77 bedoelde diensten en dit 
vanaf de datum waarop deze diensten worden in aanmerking genomen om het 
bedrag ervan vast te stellen. 

 
Art. 79 De op de datum van inwerkingtreding van artikel 77 lopende rust- en overle-

vingspensioenen ten laste van één van de pensioenregelingen waarop de wet 
van 14 april 1965 van toepassing is, worden op aanvraag van de betrokkenen 
herzien rekening houdend met het bepaalde in dit artikel, en volgens de door 
de Koning bepaalde regels (50). 

 
 Deze aanvraag tot herziening heeft uitwerking : 
 
 a) op de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke deze 

wet zal zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, voor zover zij bin-
nen zes maanden na deze bekendmaking wordt ingediend; 
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 b) op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de aanvraag werd 
ingediend, in de andere gevallen. 

 
Art. 80 Niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepa-

ling, komen voor de berekening van de in artikel 38 van de wet van 5 augustus 
1978 houdende economische en budgettaire hervormingen bedoelde rustpen-
sioenen niet in aanmerking, de diensten bewezen door de leden van het be-
roepspersoneel der kaders in Afrika, indien het gaat om personen die in dienst 
zijn getreden bij een in voormeld artikel 38 bedoelde macht of instelling, nadat 
zij 15 of meer jaren dienst bewezen hebben in Afrika zonder er een volledige 
loopbaan te hebben volbracht of nadat zij uit hun ambt werden ontheven we-
gens lichamelijke ongeschiktheid voor Afrikadienst na minstens 15 jaren dienst. 

 
Art. 82 De op de datum van inwerkingtreding van artikel 80 lopende rustpensioenen 

worden met ingang van 1 januari 1983 ambtshalve herzien rekening houdend 
met de bepalingen van voormeld artikel. 

 
 HOOFDSTUK III. Wijzigingen van verschillende wetten inzake pensioenen 
 
Art. 87 Volle uitwerking hebben de beslissingen tot oppensioenstelling wegens onge-

schiktheid, genomen vóór de bekendmaking van deze wet met betrekking tot 
aan artikel 117 van dezelfde wet van 14 februari 1961 onderworpen personen 
die niet wedertewerkgesteld konden worden in een aan hun geschiktheden 
aangepast ambt, alsmede met betrekking tot hen die hun ambt hebben voort-
gezet gedurende de procedure van beroep tegen een beslissing van lichamelij-
ke ongeschiktheid. 

 
Art. 92 § 1. Vervangt art. 40bis, § 1, van de wet van 5 augustus 1978 houdende eco-

nomische en budgettaire hervormingen.  
 
 § 2. De bepalingen van artikel 40bis, zoals ze luidden vóór hun wijziging door 

dit artikel, blijven van toepassing : 
 
 1° op de cumulaties lopende daags vóór de inwerkingtreding van dit arti-

kel (51); 
 
 2° op de pensioenen die later aan de in 1° vermelde cumulaties toegevoegd 

worden. 
 
 TITEL VII. SLOTBEPALINGEN 
 
Art. 96 De Koning kan, in de op de datum van bekendmaking van deze wet geldende 

wets- en verordende bepalingen, de verwijzingen, naar bepalingen die zij op-
heft vervangen door verwijzingen naar de nieuwe bepalingen die in hun plaats 
komen. 

 
Art. 97 De Koning kan alle maatregelen treffen die nodig zijn om de moeilijkheden op 

te lossen die bij de toepassing van de bepalingen van dit Boek zouden rijzen. 
 
Art. 98 Boek 1 treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op die waar-

in deze wet in het Belgisch Staatsblad zal zijn bekendgemaakt, met uitzonde-
ring van : 

 
 a) Titel II die in werking treedt op de eerste dag van de zesde maand die 

volgt op de datum van deze bekendmaking; 
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 b) Titel IV die in werking treedt op de datum die door de Koning zal worden 

vastgesteld; 
 
 c) artikel 66, b en d, die uitwerking hebben met ingang van 1 juli 1979; 
 
 d) de artikelen 72 tot en met 74 en artikel 88 die uitwerking hebben met in-

gang van 1 januari 1979; 
 
 e) de artikelen 80 tot en met 82 die uitwerking hebben met ingang van 

1 januari 1983; 
 
 f) de artikelen 84 en 85 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 

1968; 
 
 g) artikel 86, § 1, dat in werking treedt op 1 september 1984; 
 
 h) de artikelen 86, § 2, 3°, 89 en 90 die uitwerking hebben met ingang van 

1 januari 1978. 
 
 BOEK II. MAATREGELEN TOT HARMONISERING IN DE PENSIOENREGE-

LING VOOR WERKNEMERS 
 
 BOEK III. MAATREGELEN TOT HARMONISERING IN DE PENSIOENRE-

GELING DER ZELFSTANDIGEN 
 
 
OPGAVE VAN DE UITVOERINGSBEPALINGEN VAN DE WET VAN 15 MEI 1984 
 
 Koninklijk besluit van 29 januari 1985 tot vaststelling van de toepassingsmoda-

liteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984 hou-
dende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen (Staatsbl. 8 fe-
bruari). 

 
 Koninklijk besluit van 28 juni 1985 tot vaststelling van de wijze van identificatie 

van de rechthebbenden op pensioen (Staatsbl. 12 juli). 
 
 
                                                 
1  Met ingang van 1 januari 2005. 
2  De bij artikel 1 van de wet van 21 mei 1991 aangebrachte wijziging is niet van toepassing op de 

rechtverkrijgenden van personen overleden voor 1 juli 1991. 
3  Met ingang van 1 september 1998. De nieuwe tekst van deze paragraaf is enkel toepasselijk op 

rechthebbenden van personen die overleden zijn vanaf deze datum. 
4  Dit lid werd toegevoegd bij art. 68, 1° van de wet van 3 februari 2003 met ingang van 1 januari 2003. 
5  Met ingang van 1 januari 2003. 
6  Bij artikel 69 van de wet van 3 februari 2003 werden de woorden "vanaf de eerste dag van de der-

tiende maand die volgt op die van het nieuwe huwelijk" vervangen door de woorden "vanaf de eerste 
dag van de maand die volgt op die van het nieuwe huwelijk en tot de eerste dag van de maand na 
het overlijden van de echtgenoot of van de gewezen echtgenoot met wie de langstlevende echtge-
noot hertrouwd is" en dit met ingang van 1 april 2003. 

 Voor huwelijken die werden aangegaan vóór 1 april 2003 blijft de termijn van 13 maanden van toe-
passing. De bij artikel 69 van de wet van 3 februari 2003 aangebrachte wijziging is niet van toepas-
sing op de op 1 april 2003 lopende overlevingspensioenen die werden geschorst omwille van een 
nieuw huwelijk en waarvan de betaling werd hervat ten gevolge van een echtscheiding (Wet 3 februa-
ri 2003, art. 91). 
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7 De woorden “dat zou ingaan op dezelfde datum” werden geschrapt bij art. 56 van de wet van 25 april 

2007 met uitwerking op 1 januari 2007. 
8  De woorden "die in maanden uitgedrukt worden en waarbij het maandonderdeel dat eventueel in het 

totaal zou voorkomen, weggelaten wordt" werden vervangen door de woorden "die in maanden met 
twee decimalen worden uitgedrukt" met ingang van 1 september 2003. 

9  Dit lid trad in werking op 1 juli 1991. 
10  Art. 4, § 2, eerste lid, 3ø werd toegevoegd bij art. 70, 4° van de wet van 3 februari 2003 met ingang 

van 1 januari 2003. 
11  De wijzigingen aangebracht door artikel 143 van de wet van 26 juni 1992 in artikel 4, § 2, 3de lid tra-

den in werking op 1 januari 1993. 
12  Deze alinea's werden vervangen met ingang van 1 januari 2003. 
13  Zie K.B. van 29 januari 1985, art. 1 en 2. 
14  Zie K.B. van 29 januari 1985, art. 3, § 1. 
15  Zie K.B. van 29 januari 1985, art. 3, § 2. 
16  Art. 5, § 3, eerste lid, 2° werd vervangen bij artikel 71 van de wet van 3 februari 2003 met ingang van 

1 januari 2003. De op 31 december 2002 lopende pensioenen worden op aanvraag van de betrokke-
nen herzien overeenkomstig de modaliteiten bepaald bij art. 86 van de wet van 3 februari 2003 (B.S. 
13 maart - eerste uitgave). 

17  Dit lid heeft uitwerking met ingang van 1 september 1990. 
18  Zie K.B. van 29 januari 1985, art. 1 en 2. 
19  Dit lid trad in werking op 1 september 1998 en is enkel toepasselijk op rechthebbenden van personen 

die overleden zijn vanaf deze datum. 
20 De woorden "zonder echter lager te kunnen zijn dan de helft van het totale pensioen" traden in werking 

op 1 juli 1991. 
21  Dit lid heeft uitwerking met ingang van 6 juni 1987. 
22  Dit lid werd toegevoegd met ingang van 1 januari 2003. 
23  Met uitwerking vanaf 6 juni 1987. 
24 Met ingang van 1 september 1998. De nieuwe tekst van dit artikel is enkel toepasselijk op rechtheb-

benden van personen die overleden zijn vanaf deze datum 
25  Met ingang van 1 juli 1991. 
26  Het woord "dertiende" werd geschrapt bij artikel 73 van de wet van 3 februari 2003 met ingang van 

1 april 2003. Voor huwelijken die werden aangegaan vóór 1 april 2003 blijft de termijn van 13 maan-
den van toepassing (Wet 3 februari 2003, art. 91).  

27 Dit  lid werd vervangen bij art. 35 van de wet van 25 april 2007 met uitwerking op 1 augustus 2001. 
28 Artikel 17, eerste lid werd vervangen door het huidige eerste, tweede en derde lid bij art. 36 van de 

wet van 25 april 2007 met uitwerking op 1 augustus 2001. 
29  Met ingang van 1 januari 2003. 
30 De woorden “een gunstiger tantième dan 1/55” werd vervangen door de woorden “een gunstiger tan-

tième dan 1/50” bij art. 37 van de wet van 25 april 2007. 
31  Met ingang van 1 januari 2002. 
32 Met ingang van 1 september 1998. De nieuwe tekst van dit artikel is enkel toepasselijk op rechtheb-

benden van personen die overleden zijn vanaf deze datum. 
33  Met ingang van 1 april 2010 
34  De tweede zin van dit lid trad in werking op 1 juli 1991. 
35  De tekst van titel II, opgeheven bij art. 142 van de wet van 26 juni 1992, luidde als volgt : 
 "TITEL II. MINIMUMBEDRAGEN VAN DE PENSIOENEN 
 
 HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied 
 
 Art. 27 Gewijzigd bij de wet van 4 juni 1987, art. 1. 
 
 Deze titel is van toepassing : 
 
 1° op de rustpensioenen toegekend uit hoofde van de uitoefening van een hoofdambt en ten las-

te : 
  a) van de Openbare Schatkist met uitzondering van de pensioenen toegekend aan de ge-

wezen pleitbezorgers en aan het gewezen beroepspersoneel van de kaders in Afrika; 
  b) van de instellingen waarop het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935 tot vaststel-

ling van het statuut der pensioenen van het personeel der zelfstandige openbare inrich-
tingen en der regieën ingesteld door de Staat, van toepassing is; 
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  c) van DE POST; 
  d) van de Regie voor Maritiem Transport; 
  e) van de instellingen waarop de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het 

personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden 
van toepassing is; 

 2° op de pensioenen van de langstlevende echtgenoot toegekend uit hoofde van de uitoefening 
van een hoofdambt en ten laste van de Openbare Schatkist; 

 3° op de wachtgelden toegekend uit hoofde van de uitoefening van een hoofdambt, waarvoor 
wettelijke of reglementaire beschikkingen bepalen dat deze ten minste gelijk moeten zijn aan 
het bedrag van het pensioen. 

 
 Onder hoofdambt wordt verstaan : 
 
 1° het ambt dat aanleiding geeft tot een pensioen vastgesteld overeenkomstig het koninklijk be-

sluit nr. 206 van 29 augustus 1983 tot regeling van de berekening van het pensioen van de 
openbare sector voor diensten met onvolledige opdracht en voor hetwelk de verhouding tussen 
de bij toepassing van de bepalingen van dit koninklijk besluit ingekorte duur van de aanneem-
bare diensten en de niet ingekorte duur van dezelfde diensten ten minste 5/10 bedraagt; 

 2° het ambt dat aanleiding geeft tot een pensioen dat niet onderworpen is aan de toepassing van 
het voormelde koninklijk besluit en dat gedurende de laatste vijf jaar van de loopbaan presta-
ties omvatte waarvan het gemiddelde ten minste 5/10 bedraagt van de prestaties die voor de 
uitoefening van een voltijds ambt vereist zijn.  

 
 HOOFDSTUK II. Minimumbedrag van de rustpensioenen 
 
 Afdeling 1. Rustpensioenen wegens leeftijd of anciënniteit 
 
 Art. 28 Gewijzigd bij de K.B.'s van 20 juni 1990, art. 12, 1ø en 20 juli 2000, art. 2. 
 
 De pensioenen toegekend aan personen op rust gesteld wegens hun leeftijd of anci‰nniteit, mogen, 

wanneer hun gerechtigde de leeftijd van 60 jaar bereikt, niet minder bedragen dan de hierna in func-
tie van zijn gezinstoestand vastgestelde minimumbedragen : 

 
 - gepensioneerde met gezinslast : 10.403,80 EUR; 
 - alleenstaande gepensioneerde : 8.496,70 EUR. 
 
 Afdeling 2. Rustpensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid 
 
 Art. 29 Gewijzigd bij het K.B. van 20 juni 1990, art. 12, 2°, de wet van 21 mei 1991, art. 14 en 

het K.B. van 20 juli 2000, art. 2. 
 
 § 1. De pensioenen toegekend aan personen op rust gesteld wegens lichamelijke ongeschiktheid of 

die ambtshalve op pensioen gesteld worden overeenkomstig artikel 83 van de wet van 5 augustus 
1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, mogen niet minder bedragen dan de 
hierna in functie van de gezinstoestand van de gepensioneerde en de belangrijkheid van zijn onge-
schiktheid vastgestelde minima, die overeenstemmen met een percentage van de gemiddelde bezol-
diging van de laatste vijf jaar van de loopbaan, met uitsluiting van de elementen van deze bezoldiging 
die niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van de rustpensioenen. De in aanmer-
king te nemen bezoldigingen zijn die bepaald bij de op de ingangsdatum van het pensioen geldende 
bezoldigingsregelingen. 

 
 Het voormelde percentage wordt vastgesteld op : 
 
 62,5 pct. voor de gepensioneerden met gezinslast, erkend als invalide voor ten minste 66 pct; 
 50 pct. voor de andere gepensioneerden, erkend als invalide voor ten minste 66 pct.; 
 50 pct. voor de gepensioneerden met gezinslast die niet voor ten minste 66 pct. als invalide erkend 

werden; 
 40 pct. voor de alleenstaande gepensioneerden die niet voor ten minste 66 pct. als invalide erkend 

werden. 
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 § 2. Gewijzigd bij de K.B.'s van 20 juni 1990, art. 12, 2 en 20 juli 2000, art. 2. 
 
 Naargelang de in § 1 voorziene categorie van begunstigden wordt de in deze paragraaf vermelde 

gemiddelde bezoldiging op één van de hierna bepaalde minimumbedragen gebracht wanneer deze 
dit minimum niet bereikt en wordt zij tot één van de hierna bepaalde maximumbedragen terugge-
bracht wanneer zij dit maximum overschrijdt : 

 
 Categorie van begunstigden : 
 
 - Gepensioneerden met gezinslast, erkend als invalide voor minstens 66 pct. :  
  Minimum : 16.646,08 EUR 
  Maximum : 23.355,14 EUR 
 - Andere gepensioneerden erkend als invalide voor minstens 66 pct. :  
  Minimum : 16.993,40 EUR 
  Maximum : 23.906,06 EUR 
 - Gepensioneerden met gezinslast die niet voor minstens 66 pct. als invalide erkend werden : 
  Minimum : 16.993,40 EUR 
  Maximum : 23.906,06 EUR 
 - Alleenstaande gepensioneerden die niet voor minstens 66 pct. als invalide erkend werden : 
  Minimum : 21.241,75 EUR 
  Maximum : 24.781,67 EUR. 
 
 Het minimumbedrag voortvloeiend uit dit artikel mag 75 pct. van de in § 1 bedoelde gemiddelde be-

zoldiging niet overschrijden indien de gepensioneerde niet erkend is als invalide voor ten minste 
66 pct. 

 
 § 3. Gewijzigd bij de wet van 21 mei 1991, art. 14, 1°.  
 
 Indien voor de vaststelling van het nominaal bedrag van het pensioen de tijdsinkorting bepaald in 

artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 tot regeling van de berekening van 
het pensioen van de openbare sector voor diensten met onvolledige opdracht toegepast werd, wor-
den de in de §§ 1 en 2 bepaalde percentages vermenigvuldigd met de bij artikel 2, § 1, eerste lid, c), 
van het voormelde koninklijk besluit nr. 206 bepaalde breuk, terwijl de wedden die in aanmerking ge-
nomen worden voor de vaststelling van de gemiddelde bezoldiging waarvan sprake is in § 1, over-
eenstemmen met die welke bepaald zijn in artikel 3 van het voormelde besluit. 

 
 De uit het vorige lid voortvloeiende nieuwe percentages worden vastgesteld tot en met de vierde 

decimaal. 
 
 § 4. De verhogingen van het oorspronkelijk nominaal bedrag van het pensioen die zijn voorgekomen 

of die na de ingangsdatum van het pensioen zullen voorkomen ingevolge de evolutie van de wedde-
schalen, brengen een proportionele verhoging met zich mee van de in § 1 bedoelde gemiddelde be-
zoldiging. 

 
 § 5. De personen erkend als zijnde aangetast door een invaliditeit van ten minste 66 pct. worden 

gelijkgesteld met degenen die een invaliditeit van minder dan 66 pct. bezitten, indien ze een winstge-
vende beroepsactiviteit uitoefenen. 

 
 § 6. Aangevuld bij de wet van 21 mei 1991, art. 14, 2°.  
 
 De minima bepaald ten gunste van de personen aangetast door een invaliditeit van ten minste 66 pct. 

zijn niet van toepassing op de wachtgelden die gelijk zijn aan het pensioenbedrag, noch op de tijdelijk 
toegekende pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid. 

 
 Art. 30 Gewijzigd bij de wet van 21 mei 1991, art. 15. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 21 mei 1991, art. 15, 1° en 2°.  
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 Tijdens het geneeskundig onderzoek waarbij wordt besloten tot de definitieve opruststelling wegens 

lichamelijke ongeschiktheid, beoordeelt de bevoegde geneeskundige overheid of de betrokkene al 
dan niet aangetast is door een blijvende globale invaliditeit van ten minste 66 pct. 

 
 Deze beoordeling geschiedt op verzoek van de gepensioneerde indien deze, zonder definitief onge-

schikt te zijn bevonden, ambtshalve op rust werd gesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 
83 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen of indien 
hij ambtshalve op rust werd gesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 117, § 3, derde lid van 
de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel. 
De aanvraag moet ingediend worden binnen 6 maanden van zijn oppensioenstelling, bij de instelling 
die de vereffening van dit pensioen verzekert. 

 
 Zolang de betrokkene de leeftijd van 60 jaar niet heeft bereikt, mag de bevoegde geneeskundige 

overheid op elk ogenblik en op eigen initiatief overgaan tot een nieuwe beoordeling van de invalidi-
teitsgraad indien zij zulks nodig acht. 

 
 Indien de erkende invaliditeit geen 66 pct. bereikt, kan de gepensioneerde die minder dan 60 jaar oud 

is, in geval van verergering van zijn gezondheidstoestand de bevoegde geneeskundige overheid ver-
zoeken om tot een nieuwe beoordeling van de invaliditeitsgraad over te gaan, op voorwaarde dat er 
een periode van ten minste twee jaar verstreken is sedert de datum waarop het resultaat van de vori-
ge beoordeling hem ter kennis werd gebracht. 

 
 Tegen de beslissingen houdende beoordeling van de invaliditeitsgraad kan beroep worden aangete-

kend volgens dezelfde procedure als die welke bepaald is voor de beslissingen waarbij tot oppensi-
oenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid wordt besloten. 

 
 § 2. De beslissing houdende beoordeling van de invaliditeitsgraad heeft uitwerking op : 
 
 - de ingangsdatum van het pensioen voor de in § 1, eerste en tweede lid, bedoelde gevallen; 
 - de eerste dag van de maand die volgt op die van de kennisgeving van de eindbeslissing voor 

het in § 1, derde lid, bedoelde geval; 
 - de eerste dag van de maand die volgt op die van de aanvraag voor het in § 1, vierde lid, be-

doelde geval. 
 
 Art. 31 Aangevuld bij de wet van 21 mei 1991, art. 16.  
 
 De personen op rust gesteld wegens lichamelijke ongeschiktheid vanaf de leeftijd van 60 jaar of die 

ambtshalve op rust gesteld worden overeenkomstig artikel 83 van de voormelde wet van 5 augustus 
1978, en die de voorwaarden vervullen inzake het vereiste aantal dienstjaren om aanspraak te kun-
nen maken op het vervroegd rustpensioen, ontvangen het in artikel 28 bepaalde minimumbedrag, in-
dien dit voordeliger is dan dat waarop zij aanspraak zouden kunnen maken krachtens artikel 29. 

 
 De in het eerste lid bedoelde personen die het voordeel van artikel 28 hebben verkregen, kunnen 

later geen aanspraak meer maken op het voordeel van artikel 29. 
 
 Art. 31bis  Ingevoegd bij de wet van 21 mei 1991, art. 17.  
 
 Wanneer in hoofde van een zelfde persoon meerdere pensioenen aanleiding kunnen geven tot het 

voordeel van de artikelen 28, 29 of 32, wordt enkel de bepaling toegepast die het recht opent op het 
hoogste minimumbedrag; indien dit bedrag identiek is voor elk pensioen, wordt het enkel toegekend 
voor het pensioen waarvan het nominale bedrag het laagste is. 

 
 Wanneer beide gehuwde gepensioneerden aanspraak maken op ‚‚n van de in artikel 28 of 29 be-

doelde minimumbedragen ten gunste van de gepensioneerden met gezinslast, kan enkel die echtge-
noot het voordeel van die bepalingen verkrijgen, welke aanspraak kan maken op het hoogste mini-
mumbedrag of, indien dit bedrag identiek is voor beide echtgenoten, diegene van wie het nominale 
pensioenbedrag het laagste is. 

 
 HOOFDSTUK III.  Minimumbedrag  van  de overlevingspensioenen 
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 Art. 32 Gewijzigd bij de K.B.'s van 20 juni 1990, art. 12, 3°, 17 december 1990, art. 1 en 20 juli 

2000, art. 2. 
 
 De aan de langstlevende echtgenoten toegekende overlevingspensioenen mogen niet minder bedra-

gen dan een jaarlijks minimumbedrag gelijk aan 7.734,28 EUR. 
 
 Dit artikel is niet van toepassing op het tijdelijk pensioen bedoeld in artikel 2, § 2, van Titel 1 betref-

fende de overlevingspensioenen. 
 
 HOOFDSTUK IV.  Gemeenschappelijke bepalingen 
 
 Art. 33 § 1. Onder gepensioneerde met gezinslast wordt verstaan de gehuwde gepensioneerde 

wiens echtgenoot geen beroepsactiviteit uitoefent die, in de regeling voor werknemerspensioenen, de 
vermindering of de schorsing van een rustpensioen tot gevolg zou hebben, en die geen inkomen ge-
niet toegekend met toepassing van de Belgische of van een buitenlandse wetgeving betreffende 
werkloosheid of ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

 
 § 2. Onder alleenstaande gepensioneerde wordt verstaan de ongehuwde gepensioneerde, de we-

duwnaar, de weduwe en de uit de echt gescheiden alsmede de gehuwde maar van tafel en bed ge-
scheiden gepensioneerde. 

 
 Art. 34 Onverminderd de voorafgaande toepassing van artikel 29, § 5, worden de in deze titel 

bepaalde minimumbedragen verminderd met één derde, indien de begunstigden een beroepsactivi-
teit uitoefenen die, in de regeling voor werknemerspensioenen, de vermindering van een rustpensi-
oen of van een overlevingspensioen, naargelang van het geval, tot gevolg heeft. 

 
 De garantie van het minimumbedrag wordt geschorst wanneer de betrokkenen een beroepsactiviteit 

uitoefenen die, in de regeling voor werknemerspensioenen, de schorsing van een rustpensioen of 
van een overlevingspensioen, naargelang van het geval, tot gevolg heeft. Dit geldt eveneens wan-
neer de betrokkenen krachtens een Belgische wetgeving, hetzij een primaire ongeschiktheidsuitke-
ring of een invaliditeitsuitkering, hetzij een werkloosheidsvergoeding ontvangen, of voordelen genie-
ten van dezelfde aard krachtens een buitenlandse wetgeving. 

 
 Art. 35 Gewijzigd bij de wet van 2 januari 1990, art. 12 en het K.B. van 20 juni 1990, art. 12, 4°. 
 
 § 1. Gewijzigd bij het K.B. van 20 juni 1990, art. 12, 4°. 
 
 De in de artikelen 28 en 32 bedoelde minimumbedragen alsook de voor de toepassing van artikel 29 

bepaalde bezoldigingen, evenals de minimumbedragen die eruit voortvloeien, zijn gekoppeld aan het 
indexcijfer 138,01 der consumptieprijzen en volgen de evolutie van dit indexcijfer op dezelfde wijze 
als de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de Openbare Schatkist. 

 
 § 2.  Aangevuld bij de wet van 2 januari 1990, art. 12. 
 
 De minimumbedragen alsook de in § 1 bedoelde bezoldigingen kunnen worden verhoogd door de 

Koning. Wat de bezoldigingen betreft, kan Hij verhogingen voorzien die verschillen naargelang van 
de categorie van gerechtigden. 

 
 Art. 36 Gewijzigd bij de wet van 21 mei 1991, art. 18.  
 
 § 1. De in deze titel bepaalde minimumbedragen worden toegekend in de vorm van een supplement 

dat toegevoegd wordt aan het nominale pensioenbedrag. 
 
 § 2.  Vervangen bij de wet van 21 mei 1991, art. 18, 1°.  
 
 Indien de betrokkene andere rustpensioenen of -renten, of overlevingspensioenen of -renten, of als 

zodanig geldende voordelen geniet ten laste van een pensioenregeling vastgesteld krachtens een 
Belgische of buitenlandse wetgeving, of van een pensioenregeling van een instelling van internatio-
naal publiek recht, worden deze pensioenen, renten en voordelen afgetrokken van het pensioensup-
plement. 
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 Indien het gaat om een gehuwde gepensioneerde van wie de niet van tafel en bed gescheiden echt-

genoot pensioenen, renten of voordelen geniet die bedoeld worden in het eerste lid, worden deze 
eveneens afgetrokken van het pensioensupplement. 

 
 § 3. Gewijzigd bij de wet van 21 mei 1991, art. 18, 2°.  
 
 Van het pensioensupplement wordt ook afgetrokken, de helft van de renten, vergoedingen of toela-

gen toegekend aan de betrokkene tot herstel van de schade voortvloeiend uit een arbeidsongeval, 
een ongeval op de weg naar of van het werk of een beroepsziekte, alsook van de vergoedingspensi-
oenen van vredestijd toegekend aan de betrokkene. 

 
 § 4. Vervangen bij de wet van 21 mei 1991, art. 18, 3°.  
 
 Indien een pensioen of rente bedoeld in § 2 geheel of gedeeltelijk in de vorm van een kapitaal werd 

uitgekeerd, wordt de fictieve rente overeenstemmend met het vereffend kapitaal eveneens afgetrok-
ken van het supplement. 

 
 Indien een in § 3 bedoelde rente geheel of gedeeltelijk in de vorm van een kapitaal werd uitgekeerd, 

wordt de helft van de fictieve rente overeenstemmend met het vereffend kapitaal eveneens afgetrok-
ken van het supplement. 

 
 § 5. Het in § 1 bedoelde supplement is niet meer verschuldigd gedurende de gehele burgerlijke 

maanden tijdens welke de gepensioneerde, opgesloten werd in een gevangenis of geïnterneerd werd 
in een inrichting tot bescherming van de maatschappij of in een bedelaarskolonie. 

 
 Het supplement blijft evenwel verschuldigd tijdens de periode van de voorlopige hechtenis op voor-

waarde dat de betrokkene doet blijken dat hij vrijgesproken werd van het misdrijf dat aanleiding heeft 
gegeven tot die hechtenis, bij een in kracht van gewijsde getreden gerechtelijke beslissing. Hetzelfde 
geldt voor de gevallen van buitenvervolgingsstelling of van buitenzaakstelling. 

 
 Deze paragraaf is niet van toepassing op de personen die het voor de gepensioneerden met gezins-

last bepaalde bedrag genieten. 
 
 Art. 37 Voor zover het pensioenen betreft, wordt het voordeel van deze titel toegekend op aan-

vraag van de betrokkenen. Deze aanvraag moet gericht worden tot de instelling die het pensioenstel-
sel waaraan de betrokkenen onderworpen zijn, beheert. 

 
 Art. 38 Vervangen bij de wet van 21 mei 1991, art. 19.  
 
 De bepalingen van deze titel zijn niet van toepassing : 
 
 1° op de gerechtigden op een in artikel 46 bedoeld onmiddellijk pensioen, indien het personeelslid 

niet ten minste twintig pensioenaanspraakverlenende dienstjaren telt, met uitsluiting van de bo-
nificaties wegens studies alsmede van andere periodes die worden vergoed wegens diensten 
die voor de vaststelling van de wedde in aanmerking komen;  

 2° op de gerechtigden op een in artikel 46 bedoeld uitgesteld pensioen; 
 3° op de gerechtigden op een uitgesteld pensioen toegekend met toepassing van de vroegere 

bepalingen van de artikelen 55 tot 62 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische 
en budgettaire hervormingen; 

 4° op de rechtverkrijgenden van de bovenbedoelde personen. 
 
 HOOFDSTUK V.  Overgangsbepalingen 
 
 Art. 39 Gewijzigd bij de wet van 21 mei 1991, art. 20.  
 
 De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op de pensioenen die daags vóór zijn inwerkingtre-

ding lopen, onder voorbehoud van hetgeen hierna wordt bepaald : 
 



© PDOS – januari 2013 - 35 - 
Wet van 15 mei 1984 
 

 
 1° in afwijking van artikel 37 en onder voorbehoud van het in 3° bepaalde, wordt de toepassing 

van deze titel niet afhankelijk gesteld van de indiening van een aanvraag voor personen die op 
de voormelde datum een van de minima genoten bepaald in de wet van 27 juli 1962 tot vast-
stelling van het minimumbedrag van zekere rust- en overlevingspensioenen ten laste van de 
Openbare Schatkist; 

 2° de gepensioneerden die op de datum van inwerkingtreding van deze titel ten minste 60 jaar 
oud zijn, kunnen slechts aanspraak maken op de in artikel 28 bepaalde minima, ongeacht het 
motief van de opruststelling; 

 3° de minimumbedragen bepaald ten gunste van de gepensioneerden die ten minste 66 pct. inva-
lide zijn, zijn van toepassing op de personen die op de datum van inwerkingtreding van deze ti-
tel de leeftijd van 60 jaar niet bereikt hebben en die, vóór deze leeftijd en op hun aanvraag, er-
kend werden als zijnde aangetast door een dergelijke invaliditeit. 

 
 De eerste beslissing houdende beoordeling van de invaliditeitsgraad heeft uitwerking op de datum 

van inwerkingtreding van deze titel, indien de aanvraag ingediend werd voor het verstrijken van de 
derde maand die volgt op die van deze inwerkingtreding, en op de eerste dag van de maand die volgt 
op die waarin de aanvraag werd ingediend in de andere gevallen. 

 
 Art. 40 De pensioenen toegekend aan de personen beoogd in artikel 29 die op de datum van de 

inwerkingtreding van deze titel het minimumpensioen bepaald in artikel 2bis van de wet van 27 juli 
1962 genieten, die niet voor ten minste 66 pct. als invalide erkend werden en die niet als gepensio-
neerde met gezinslast of als alleenstaande gepensioneerde beschouwd worden, mogen niet minder 
bedragen dan 40 pct. van de jaarlijkse minimumbezoldiging gewaarborgd aan het personeel van de 
ministeries. 

 
 Dit minimum wordt slechts verzekerd in de mate dat het jaarlijks totaal van het beroepsinkomen van 

het gezin, met inbegrip van de vergoedingen wegens ziekte, invaliditeit of werkloosheid, niet groter is 
dan het verschil tussen enerzijds het bedrag dat in de pensioenregeling voor werknemers de schor-
sing van het pensioen tot gevolg heeft en anderzijds het bedrag van het pensioen vóór de toekenning 
van het minimum. 

 
 Art. 41 Indien rustpensioenen moeten verminderd worden ingevolge de wijzigingen aangebracht 

door de artikelen 28 en 29 aan de minimumbedragen zoals deze bepaald waren in de artikelen 2 en 
2bis van de voormelde wet van 27 juli 1962 of ingevolge het in artikel 36, § 2, tweede lid, bepaalde 
aftrekken van de pensioenen van de echtgenoot, wordt, vanaf de datum van inwerkingtreding van 
deze titel de vermindering doorgevoerd in 10 semestriële schijven die elk 10 pct. vertegenwoordigen 
van het bedrag van de volledige uit te voeren vermindering, met dien verstande dat de eerste schijf 
van vermindering op de voormelde datum toegepast wordt. 

 
 HOOFDSTUK VI.  Harmoniseringsmaatregelen 
 
 Art. 42 De minimumbedragen van de pensioenen bepaald in geval van opruststelling wegens 

leeftijd en dienstanciënniteit of wegens lichamelijke ongeschiktheid, alsook de minimumbedragen van 
de overlevingspensioenen toegekend door de in artikel 38, 2ø, van de wet van 5 augustus 1978 hou-
dende economische en budgettaire hervormingen bedoelde pensioenregelingen mogen vanaf de da-
tum van inwerkingtreding van deze titel niet verschillen van die welke toegekend worden door die titel 
aan personen die in dezelfde omstandigheden verkeren. 

 
 De lopende pensioenen worden in voorkomend geval herzien overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 39. 
 
 De in het voornoemde artikel 38, 2°, bedoelde machten of instellingen zijn ertoe gehouden de pensi-

oenregeling van hun personeel dienovereenkomstig aan te passen. 
 
 Art. 43 Wijzigt art. 29bis van het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale 

Verzekeringskas. 
 
 HOOFDSTUK VII.  Opheffingsbepaling 
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 Art. 44 Heft de wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van het minimumbedrag van zekere rust- en 

overlevingspensioenen ten laste van de Openbare Schatkist op." 
 
36  Met ingang van 1 januari 2013 
37  Met ingang van 1 januari 2013 
38  Met ingang van 1 januari 2013 
39 Met ingang van 1 juni 2007. 
40  Met ingang van 1 januari 2003. 
41  Met ingang van 1 januari 2013 
42  Ingevoegd bij de wet van 13 december 2012, art. 8, 2° 
43  Ingevoegd bij de wet van 28 december, art. 93 tot 95 (B.S. 30 december – vierde editie) 
44  Zie K.B. van 28 juni 1985 (B.S. 12 juli). 
45  Zie K.B. van 24 februari 1986 (B.S. 1 maart). 
46  De woorden “met uitzondering van de statutaire personeelsleden van de NMBS Holding” werden 

toegevoegd vanaf 1 januari 2007. 
47  Met ingang van 1 juli 1991. 
48  Met ingang van 1 januari 2000. 
49  Zie artikel 20 van de wet van 7 juli 1964. 
50  Zie K.B. van 29 januari 1985, art. 17 en 21. 
51  d.w.z. op de cumulaties lopende op 31 mei 1984. 
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Wet van 10 juli 1984  
(Staatsblad 18 juli) 
 
betreffende de toepassing van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek op de wedden en toe-
lagen betaald aan sommige personeelsleden van de openbare diensten. 
 
Art. 1 Voor de toepassing van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek worden geacht op 

verschillende kalendermaanden betrekking te hebben de betaling van de wedde van 
de maand januari en de betaling van de wedde van de maand december als laatst-
bedoelde betaling geschiedt op de eerste werkdag van de maand januari van het 
volgend jaar, overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 279 van 30 maart 
1984 betreffende de betaling na vervallen termijn van de wedden van sommige per-
soneelsleden van de openbare sector. 

 
Art. 2 Voor de toepassing van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek worden geacht 

betrekking te hebben op verschillende kalendermaanden de als wedde betaalde be-
dragen en anderzijds de bijslagen en overbruggingspremies betaald overeenkomstig 
artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 279 van 30 maart 1984 betreffende de betaling 
na vervallen termijn van de wedden van sommige personeelsleden van de openbare 
sector, alsook de in artikel 5, § 3, van hetzelfde besluit bedoelde eindejaarstoelagen 
voor 1983 en 1984. 

 
Art. 3 Deze wet heeft uitwerking met ingang van 30 juni 1984. 
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Wet van 17 juli 1984  
(Staatsblad 21 juli) 
 
houdende bepaalde maatregelen van aard tot vermindering van de gerechtelijke achterstand. 
 

- UITTREKSEL - 
 
 ...... 
 
Art. 14 De griffiers van hoven en rechtbanken, de secretarissen van de parketten, de perso-

neelsleden van griffies en parketten en de attachés in de dienst voor documentatie 
en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie, worden in ruste gesteld 
wanneer zij de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben of wegens een ernstige en blijven-
de gebrekkigheid niet langer in staat zijn hun ambt naar behoren te vervullen. 

 
 ...... 
 
Art. 17 De bepalingen van deze wet treden in werking op de datum door de Koning te bepa-

len en uiterlijk op 1 september 1984. 
 
 Artikel 14 heeft evenwel gevolg met ingang van de datum van inwerkingtreding van 

artikel 2, titel I, van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, 
voor de griffiers van hoven en rechtbanken die op die datum in functie waren, treedt 
dit artikel 14 evenwel in werking op de datum door de Koning te bepalen, en uiterlijk 
op 1 september 1984. 

 



 

© PDOS – mei 2006  

Wet van 21 juni 1985  
(Staatsblad 6 juli) 
 
betreffende het onderwijs. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 1 augustus 1988 (Staatsbl. 2 september), 21 mei 1991 (Staatsbl. 
20 juni), 14 mei 2000 (Staatsbl. 5 augustus), 3 februari 2003 (Staatsbl. 13 maart - eerste uitga-
ve) en 12 januari 2006 (Staatbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Pensioenregeling en statuut van de leden van het weten-

schappelijk personeel van de vrije universitaire instellingen 
 
Art. 1 Aangevuld bij de wet van 3 februari 2003, art. 6 (1). 
 
 De leden van het wetenschappelijk personeel van de in artikel 2 opgenoemde 

universitaire instellingen die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 3, 
genieten de regeling inzake rustpensioenen die van toepassing is op de amb-
tenaren van het Algemeen Rijksbestuur. 

 
 De krachtens dit hoofdstuk verleende rustpensioenen zijn ten laste van de 

Openbare Schatkist. 
 
 Voor de vereffening van het rustpensioen wordt elk jaar dienst verricht als lid 

van het wetenschappelijk personeel aangerekend naar rata van 1/55 van de re-
ferentiewedde. 

 
Art. 2 Aangevuld bij de wet van 14 mei 2000, art. 2. 
 
 De universitaire instellingen bedoeld in artikel 1 zijn : 
 
 - de Vrije Universiteit Brussel; 
 - de "Universit‚ libre de Bruxelles"; 
 - de Katholieke Universiteit te Leuven; 
 - de "Universit‚ catholique de Louvain"; 
 - de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen; 
 - de "Facult‚s universitaires Saint-Louis … Bruxelles"; 
 - de Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius te Brussel; 
 - de "Facult‚ polytechnique de Mons"; 
 - de "Facult‚ universitaire catholique de Mons"; 
 - de "Facult‚s universitaires Notre-Dame de la Paix … Namur"; 
 - de "Fondation Universitaire Luxembourgeoise" (2). 
 
Art. 3 De leden van het wetenschappelijk personeel bedoeld in artikel 1 zijn zij die 

bezoldigd worden ten laste van de door de Staat toegekende werkingstoelagen 
en die op het ogenblik van hun vaste benoeming of hun aanwerving voor on-
bepaalde duur : 

 
 a) de leeftijd van 50 jaar niet overschreden hebben; 
 
 b) Belg zijn, behalve door de Koning verleende vrijstelling in uitzonderlijke 

gevallen; 
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 c) geschikt bevonden worden door de aan de instelling verbonden medische 
dienst; 

 
 d) de wetenschappelijke anciënniteit verworven hebben en de titels bezitten 

die vereist zijn voor de vaste benoeming tot assistent in de Rijksuniversi-
teiten. 

 
Art. 4 De in artikel 1 bedoelde personeelsleden zijn onderworpen aan de wets- en 

verordeningsbepalingen die op het wetenschappelijk personeel van de Rijks-
universiteiten toepasselijk zijn inzake : 

 
 1° de te verlenen graden en de toekenningsvoorwaarden ervan; 
 
 2° de bezoldigingsregeling; 
 
 3° de administratieve standen. 
 
 De raad van beheer oefent de bevoegdheden uit welke door die bepalingen 

aan de Koning worden toegekend. 
 
Art. 5 De personeelsleden in dienst op de datum van inwerkingtreding van dit hoofd-

stuk : 
 
 a) worden vrijgesteld van de in artikel 3, c, opgelegde geschiktheidserken-

ning, indien zij ten minste vijf jaar dienst tellen in de instellingen opge-
noemd in artikel 2 en indien zij gedurende de vijf jaren die de datum van 
inwerkingtreding van dit hoofdstuk voorafgaan, de uitoefening van hun 
functie niet voor een totale duur van meer dan150 dagen wegens ziekte 
onderbroken hebben; 

 
 b) kunnen in uitzonderlijke gevallen vrijstelling van de nationaliteitsvoor-

waarde verkrijgen indien zij binnen ‚‚n jaar na de inwerkingtreding van dit 
hoofdstuk een aanvraag indienen; 

 
 c) worden ingedeeld in de categorie en genieten de graad en de wedde-

schaal die in het personeelsstatuut van de universitaire instellingen van 
de Staat overeenstemmen met de administratieve en geldelijke toestand 
die zij op de datum van inwerkingtreding van dit hoofdstuk hebben ver-
kregen. 

 
Art. 6 Gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1988, art. 28, 1. 
 
 De diensten die voor de inwerkingtreding van dit hoofdstuk als lid van het we-

tenschappelijk personeel gepresteerd zijn bij de in artikel 2 opgenoemde instel-
lingen alsook bij de inrichtingen voor hoger onderwijs welke door die instellin-
gen zijn vervangen, komen zowel voor de ingang als voor de berekening van 
het rustpensioen in aanmerking, op voorwaarde dat deze diensten indien ze na 
1 januari 1976 werden gepresteerd (3) bezoldigd werden ten laste van de door 
de Staat verleende werkingstoelagen. 

 
Art. 6bis Ingevoegd bij de wet van 21 mei 1991, art. 60 en vervangen bij de wet van 

3 februari 2003, art. 7. 
 
 De last van het rust- of overlevingspensioen verbonden aan de diensten die 

vóór 1 januari 1986 werden gepresteerd als lid van het wetenschappelijk per-
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soneel van de "Faculté polytechnique de Mons" en die aanleiding hebben ge-
geven tot de aansluiting van betrokkene bij de Provinciale Pensioenkas van de 
Provincie Henegouwen, wordt door die kas gedragen overeenkomstig de bepa-
lingen van artikel 13 van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker 
verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector. 
Deze bepaling is van toepassing zelfs indien voormelde diensten in tijdelijk 
verband verricht werden v¢¢r de vaste benoeming. 

 
Art. 7 De in artikel 2 opgenoemde instellingen zijn, wat betreft de diensten en perio-

des die voor de berekening van de krachtens dit hoofdstuk toegekende pensi-
oenen in aanmerking werden genomen, ontslagen van iedere verplichting inza-
ke rust- en overlevingspensioenen jegens hun personeelsleden en dezer 
rechthebbenden en treden in de rechten welke de voormelde personen bezit-
ten op grond van de voor dezelfde diensten en periodes afgesloten verzeke-
ringscontracten. 

 
 Deze subrogatie is echter beperkt tot het gedeelte van het pensioen, van de 

rente of van het kapitaal dat overeenstemt met de stortingen waarvan de last 
door de betrokken instellingen werd gedragen. 

 
 Wat het gedeelte van het pensioen, de rente of het kapitaal betreft dat over-

eenstemt met de stortingen waarvan de last door het betrokken personeelslid 
zelf gedragen werd, wordt het personeelslid ten aanzien van de verzekeraar 
geacht ontslag te hebben genomen uit zijn ambt. 

 
Art. 8 Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit hoofdstuk blijven de in artikel 1 

bedoelde personen onderworpen aan de sociale-zekerheidsregeling in dezelf-
de mate als het vastbenoemd Staatspersoneel. 

 
Art. 9 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67 
 
 De Koning kan, op voorstel van de Ministers die bevoegd zijn voor het hoger 

onderwijs, en van de Minister die bevoegd is voor de Pensioendienst voor de 
overheidssector, alle maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de moeilijk-
heden op te lossen die zouden rijzen bij de toepassing van dit hoofdstuk. 

 
 HOOFDSTUK II. Pensioenregeling, administratief statuut en bezoldigings-

regeling van de leden van het wetenschappelijk, administratief en tech-
nisch personeel van de Universiteit Antwerpen, van de Universitaire In-
stelling Antwerpen en van het Universitair Centrum Limburg 

 (Opschrift vervangen bij de wet van 3 februari 2003, art. 8) (4) 
 
Art. 10 Gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003, art. 9 (4). 
 
 Dit hoofdstuk is van toepassing op de leden van het wetenschappelijk, admini-

stratief en technisch personeel van de Universiteit Antwerpen, van de Universi-
taire Instelling Antwerpen en van het Universitair Centrum Limburg die bezol-
digd worden ten laste van de door de Staat betaalde jaarlijkse werkingstoela-
gen en die bekleed zijn met een vaste of een door of krachtens een wet daar-
mee gelijkgestelde benoeming. 

 
Art. 11 Gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003, art. 10 (4). 
 
 § 1. Aangevuld bij de wet van 3 februari 2003, art. 10 (1).  
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 De in artikel 10 bedoelde personeelsleden genieten de regeling inzake rust-
pensioenen die van toepassing is op de ambtenaren van het Algemeen Rijks-
bestuur. 

 
 De krachtens dit hoofdstuk verleende rustpensioenen zijn ten laste van de 

Openbare Schatkist. 
 
 Voor de vereffening van het rustpensioen wordt elk jaar dienst verricht als lid 

van het wetenschappelijk personeel aangerekend naar rata van 1/55 van de re-
ferentiewedde. 

 
 § 2. De in artikel 10 bedoelde personeelsleden zijn onderworpen aan de wets- 

en verordeningsbepalingen die op hetzelfde personeel van de Rijksuniversitei-
ten toepasselijk zijn inzake : 

 
 1° De te verlenen graden en de toekenningsvoorwaarden ervan; 
 
 2° De bezoldigingsregeling; 
 
 3° De administratieve standen. 
 
 De raad van beheer oefent de bevoegdheden uit welke door die bepalingen 

aan de Koning worden toegekend. 
 
Art. 12 Vervangen bij de wet van 1 augustus 1988, art. 28, 2 (5). 
 
 De diensten die vóór de inwerkingtreding van dit hoofdstuk gepresteerd werden 

bij de in artikel 10 opgesomde instellingen, komen zowel voor de ingang als 
voor de berekening van het rustpensioen in aanmerking op de voorwaarde dat 
deze diensten, indien ze na 1 januari 1976 werden gepresteerd, bezoldigd 
werden ten laste van de door de Staat verleende werkingstoelagen. Bij over-
gangsmaatregel behouden de personeelsleden bedoeld in artikel 10 en in 
dienst op de datum van inwerkingtreding van dit hoofdstuk, hun graad en de 
daaraan verbonden weddeschaal, alsook hun anciënniteit, verworven krach-
tens hun administratief en geldelijk statuut zoals het werd vastgesteld door hun 
instelling. 

 
Art. 13 De in artikel 10 opgenoemde instellingen zijn ontslagen van iedere verplichting 

inzake rust- en overlevingspensioenen jegens hun personeelsleden en dezer 
rechthebbenden. 

 
Art. 14 Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit hoofdstuk worden de in artikel 10 

bedoelde personen onderworpen aan de sociale-zekerheidsregeling in dezelf-
de mate als het vastbenoemd Rijkspersoneel. 

 
 Gevalideerd wordt, de toepassing die vóór de inwerkingtreding van dit hoofd-

stuk aan de sociale-zekerheidsregeling en aan de wettelijke bepalingen betref-
fende de jaarlijkse vakantie en de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, 
ongevallen op de weg naar en van het werk of voor beroepsziekten is gegeven 
ten aanzien van de personen bedoeld in artikel 10. 

 
Art. 15 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De Koning kan, op voorstel van de Ministers die bevoegd zijn voor het hoger 

onderwijs, en van de Minister die bevoegd is voor de Pensioendienst voor de 
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overheidssector, alle maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de moeilijk-
heden op te lossen die zouden rijzen bij de toepassing van dit hoofdstuk. 

 
 HOOFDSTUK IIbis. Pensioenregeling van de leden van het wetenschappe-

lijk personeel en de leden van het administratief en technisch personeel 
van de Universiteit Gent en van het Universitair Centrum Antwerpen 

 (Ingevoegd bij de wet van 3 februari 2003, art. 11) 
 
Art. 15bis Ingevoegd bij de wet van 3 februari 2003, art. 11, § 1 (6) en aangevuld bij de 

wet van 3 februari 2003, art. 11, § 2 (1). 
 
 De leden van het wetenschappelijk personeel en de leden van het administra-

tief en technisch personeel van de Universiteit Gent en van het Universitair 
Centrum Antwerpen die bekleed zijn met een vaste of een door of krachtens 
een wet of een decreet daarmee gelijkgestelde benoeming en die bezoldigd 
worden ten laste van de door de Staat of de Vlaamse Gemeenschap toege-
kende werkingstoelagen, genieten de regeling inzake rustpensioenen die van 
toepassing is op de ambtenaren van het Algemeen Rijksbestuur. 

 
 De krachtens dit hoofdstuk verleende rustpensioenen zijn ten laste van de 

Openbare Schatkist. 
 
 Voor de vereffening van het rustpensioen wordt elk jaar dienst verricht als lid 

van het wetenschappelijk personeel aangerekend naar rata van 1/55 van de re-
ferentiewedde. 

 
 HOOFDSTUK IIter. Diensten verricht als lid van het assisterend acade-

misch personeel van een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap 
 (Ingevoegd bij de wet van 3 februari 2003, art. 12) 
 
Art. 15ter Ingevoegd bij de wet van 3 februari 2003, art. 12 (1). 
 
 Voor de vereffening van het rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist 

wordt elk jaar dienst verricht als lid van het assisterend academisch personeel 
van een universiteit bedoeld in artikel 3 van het decreet van de Vlaamse Ge-
meenschap van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Ge-
meenschap, aangerekend naar rata van 1/55 van de referentiewedde. 

 
 HOOFDSTUK XI. Inwerkingtreding 
 
Art. 68 De hoofdstukken I en II treden in werking op 1 januari 1986. (7) 
 
 
                                                 
1  Met ingang van 1 januari 2003. 
2  De woorden "de Fondation Universitaire Luxembourgeoise" werden toegevoegd bij de wet van 

14 mei 2000, art. 2, met uitwerking op 1 januari 1998. 
3  De woorden "indien ze na 1 januari 1976 werden gepresteerd" werden ingelast bij de wet van 1 au-

gustus 1988, art. 28, 1, met ingang van 1 september 1988. 
4  Met ingang van de datum van de fusie van de Antwerpse universitaire instellingen. 
5  Met ingang van 1 september 1988. 
6  Met uitwerking op 29 juni 1991. 
7  Voor de toepassing van de artikelen 5, 6 en 8 van deze wet op de personeelsleden van de "Fondati-

on universitaire luxembourgeoise" wordt de datum van inwerkingtreding van Hoofdstuk I vervangen 
door de datum 1 januari 1998 (Wet van 3 februari 2003, art. 82, § 1). 
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(Staatsblad 6 augustus) 
 
houdende fiscale en andere bepalingen 
 

- UITTREKSEL _ 
 
 ...... 
 
Art. 96 ...... 
 
 § 3. De Koning regelt het statuut van het personeel van de Brusselse Gewestraad 

dat in dienst was op 27 juli 1977. De wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en gees-
telijke pensioenen, is van toepassing op dit personeel. 
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(Staatsblad 6 augustus) 
 
houdende sociale bepalingen. 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Sociale zekerheid van het personeel van de provinciale en 

plaatselijke besturen. 
 
 Sectie 1. Inning en invordering van de sociale zekerheidsbijdragen. 
 
Art. 1. § 1. Het Bijzonder Kinderbijslagfonds voor de plaatselijke en gewestelijke overheids-

diensten opgericht overeenkomstig artikel 32 van de samengeordende wetten betref-
fende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wordt voortaan genoemd "Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten", hierna ge-
noemd "de Rijksdienst". 

 
 § 2. De Rijksdienst wordt, naast de opdrachten bepaald bij voormeld artikel 32 en 

zijn uitvoeringsbesluiten, belast met de inning en de invordering van de volgende 
werkgevers- en werknemersbijdragen die door zijn aangeslotenen voor hun perso-
neel en voor hun mandatarissen verschuldigd zijn : 

 
 1° de sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd in uitvoering van de wet van 

27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffen-
de de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, alsmede van de wet van 
29 juni 198115 mei 1984 houdende algemene beginselen van de sociale ze-
kerheid voor werknemers, en hun uitvoeringsbesluiten; 

 
 2° de solidariteitsbijdrage bepaald bij de herstelwet van 10 februari 1981 tot invoe-

ring van een solidariteitsbijdrage ten laste van de personen rechtstreeks of on-
rechtstreeks bezoldigd door de openbare sector; 

 
 3° de loonmatigingsbijdrage, bedoeld bij het koninklijk besluit nr. 278 van 

30 maart 1984 houdende bepaalde maatregelen inzake loonmatiging met het 
oog op de bevordering van de tewerkstelling, de vermindering van de openbare 
lasten en het financieel evenwicht van de stelsels van sociale zekerheid; 

 
 4° de bijdragen, bepaald bij het koninklijk besluit nr. 227 van 9 december 1983 tot 

instelling voor de loon- en weddetrekkenden van de openbare en van de privé-
sector, van een bijzondere bijdrage ten laste van de alleenstaanden en van de 
gezinnen zonder kinderen; 

 
 5° de inhoudingen te verrichten door de plaatselijke en gewestelijke overheids-

diensten in uitvoering van artikel 121, 10° van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invalidi-
teitsverzekering; 

 
 6° de bijzondere bijdrage ingevoerd door artikel 275 van de programmawet van 

22 december 1989 op de stortingen die door de Provinciale en plaatselijke be-
sturen en de daarmee gelijkgestelde werkgevers worden verricht om hun per-
soneelsleden of hun rechtverkrijgende(n) buitenwettelijke voordelen inzake ou-
derdom of vroegtijdige dood te verlenen; 
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 7° de bijdragen verschuldigd krachtens artikel 19, § 4, van de nieuwe gemeente-
wet; 

 
 8° de bijdragen verschuldigd krachtens artikel 37quater van de wet van 29 juni 

1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werk-
nemers; 

 
 9° de inhouding verschuldigd met toepassing van artikel 39quater, § 1, c), van 

voormelde wet van 29 juni 1981. De opbrengst van deze inhouding wordt ge-
stort aan het Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels. (1) 

 
... 
 
 
                                                 
1  Art. 1, § 2, 9° werd toegevoegd bij artikel 7 van de wet van 17 september 2005 (B.S. 6 oktober). 
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Wet van 4 augustus 1986  
(Staatsblad 15 augustus) 
 
tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het 
universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 16 maart 1994 (Staatsbl. 28 april), 14 mei 2000 (Staatsbl. 5 au-
gustus) en 3 februari 2003 (Staatsbl. 13 maart - eerste uitgave). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Opruststelling en pensioenregeling voor de leden van het on-

derwijzend personeel van het universitair onderwijs 
 
 Afdeling I. Algemene bepalingen 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wetten van 16 maart 1994, art. 7, 14 mei 2000, art. 3 en 3 februari 

2003, art. 13. 
 
 Dit hoofdstuk is van toepassing op : 
 
 1° de in de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair 

onderwijs door de Staat en in het bijzonder decreet van de Vlaamse Gemeen-
schap van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair 
Centrum Antwerpen (1) bedoelde leden van het onderwijzend personeel, met 
uitzondering van de na 27 april 1965 benoemde leden van het onderwijzend 
personeel bij het Hoger Instituut voor vertalers en tolken en bij de School voor 
internationale tolken; 

 
 2° de leden van het onderwijzend personeel van de faculteit der Landbouwkundi-

ge Wetenschappen te Gembloers; 
 
 3° de leden van het burgerlijk onderwijzend personeel van de Krijgsschool, het 

Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie en de faculteiten van de Koninklijke Mi-
litaire School; (2) 

 
 4° de leden van het onderwijzend personeel bij de hierna vermelde instellingen : 
 
  - de Vrije Universiteit Brussel; 
  - de "Université libre de Bruxelles"; 
  - de Katholieke Universiteit te Leuven; 
  - de "Université catholique de Louvain"; 
  - de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen; 
  - de Universitaire Instelling Antwerpen; 
  - de "Facultés universitaires Saint-Louis … Bruxelles"; 
  - de Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius te Brussel; 
  - het Universitair Centrum Limburg; 
  - de "Faculté polytechnique de Mons"; 
  - de "Faculté universitaire catholique de Mons"; 
  - de "Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix … Namur"; 
  - de Faculteit voor Protestantse Godgeleerheid te Brussel; 
  - de "Fondation Universitaire Luxembourgeoise" (3); 
  - de Universiteit Antwerpen (4). 
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 Wat de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap betreft, worden de leden van het 
zelfstandig academisch personeel bedoeld in het decreet van de Vlaamse Gemeen-
schap van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap 
als leden van het onderwijzend personeel beschouwd. (5) 

 
Art. 2 § 1. Onverminderd de toepassing van artikel 8, worden de in artikel 1 bedoelde per-

sonen op rust gesteld op het einde van het academiejaar tijdens hetwelk zij 65 jaar 
worden, of op een datum gelegen tussen hun 65ste verjaardag en het einde van het 
lopend academiejaar. 

 
 In dat laatste geval delen zij minstens zes maanden vooraf de datum waarop zij 

wensen op rust te worden gesteld mede aan de rector van de betrokken instelling bij 
een ter post aangetekend schrijven. 

 
 § 2. De in artikel 1 bedoelde personen worden op rust gesteld zonder leeftijdsvoor-

waarde indien zij ingevolge een ernstig en blijvend lichaamsgebrek hun ambt niet 
meer behoorlijk kunnen vervullen. 

 
 § 3. De op rust gestelde leden van het onderwijzend personeel kunnen op verzoek 

van het bevoegd academisch orgaan, door de Raad van Beheer ertoe gemachtigd 
worden sommige activiteiten van onderwijs, onderzoek en dienstverlening aan de 
gemeenschap voort te zetten jaarlijks en ten laatste tot het einde van het academie-
jaar waarin ze de leeftijd van 70 jaar bereiken. 

 
 Onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de cumul voor personen die een 

pensioen genieten ten laste van de Openbare Schatkist, kunnen deze prestaties op 
generlei wijze worden bezoldigd.(6) 

 
Art. 3 De in artikel 1 van deze wet bedoelde personen mogen de eretitel van hun ambt 

voeren. 
 
 Deze titel bestaat uit de benaming van het laatste uitgeoefende ambt : 
 
 1° voorafgegaan door "emeritus" wanneer die personen vijfentwintig jaar acade-

mische diensten tellen, ongeacht de leeftijd waarop ze op rust gesteld werden 
of wanneer zij, wegens ernstig en blijvend lichaamsgebrek op rust gesteld wer-
den na twintig jaar academische diensten; 

 
 2° voorafgegaan door "ere" in de andere gevallen. 
 
Art. 4 Onverminderd de in deze wet opgenomen bijzondere bepalingen, is de pensioenre-

geling voor de ambtenaren van het Algemeen Rijksbestuur van toepassing op de in 
artikel 1 bedoelde personen die bekleed zijn met een vaste of een door of krachtens 
een wet daarmee gelijkgestelde benoeming. 

 
 De krachtens deze wet verleende pensioenen zijn ten laste van de Openbare Schat-

kist. 
 
Art. 5 Gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003, art. 14. 
 
 § 1. Het minimum van 20 jaar voor pensioen in aanmerking komende dienstjaren 

wordt niet vereist voor de personen die op pensioen gesteld worden vanaf de leeftijd 
van 65 jaar indien zij minstens 15 academische dienstjaren tellen. 
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 §2. Het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid kan na ten minste 5 in aan-
merking komende dienstjaren worden verleend indien het gaat om een persoon die 
geen titularis is van een hoofdbetrekking. Onder hoofdbetrekking moet worden ver-
staan het ambt uitgeoefend in het volledig leerplan waaraan een bezoldiging is ver-
bonden, vastgesteld volgens de regelen die van toepassing zijn voor het vaststellen 
van de wedde voor een hoofdambt. 

 
 § 3. Vervangen bij de wet van 3 februari 2003, art. 14 (7). 
 
 Het rustpensioen wordt vereffend naar rata van : 
 
 1°  1/30 van de referentiewedde voor elk jaar dienst verricht in de hoedanigheid 

van hoogleraar, gewoon hoogleraar, buitengewoon hoogleraar of geassocieerd 
hoogleraar; 

 
 2°  1/55 voor elk jaar dienst verricht als lid van het onderwijzend personeel van het 

universitair onderwijs in een andere hoedanigheid dan die bepaald in 1°; 
 
 3°  het tantième vastgesteld door de van kracht zijnde wetten wat de andere aan-

neembare diensten betreft. 
 
 In afwijking van het eerste lid, 2° : 
 
 1)  worden de diensten gepresteerd in de hoedanigheid van docent, geassocieerd 

docent, hoofddocent of van titularis van een gelijkwaardige graad in een vrije 
universiteit door de leden van het Nederlandstalig universitair onderwijs in 
aanmerking genomen naar rata van het tantième 1/30, indien zij vóór 1 oktober 
1991 diensten hebben gepresteerd in de hoedanigheid van docent, geassoci-
eerd docent of van titularis van een gelijkwaardige graad in een vrije universi-
teit; 

 
 2)  worden de diensten gepresteerd in de hoedanigheid van hoofddocent door de 

leden van het Nederlandstalig universitair onderwijs in aanmerking genomen 
naar rata van het tantième 1/30, indien zij in die hoedanigheid diensten hebben 
gepresteerd vóór 1 januari 2003; 

 
 3)  worden de diensten gepresteerd in de hoedanigheid van docent, geassocieerd 

docent of van titularis van een gelijkwaardige graad in een vrije universiteit 
door de leden van het Franstalig universitair onderwijs in aanmerking genomen 
naar rata van het tantième 1/30, indien zij in die hoedanigheid diensten hebben 
gepresteerd vóór 1 januari 2003; 

 
 4)  worden de diensten gepresteerd in de hoedanigheid van docent door de leden 

van het onderwijzend personeel van de Krijgsschool, het Koninklijk Hoger Insti-
tuut voor Defensie of de faculteiten van de Koninklijke Militaire School in aan-
merking genomen naar rata van het tantième 1/30, indien zij in deze hoedanig-
heid diensten hebben gepresteerd vóór 1 januari 2003; 

 
 5)  worden de diensten gepresteerd in de hoedanigheid van burgerlijk meester of 

repetitor door de leden van het onderwijzend personeel van de faculteiten van 
de Koninklijke Militaire School in aanmerking genomen naar rata van het tan-
tième 1/30, indien zij in deze hoedanigheid benoemd werden vóór 1 oktober 
1982. 
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 Het tweede lid wordt slechts toegepast indien het bedrag van het pensioen, bere-
kend naar rata van het tantiŠme 1/30 voor de in dat lid bedoelde diensten, hoger is 
dan datgene dat voortvloeit uit de toepassing van de vanaf 1 januari 2003 toepasse-
lijke bepalingen. 

 
Art. 6 Gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003, art. 15.  
 
 § 1. De diensten vóór 1 juli 1971 (8) gepresteerd als lid van het onderwijzend perso-

neel bij de in artikel 1, 4°, opgesomde instellingen evenals bij de hogere onderwijsin-
richtingen in wier plaats die instellingen zijn gekomen, worden zowel voor de vast-
stelling van het recht op pensioen als voor de berekening ervan in aanmerking ge-
nomen. 

 
 § 2. Vervangen bij de wet van 3 februari 2003, art. 15 (7). 
 
 De diensten als lid van het onderwijzend personeel gepresteerd bij de hogere on-

derwijsinrichtingen bedoeld in § 1, worden in aanmerking genomen voor de bereke-
ning van het pensioen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, § 3, eerste lid, 1° en 
2°, en tweede en derde lid. 

 
 § 3. Vervangen bij de wet van 3 februari 2003, art. 15 (7). 
 
 De diensten gepresteerd door in artikel 1, 3°, bedoelde personen als officier bij het 

lerarenkorps van de Krijgsschool, het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie en de 
faculteiten van de Koninklijke Militaire School worden in aanmerking genomen voor 
de berekening van het pensioen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, § 3, eer-
ste lid, 1° en 2°, en tweede en derde lid. 

 
Art. 7 De in artikel 1, 4°, vermelde instellingen zijn ontslagen van iedere verplichting inzake 

rust- en overlevingspensioenen jegens hun leden van het onderwijzend personeel 
evenals jegens hun rechthebbenden, en treden in de rechten welke de voormelde 
personen bezitten op grond van groepsverzekeringscontracten betreffende diensten 
gepresteerd vóór 1 juli 1971 (8). 

 
 De indeplaatsstelling wordt echter beperkt tot het gedeelte van het pensioen, van de 

renten of van het kapitaal dat voortvloeit uit de stortingen waarvan de last door de 
betrokken instellingen werd gedragen. 

 
 Afdeling 2. Overgangs- en slotbepalingen 
 
Art. 8 § 1. De in artikel 1 bedoelde personen die vóór 1 juli 1982 in een onderwijsambt zijn 

benoemd, mogen, wanneer zij de volle leeftijd van 65 jaar hebben, op hun aanvraag 
hun onderwijsambt voortzetten tot het einde van het academiejaar waarin zij de 
voorwaarden inzake dienstanciënniteit, met het oog op het bekomen van het krach-
tens deze wet verleend rustpensioen, vervullen. 

 
 Deze ambtsuitoefening mag evenwel niet verlengd worden tot na het verstrijken van 

het academiejaar waarin zij de leeftijd van 70 jaar bereiken. 
 
 De in het eerste lid van dit artikel bedoelde aanvraag dient bij een ter post aangete-

kende brief uiterlijk zes maanden voor de aanvang van het academiejaar waarin de 
betrokkene de leeftijd van 65 jaar bereikt, bij de voorzitter van de Raad van Beheer 
van de betrokken instelling te worden ingediend. De Raad van Beheer beslist uiterlijk 
drie maanden voor de aanvang van bedoeld academiejaar. 
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 § 2. In afwijking van de artikelen 4 en 5, § 1, kunnen de in artikel 1 bedoelde perso-
nen, benoemd vóór 1 juli 1971, die met toepassing van § 1 hun onderwijsopdracht 
voortzetten tot bij het verstrijken van het academiejaar waarin zij de leeftijd van 
70 jaar bereiken, aanspraak maken op het rustpensioen, ongeacht de duur van hun 
diensten. 

 
 § 3. Voor de personen die in de loop van het academiejaar 1986-1987 de leeftijd van 

65 jaar zullen bereiken en die voor het einde van het lopend academiejaar wensen 
op rust gesteld te worden, wordt de in artikel 2, eerste lid, bepaalde termijn van zes 
maanden teruggebracht tot ‚‚n maand, indien er tussen de datum waarop zij wensen 
op rust gesteld te worden en die van de bekendmaking van deze wet geen zes 
maanden gelegen zijn. 

 
Art. 9 De personen die, op de datum van 1 oktober 1982, een mandaat van rector, vice-

rector, faculteitsdeken of secretaris van de academische raad bij een rijksuniversiteit 
of rijksuniversitair centrum vervullen of een analoog mandaat bij één van de in artikel 
1, 4°, vermelde instellingen uitoefenen, mogen, indien zij dit wensen, dit mandaat 
voleindigen en terzelfdertijd hun onderwijsopdracht voortzetten boven de leeftijd van 
65 jaar tot uiterlijk het einde van het academiejaar tijdens hetwelk zij 70 jaar worden. 

 
Art. 11 § 1. Het hoofdstuk I van deze wet heeft uitwerking met ingang van 30 september 

1982. 
 
 § 2. Worden als regelmatig beschouwd : 
 
 1° de opruststellingen van personen bedoeld in artikel  1, doorgevoerd tussen 

30 september 1982 en de datum van bekendmaking van deze wet; 
 
 2° de aan de voormelde personen tussen de hiervoor vermelde data toegekende 

rust- en overlevingspensioenen. 
 
                                                 
1  De woorden "en in het bijzonder decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 26 juni 1991 betreffen-

de de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen" werden ingevoegd bij art. 13, 1° van 
de wet van 3 februari 2003 met uitwerking op 29 juni 1991. 

2  Art. 1, eerste lid, 3° werd vervangen bij art. 13, 2ø van de wet van 3 februari 2003 met ingang van 
1 januari 2003. 

3  De woorden "de Fondation Universitaire Luxembourgeoise" werden toegevoegd bij art. 3 van de wet 
van 14 mei 2000 met uitwerking op 1 januari 1998. 

4  De woorden "de Universiteit Antwerpen" worden toegevoegd bij art. 13, 3° van de wet van 3 februari 
2003 met ingang van de datum van de fusie van de Antwerpse universitaire instellingen. 

5  Art. 1, tweede lid werd toegevoegd bij art. 13, 4° van de wet van 3 februari 2003 met uitwerking op 
1 oktober 1991. 

6  In afwijking van art. 2, § 3, tweede lid, kan het universiteitsbestuur de leden van het zelfstandig aca-
demisch personeel die vervroegd met pensioen gaan, met ingang van 1 oktober 1997, een vergoe-
ding geven lastens de werkingsuitkering voor zover het universiteitsbestuur beslist heeft dat de be-
trokkenen een deel van hun activiteiten van onderwijs, onderzoek of wetenschappelijke dienstverle-
ning mogen voortzetten. Die vergoeding kan verleend worden tot het einde van het academiejaar 
waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken (Decreet van de Vlaamse Gemeenschap betreffende het 
onderwijs VIII van 15 juli 1997, art. 62 en 64, 2° - B.S. 21 augustus). 

7  Met ingang van 1 januari 2003. 
8  Voor de toepassing van de artikelen 6, § 1 en 7 van deze wet op de personeelsleden van de "Fonda-

tion universitaire luxembourgeoise" wordt de datum 1 juli 1971 vervangen door de datum 1 januari 
1998. 
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waarbij voorlopige kredieten worden geopend voor de begrotingsjaren 1987 en 1988 en hou-
dende financiële en diverse bepalingen. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 4 maart 2004 (Staatsbl. 26 maart - derde uitgave) en de program-
mawet van 11 juli 2005 (Staatsbl. 12 juli - tweede uitgave). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK IV. Diverse bepalingen 
 
 Afdeling 2. Begrotingsmaatregelen 
 
 Onderafdeling 2. Pensioenen van de openbare sector 
 
Art. 60 § 1. De rust- en overlevingspensioenen ten laste van de Openbare Schatkist of 

waarvan de Staat de betaling verzekert onder voorbehoud van de terugvorde-
ring van de lasten die eruit voortvloeien, en die ingaan na 31 december 1987, 
worden de laatste werkdag van de maand waarop ze betrekking hebben, be-
taald, met uitzondering van het maandbedrag voor de maand december dat de 
eerste werkdag van de maand januari van het volgend jaar betaald wordt. Het-
zelfde geldt voor de verschillende elementen die, als het geval zich voordoet, 
bij het pensioen gevoegd worden en tegelijkertijd betaald worden. 

 
 § 2. De bepalingen van § 1 zijn niet van toepassing op de rustpensioenen die 

toegekend worden aan personen die vóór het ingaan van hun pensioen, een 
wedde genieten die vooraf betaald wordt krachtens wettelijke, reglementaire, 
statutaire of contractuele bepalingen, en evenmin op de overlevingspensioenen 
die toegekend worden aan de rechthebbenden van personen die, op het ogen-
blik van hun overlijden, een wedde of rustpensioen genoten die vooraf betaald 
werden. 

 
 § 3. Artikel 93, § 1, 3°, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen is niet 

van toepassing op de pensioenen van de maand december die de openbare 
overheid tijdens de maand januari van het volgende jaar uitbetaalt. 

 
Art. 61 Vervangen bij de programmawet van 11 juli 2005, art. 12 (1). 
 
 § 1. De maandbedragen inzake pensioenen ten laste van de Openbare Schat-

kist of waarvan de Staat de betaling verzekert, die verschuldigd zijn maar nog 
niet betaald werden op de dag van het overlijden van de titularis van een pen-
sioen, worden betaald aan zijn langstlevende echtgenoot of, indien er geen 
langstlevende echtgenoot is, aan de wezen op voorwaarde dat die laatsten 
aanspraak kunnen maken op een overlevingspensioen. 

 
 § 2. Indien er geen in § 1 bedoelde langstlevende echtgenoot of wees is, wor-

den de in die paragraaf bepaalde maandbedragen, met uitzondering van het 
maandbedrag voor de maand van het overlijden, slechts betaald aan de nala-
tenschap op voorwaarde dat een aanvraag wordt ingediend binnen een jaar te 
rekenen vanaf de datum van het overlijden. 

 
Art. 61bis Ingevoegd bij de wet van 4 maart 2004, art. 14 (2). 
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 De bepalingen van de artikelen 60 en 61 zijn toepasselijk op de aanvullende 
voordelen inzake rustpensioen toegekend aan personen die werden aange-
steld om een management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst. 

 
Art. 62 Aangevuld bij de programmawet van 11 juli 2005, art. 13. 
 
 De openbare machten of instellingen beoogd in artikel 38, 2°, van de wet van 

5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen die 
rechtstreeks of door tussenkomst van een eigen pensioenfonds rust- of overle-
vingspensioenen of aanvullingen ervan betalen, en waarvan het personeel na 
vervallen termijn betaald wordt, zijn ertoe gehouden hun pensioenregeling aan 
te passen ten einde de in artikel 60 voorziene maatregel erin op te nemen. 

 
 De openbare machten of instellingen bedoeld in artikel 38 van de wet van 

5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen zijn er-
toe gehouden hun pensioenregeling aan te passen ten einde de in artikel 61 
voorziene maatregel erin op te nemen. (3) 

 
 
                                                 
1  Met ingang van 1 augustus 2005. 
2  Met ingang van 1 mei 2004 
3  Dit lid werd toegevoegd vanaf 1 augustus 2005 (Programmawet 11 juli 2005, art. 14). 
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Programmawet van 30 december 1988  
(Staatsblad 5 januari 1989) 
 
Gewijzigd bij : de wet van 26 juni 1992 (Staatsbl. 30 juni). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL IV. PENSIOENEN 
 
 HOOFDSTUK IV. MAATREGELEN BETREFFENDE DE  PENSIOENEN 
 
 Afdeling 2.  Pensioenen van de overheidssector 
 
 ... 
 
Art. 159 Gewijzigd bij de wet van 26 juni 1992, art. 146 (1). 
 
 De personen die op 31 december 1960 in dienst waren in het onderwijs en die, 

krachtens de op die datum van kracht zijnde bepalingen, de mogelijkheid had-
den om hun opruststelling te vragen vóór de leeftijd van 60 jaar, alsook de per-
sonen bedoeld in artikel 23 van het koninklijk besluit nr. 23 van 27 november 
1978 tot uitvoering van artikel 71 van de wet van 5 augustus 1978 houdende 
economische en budgettaire hervormingen, kunnen hun rustpensioen bekomen 
vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die van hun 55ste verjaardag, 
op voorwaarde dat zij 30 pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen en 
hun loopbaan in het kleuter-, lager of secundair gemeenschapsonderwijs be-
ëindigen. 

 
 De in het eerste lid bedoelde personen die krachtens andere bepalingen hun 

rustpensioen op een lagere leeftijd kunnen bekomen, behouden deze moge-
lijkheid. 

 
Art. 160 § 1. Artikel 159 treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die 

gedurende welke deze wet in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 
 
 § 2. De beslissingen tot toekenning van een rustpensioen die, vóór de inwer-

kingtreding van artikel 159, genomen werden ten aanzien van personen die bij 
hun opruststelling de in datzelfde artikel gestelde voorwaarden vervulden, wor-
den bekrachtigd. 

 
 TITEL VIII. DIVERSE MAATREGELEN 
 
 HOOFDSTUK I. ECONOMISCHE ZAKEN 
 
 Afdeling 3. Bevestiging van de Commissie tot regeling der prijzen 
 
 ... 
 
Art. 206 (2) De wetten op de pensioenregeling voor de leden van het burgerlijk Rijksperso-

neel en hun rechtverkrijgenden zijn van toepassing op de voorzitter en de vaste 
medewerkers van de Commissie tot regeling der prijzen die niet de hoedanig-
heid van Rijksambtenaar bezitten. 
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 De prestaties welke door de personen vermeld in het eerste lid sinds hun in-
diensttreding van de Commissie tot regeling der prijzen zijn geleverd, worden 
gelijkgesteld met prestaties geleverd in vast statutair verband van het Rijk. 

 
 
 
                                                 
1  Inwerkingtreding op 1 juli 1992. 
2  Treedt in werking op 15 januari 1989. 
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Gewone wet van 6 januari 1989  
(Staatsblad 7 januari) 
 
betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van 
het Grondwettelijk Hof (1) 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 2 april 2001 (Staatsbl. 13 april) en 21 februari 2010 (Staatsbl. 
26 februari) . 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 3 Gewijzigd bij de wet van 21 februari 2010, art. 19 
  
 De artikelen 391, 392, 393, 395, 396 en 397 van het Gerechtelijk Wetboek zijn mede 

van toepassing op de rechters van het Grondwettelijk Hof, op de referendarissen en 
op de griffiers. 

 
 Voor de toepassing van deze artikelen wordt met de duur van het parlementair man-

daat rekening gehouden bij de berekening van de in aanmerking genomen ambten. 
 
Art. 4 Aangevuld bij de wet van 2 april 2001, art. 2 en gewijzigd bij de wet van 21 februari 

2010, art. 20. 
 
 De rechters van het Grondwettelijk Hof worden in ruste gesteld wanneer zij wegens 

zware en blijvende gebrekkigheid niet meer in staat zijn hun ambt naar behoren te 
vervullen of wanneer zij de leeftijd van zeventig jaar hebben bereikt. 

 
 De voorzitters en rechters van het Grondwettelijk Hof die hun ambt uitoefenen krach-

tens artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 
Hof, genieten hun wedde overeenkomstig de bepalingen vastgesteld in deze wet, en 
niet hun pensioen. (2) 

 
Art. 5 De referendarissen, de griffiers en de leden van het administratief personeel worden 

in ruste gesteld, wanneer zij wegens zware en blijvende gebrekkigheid niet meer in 
staat zijn hun ambt naar behoren te vervullen of wanneer zij de leeftijd van vijfenzes-
tig jaar hebben bereikt. 

 
Art. 6 De algemene wet op de burgerlijke pensioenen is mede van toepassing op de leden 

van het administratief personeel. 
 
Art. 7 De leden van het administratief personeel die op 24 augustus 1968 administratieve 

of gerechtelijke diensten vervulden die in aanmerking komen voor een rustpensioen 
ten be-zware van de Openbare Schatkist, maar die, op de leeftijd van volle vijfenzes-
tig jaar, niet de wettelijke dienstvoorwaarden vervullen om dat pensioen te verkrij-
gen, worden in disponibiliteit gesteld volgens dezelfde regeling als die voor het 
Rijkspersoneel, tenzij wanneer zij, overeenkomstig de bepalingen van artikel 4, § 4, 
tweede en derde lid, van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker 
verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de particulie-
re sector, om de toepassing van artikel 4, § 1 en § 2 , van dezelfde wet verzoeken. 

 
Art. 8 Gewijzigd bij de wet van 21 februari 2010, art. 21 
 
 De Koning kan het emeritaat verlenen aan de rechters van het Grondwettelijk Hof in 

functie op de datum van de inwerkingtreding van deze wet, zelfs indien zij niet in de 
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bij artikel 4 van deze wet vastgestelde voorwaarden mochten verkeren, zonder 
evenwel hieraan geldelijke gevolgen te verbinden. 

 
 ...... 
 
                                                 
1  Opschrift gewijzigd bij de wet van 21 februari 2010 tot aanpassing van verschillende wetten dien een 

aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, aan de benaming “Grondwette-
lijk hof”. 

2  Dit lid werd toegevoegd met uitwerking op 1 maart 2001. 
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Bijzondere wet van 6 januari 1989  
(Staatsblad 7 januari) 
 
op het Arbitragehof 
 
Gewijzigd bij : de bijzondere wet van 2 april 2001 (Staatsbl. 13 april) 
 
 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL III. WERKWIJZE VAN HET ARBITRAGEHOF 
 
 ... 
 
Art. 60bis Ingevoegd bij de bijzondere wet van 2 april 2001, art. 2 (1). 
 
 De voorzitters en de rechters die wegens hun leeftijd in ruste worden gesteld, 

blijven hun ambt uitoefenen in de zaken waarin zij zitting hadden ter terechtzit-
ting en die in beraad zijn genomen vóór de datum van hun inrustestelling en 
nog niet tot een beslissing hebben geleid, behalve indien de voorzitter in func-
tie hen op hun verzoek daarvan vrijstelt. 

 
 De verlenging van de ambtsuitoefening kan de termijn van zes maanden niet 

overschrijden. 
 
 Voor de toepassing van artikel 56, eerste lid, nemen de voorzitters en de rech-

ters die wegens hun leeftijd in ruste worden gesteld, zitting tot op het ogenblik 
waarop hun opvolger de eed heeft afgelegd. 

 
 
                                                 
1 Met uitwerking op 1 maart 2001. 
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Bijzondere wet van 12 januari 1989  
(Staatsblad 14 januari) 
 
met betrekking tot de Brusselse Instellingen. 
 
Gewijzigd bij : de bijzondere wetten van 16 juli 1993 (Staatsbl. 20 juli - tweede uitgave) en 
27 maart 2006 (Staatsbl. 11 april). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 BOEK I. BEPALINGEN TER UITVOERING VAN ARTIKEL 107quater VAN DE 

GRONDWET 
 
 TITEL II. DE BEVOEGDHEDEN 
 
Art. 5 Gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, art. 127, § 1. 
 
 Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest mag de uitoefening van bevoegdheden van de 

Brusselse Agglomeratie opdragen aan de instellingen van openbaar nut die het op-
richt of aanwijst. 

 
 In dat geval regelt de Regering de modaliteiten van de overdracht aan die instellin-

gen van de goederen, rechten en verplichtingen van de Brusselse Agglomeratie die 
verband houden met de uitoefening  van de bevoegdheden die hun worden opge-
dragen. 

 
 Na overleg met de representatieve vakorganisaties van het personeel, wijst de Re-

gering de diensten of personeelsleden aan die aan die instellingen worden overge-
dragen en stelt de datum en de modaliteiten van de overdracht vast. 

 
 De personeelsleden van de Brusselse Agglomeratie worden overgedragen met hun 

graad of een gelijkwaardige graad en in hun hoedanigheid. 
 
 Zij behouden ten minste de bezoldiging en de anciënniteit die zij hadden of zouden 

hebben verkregen indien zij in hun dienst van herkomst het ambt hadden blijven uit-
oefenen dat zij bij hun overdracht bekleedden. 

 
 De rechtstoestand van die personeelsleden blijft geregeld door de ter zake geldende 

bepalingen zolang de overheid aan wie zij worden overgedragen, haar bevoegdheid 
ter zake niet heeft uitgeoefend. 

 
 Het bedrag van het pensioen dat zal worden toegekend aan de personeelsleden die 

ter uitvoering van deze bepaling worden overgedragen, evenals het pensioen van 
hun rechthebbenden, mag niet kleiner zijn dan het pensioenbedrag dat aan de be-
trokkenen zou zijn toegekend overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepa-
lingen die op hen van toepassing waren op het tijdstip van de overdracht, maar re-
kening houdend met de wijzigingen die deze bepalingen later zouden hebben on-
dergaan krachtens algemene maatregelen die van toepassing zijn op de instelling 
waartoe zij op het tijdstip van de overdracht behoorden. 

 
 De Koning kan, op voordracht van de Minister die bevoegd is voor de pensioenen, 

nadere regels stellen voor de tenlasteneming van de bijkomende uitgaven die voort-
vloeien uit de waarborgen bepaald in het zevende lid. 
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 TITEL III. DE MACHTEN 
 
 Hoofdstuk 2. Het Parlement 
 
 (Titel vervangen bij de bijzondere wet van 27 maart 2006, art. 5) 
 
 Afdeling 3. Werking 
 
Art. 25 Gewijzigd bij de bijzondere wetten van 16 juli 1993, art. 70 en 27 maart 2006, art. 5. 
 
 § 1. Vervangen bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, art. 70 (1) en gewijzigd bij de 

bijzondere wet van 27 maart 2006, art 5. 
 
 Het Parlement bepaalt het bedrag van de vergoeding die aan zijn leden wordt toege-

kend. Deze vergoeding heeft hetzelfde statuut als de vergoeding van de leden van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers, welke zij niet mag overschrijden. Zij mag 
niet worden gecumuleerd met de vergoeding van senator. Zij mag worden gecumu-
leerd met de vergoeding toegekend door een ander Parlement, voor zover de gecu-
muleerde vergoeding de vergoeding van de leden van de Kamer van volksvertegen-
woordigers niet overschrijdt. Indien de gecumuleerde vergoeding de vergoeding van 
de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers overschrijdt, wordt de vergoe-
ding toegekend door het Parlement waarvoor het lid niet rechtstreeks gekozen is, 
dienovereenkomstig verminderd. 

 
 Het Parlement bepaalt de vergoeding van de leden van zijn bureau. 
 
 Het Parlement stelt ook de pensioenregeling van zijn leden vast en bepaalt de wijze 

waarop hun reiskosten worden terugbetaald. 
 
 § 2. De lasten voortvloeiend uit de toepassing van § 1 worden gedragen door de 

begroting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. 
 
 Hoofdstuk 3. De Regering 
 
 Afdeling 5. De diensten 
 
Art. 40 Gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, art. 127, § 1. 
  
 § 1. Artikel 87 van de bijzondere wet is van overeenkomstige toepassing op het 

Brusselse Hoofdstedelijk Gewest vanaf het ogenblik waarop de Regering de dien-
sten  en het personeel vermeld in § 2 van dit artikel heeft overgenomen. 

 
 § 2. De personeelsleden van het Ministerie van het Brusselse Gewest worden bij 

een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, aan de Regering overgedragen met 
het oog op het uitoefenen van de bevoegdheden die door deze wet aan de Regering 
worden toegekend. 

 
 Wanneer echter op de datum van de in het eerste lid bedoelde overdracht niet alle 

betrokken personeelsleden van de ministeries een aanwijzing hebben gekregen bij 
het Ministerie van het Brusselse Gewest, worden de nog niet aangewezen perso-
neelsleden bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit rechtstreeks overgedra-
gen aan de Regering. 

 
 ... 
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 BOEK II. BEPALINGEN TER UITVOERING VAN ARTIKEL 108ter, § 2, VAN DE 
GRONDWET 

 
Art. 55 Gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, art. 127, § 1. 
 
 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering benoemt en ontslaat de personeelsleden 

van de Brusselse agglomeratie. Zij stelt hun administratief en geldelijk statuut vast 
binnen de perken van artikel 87 van de bijzondere wet en naar analogie met het sta-
tuut van de diensten van de Regering. 

 
 Zij werkt voor de personeelsleden van de Brusselse agglomeratie die op het ogen-

blik van de inwerkingtreding van deze wet in dienst zijn, een overgangsregeling uit, 
die hen in staat stelt, ten persoonlijke titel, hun administratief, geldelijk en taalstatuut 
te bewaren. 

 
Art. 56 Gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, art. 127, § 1. 
 
 De leden van het personeel van de Brusselse agglomeratie mogen aan de diensten 

van de Regering en aan openbare instellingen worden overgedragen. 
 
 Na overleg met de representatieve vakorganisaties van het personeel, bepaalt de 

Regering de diensten of de personeelsleden die met die overdracht zijn bedoeld, 
evenals de datum en de nadere regelen voor die overdracht. 

 
 De personeelsleden van de Brusselse agglomeratie worden overgedragen in hun 

graad of een gelijkwaardige graad en in hun hoedanigheid. 
 
 Zij behouden ten minste de bezoldiging en de anciënniteit die zij hadden of zouden 

hebben verkregen indien zij in hun dienst van herkomst het ambt hadden blijven uit-
oefenen dat zij bij hun overdracht bekleedden. 

 
 De rechtstoestand van die personeelsleden blijft geregeld door de ter zake geldende 

bepalingen zolang de overheid waaraan zij worden overgedragen, haar bevoegdheid 
ter zake niet heeft uitgeoefend. 

 
 Het bedrag van het pensioen dat zal worden toegekend aan de personeelsleden die 

ter uitvoering van deze bepaling werden overgedragen, evenals het pensioen van 
hun rechthebbenden, mag niet kleiner zijn dan het pensioenbedrag dat aan de be-
trokkenen zou zijn toegekend overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepa-
lingen die op hen van toepassing waren op het tijdstip van de overdracht, maar re-
kening houdend met de wijzigingen die deze bepalingen later zouden hebben on-
dergaan krachtens algemene maatregelen die van toepassing zijn op de instelling 
waartoe zij op het tijdstip van de overdracht behoorden. 

 
 De Koning kan, op voordracht van de Minister die bevoegd is voor de pensioenen, 

nadere regels stellen voor de tenlasteneming van de bijkomende uitgaven die voort-
vloeien uit de waarborgen bepaald in het zesde lid.(2) 

 
 
                                                 
1  Met ingang van de algehele vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers op 21 mei 1995 

(zie de bijzondere wet van 16 juli 1993, art. 128). 
2  Zie K.B. van 27 februari 1997 (B.S. 30 mei). 
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Wet van 7 juni 1989  
(Staatsblad 29 juni) 
 
houdende maatregelen ten gunste van de personen die het statuut bezitten van de verplicht 
ingelijfde bij het Duitse leger en hun rechthebbenden. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Toekenning van een levenslange rente aan de verplicht inge-

lijfden bij het Duitse leger en aan hun rechthebbenden 
 
 ...... 
 
 HOOFDSTUK II. Bepalingen betreffende de pensioenregeling van de openbare 

sector 
 
Art. 16 Dit hoofdstuk is van toepassing op de begunstigden van de wet van 21 november 

1974 houdende het statuut van de verplicht ingelijfde bij het Duitse leger en zijn 
rechthebbenden, alsook op hun rechthebbenden, die gerechtigd zijn op een rustpen-
sioen of een overlevingspensioen ten laste van : 

 
 a) de Openbare Schatkist; 
 
 b) de instellingen waarop het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935 tot 

vaststelling van het statuut der pensioenen van het personeel der zelfstandige 
openbare inrichtingen en der regieën ingesteld door de Staat, van toepassing 
is; 

 
 c) DE POST; 
 
 d) de Regie voor Maritiem Transport; 
 
 e) de instellingen waarop de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van 

het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun 
rechthebbenden, van toepassing is. 

 
Art. 17 De duur van de dienst bij het Duitse leger of van de verwijdering uit het gezin ten 

gevolge van de verplichte inlijving, zoals die is vastgesteld overeenkomstig artikel 6,  
3, van de wet van 21 november 1974 houdende statuut van de verplicht ingelijfde bij 
het Duitse leger en zijn rechthebbenden, komt in aanmerking voor de toekenning en 
de berekening van de rustpensioenen en voor de berekening van de overlevings-
pensioenen, bedoeld in artikel 16, op voorwaarde dat de gerechtigde op dit statuut 
voor 1 augustus 1955 in dienst is getreden of dat de koloniale diensten die kunnen 
meetellen voor de toekenning of de berekening van zijn moederlands pensioen, voor 
deze datum aangevat werden. 

 
 Voor de berekening van deze rustpensioenen wordt deze tijd aangerekend naar rato, 

per jaar, van 1/60 van de gemiddelde wedde die als grondslag dient voor hun veref-
fening. Deze tijd wordt dubbel geteld voor het gedeelte dat ten laatste op 30 sep-
tember 1945 eindigt. 
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 De bonificatie die voortvloeit uit deze verdubbeling wordt, in voorkomend geval, toe-
gevoegd aan de dienstperioden waarvan de aanrekening geregeld wordt door artikel 
74 van de samengeordende wetten op de militaire pensioenen. Zij kan uitwerking 
hebben tot de uiterste grens der 9/10 van de gemiddelde wedde die als basis dient 
voor de berekening van de pensioenen. 

 
 Het voordeel van dit artikel wordt niet toegekend indien de in aanmerking te nemen 

tijd reeds aan de betrokkenen een voordeel heeft opgeleverd dat tenminste gelijk is 
aan datgene dat uit de toepassing van dit hoofdstuk zou volgen. 

 
Art. 18 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De op 31 december 1987 lopende rust- en overlevingspensioenen worden op aan-

vraag van de gerechtigden herzien met inachtneming van de bepalingen van artikel 
17. 

 
 De aanvraag tot herziening moet ingediend worden per aangetekend schrijven, ge-

richt aan de Minister tot wiens bevoegdheid de Pensioendienst voor de overheids-
sector behoort. 

 
 De herziening heeft uitwerking : 
 
 - op 1 januari 1988 voor zover de aanvraag ingediend werd voor het verstrijken 

van de derde maand die volgt op de maand van de bekendmaking van deze 
wet; 

 
 - op de eerste dag van de maand volgend op de datum van de indiening van de 

aanvraag, indien deze zich na de voormelde termijn situeert. 
 
 De herziening wordt uitgevoerd volgens de hierna omschreven modaliteiten : 
 
 a) indien het een rustpensioen betreft, dan wordt het nominale bedrag van kracht 

op de datum waarop de herziening dient uitgevoerd, vermenigvuldigd met de 
verhouding bestaande tussen het nominale bedrag dat het pensioen aanvanke-
lijk zou bereikt hebben, indien het zou vastgesteld zijn rekening houdend met 
de bepalingen van artikel 17, en het oorspronkelijke nominale bedrag; 

 
 b) indien het een pensioen van langstlevende echtgenoot betreft, dan wordt het 

nominale bedrag van kracht op de datum waarop de herziening dient uitge-
voerd, en afgezien van eventuele verhogingen uit hoofde van het bestaan van 
kinderen, vermenigvuldigd met de verhouding bestaande tussen het percenta-
ge dat voor de vaststelling van het oorspronkelijke nominale pensioenbedrag 
zou hebben gediend, indien artikel 17 van toepassing zou geweest zijn, en het 
percentage dat voor de vaststelling van het oorspronkelijke nominale bedrag 
heeft gediend; 

 
 c) indien het een wezenpensioen betreft, dan wordt het nominale bedrag van het 

theoretisch pensioen van langstlevende echtgenoot dat dient tot grondslag van 
de berekening ervan dat van kracht is op de datum waarop de herziening dient 
uitgevoerd en afgezien van eventuele verhogingen voor de vierde en volgende 
wezen, vermenigvuldigd met de verhouding bestaande tussen het percentage 
dat voor de vaststelling van het oorspronkelijke nominale bedrag van dit theo-
retisch pensioen zou hebben gediend, indien artikel 17 van toepassing zou zijn 
geweest, en het percentage dat voor de vaststelling van dit oorspronkelijke 
nominale bedrag heeft gediend. 
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 De in het voorgaande lid bedoelde verhoudingen worden vastgesteld tot en met de 

vierde decimaal. Om ze te bepalen wordt er in voorkomend geval rekening gehou-
den met de wijzigingen in de duur der in aanmerking te nemen diensten, die tussen 
de ingangsdatum van het pensioen en die waarop de herziening is uitgevoerd, heb-
ben plaatsgevonden. 

 
 ...... 
 
 HOOFDSTUK V. Gemeenschappelijke bepaling 
 
Art. 25 § 1. Hoofdstuk I heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1989. 
 
 § 2. De hoofdstukken II tot IV hebben uitwerking met ingang van 1 januari 1988. 
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Programmawet. 
 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL III. PENSIOENEN 
 
 HOOFDSTUK VI. Vervroegd pensioen voor de personeelsleden van de ge-

meenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die met hun 
voogdijoverheid een leningsovereenkomst hebben gesloten, waaraan voor-
waarden inzake financiële gezondmaking zijn gekoppeld 

 
Art. 277 Dit hoofdstuk is van toepassing op de vastbenoemde personeelsleden van de ge-

meenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die met hun voog-
dijoverheid een leningsovereenkomst hebben gesloten, waaraan voorwaarden inza-
ke financiële gezondmaking zijn gekoppeld. 

 
 Worden van het toepassingsgebied van dit hoofdstuk uitgesloten : 
 
 1° de gemeentesecretarissen en de gemeenteontvangers; 
 
 2° de hoofdpolitiecommissarissen en de politiecommissarissen; 
 
 3° het onderwijzend personeel. 
 
 Kunnen eveneens van het toepassingsgebied van dit hoofdstuk worden uitgesloten 

de agenten behorend tot de diensten, ambten of graden aangeduid door de Ge-
meenteraad of de Raad voor maatschappelijk welzijn. 

 
Art. 278 In afwijking van iedere andersluidende wettelijke, reglementaire of contractuele be-

paling, kan de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn beslissen om 
alle personeelsleden beoogd bij dit hoofdstuk ambtshalve op rust te stellen op een 
door hem vastgestelde leeftijd die ten minste 55 jaar moet zijn, en die verschillend 
kan zijn naargelang de diensten, de ambten of de graden. 

 
 Deze ambtshalve opruststelling kan niet geschieden vooraleer het betrokken perso-

neelslid ten minste 20 aanneembare dienstjaren telt voor de opening van het recht 
op pensioen, met uitsluiting van de bonificaties voor studies en andere perioden die 
voor de vaststelling van de wedde in aanmerking werden genomen. 

 
Art. 279 § 1. Het pensioen van de ambtshalve op rust gestelde personeelsleden wordt vast-

gesteld overeenkomstig de op de ingangsdatum van het pensioen geldende bepa-
lingen van de regeling betreffende de rustpensioenen waaraan de betrokkene was 
onderworpen. 

 
 § 2. Voor de berekening van het in § 1 beoogde pensioen : 
 
 1° wordt geen toepassing gemaakt van artikel 2, tweede lid van de wet van 

14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden 
pensioenregelingen van de openbare sector; 

 
 2° mag de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn een tijdsbonifi-

catie toekennen die zowel voor de vaststelling van het aantal aanneembare 
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dienstjaren, als voor vaststelling van de wedde die als basis dient voor de be-
rekening van het pensioen, in aanmerking wordt genomen. Deze bonificatie 
wordt beperkt tot de periode gelegen tussen het ogenblik van de ambtshalve 
oppensioenstelling en de laatste dag van de maand tijdens welke het perso-
neelslid de leeftijd van 60 jaar bereikt. 

 
Art. 280 Indien het gepensioneerde personeelslid vóór de leeftijd van 60 jaar overlijdt, wordt 

de in artikel 279, § 2, 2°, bedoelde bonificatie voor de berekening van het overle-
vingspensioen beperkt tot de periode gelegen tussen het ogenblik van de ambtshal-
ve pensionering en de laatste dag van de maand tijdens welke het personeelslid is 
overleden. 

 
Art. 281 § 1. Voor de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die 

inzake pensioenregeling bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale 
en plaatselijke overheidsdiensten zijn aangesloten : 

 
 1° valt het in artikel 279 bedoelde rustpensioen tot de laatste dag van de maand 

tijdens welke het gepensioneerde personeelslid de leeftijd van 60 jaar bereikt, 
volledig ten laste van de gemeente of het openbaar centrum voor maatschap-
pelijk welzijn. Daarna blijft het gedeelte van het pensioen dat krachtens artikel 
279, § 2, 2°, is toegekend, ten laste van de gemeente of het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn; 

 
 2° valt de gedeelte van het overlevingspensioen dat krachtens de artikelen 279, 

§ 2, 2° en 280 is toegekend, volledig ten laste van de gemeente of het open-
baar centrum voor maatschappelijk welzijn. 

 
 § 2. De Koning bepaalt de modaliteiten voor de toepassing van § 1. 
 
Art. 282 Voor de toepassing van artikel 13 van voormelde wet van 14 april 1965 wordt de 

periode, die krachtens de artikelen 279, § 2, 2° of 280 wordt gebonifieerd, be-
schouwd als een periode van diensten die bij de in artikel 277 bedoelde gemeente of 
bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn werden volbracht. Wanneer 
het bovendien om een rustpensioen gaat, gebeurt de lastenverdeling van het enig 
pensioen slechts vanaf de maand die op de zestigste verjaardag van het op rust ge-
stelde personeelslid volgt. 

 
Art. 283 § 1. Dit hoofdstuk treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die ge-

durende welke deze wet in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.  
 
 § 2. Na verloop van een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de in § 1 bedoelde in-

werkingtreding kan geen enkele beslissing tot ambtshalve opruststelling, voortvloei-
end uit de toepassing van hoofdstuk VI,nog worden genomen. 
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houdende tijdelijke toekenning van een pensioencomplement aan sommige gepensioneerden 
van de openbare sector. 
 
Art. 1 Deze wet is van toepassing op de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de 

Openbare Schatkist of waarvan de betaling, onder voorbehoud van de recuperatie 
van de eruit voortkomende lasten, door de Staat verzekerd wordt, met uitzondering 
evenwel van : 

 
 - de rustpensioenen verleend aan de gewezen pleitbezorgers; 
 
 - de overlevingspensioenen die door een wet ten individuele titel toegekend 

werden; 
 
 - de pensioenen toegekend aan de gewezen leden van het beroepspersoneel 

van de kaders in Afrika of aan hun rechthebbenden en die niet onder het toe-
passingsgebied van de wet van 5 januari 1971 betreffende de pensioenen van 
de leden van het beroepspersoneel der kaders in Afrika vallen. 

 
Art. 2. Voor elk der maanden begrepen tussen 1 september 1989 en 31 december 1989 

wordt aan de gerechtigden op een in artikel 1 bedoeld pensioen een pensioencom-
plement toegekend gelijk aan 2 % van het werkelijk aan de betrokkene verschuldig-
de bruto maandbedrag van het pensioen. 

 
Art. 3 Artikel 2 is niet van toepassing op : 
 
 1. de pensioenen waarvan het bedrag gelijk is aan het bedrag vastgesteld door 

artikel 39, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische 
en budgettaire hervormingen; 

 
 2. de pensioenen waarvan het globaal bedrag gelijk is aan het bedrag vastgesteld 

door artikel 40, eerste lid, van de voormelde wet van 5 augustus 1978 of in 
toepassing van deze bepaling beperkt werd; 

 
 3. de pensioenen toegekend aan een persoon die gerechtigd is op een in toepas-

sing van artikel 40bis van dezelfde wet of van artikel 92, § 2, van de wet van 15 
mei 1984, houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen 
beperkt overlevingspensioen, voor zover de maximumwedde die voor de toe-
passing van deze bepalingen in aanmerking werd genomen lager is dan 
227.273 frank aan het indexcijfer 114,20 van de consumptieprijzen van het 
Rijk; 

 
 4. de pensioenen waarvan het bedrag of het globaal bedrag beperkt wordt in toe-

passing van artikel 42 van de voormelde wet van 5 augustus 1978; 
 
 5. de overlevingspensioenen bedoeld in artikel 44ter, § 6, van de voormelde wet 

van 5 augustus 1978; 
 
 6. de overlevingspensioenen waarvan het globaal bedrag gewaarborgd wordt 

zoals voorzien in artikel 50bis, § 2, van de voormelde wet van 5 augustus 
1978; 
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 7. de pensioenen waarvan het bedrag vastgesteld wordt rekening houdend met 
de bepalingen voorzien in de artikelen 28, 29, § 2, eerste lid, 32 of 40 van de 
voormelde wet van 15 mei 1984; 

 
 8. de overlevingspensioenen die berekend worden op grond van de oude bepa-

lingen van artikel 8, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 254 van 12 maart 
1936, waarbij eenheid wordt gebracht in het regime van de pensioenen der 
weduwen en wezen van het burgerlijk Staatspersoneel en het daarmede gelijk-
gesteld personeel, of van artikel 8, § 3, van het koninklijk besluit nr. 255 van 12 
maart 1936 tot eenmaking van het pensioenregime voor de weduwen en we-
zen der leden van het leger en van de rijkswacht, opgeheven door de voormel-
de wet van 15 mei 1984; 

 
 9. de pensioenen waarvan het bedrag gewaarborgd wordt in toepassing van arti-

kel 34, § 1, van de wet van 2 augustus 1955, houdende perekwatie der rust- en 
overlevingspensioenen of van artikel 11 van de wet van 28 april 1958 betref-
fende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar 
nut alsmede van hun rechthebbenden; 

 
 10. alle hiervoor niet bedoelde gevallen waarin de toepassing van de artikelen 12 

of 19 van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving 
betreffende  de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de 
openbare sector geen invloed op het pensioenbedrag zou uitoefenen. 

 
Art. 4 Indien het bruto maandbedrag van het pensioen vermeerderd met dat van het pen-

sioencomplement het bruto maandbedrag van een pensioen dat gelijk is aan het 
door artikel 39, tweede lid, van de voormelde wet van 5 augustus 1978 voorziene 
maximum overschrijdt, wordt het complement verminderd ten belope van het ver-
schil. 

 
Art. 5 Wanneer het jaarbedrag van het pensioen aan het indexcijfer 114,20 van de con-

sumptieprijzen van het Rijk, lager is dan 148.682 frank maar meer bedraagt dan 
142.903 frank, is het pensioencomplement, in afwijking van artikel 2, gelijk aan het 
verschil dat bekomen wordt door het bruto maandbedrag van het pensioen af te 
trekken van het bruto maandbedrag dat zou verkregen worden door hetzelfde pensi-
oen te vermeerderen met 2 % en daarna te verhogen met 309 frank. 

 
Art. 6 Het pensioencomplement wordt tegelijkertijd met het maandbedrag van het pensioen 

waarop het betrekking heeft, uitbetaald. Voor de berekening van de sociale afhou-
dingen en van de bedrijfsvoorheffing wordt het pensioencomplement bij het bruto 
maandbedrag van het pensioen gevoegd. 

 
Art. 7 Het bedrag van het pensioencomplement komt in aanmerking voor het bepalen van 

het bedrag van de vergoeding voorzien door artikel 6 van de wet van 30 april 1958 
tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 254 en 255 van 12 maart 1936, waarbij 
eenheid wordt gebracht in het regime van de pensioenen der weduwen en wezen 
van het burgerlijk rijkspersoneel en van de leden van het leger en van de rijkswacht 
en tot instelling van een begrafenisvergoeding ten gunste van de rechthebbenden 
van gepensioneerde rijksambtenaren. 

 
Art. 8 Het weddecomplement voorzien door artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 juli 

1989, waarbij aan de personeelsleden van de ministeries tijdelijk een aanvullings-
wedde wordt toegekend, of door een andere bepaling die ertoe strekt een voordeel 
van gelijke aard toe te kennen, wordt niet in aanmerking genomen voor de bereke-
ning van de in artikel 1 bedoelde pensioenen. 
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Art. 9 § 1. Indien op 1 januari 1990 de weddeschalen van de personeelsleden van de 

overheidsdiensten gekoppeld worden aan een andere index dan de index 114,20 
van de consumptieprijzen van het Rijk, kan de Koning, opdat deze koppeling op 
zichzelf zonder invloed op het pensioenbedrag zou zijn, bij een in Ministerraad over-
legd besluit en voor de op 31 december 1989 lopende pensioenen, de berekenings-
wijze van het door de artikelen 12, § 1, of 19, van de voormelde wet van 9 juli 1969 
voorziene percentage wijzigen. Hij kan eventueel een verschillende berekeningswij-
ze voorzien naar gelang van de pensioencategorieën die Hij bepaalt. 

 
 De bepalingen genomen in uitvoering van het eerste lid treden in werking op 1 ja-

nuari 1990. Eens ze uitgevaardigd zijn, zullen ze slechts gewijzigd kunnen worden 
bij of krachtens een wet. 

 
 Vanaf 1 januari 1990 zullen enkel de nieuwe percentages die vastgesteld zijn over-

eenkomstig de in het eerste lid voorziene berekeningswijze, weerhouden worden 
voor de toepassing van de voormelde wet van 9 juli 1969. 

 
 § 2. In afwijking van artikel 1 worden de krachtens § 1 genomen bepalingen even-

eens toegepast op de rust- en overlevingspensioenen die niet in dat artikel beoogd 
worden maar die onder het toepassingsgebied van de hoofdstukken III en IV van de 
voornoemde wet van 9 juli 1969 vallen. 

 
Art. 10 § 1. Indien de weddeschalen van de personeelsleden van de openbare diensten op 

1 januari 1990 verbonden worden aan een andere spilindex dan de index 114,20 van 
de consumptieprijzen van het Rijk, kan de Koning, bij een in Ministerraad overlegd 
besluit en volgens de in de volgende leden bepaalde modaliteiten, de verschillende 
in de wetgeving betreffende de pensioenen van de personeelsleden van de openba-
re diensten voorziene bedragen aan dezelfde spilindex verbinden als die welke werd 
weerhouden voor de wedden. 

 
 Wanneer het een pensioenbedrag betreft, wordt deze koppeling uitgevoerd door in 

dit bedrag de verhogingen op te nemen die voortvloeien uit de indexering van een 
pensioen van een zelfde bedrag en die plaatsvonden tussen de in het eerste lid be-
oogde spilindexen. 

 
 Wanneer het een weddebedrag betreft dat wordt gebruikt voor de vaststelling van 

een pensioen, wordt deze koppeling uitgevoerd door in dit bedrag de verhogingen op 
te nemen die voortvloeien uit de indexering van een wedde van een zelfde bedrag 
en die plaatsvonden tussen de in het eerste lid beoogde spilindexen. 

 
 § 2. De wedden die als grondslag dienen voor de toepassing van artikel 40bis van 

de voormelde wet van 5 augustus 1978, alsook de gemiddelde bezoldigingen be-
doeld in artikel 29 van de voormelde wet van 15 mei 1984, worden verbonden aan 
dezelfde spilindex als die voorzien bij § 1. Deze koppeling wordt uitgevoerd door in 
het bedrag van deze wedden of bezoldigingen de verhogingen op te nemen die 
voortvloeien uit de indexering van een wedde van een zelfde bedrag en die plaats-
vonden tussen de in § 1, eerste lid, beoogde spilindexen. 

 
 Voor de vaststelling van deze basiswedden of gemiddelde bezoldigingen, worden 

alleen de wedden die overeenstemmen met volledige prestaties in aanmerking ge-
nomen. In voorkomend geval worden de bijkomende weddevoordelen die worden 
toegevoegd aan de wedde die als grondslag dient voor de toepassing van artikel 
40bis van de voormelde wet van 5 augustus 1978, in de wedde opgenomen voordat 
deze aan de nieuwe spilindex wordt verbonden. 
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Art. 11 Indien de koppeling aan de nieuwe spilindex, zoals voorzien in artikel 10, hetzij van 

een weddebedrag dat wordt gebruikt voor de vaststelling van een pensioen, hetzij 
van wedden die als grondslag dienen voor de toepassing van artikel 40bis van de 
voormelde wet van 5 augustus 1978, hetzij van gemiddelde bezoldigingen bedoeld 
in artikel 29 van de voormelde wet van 15 mei 1984, tot gevolg heeft dat het bedrag 
van het pensioen waarop een gepensioneerde op 31 december 1989 aanspraak kan 
maken, vermindert, wordt dit laatste bedrag gewaarborgd maar maakt het niet meer 
het voorwerp uit van de verhogingen die voortvloeien uit de toepassing van artikel 
40bis, § 3, van de voormelde wet van 5 augustus 1978 of van artikel 29, § 4, van de 
voormelde wet van 15 mei 1984. 

 
 Dit gewaarborgd bedrag wordt behouden zolang het hoger blijft dan het nieuwe pen-

sioenbedrag dat zal voortvloeien uit de latere toepassingen van de bepalingen van 
de voormelde artikelen 40bis, § 3, en 29, § 4. 

 
Art. 12 Wijzigt artikel 35, § 2 van de wet van 15 mei 1984. 
 
Art. 13 De artikelen 10 tot 12 treden in werking op 1 januari 1990. Hetzelfde geldt voor de 

bepalingen genomen in toepassing van artikel 10, § 1. 
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Wet van 15 januari 1990  
(Staatsblad 22 februari - errata 2 juni en 2 oktober) 
 
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 6 augustus 1990 (Staatsbl. 2 oktober), 20 juli 1991 (Staatsbl. 1 
augustus), 26 juni 1992 (Staatsbl. 30 juni), 8 december 1992 (Staatsbl. 18 maart 1993), 30 de-
cember 1992 (Staatsbl. 9 januari 1993), 6 augustus 1993 (Staatsbl. 9 augustus), 30 maart 1994 
(Staatsbl. 31 maart - tweede editie), 29 april 1996 (Staatsbl. 30 april - tweede editie; erratum 
Staatsbl. 20 augustus), 25 juni 1997 (Staatsbl. 13 september), de K.B.'s van 10 juni 1998 
(Staatsbl. 16 juli), 16 oktober 1998 (Staatsbl. 7 november 1998), de wetten van 11 december 
1998 (Staatsbl. 3 februari 1999), 25 januari 1999 (Staatsbl. 6 februari), 4 mei 1999 (Staatsbl. 
4 juni), 26 juni 2000 (Staatsbl. 29 juli), 12 augustus 2000 (Staatsbl. 31 augustus), 2 januari 2001 
(Staatsbl. 3 januari - tweede editie), de programmawetten van 19 juli 2001 (Staatsbl. 28 juli - 
tweede editie; erratum Staatsbl. 15 augustus), 2 augustus 2002 (Staatsbl. 29 augustus - tweede 
editie ; errata Staatsbl. 13 november - tweede editie), 24 december 2002 (Staatsbl. 31 decem-
ber - eerste editie ; erratum Staatsbl. 7 februari 2003 - tweede editie), de wet van 26 februari 
2003 (Staatsbl. 26 juni), de programmawetten van 8 april 2003 (Staatsbl. 17 april - eerste edi-
tie), 22 december 2003 (Staatsbl. 31 december - eerste editie), 9 juli 2004 (Staatsbl. 15 juli - 
tweede editie), 27 december 2004 (Staatsbl. 31 december - tweede editie), de wetten van 
27 december 2005 (Staatsbl. 30 december – tweede editie), 27 maart 2006 (Staatsbl. 11 april – 
eerste editie) en het K.B. van 12 juni 2006 (Staatsbl. 22 juni – tweede editie). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen 
 
 Afdeling  l. Oprichting van de Kruispuntbank 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wet van 12 augustus 2000, art. 88 en de programmawet van 

24 december 2002, art. 195. 
 
 Onder de benaming "Kruispuntbank van de sociale zekerheid" wordt bij de Fe-

derale Overheidsdienst Sociale Zekerheid een openbare instelling met rechts-
persoonlijkheid opgericht, hierna "Kruispuntbank" genoemd. 

 
 Afdeling 2. Definities 
 
Art. 2 Gewijzigd bij de wetten van 29 april 1996, art. 64, 25 juni 1997, art. 28, 25 ja-

nuari 1999, art. 85, 12 augustus 2000, art. 89, de programmawet van 24 de-
cember 2002, art. 196, de wet van 26 februari 2003, art. 11 en de programma-
wet van 9 juli 2004, art. 126. 

 
 Voor de uitvoering en de toepassing van deze wet en van haar uitvoerings-

maatregelen wordt verstaan onder : 
 
 1° "sociale zekerheid" : 
 
  a) alle regelingen opgesomd in artikel 21 van de wet van 29 juni 1981 

houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers, alsmede die van de sociale zekerheid voor de zeelie-
den ter koopvaardij en voor de mijnwerkers; 

 
  b) alle regelingen bedoeld onder a), waarvan de toepassing is uitge-

breid tot de personen tewerkgesteld in de openbare sector, en de 



© PDOS – juni 2010 - 2 - 
Wet van 15 januari 1990 

regelingen van de openbare sector die een gelijkwaardige functie 
vervullen als de regelingen bedoeld onder a); (1) 

 
  c) alle regelingen opgesomd in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 38 

van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandigen; 

 
  d) alle regelingen opgesomd in artikel 12 van de wet van 17 juli 1963 

betreffende de overzeese sociale zekerheid of bedoeld door de wet 
van 16 juni 1960, die de organismen belast met het beheer van de 
sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch-Congo en 
Rwanda-Urundi onder de controle en de waarborg van de Belgische 
Staat plaatst en die waarborg draagt door de Belgische Staat van 
de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werknemers 
verzekerd; 

 
  e) alle regelingen van het stelsel van sociale bijstand, bestaande uit de 

tegemoetkomingen aan personen met een handicap, het recht op 
maatschappelijke integratie, de gewaarborgde gezinsbijslag, het 
gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de inkomensgarantie voor 
ouderen; 

 
  f) alle voordelen ter aanvulling van de prestaties verzekerd binnen het 

verband van de in littera a) bedoelde sociale zekerheid, toegekend 
binnen de perken van hun statuten door de in 2°, littera c, bedoelde 
fondsen voor bestaanszekerheid; 

 
  g) alle regels betreffende de heffing en de invordering van de bijdragen 

en andere inkomsten die tot de financiering van de voormelde tak-
ken en voordelen bijdragen; 

 
 2° "instellingen van sociale zekerheid" : 
 
  a) de openbare instellingen van sociale zekerheid, andere dan de 

Kruispuntbank, alsmede de federale overheidsdiensten die met de 
toepassing van de sociale zekerheid zijn belast; 

 
  b) de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, dat wil zeggen 

de instellingen van privaatrecht, andere dan de sociale secretariaten 
voor werkgevers en de tariferingsdiensten van de apothekersvere-
nigingen, die erkend zijn om mee te werken aan de toepassing van 
de sociale zekerheid; 

 
  c) de fondsen voor bestaanszekerheid krachtens de wet van 7 januari 

1958 opgericht door collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in 
de schoot van de paritaire comités en door de Koning algemeen 
verbindend verklaard, in de mate dat zij in 1°, littera f, bedoelde 
aanvullende voordelen toekennen; 

 
  d) de personen die door de in a), b) en c) bedoelde instellingen van 

sociale zekerheid worden belast met het bijhouden van een bijzon-
der repertorium van de personen bedoeld in artikel 6, tweede lid, 2°; 

 
  e) de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en de openbare in-

stellingen bedoeld in artikel 18 van de samengeordende wetten be-
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treffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, voor wat betreft hun 
opdrachten inzake kinderbijslag voor het eigen personeel; 

 
 3° "personen" : de natuurlijke personen, de verenigingen, al dan niet met 

rechtspersoonlijkheid, en alle instellingen of openbare besturen; 
 
 4° "sociale gegevens" : alle gegevens die nodig zijn voor de toepassing van 

de sociale zekerheid; 
 
 5° "sociale gegevensbanken" : de gegevensbanken waarin de sociale gege-

vens door of voor rekening van de instellingen van sociale zekerheid 
worden bewaard; 

 
 6° "sociale gegevens van persoonlijke aard" : alle sociale gegevens met 

betrekking tot een natuurlijke persoon die is of kan worden geïdentifi-
ceerd; 

 
 7° "sociale gegevens van persoonlijke aard die de gezondheid betreffen" : 

alle sociale gegevens van persoonlijke aard waaruit informatie kan wor-
den afgeleid omtrent de vroegere, huidige of toekomstige fysieke of psy-
chische gezondheidstoestand van de natuurlijke persoon die is of kan 
worden geïdentificeerd, met uitzondering van de louter administratieve of 
boekhoudkundige gegevens betreffende de geneeskundige behandelin-
gen of verzorging; 

 
 8° "Rijksregister" : het Rijksregister van de natuurlijke personen ingesteld 

door de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van 
de natuurlijke personen; 

 
 9° "netwerk" : het geheel bestaande uit de sociale gegevensbanken, de 

Kruispuntbank en het Rijksregister, eventueel uitgebreid overeenkomstig 
artikel 18;  

 
 10° “sectoraal comité van de sociale zekerheid” : het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid ingesteld binnen de Commissie voor de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer. 

 
 De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, het begrip "sociale ze-

kerheid" bedoeld in het eerste lid, 1°, wijzigen. 
 
 HOOFDSTUK II. De opdrachten van de Kruispuntbank 
 
 Afdeling 1. De uitwisseling en de inzameling van de sociale gegevens 
 
Art. 2bis Ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2003, art. 247. 
 
 De Kruispuntbank heeft, binnen de filosofie van de virtuele matrix en in perma-

nente afstemming met de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communi-
catietechnologie, tot opdracht : 

 
 1° het uitwerken van een gemeenschappelijke strategie inzake e-

government binnen de sociale zekerheid en het opvolgen van de naleving 
ervan ; 

 2° het bevorderen en bewaken van de homogeniteit en consistentie van het 
beleid met deze gemeenschappelijke strategie ; 
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 3° het begeleiden van de instellingen van sociale zekerheid bij de implemen-
tatie van deze gemeenschappelijke strategie ; 

 4° het uitwerken van de nodige normen, standaarden en basisarchitectuur 
voor een efficiënte inzet van de informatie- en communicatietechnologie 
ter ondersteuning van deze strategie, en het opvolgen van de naleving 
ervan ; 

 5° het uitwerken van projecten en diensten die potentieel de instellingen van 
sociale zekerheid overkoepelen en deze gemeenschappelijke strategie 
ondersteunen ; 

 6° het beheren van de samenwerking met andere overheden inzake e-
government en informatie- en communicatietechnologie. 

 
Art. 3 De Kruispuntbank is belast met het leiden en organiseren van en het machti-

gen tot de uitwisseling van sociale gegevens tussen de sociale gegevensban-
ken. 

 
 Ze coördineert daarenboven de betrekkingen tussen de instellingen van sociale 

zekerheid onderling en tussen deze instellingen en het Rijksregister. 
 
Art. 3bis Ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2003, art. 248. 
 
 De Kruispuntbank is belast met het ondersteunen van de instellingen van soci-

ale zekerheid teneinde hen door middel van nieuwe technologieën in staat te 
stellen hun opdrachten ten behoeve van de gebruikers van de door hen aan-
geboden diensten uit te voeren op een effectieve en efficiënte wijze, met een 
minimum van administratieve lasten en kosten voor de betrokken en, voor zo-
ver mogelijk, op hun eigen in initiatief. 

 
Art. 4 Gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999, art. 86, vervangen bij de program-

mawet van 24 december 2002, art. 411 en gewijzigd bij de programmawet van 
27 december 2004, art. 14. 

 
 De Kruispuntbank is belast met het inzamelen, het opslaan en het verwerken 

van de gegevens met betrekking tot de identificatie van de personen, voor zo-
ver verscheidene instellingen van sociale zekerheid deze gegevens nodig heb-
ben voor de toepassing van de sociale zekerheid, voor zover de identificatie 
van deze personen vereist is in uitvoering van de wet van 16 januari 2003 tot 
oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van 
het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten of 
voorzover de identificatie van deze personen vereist is voor het uitvoeren van 
de opdrachten die door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie 
zijn toegewezen aan een Belgische openbare overheid of voor het vervullen 
van de taken van algemeen belang die door of krachtens een wet, een decreet 
of een ordonnantie zijn toevertrouwd aan een natuurlijke persoon of aan een 
openbare of private instelling van Belgisch recht. De aan de Kruispuntbank ter 
beschikking gestelde gegevens moeten voldoen aan de door de Kruispuntbank 
vastgelegde kwaliteitsnormen om de betrokken persoon eenduidig te kunnen 
identificeren. 

 
 Deze opdracht heeft geen betrekking op de gegevens die door het Rijksregister 

worden opgeslagen. 
 



© PDOS – juni 2010 - 5 - 
Wet van 15 januari 1990 

Art. 5 Vervangen bij de programmawet van 2 augustus 2002, art. 38 en gewijzigd bij 
de wet van 26 februari 2003, art. 14. 

 
 § 1. De Kruispuntbank verzamelt sociale gegevens bij de instellingen van soci-

ale zekerheid, slaat ze op, voegt ze samen en deelt ze mee aan de personen 
die ze nodig hebben voor het verrichten van onderzoeken die nuttig zijn voor 
de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. 

 
 Voor zover voormelde mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens 

dient het sectoraal comité van de sociale zekerheid bedoeld in artikel 37 vooraf 
een advies te verlenen, behalve indien de mededeling wordt verricht aan de 
Ministers die de sociale zekerheid onder hun bevoegdheid hebben, de Wetge-
vende Kamers, de openbare instellingen van sociale zekerheid, de Nationale 
Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote 
Ondernemingen of het Planbureau. 

 
 § 2. De Kruispuntbank gebruikt de met toepassing van § 1 verzamelde sociale 

gegevens eveneens voor het bepalen van de doelgroep van onderzoeken die 
worden verricht aan de hand van een bevraging van de proefpersonen. Deze 
bevraging geschiedt in principe door de Kruispuntbank in opdracht van de uit-
voerder van het onderzoek, zonder dat sociale gegevens van persoonlijke aard 
met betrekking tot de proefpersonen aan de uitvoerder van het onderzoek wor-
den meegedeeld en na advies van het sectoraal comité van de sociale zeker-
heid, tenzij het onderzoek wordt verricht door of in opdracht van de Ministers 
die de sociale zekerheid onder hun bevoegdheid hebben, de Wetgevende Ka-
mers, de openbare instellingen van sociale zekerheid, de Nationale Arbeids-
raad, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote On-
dernemingen of het Planbureau. 

 
 § 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt de Kruispuntbank beschouwd als 

een intermediaire organisatie, zoals gedefinieerd krachtens de wet van 8 de-
cember 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van 
de verwerking van persoonsgegevens. 

 
 Afdeling 2. Het bijhouden van het repertorium van de personen 
 
Art. 6 De Kruispuntbank houdt een repertorium van de personen bij. Dit repertorium 

geeft per persoon aan welke types van sociale gegevens van persoonlijke aard 
in het netwerk beschikbaar zijn en waar ze worden bewaard. 

 
 Het repertorium geeft deze plaats van bewaring aan : 
 
 1° hetzij door de vermelding van de instelling van sociale zekerheid waar de 

gegevens worden bewaard; 
 
 2° hetzij door de vermelding van één of meerdere regelingen van de sociale 

zekerheid waar deze gegevens beschikbaar zijn, voor zover één of meer-
dere instellingen van sociale zekerheid belast met de toepassing van de-
ze regeling of van deze regelingen een bijzonder repertorium van de per-
sonen bijhouden volgens de modaliteiten bepaald door de Koning (2). 

 
 Afdeling 3. De toegang tot de gegevens van het Rijksregister en de identi-

ficatiemiddelen 
 
Art. 7 Voor de uitvoering van haar opdrachten heeft de Kruispuntbank : 
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 1° toegang tot de gegevens die in het Rijksregister zijn opgeslagen en die 

voor een instelling van sociale zekerheid toegankelijk zijn; 
 
 2° het recht om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken. 
 
Art. 8 Bij de werking van het netwerk worden uitsluitend de volgende identificatiemid-

delen gebruikt : 
 
 1° het identificatienummer van het Rijksregister indien het een sociaal gege-

ven betreft dat betrekking heeft op een natuurlijke persoon die in voor-
meld Rijksregister opgenomen is; 

 
 2° het identificatienummer dat op de wijze bepaald door de Koning is vast-

gesteld indien het een sociaal gegeven betreft dat betrekking heeft op 
een andere persoon. 

 
 Afdeling 4. De uitvoering van andere opdrachten 
 (Ingevoegd bij de programmawet van 19 juli 2001, art. 13) 
 
Art. 8bis Ingevoegd bij de programmawet van 19 juli 2001, art. 13. 
 
 De Kruispuntbank kan opdrachten uitvoeren op het vlak van informatiebeheer 

en informatieveiligheid die haar worden toevertrouwd door de federale over-
heidsdienst informatie- en communicatie-technologie.  

 
 HOOFDSTUK III. De rechten en de plichten van de Kruispuntbank en van 

de instellingen van sociale zekerheid 
 
 Afdeling 1. De functionele verdeling van de gegevensopslag 
 
Art. 9 De Kruispuntbank kan, na het advies van haar Algemeen Coördinatiecomité te 

hebben ingewonnen, de opslag van de sociale gegevens functioneel opdelen 
onder de instellingen van sociale zekerheid. Deze instellingen zijn in dat geval 
verplicht de gegevens, waarvan hen de bewaring is toevertrouwd, in hun socia-
le gegevensbanken op te slaan en bij te houden. 

 
Art. 9bis Ingevoegd bij de wet van 29 april 1996, art. 65 en gewijzigd bij de programma-

wet van 24 december 2002, art. 197. 
 
 § 1. Er wordt een pensioengegevensbank ingesteld met betrekking tot de wet-

telijke ouderdoms-, rust-, anciënniteits- en overlevingspensioenen alsook met 
betrekking tot alle andere als zodanig geldende Belgische en buitenlandse 
voordelen en tot de voordelen bedoeld als aanvulling van een pensioen, zelfs 
als dit laatste niet is verworven, en toegekend, hetzij bij toepassing van wette-
lijke, reglementaire of statutaire bepalingen, hetzij bij toepassing van bepalin-
gen die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst, een ondernemingsregle-
ment, een collectieve  ondernemings- of sectoriële overeenkomst. 

 
 § 2. De pensioengegevensbank wordt opgebouwd op basis van de inlichtingen 

die worden ingezameld op grond van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet be-
treffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 

 
 § 3. Gewijzigd bij de programmawet van 24 december 2002, art. 197.  
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 De pensioengegevensbank bevat de gegevens vereist voor de toepassing van 

de bepalingen inzake cumulatie van de voordelen bedoeld in § 1, alsook alle 
nuttige gegevens met het oog op de uitvoering van de volgende bepalingen : 

 
 1° artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzeke-

ring voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 
juli 1994; 

 
 2° artikel 68 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen; 
 
 3° artikelen 270 tot 275 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992. 
 
 De pensioengegevensbank kan door de Kruispuntbank tevens gebruikt worden 

voor de in artikel 5, § 1, eerste lid, bedoelde doelstellingen. 
 
 § 4. De pensioengegevensbank wordt, ieder voor zijn opdrachten, beheerd 

door de Rijksdienst voor pensioenen en het Rijksinstituut voor ziekte- en invali-
diteitsverzekering. Het beheer van de gegevensbank en de inzameling van de 
gegevens die erin worden opgenomen geschiedt met inachtneming van de re-
gels vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité. 

 
 Afdeling 2. De mededeling van de sociale gegevens binnen en buiten het 

netwerk 
 
Art. 10 De instellingen van sociale zekerheid zijn verplicht aan de Kruispuntbank alle 

sociale gegevens mee te delen, onder andere langs elektronische weg, die de-
ze nodig heeft voor de uitvoering van haar opdrachten. 

 
Art. 11 Voorzover de sociale gegevens in het netwerk beschikbaar zijn, zijn de instel-

lingen van sociale zekerheid verplicht ze uitsluitend bij de Kruispuntbank op te 
vragen, onverminderd artikel 4, tweede lid. 

 
 Ze zijn er bovendien toe gehouden zich tot de Kruispuntbank te richten wan-

neer ze de juistheid nagaan van de sociale gegevens die in het netwerk be-
schikbaar zijn. 

 
Art. 11bis Ingevoegd bij de programmawet van 8 april 2003, art. 4. 
 
 § 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan 
 
 1° "aanvullend recht" : een recht op enig voordeel dat een natuurlijke per-

soon of diens rechthebbenden genieten als gevolg van het statuut van 
deze natuurlijke persoon inzake sociale zekerheid, ander dan de rechten 
vastgesteld in de regeling bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1° ; 

 
 2° "toekennende instantie" : de persoon die het betrokken voordeel toekent. 
 
 § 2. Voor zover de sociale gegevens nodig voor het toekennen van een aanvul-

lend recht in het netwerk beschikbaar zijn en het Beheerscomité van de Kruis-
puntbank het betrokken aanvullend recht heeft aangeduid, zijn de toekennende 
instanties verplicht ze uitsluitend bij de Kruispuntbank op te vragen, onvermin-
derd artikel 4, tweede lid. 
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 Het Beheerscomité van de Kruispuntbank bepaalt voor elk aanvullend recht dat 
hij aanduidt de datum vanaf wanneer de toekennende instanties het meedelen 
van de sociale gegevens nodig voor het toekennen van aanvullende rechten 
niet langer ten laste kunnen leggen van de betrokken natuurlijke persoon, 
diens rechthebbenden of hun lasthebbers en de betrokken natuurlijke persoon, 
diens rechthebbenden of hun lasthebbers gerechtigd zijn om, zonder verlies 
van het aanvullend recht, te weigeren enig sociaal gegeven ter staving van het 
statuut van deze natuurlijke persoon inzake sociale zekerheid ter beschikking 
te stellen van de toekennende instantie. 

 
Art. 12 Gewijzigd bij de wet van 26 februari 2003, art. 14. 
 
 De instellingen van sociale zekerheid zijn in afwijking van artikel 11 vrijgesteld 

van de verplichting om zich tot de Kruispuntbank te richten wanneer het sociale 
gegevens betreft waarvan de opslag hun werd toevertrouwd. 

 
 Ze kunnen eveneens door het sectoraal comité van de sociale zekerheid wor-

den vrijgesteld van de verplichting om zich tot de Kruispuntbank te richten in de 
gevallen bepaald door de Koning. 

 
Art. 13 Onverminderd het bepaalde in artikel 46, 1°, deelt de Kruispuntbank uitsluitend 

aan de instellingen van sociale zekerheid, op eigen initiatief of op hun verzoek, 
de sociale gegevens mee die ze nodig hebben voor de toepassing van de so-
ciale zekerheid. 

 
Art. 14 Gewijzigd bij de programmawetten van 2 augustus 2002, art. 39, a), b) en c) en 

27 december 2004, art. 15. 
 
 De mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de instellin-

gen van sociale zekerheid geschiedt door bemiddeling van de Kruispuntbank, 
behalve wanneer ze zich richt tot : 

 
 1° de personen waarop de gegevens betrekking hebben, hun wettelijke ver-

tegenwoordigers, evenals degenen die door hen uitdrukkelijk werden ge-
machtigd om de gegevens te verkrijgen; 

 
 2° de personen, andere dan de instellingen van sociale zekerheid, die de 

betrokken gegevens voor de vervulling van hun verplichtingen inzake so-
ciale zekerheid nodig hebben, hun aangestelden of lasthebbers, of dege-
nen die door hen uitdrukkelijk werden gemachtigd om de gegevens te 
verkrijgen;  

 
 2°bis de personen bedoeld in artikel 1, 2° en 3°, van het koninklijk besluit van 

27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en be-
scherming op het werk, die de betrokken gegevens voor de toepassing 
van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werkne-
mers bij de uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten nodig 
hebben, hun aangestelden of lasthebbers, of degenen die door hen uit-
drukkelijk werden gemachtigd om de gegevens te verkrijgen; 

 
 3° de personen aan wie door de in 2° of 2°bis bedoelde personen werken in 

onderaanneming worden toevertrouwd voor de toepassing van de sociale 
zekerheid of voor de toepassing van de wet van 4 augustus 1996 betref-
fende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en 
haar uitvoeringsbesluiten; 
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 4° de instellingen naar buitenlands recht in het kader van de toepassing van 

de internationale overeenkomsten inzake sociale zekerheid; 
 
 5° in de gevallen bepaald door de Koning (2), de instellingen van sociale 

zekerheid, hun aangestelden of lasthebbers, evenals degenen die door 
hen uitdrukkelijk werden gemachtigd om de gegevens te verkrijgen, voor 
de vervulling van hun taken. 

 
 De mededeling door de verzekeringsinstellingen bedoeld in artikel 2, i), van de 

wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, aan de zorgverleners en aan de ta-
riferingsdiensten, respectievelijk bedoeld in artikel 2, n), en 165 van dezelfde 
wet, van de sociale gegevens van persoonlijke aard die deze bestemmelingen 
nodig hebben voor de uitvoering van hun opdrachten bedoeld in dezelfde wet 
en die het voorwerp uitmaakt van een principiële machtiging in uitvoering van 
artikel 15, geschiedt door bemiddeling van het Nationaal Intermutualistisch Col-
lege en zonder bemiddeling van de Kruispuntbank. 

 
 De Koning kan de voorwaarden bepalen waaronder de in het eerste lid bedoel-

de machtigingen worden verleend. De machtigingen bedoeld in het eerste lid, 
1°, 2°, 2°bis en 5° worden schriftelijk gegeven en kunnen een maximale gel-
digheidsduur bepalen. 

 
Art. 15 Aangevuld bij de wet  van 2 januari 2001, art. 23 en gewijzigd bij de program-

mawetten van 2 augustus 2002, art. 40, 24 december 2002, art. 198 (enkel 
Franse tekst) en de wet van 26 februari 2003, art. 14. 

 
 Elke mededeling binnen het netwerk, van sociale gegevens van persoonlijke 

aard, door de Kruispuntbank of de instellingen van sociale zekerheid, vereist 
een principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid, 
behalve in de door de Koning bepaalde gevallen (2). Voor deze gevallen kan 
de Koning voorschrijven dat het sectoraal comité van de sociale zekerheid ech-
ter al dan niet vooraf op de hoogte wordt gebracht van de mededeling (3). 

 
 Elke mededeling buiten het netwerk van sociale gegevens van persoonlijke 

aard, door de Kruispuntbank of de instellingen van sociale zekerheid, vereist 
een principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid. 

 
 Vooraleer zijn machtiging te geven, gaat het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid na of de mededeling in overeenstemming met deze wet en haar uit-
voeringsmaatregelen geschiedt, met inbegrip van de door het Beheerscomité 
van de Kruispuntbank verstrekte onderrichtingen met het oog op de toepassing 
ervan. De machtigingen worden verleend binnen de termijn, onder de eventue-
le voorwaarden en volgens de modaliteiten bepaald door de Koning. 

 
 Een principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid is 

evenwel niet vereist voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens, 
zoals gedefinieerd krachtens de wet van 8 december 1992 tot bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoons-
gegevens, die de Kruispuntbank overeenkomstig artikel 5, § 1, eerste lid, ver-
richt aan de Ministers die de sociale zekerheid onder hun bevoegdheid heb-
ben, de Wetgevende Kamers, de openbare instellingen van sociale zekerheid, 
de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine 
en Middelgrote Ondernemingen of het Planbureau. 
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Art. 16 Vervangen bij de programmawet van 2 augustus 2002, art. 41. 
 
 Onverminderd de toepassing van artikel 35 is de onderlinge mededeling van 

sociale gegevens tussen de Kruispuntbank, de instellingen van sociale zeker-
heid en de personen die overeenkomstig artikel 18 in het netwerk zijn inge-
schakeld, kosteloos. 

 
 Behalve in het geval bedoeld in het eerste lid, kan de mededeling van sociale 

gegevens aanleiding geven tot het innen van een vergoeding. Het bedrag van 
die vergoeding wordt bepaald in onderling overleg tussen de Kruispuntbank en 
de persoon aan wie de sociale gegevens worden meegedeeld en in een over-
eenkomst vastgelegd. 

 
Art. 16bis Ingevoegd bij het K.B. van 16 oktober 1998, art. 1 (4). 
 
 In de gevallen bepaald door de Koning, geldt voor de toepassing van de socia-

le zekerheid, benevens de eigenhandig geschreven handtekening, ook als 
handtekening, het resultaat dat ontstaat uit een asymmetrisch-cryptografische 
transformatie van een elektronische gegevensverzameling, voor zover een 
door de Kruispuntbank erkende certificatie-autoriteit heeft gecertifieerd dat de-
ze transformatie toelaat met een redelijke zekerheid de identiteit van de auteur 
en zijn instemming met de inhoud van de gegevensverzameling vast te stellen, 
evenals de integriteit van de gegevensverzameling. 

 
 Afdeling 3. De werking van het netwerk 
 
Art. 17 De Koning stelt de modaliteiten vast voor de werking van het netwerk (2). 
 
 Hij kan de regelen uitvaardigen op het vlak van de beveiliging die Hij nuttig 

acht, evenals de modaliteiten om de toepassing ervan te verzekeren (5). 
 
Art.17bis Ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999, art. 14, vervangen bij de programmawet 

van 24 december 2002, art. 199 en gewijzigd bij de programmawetten van 8 
april 2003, art. 2, 1°, 2° en 3°, 22 december 2003, art. 249, de wet van 27 de-
cember 2005, art. 132 en het K.B. van 12 juni  2006, art. 13, 1° en 2°. 

 
 § 1. De volgende instanties kunnen zich verenigen in één of meerdere vereni-

gingen voor het verrichten van hun werkzaamheden inzake informatiebeheer 
en informatieveiligheid : 

 
 1° de instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 

2°, a); 
 
 2° de instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 

2°, c): 
 
 2°bis de instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 

2°, d); 
 
 3° de Kruispuntbank; 
 
 4° de federale overheidsdiensten, de federale publiekrechtelijke rechtsper-

sonen en de verenigingen bedoeld in artikel 2 van de wet van 17 juli 2001 
betreffende de machtiging voor de federale overheidsdiensten om zich te 
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verenigen met het oog op de uitvoering van werkzaamheden inzake in-
formatiebeheer en informatieveiligheid; 

 
 5° de overheidsdiensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en 

de openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid die onder de Ge-
meenschappen en Gewesten ressorteren voor zover hun opdrachten be-
trekking hebben op één of meerdere van de aangelegenheden vermeld in 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van 
het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en 
openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toe-
passing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprich-
ting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid; 

 
 6° het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, opgericht bij arti-

kel 259 van de programmawet (I) van 24 december 2002; 
 
 7° de wetgevende vergaderingen en de instellingen die eruit voortkomen; 
 
 8° de verenigingen bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 12 juni 

2006 tot uitvoering van Titel III, Hoofdstuk II van de wet van 23 december 
2005 betreffende het generatiepact. 

 
 De Koning kan bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad bepalen 

onder welke voorwaarden andere instellingen van sociale zekerheid of soorten 
instellingen van sociale zekerheid aan dergelijke vereniging kunnen deelne-
men. 

 
 § 2. Indien instanties bedoeld in § 1, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° of 8° aan een met 

toepassing van § 1 tot stand gebrachte vereniging deelnemen, kan deze vere-
niging slechts de vorm aannemen van een vereniging zonder winstoogmerk 
zoals bedoeld in de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder 
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de 
stichtingen. 

 
 § 3. De leden van een met toepassing van § 1 tot stand gebrachte vereniging 

kunnen aan de vereniging werken inzake informatiebeheer en informatieveilig-
heid toevertrouwen. Het gespecialiseerd personeel van de vereniging kan aan 
de leden ter beschikking worden gesteld en door deze laatsten in hun schoot 
worden tewerkgesteld. 

 
 § 4. De leden van een met toepassing van § 1 tot stand gebrachte vereniging 

zijn gehouden tot het betalen van de kosten van de vereniging in de mate dat 
zij een beroep doen op haar diensten. 

  
 Afdeling 4. De uitbreiding van het netwerk 
 
Art. 18 Gewijzigd bij de wet van 8 december 1992, art. 49, 1°. 
 
 Onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten die Hij bepaalt kan de Ko-

ning, bij in Ministerraad overlegd besluit op voorstel van het Beheerscomité van 
de Kruispuntbank en na advies van de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, het geheel of een deel van de rechten en plichten 
voortvloeiend uit deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen uitbreiden tot ande-
re personen dan de instellingen van sociale zekerheid. 
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 Deze personen worden in het netwerk ingeschakeld in de mate van de uitbrei-
ding waartoe wordt beslist. 

 
 HOOFDSTUK IV. De bescherming van de sociale gegevens van persoon-

lijke aard 
 (Opschrift vervangen bij de wet van 12 augustus 2000, art. 90)  
 
 Afdeling 1. De uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en 

de verbetering en de verwijdering van sociale gegevens van persoonlijke 
aard 

 (Opschrift vervangen bij de wet van 12 augustus 2000, art. 91) 
 
Art. 19 Vervangen bij de wet van 29 april 1996, art. 66 en opgeheven bij de wet van 25 

januari 1999, art. 87. 
 
Art. 20 Vervangen bij de wet van 29 april 1996, art. 67 en gewijzigd bij de wet van 

26 februari 2003, art. 14. 
 
 § 1. De artikelen 2 tot en met 5 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uit-

drukkelijke motivering van de bestuurshandelingen zijn van toepassing op de 
eenzijdige bestuurshandelingen van de instellingen van sociale zekerheid 
waarbij de rechten van de gerechtigden op sociale zekerheid of van hen die er 
aanspraak op maken worden bepaald, beoordeeld of gewijzigd. 

 
 De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit en na advies van het secto-

raal comité van de sociale zekerheid, afwijkingen bepalen van het eerste lid. 
 
 § 2. In afwijking van artikel 12, § 3, van de wet van 8 december 1992 tot be-

scherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, delen de instellingen van sociale zekerheid en de Kruis-
puntbank de verbeteringen en verwijderingen van sociale gegevens van per-
soonlijke aard uitsluitend mee aan de persoon waarop de gegevens betrekking 
hebben. De instellingen van sociale zekerheid delen deze verbeteringen en 
verwijderingen eveneens mee aan de Kruispuntbank. De Kruispuntbank deelt 
de verbeteringen en verwijderingen mee aan de instellingen van sociale zeker-
heid waarvoor uit het repertorium van de personen bedoeld in artikel 6 blijkt dat 
ze deze gegevens bewaren. 

 
Art. 21 Opgeheven bij de wet van 25 januari 1999, art. 88. 
 
 Afdeling 2. De maatregelen ter beveiliging van de sociale gegevens van 

persoonlijke aard 
 (Opschrift vervangen bij de wet van 12 augustus 2000, art. 92) 
 
Art. 22 De Kruispuntbank en de instellingen van sociale zekerheid zijn verplicht alle 

maatregelen te treffen om een perfekte bewaring van de sociale gegevens van 
persoonlijke aard te verzekeren. 

 
Art. 23 Gewijzigd bij de wet van 12 augustus 2000, art. 93. 
 
 De personen die tussenkomen in de toepassing van de sociale zekerheid kun-

nen enkel mededeling bekomen van de sociale gegevens van persoonlijke 
aard die zij nodig hebben voor deze toepassing. 
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 Wanneer deze personen mededeling hebben bekomen van sociale gegevens 
van persoonlijke aard, mogen ze daarover slechts beschikken gedurende de 
tijd nodig voor de toepassing van de sociale zekerheid en zijn ze ertoe gehou-
den maatregelen te treffen om het vertrouwelijk karakter van de gegevens te 
verzekeren en om ervoor te zorgen dat ze uitsluitend worden aangewend voor 
de doeleinden vastgelegd door of krachtens deze wet of voor het vervullen van 
hun wettelijke verplichtingen. 

 
 De Koning kan bepalen in welke gevallen, onder welke voorwaarden en vol-

gens welke modaliteiten de tot anonieme informatie verwerkte sociale gege-
vens van persoonlijke aard na de tijd nodig voor de toepassing van de sociale 
zekerheid mogen worden bewaard in het belang van het historisch of weten-
schappelijk onderzoek of voor het opmaken van statistieken. 

 
 Afdeling 3. De veiligheidsconsulenten 
 (Vervangen bij de wet van 6 augustus 1993, art. 24) 
 
Art. 24 Vervangen bij de wet van 6 augustus 1993, art. 24 en gewijzigd bij de wet van 

26 februari 2003, art. 14. 
 
 Iedere instelling van sociale zekerheid wijst, al dan niet onder haar personeel, 

een veiligheidsconsulent aan. De identiteit van deze consulent wordt aan de 
Kruispuntbank en aan haar sectoraal comité van de sociale zekerheid meege-
deeld. 

 
 Ook de Kruispuntbank wijst, onder het personeel tewerkgesteld in haar schoot 

en na advies van het sectoraal comité van de sociale zekerheid, een veilig-
heidsconsulent aan. 

 
Art. 25 Vervangen bij de wet van 6 augustus 1993, art. 24 en gewijzigd bij de pro-

grammawet van 24 december 2002, art. 200. 
 
 De veiligheidsconsulent bedoeld in artikel 24, eerste en tweede lid, staat, met 

het oog op de veiligheid van de sociale gegevens die door zijn instelling wor-
den verwerkt of uitgewisseld en met het oog op de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer van de personen op wie deze sociale gegevens betrek-
king hebben, in voor: 

 
 1° het verstrekken van deskundige adviezen aan de persoon belast met het 

dagelijks bestuur; 
 
 2° het uitvoeren van opdrachten die hem door de persoon belast met het 

dagelijks bestuur worden toevertrouwd. 
 
 De veiligheidsconsulent van de Kruispuntbank verstrekt bovendien deskundige 

adviezen over de veiligheid van het netwerk. 
 
 De Koning kan de regels bepalen volgens welke de veiligheidsconsulenten hun 

opdrachten uitvoeren (5). 
 
 Afdeling 4. De maatregelen ter beveiliging van de sociale gegevens van 

persoonlijke aard die de gezondheid betreffen 
 (Opschrift vervangen bij de wet van 12 augustus 2000, art. 94) 
 



© PDOS – juni 2010 - 14 - 
Wet van 15 januari 1990 

Art. 26 Gewijzigd bij de wetten van 12 augustus 2000, art. 95 en 26 februari 2003, 
art. 14. 

 
 § 1. De instellingen van sociale zekerheid en de Kruispuntbank wijzen, al dan 

niet onder hun personeel, een geneesheer aan onder wiens toezicht en ver-
antwoordelijkheid de behandeling, de uitwisseling en de bewaring van de so-
ciale gegevens van persoonlijke aard die de gezondheid betreffen gebeurt. 

 
 De identiteit van deze geneesheer wordt aan het sectoraal comité van de soci-

ale zekerheid medegedeeld. 
 
 De Koning kan de regelen bepalen volgens dewelke de verantwoordelijke ge-

neesheer zijn opdracht uitvoert. 
 
 § 2. De natuurlijke personen die de sociale gegevens van persoonlijke aard die 

de gezondheid betreffen mogen opslaan, raadplegen, wijzigen, verwerken of 
vernietigen of die er toegang toe mogen hebben wanneer ze in het archief 
worden bewaard, worden bij naam aangewezen. De inhoud en de draagwijdte 
van de toegangsmachtiging worden vastgelegd en er wordt melding van ge-
maakt in een regelmatig bijgehouden register. 

 
 § 3. De toegang tot de sociale gegevens van persoonlijke aard die de gezond-

heid betreffen opgeslagen in de geautomatiseerde sociale-gegevensbanken 
geschiedt door middel van individuele toegangs- en bevoegdheidscodes. De ti-
tularissen van deze codes mogen ze aan niemand bekend maken.  

 
 De bewaring van de sociale gegevens van persoonlijke aard die de gezondheid 

betreffen in een geautomatiseerd archief moet gebeuren op niet rechtstreeks 
toegankelijke informatiedragers. 

 
 Afdeling 5. De verplichtingen van de werkgevers 
 
Art. 27 Vervangen bij de wet van 12 augustus 2000, art. 96. 
 
 Iedere werkgever moet de werknemers over wie hij sociale gegevens van per-

soonlijke aard heeft opgeslagen of heeft ontvangen, kennis gegeven van de 
bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten die strekken tot de be-
scherming van hun persoonlijke levenssfeer. 

 
 Afdeling 6. Het beroepsgeheim 
 
Art. 28 Gewijzigd bij de wetten van 12 augustus 2000, art. 97 en 26 februari 2003, 

art. 14. 
 
 Hij die uit hoofde van zijn functies betrokken is bij de inzameling, de verwerking 

of de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard of kennis heeft 
van dergelijke gegevens is ertoe gehouden het vertrouwelijk karakter ervan te 
eerbiedigen ; hij wordt evenwel van die plicht ontheven wanneer hij geroepen 
wordt om in rechte, in het raam van de uitoefening van het recht van onderzoek 
toevertrouwd aan de Kamers door artikel 56 van de gecoördineerde Grondwet, 
in het raam van het onderzoek van een zaak door het sectoraal comité van de 
sociale zekerheid  van de Kruispuntbank getuigenis af te leggen, of wanneer 
de wet hem van deze plicht ontslaat of hem verplicht bekend te maken wat hij 
weet. 
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 Afdeling 7. De vernietiging van de gegevensbanken van de Kruispunt-
bank en van de sociale gegevensbanken 

 
Art. 29 Bij een in Ministerraad overlegd besluit wijst de Koning de personen aan die in 

oorlogstijd, in omstandigheden daarmee gelijkgesteld krachtens artikel 7 van 
de wet van 12 mei 1927 op de militaire opeisingen of tijdens de bezetting van 
het grondgebied door de vijand, belast worden om de gegevensbanken van de 
Kruispuntbank en de sociale gegevensbanken of de sociale gegevens van per-
soonlijke aard die erin worden bewaard, te vernietigen of te doen vernietigen. 

 
 De Koning bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten van zulke vernietiging, 

er zoveel mogelijk voor zorgend dat de toepassing van de sociale zekerheid 
daardoor niet in het gedrang wordt gebracht. 

 
 HOOFDSTUK V. De administratieve organisatie en de inkomsten van de 

Kruispuntbank 
 
 Afdeling 1. Het juridisch statuut 
 
Art. 30 Vervangen bij de programmawet van 9 juli 2004, art. 127. 
 
 Onverminderd de bepalingen van deze wet is de Kruispuntbank onderworpen 

aan de regels vastgesteld door of krachtens de wet van 25 april 1963 betref-
fende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid 
en sociale voorzorg en het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maat-
regelen 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. Voor het overige worden de organisatie en 
de werking van de Kruispuntbank door de Koning geregeld. 

 
 Afdeling 2. Het Beheerscomité 
 
Art. 31 Gewijzigd bij de wet van 20 juli 1991, art. 52. 
 
 Het Beheerscomité van de Kruispuntbank is samengesteld uit : 
 
 1° een voorzitter; 
 
 2° een gelijk aantal vertegenwoordigers van de meest representatieve werk-

geversorganisaties en de meest representatieve organisaties van zelf-
standigen enerzijds en van de meest representatieve werknemersorgani-
saties anderzijds; 

 
 3° een aantal vertegenwoordigers van het nationaal intermutualistisch colle-

ge en van de openbare instellingen van sociale zekerheid, gelijk aan de 
helft van het aantal leden vermeld in 2°. 

 
 De vertegenwoordigers vermeld in het eerste lid, 2°, zijn stemgerechtigd. De 

vertegenwoordigers vermeld in het eerste lid, 3°, hebben een raadgevende 
stem. De vertegenwoordigers van het nationaal intermutualistisch college zijn 
echter stemgerechtigd voor de materies die hen rechtstreeks of onrechtstreeks 
aanbelangen. Voor beslissingen over deze materies is een meerderheid van 
twee derden van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden vereist. 
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 De Voorzitter en de leden van het Beheerscomité worden door de Koning be-
noemd. De vertegenwoordigers van de openbare instellingen van sociale ze-
kerheid worden voorgedragen door de Ministers die de sociale zekerheid onder 
hun bevoegdheden hebben. 

 
 Het Beheerscomité stelt zijn huishoudelijk reglement op, dat inzonderheid : 
 
 1° de materies vastlegt die de vertegenwoordigers van het nationaal inter-

mutualistisch college rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen; 
 
 2° de aanwezigheid voorschrijft van ten minste de helft van de vertegen-

woordigers van de meest representatieve werkgeversorganisaties en van 
de meest representatieve organisaties van zelfstandigen, van de meest 
representatieve werknemersorganisaties, en, voor de materies die hen 
rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen, van de vertegenwoordigers 
van het nationaal intermutualistisch college, om op geldige wijze te be-
raadslagen of te beslissen; 

 
 3° de regelen stelt, onverminderd de bepalingen van artikel 19, 3°, van de 

wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van 
openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg wat de in het 
eerste lid, 2°, bedoelde leden betreft, in verband met het herstel van de 
proportionaliteit wanneer de leden, die respectievelijk de meest represen-
tatieve werkgeversorganisaties en de meest representatieve organisaties 
van zelfstandigen, de meest representatieve werknemersorganisaties, en, 
voor de materies die hen rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen, het 
nationaal intermutualistisch college vertegenwoordigen, bij de stemming 
niet in proportioneel aantal aanwezig zijn. 

 
 Wanneer het Beheerscomité in gebreke blijft de punten vermeld in het vorige 

lid te regelen, kan de Koning hiertoe overgaan en een besluit uitvaardigen na-
dat de Minister die de sociale voorzorg onder zijn bevoegdheden heeft het Be-
heerscomité heeft verzocht te handelen binnen de termijn die hij bepaalt. 

 
 Afdeling 3. Het Algemeen Coördinatiecomité 
 
Art. 32 Gewijzigd bij de wet van 26 februari 2003, art. 14. 
 
 Bij de Kruispuntbank wordt een Algemeen Coördinatiecomité opgericht. 
 
 Het Algemeen Coördinatiecomité staat het Beheerscomité van de Kruispunt-

bank en het bij artikel 37 opgerichte sectoraal comité van de sociale zekerheid 
bij in de vervulling van hun opdrachten. Hiertoe is het gelast alle initiatieven 
voor te stellen ter bevordering en ter bestendiging van de samenwerking bin-
nen het netwerk, en alle maatregelen voor te stellen die kunnen bijdragen tot 
een rechtmatige en vertrouwelijke behandeling van de sociale gegevens van 
persoonlijke aard. 

 
 Het Algemeen Coördinatiecomité kan inzonderheid adviezen verstrekken of 

aanbevelingen formuleren inzake informatisering of aanverwante problemen, 
voorstellen doen omtrent of meewerken aan de organisatie van opleidingscur-
sussen op het vlak van informatica ten behoeve van het personeel van de in-
stellingen van sociale zekerheid en onderzoeken hoe de rationele uitwisseling 
van gegevens binnen het netwerk kan worden bevorderd. 
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 Het Algemeen Coördinatiecomité kan tevens in zijn schoot werkgroepen op-
richten waaraan het bijzondere taken toevertrouwt. Het stelt zijn huishoudelijk 
reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan het Beheerscomité. 

 
 Het Algemeen Coördinatiecomité brengt ieder jaar, vóór 31 maart, verslag uit 

aan het Beheerscomité van de Kruispuntbank en aan de Ministers die de so-
ciale zekerheid onder hun bevoegdheden hebben, over de uitvoering van zijn 
opdrachten tijdens het voorbije jaar. 

 
Art. 33 Het Algemeen Coördinatiecomité heeft bovendien de opdracht om : 
 
 1° in samenwerking met de openbare instellingen van sociale zekerheid en 

met de bestaande gegevensbanken een geïntegreerd documentatiesys-
teem met betrekking tot het sociale zekerheidsrecht uit te testen en uit te 
werken; 

 
 2° het probleem te onderzoeken van de bewijskracht van de gegevens die 

op elektronische informatiedragers worden ingezameld, opgeslagen en 
verwerkt en dienaangaande voorstellen te formuleren die het administra-
tief beheer van de sociale zekerheid kunnen vergemakkelijken. 

 
Art. 34 De Koning stelt de samenstelling van het Algemeen Coördinatiecomité vast, 

omschrijft, zo nodig, nader zijn bevoegdheden, bepaalt de modaliteiten van zijn 
werking en benoemt zijn Voorzitter. 

 
 De Koning bepaalt tevens het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning 

van presentiegeld en van vergoedingen voor verblijfskosten of verrichte werken 
aan de leden van het comité of aan de deskundigen waarop een beroep wordt 
gedaan, alsook de voorwaarden voor de terugbetaling van hun verplaatsings-
kosten. 

 
 Iedere instelling van sociale zekerheid of vereniging van meewerkende instel-

lingen van sociale zekerheid heeft het recht in het Comité en in zijn werkgroe-
pen vertegenwoordigd te zijn voor elk agendapunt dat haar aanbelangt. 

 
 De Koning kan ook bepalen in welke gevallen de raadpleging van het Alge-

meen Coördinatiecomité verplicht is. 
 
 De Kruispuntbank draagt de werkingskosten van het Algemeen Coördinatie-

comité en van de werkgroepen die in zijn schoot worden opgericht en staat in 
voor het secretariaat ervan. 

 
 Afdeling 4. De financiële middelen 
 
Art. 35 Gewijzigd bij de wet van 12 augustus 2000, art. 98, de programmawetten van 

19 juli 2001, art. 14, 2 augustus 2002, art. 42, 1° en 2°, 24 december 2002, art. 
201 en de wet van 27 december 2005, art. 133, 1° en 2°. 

 
 §1. De inkomsten van de Kruispuntbank bestaan uit : 
 
 1° een eventuele jaarlijkse dotatie ingeschreven in de begroting van de Fe-

derale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;  
 
 1°bis een eventuele jaarlijkse dotatie ingeschreven in de begroting van de fede-

rale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie, die de kos-
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ten dekt die de Kruispuntbank maakt voor de uitvoering van de opdrach-
ten bedoeld in artikel 8bis;  

 
 2° een bijdrage van de openbare instellingen van sociale zekerheid; 
 
 2°bis een bijdrage van de personen die overeenkomstig artikel 18 in het net-

werk zijn ingeschakeld. Het bedrag van die bijdrage wordt bepaald in on-
derling overleg tussen de Kruispuntbank en de betrokken persoon en in 
een overeenkomst vastgelegd; 

 
 3° alle andere wettelijke en reglementaire ontvangsten, inzonderheid de 

rechten geïnd krachtens artikel 16, tweede lid; 
 
 4° de schenkingen en de legaten. 
 
 § 2. Het bedrag van de bijdrage van de openbare instellingen van sociale ze-

kerheid, bedoeld in § 1, 2°, is het bedrag bedoeld in het artikel met betrekking 
tot de tegemoetkomingen in de werkingskosten van de rubriek “Overdrachten 
voortkomend van instellingen van sociale zekerheid waarop het koninklijk be-
sluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilise-
ring van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van 
artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zeker-
heid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 
van toepassing is” van de ontvangstenbegroting van de Kruispuntbank van het 
betrokken jaar, dat voor elke openbare instelling van sociale zekerheid die in-
staat voor de betaling van de bijdrage wordt vermenigvuldigd met het relatieve 
aandeel van de betrokken openbare instelling van sociale zekerheid. 

 
 De Koning bepaalt de openbare instellingen van sociale zekerheid die instaan 

voor de betaling van het bedrag bedoeld in het eerste lid, het respectieve rela-
tieve aandeel van deze openbare instellingen van sociale zekerheid in het be-
drag, de wijze en het tijdstip waarop de betaling van het bedrag wordt verricht, 
de eventuele afwijkingen, de wijze waarop eventuele verschillen tussen ener-
zijds de som van alle in § 1 bedoelde inkomsten van de Kruispuntbank en an-
derzijds de uitgaven van de Kruispuntbank worden geregulariseerd en de ge-
vallen waarin het bedrag bedoeld in het eerste lid kan worden verhoogd. 

 
Art. 36 De Kruispuntbank wordt met de Staat gelijkgesteld voor de toepassing van de 

wetten en verordeningen betreffende de directe belastingen, de taksen, de 
rechten en de retributies van de Staat, de provincies, de gemeenten en de ag-
glomeraties van gemeenten. 

 
 HOOFDSTUK VI. Het sectoriaal comité van de sociale zekerheid 
 (Opschrift vervangen bij de wet van 26 februari 2003, art. 12) 
 
 Afdeling 1. Oprichting en samenstelling van het Comité 
 
Art. 37 Gewijzigd bij de wet van 6 augustus 1990, art. 1 en vervangen bij de wet van 

26 februari 2003, art. 13. 
 
 Binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 

bedoeld in artikel 23 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgege-
vens, wordt een sectoraal comité van de sociale zekerheid opgericht, dat, in 
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afwijking van artikel 31bis, § 2, eerste lid, van de hogervermelde wet van 8 de-
cember 1992, bestaat uit: 

 
 1° de voorzitter van de Commissie, of een door de Commissie onder haar 

leden aangewezen lid, aan wie het voorzitterschap van het comité is op-
gedragen; 

 
 2° een door de Commissie onder haar leden aangewezen lid; 
 
 3° een extern lid met de hoedanigheid van doctor of licentiaat in de rechten; 
 
 4° een extern lid met de hoedanigheid van deskundige op het vlak van de 

informatica; 
 
 5° een extern lid met de hoedanigheid van arts. 
 
 Afdeling 2. Benoeming en statuut van de leden 
 
Art. 38 Vervangen bij de wet van 26 februari 2003, art. 13 
 
 De externe leden bedoeld in artikel 37, 3°, 4° en 5°, worden voor een her-

nieuwbare termijn van zes jaar benoemd door de Kamer van volksvertegen-
woordigers, uit een dubbeltal dat door de Ministerraad voor elk van de vacante 
mandaten wordt voorgedragen. Ze kunnen van hun opdracht worden ontheven 
door de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

 
 Onder dezelfde voorwaarden worden drie plaatsvervangende externe leden 

benoemd. Ze vervangen de werkende externe leden indien deze verhinderd of 
afwezig zijn, of in afwachting hun vervanging bedoeld in het derde lid. 

 
 Wanneer het mandaat van een extern lid een einde neemt vóór de vastgestel-

de datum, wordt binnen drie maanden in de vervanging van de werkende of 
plaatsvervangende titularis voorzien. Het nieuw extern lid voleindigt het man-
daat van degene die hij vervangt. 

 
 De voorzitter van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en het lid be-

doeld in artikel 37, 2°, worden aangewezen voor dezelfde hernieuwbare termijn 
van zes jaar. 

 
Art. 39 Vervangen bij de wet van 26 februari 2003, art. 13 en gewijzigd bij de wet van 

27 maart 2006, art. 18. 
 
 § 1. Om tot werkend of plaatsvervangend extern lid van het sectoraal comité 

van de sociale zekerheid benoemd te kunnen worden en het te kunnen blijven, 
moeten de kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen : 

 
 1° Belg zijn; 
 
 2° de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
 
 3° niet onder het hiërarchisch gezag van een minister staan en onafhankelijk 

zijn van de instellingen van sociale zekerheid en van de organisaties die 
in het Beheerscomité van de Kruispuntbank vertegenwoordigd zijn; 
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 4° geen lid zijn van het Europees Parlement of van een federale wetgeven-
de kamer, noch van een Gemeenschaps- of Gewestparlement. 

 
 § 2. De in § 1 bedoelde voorwaarden gelden onverkort voor de voorzitter van 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en het lid bedoeld in artikel 
37, 2°. 

 
Art. 40 Vervangen bij de wet van 26 februari 2003, art. 13. 
 
 De artikelen 24, § 6, 27 en 36, tweede en derde lid, van de wet van 8 decem-

ber 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens zijn van toepassing op de werkende en 
plaatsvervangende externe leden van het sectoraal comité van de sociale ze-
kerheid. 

 
 Afdeling 2bis. Werking van het Comité 
 
Art. 41 Vervangen bij de wet van 26 februari 2003, art. 13. 
 
 Het sectoraal comité van de sociale zekerheid is gevestigd en heeft zijn verga-

deringen bij de Kruispuntbank, mits naleving van de voorwaarden beschreven 
in artikel 31bis, § 5, tweede lid, van de wet van 8 december 1992 tot bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van per-
soonsgegevens. 

 
 Indien de voorzitter verhinderd of afwezig is of niet kan deelnemen aan de be-

sluitvorming in het sectoraal comité van de sociale zekerheid wegens een be-
langenconflict, wordt zijn functie uitgeoefend door het lid van de Commissie, 
bedoeld in artikel 37, 2°. Indien het lid van de Commissie, bedoeld in artikel 
37, 2°, niet beschikbaar is, verdelen de overige leden diens taken onder elkaar 
onder leiding van degene met de grootste anciënniteit of, bij gelijkheid van an-
ciënniteit, van de oudste onder hen. 

 
Art. 42 Vervangen bij de wet van 26 februari 2003 art. 13. 
 
 Overeenkomstig artikel 31bis, § 3, van de wet van 8 december 1992 tot be-

scherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens staat de Kruispuntbank in voor het opstellen van een juri-
disch en technisch advies met betrekking tot elke aanvraag met betrekking tot 
de verwerking of de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard 
waarvan haar door het sectoraal comité van de sociale zekerheid of door de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een afschrift 
werd bezorgd. 

 
Art. 43 Vervangen bij de wet van 6 augustus 1990, art. 2 en de wet van 26 februari 

2003, art. 13. 
 
 De Kruispuntbank draagt de werkingskosten van het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid, met uitzondering van de aan zijn leden uitgekeerde vergoe-
dingen en terugbetalingen van kosten, die ten laste van de Commissie zijn. 

 
 Het voorzitterschap van het sectoraal comité van de sociale zekerheid is een 

deeltijdse opdracht ten belope van 20%. De voorzitter oefent zijn opdrachten 
uit op de zetel van het sectoraal comité volgens een arbeidsrooster afgespro-
ken tussen de voorzitter en de administrateur-generaal van de Kruispuntbank. 
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 In afwijking van artikel 31bis, § 4, van de wet van 8 december 1992 tot be-

scherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, heeft de voorzitter van het sectoraal comité van de sociale 
zekerheid recht op een vergoeding die als loon geldt en waarvan het bedrag 
gelijk is aan 20 % van de wedde en de andere voordelen die hij zou ontvangen 
mocht hij raadsheer bij het hof van beroep zijn. Dit recht geldt evenwel niet in-
dien het voorzitterschap van het sectoraal comité van de sociale zekerheid 
wordt waargenomen door de voorzitter of de ondervoorzitter van de Commissie 
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die in dat geval recht 
hebben op het dubbele van het presentiegeld bedoeld in artikel 36, tweede lid, 
van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 
Art. 44 Gewijzigd bij de wetten van 8 december 1992, art. 49, 2°, 29 april 1996, art. 68 

en vervangen bij de wetten van 11 december 1998, art. 50 en 26 februari 2003, 
art. 13. 

 
 De voorzitter van het sectoraal comité van de sociale zekerheid zorgt, in over-

leg met het lid bedoeld in artikel 37, 2°, voor de coördinatie tussen de werk-
zaamheden van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en die van de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; hij waakt 
over de verenigbaarheid van de aan het sectoraal comité voorgelegde ont-
werpbesluiten met de beginselen en normen inzake de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. 

 
 Daartoe kan hij beslissen een advies, beslissing of aanbeveling uit te stellen en 

de kwestie eerst aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer voor te leggen. 

 
 Bij een dergelijke beslissing wordt de bespreking van het dossier in het secto-

raal comité van de sociale zekerheid opgeschort en het dossier onverwijld aan 
de Commissie meegedeeld. 

 
 De Commissie beschikt over een termijn van één maand te rekenen vanaf de 

ontvangst van het dossier om haar advies aan het sectoraal comité van de so-
ciale zekerheid mee te delen. Indien die termijn niet wordt nageleefd, verleent 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid zijn advies, beslissing of aanbe-
veling zonder het advies van de Commissie af te wachten. 

 
 Het standpunt van de Commissie wordt uitdrukkelijk in het advies, de beslis-

sing of de aanbeveling van het sectoraal comité van de sociale zekerheid op-
genomen; in voorkomend geval geeft het sectoraal comité een uitdrukkelijke 
motivering van de redenen waarom het standpunt van de Commissie geheel of 
gedeeltelijk niet gevolgd wordt. 

 
Art. 45 Gewijzigd bij de wet van 11 december 1998, art. 51 en vervangen bij de wet 

van 26 februari 2003, art. 13. 
 
 Het sectoraal comité van de sociale zekerheid stelt zijn huishoudelijk reglement 

vast. 
 
 De administrateur-generaal of de adjunct-administrateur-generaal van de 

Kruispuntbank, en, in voorkomend geval, op uitnodiging van het comité, de 
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voorzitter van het Algemeen Coördinatiecomité wonen de vergaderingen van 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid  met raadgevende stem bij.  

 
 Afdeling 3. Opdrachten en bevoegdheden 
 
Art. 46 Gewijzigd bij de wetten van 6 augustus 1993, art. 25, 2 januari 2001, art. 62, de 

programmawet van 24 december 2002, art. 202 en 298 en de wet van 26 fe-
bruari 2003, art. 14. 

 
 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk VII en de bevoegdheid van de rech-

terlijke macht is het sectoraal comité van de sociale zekerheid, met het oog op 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, belast met de hierna volgen-
de taken : 

 
 1° het toezicht verzekeren op de naleving van deze wet en haar uitvoe-

ringsmaatregelen. Het kan daartoe aan de Kruispuntbank, onder de 
voorwaarden en binnen de perken die het vaststelt, de toestemming 
geven om de uitvoering van artikel 13 op te schorten zolang de in-
stellingen van sociale zekerheid hun verplichting om de sociale ge-
gevens mede te delen overeenkomstig artikel 10 niet vervullen ; het 
behandelt daartoe elke aanvraag, in het bijzonder om onderzoek, 
uitgaande van de Commissie voor de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer ; het kan daartoe bij de sociale inspecteurs bedoeld 
in artikel 53 aangifte doen van alle gevallen die een overtreding uit-
maken of kunnen doen vermoeden; 

 
 2° alle aanbevelingen formuleren die het nuttig acht voor de uitvoering 

en de naleving van deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen; 
 
 3° bijdragen tot het oplossen van elk principieel probleem of elk geschil 

betreffende de toepassing van deze wet en haar uitvoeringsmaatre-
gelen, en, zo nodig, de geschillen te beslechten die op geen andere 
wijze konden worden opgelost; 

 
 4° advies verlenen overeenkomstig artikel 5; 
 
 5° overeenkomstig artikel 12, tweede lid, aan de instellingen van socia-

le zekerheid vrijstelling verlenen van de verplichting om zich tot de 
Kruispuntbank te richten om de in het netwerk beschikbare sociale 
gegevens te bekomen of de juistheid ervan te controleren; 

 
 6° machtiging verlenen voor de mededeling van sociale gegevens van 

persoonlijke aard, overeenkomstig artikel 15; 
 
 6°bis een lijst bijhouden die enerzijds betreffende iedere geautomatiseer-

de verwerking van persoonsgegevens die door een instelling van 
sociale zekerheid wordt verricht met het oog op de toepassing van 
de sociale zekerheid tenminste de gegevens bevat bedoeld in arti-
kel 17, § 3, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, zoals ze zijn meegedeeld of gevalideerd door 
de betrokken instelling van sociale zekerheid, en anderzijds de 
krachtens artikel 15 toegelaten mededelingen bevat, alsook de me-
dedelingen waarvan het sectoraal comité van de sociale zekerheid 
krachtens hetzelfde artikel 15 in kennis moet worden gesteld; de 
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Koning bepaalt de nadere regelen volgens welke iedere belangheb-
bende persoon deze lijst bij de Kruispuntbank kan raadplegen; 

 
 6°ter machtiging verlenen voor de mededeling van persoonsgegevens 

betreffende de gezondheid door de technische cel bedoeld in artikel 
155 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen; 

 
 6°quater machtiging verlenen voor de mededeling van persoonsgegevens 

betreffende de gezondheid door de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor 
Ziekte en Invaliditeitsverzekering en het Intermutualistisch Agent-
schap evenals de individuele verzekeringsinstellingen; 

 
 7° zijn advies verstrekken omtrent de aanwijzing van de veiligheids-

consulent van de Kruispuntbank, zoals voorzien in artikel 24, twee-
de lid; 

 
 8° nagaan of de veiligheidsconsulenten een passende voortdurende 

vorming genieten en werken op een gecoördineerde wijze; bij ge-
breke hieraan, alle nodige maatregelen treffen om die passende 
vorming te verzekeren of om de coördinatie tot stand te brengen, 
ondermeer op het technische vlak; 

 
 9° ieder jaar, op de eerste dag van de gewone zitting, aan de Wetge-

vende Kamers verslag uitbrengen over de vervulling van zijn op-
drachten gedurende het afgelopen jaar en daarbij de in 6° van dit 
artikel vermelde lijst te voegen. 

 
 Dit verslag wordt gedrukt en verstuurd naar de Koning, naar de Ministers die 

de sociale zekerheid onder hun bevoegdheden hebben, naar het Beheerscomi-
té van de Kruispuntbank, naar de Commissie voor de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer en naar de leden van de commissies voor Sociale Zaken 
van de Wetgevende Kamers. Het kan door iedere belanghebbende persoon 
worden geraadpleegd of verkregen. 

 
Art. 47 Gewijzigd bij de wet van 26 februari 2003, art. 14. 
 
 In het kader van de uitvoering van zijn taken kan het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid onderzoeken instellen, een of meer van zijn leden gelasten 
met het verrichten van onderzoeken ter plaatse en een beroep doen op des-
kundigen. Het Comité of zijn leden, eventueel bijgestaan door deskundigen, 
heeft in dit geval, onder dezelfde voorwaarden, de bevoegdheden om onder-
zoeken te doen die zijn toegekend aan de ambtenaren belast met het straf-
rechtelijk toezicht op deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen. Ze kunnen on-
der meer mededeling eisen van alle documenten die hen bij hun onderzoek 
van nut kunnen zijn. 

 
 Ze hebben tevens toegang tot alle plaatsen waarvan ze redelijkerwijze kunnen 

vermoeden dat er werkzaamheden worden verricht die in verband staan met 
de toepassing van de sociale zekerheid in de zin van deze wet. 

 
 De Voorzitter van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en de andere 

leden van het Comité en de daarbij betrokken deskundigen zijn gehouden tot 
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het beroepsgeheim zoals bepaald in artikel 28 met betrekking tot alles wat ze 
uit hoofde van hun functie hebben kunnen vernemen. 

 
Art. 48 Gewijzigd bij de wet van 26 februari 2003, art. 14. 
 
 Het sectoraal comité van de sociale zekerheid handelt hetzij op eigen initiatief, 

hetzij op verzoek van onder meer de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, hetzij ingevolge een aan hem gerichte aanvraag om 
advies of een bij hem ingediende klacht. 

 
 Wanneer de klacht of de aanvraag tot de Commissie wordt gericht, maakt zij ze 

onverwijld aanhangig bij het sectoraal comité van de sociale zekerheid. 
 
 De Kruispuntbank, de instellingen van sociale zekerheid en de personen ge-

roepen om deel te nemen aan de toepassing van de sociale zekerheid, moeten 
aan het sectoraal comité van de sociale zekerheid of zijn leden die werden be-
last met een onderzoek, alle nodige informatie verstrekken en medewerking 
verlenen. 

 
 Elke hiërarchische overheid, de werkgevers, hun aangestelden of lasthebbers 

moeten hun personeelsleden, aangestelden of werknemers toestaan te ant-
woorden op de vragen welke hen, in het kader van een onderzoek, worden ge-
steld door het sectoraal comité van de sociale zekerheid of door een van zijn 
leden, en gevolg te geven aan hun verzoeken of oproepingen. 

 
Art. 49 Gewijzigd bij de wet van 26 februari 2003, art. 14. 
 
 Iedere persoon, en in het bijzonder ieder personeelslid van de Kruispuntbank, 

van een instelling van sociale zekerheid, van een administratief bestuur of van 
welke openbare dienst dan ook, kan zich, zonder daartoe vooraf toestemming 
te moeten verkrijgen, tot het sectoraal comité van de sociale zekerheid wenden 
om het de feiten of toestanden mee te delen welke naar zijn oordeel diens op-
treden noodzakelijk maken of om het alle nuttige suggesties te doen. 

 
 Het sectoraal comité van de sociale zekerheid mag de naam van de persoon, 

die zich tot hem wendt niet bekendmaken, tenzij met diens uitdrukkelijke toe-
stemming, en evenmin aan wie dan ook laten weten dat het op die wijze werd 
gevat. 

 
Art. 50 Gewijzigd bij de wet van 26 februari 2003, art. 14. 
 
 De Voorzitter van het sectoraal comité van de sociale zekerheid licht de indie-

ners van klachten, aanvragen of voorstellen binnen een redelijke termijn in over 
het gevolg dat aan hun tussenkomst werd gegeven en stelt ze in kennis van de 
redenen die ten grondslag liggen van het standpunt van het sectoraal comité 
van de sociale zekerheid of, in voorkomend geval, van het standpunt van de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 
Art. 51 Gewijzigd bij de wet van 26 februari 2003, art. 15. 
 
 Wanneer het sectoraal comité van de sociale zekerheid een schriftelijke aan-

beveling formuleert, een probleem oplost of uitspraak doet over een betwisting, 
moet het in kennis worden gesteld van het gevolg dat aan zijn optreden wordt 
gegeven. Bij gebrek aan een bevredigend antwoord binnen de termijn die het 
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sectoraal comité van de sociale zekerheid vaststelt kan het op elk ogenblik de 
aanbeveling en de beslissing openbaar maken. 

 
 De bestemmeling van de aanbeveling of van de beslissing kan in dat geval ook 

zijn antwoord openbaar maken evenals de uiteindelijke getroffen beslissing. 
 
Art. 52 Gewijzigd bij de wet van 26 februari 2003, art. 14. 
 
 Onverminderd de bevoegdheid van de gewone hoven en rechtbanken met het 

oog op de toepassing van de algemene beginselen inzake bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, kan de Voorzitter van het sectoraal comité van de so-
ciale zekerheid ieder geschil aangaande de toepassing van deze wet en haar 
uitvoeringsmaatregelen aan de arbeidsgerechten voorleggen. 

 
 HOOFDSTUK VII. Toezicht en strafbepalingen 
 
 Afdeling 1. De sociale inspecteurs, hun rechten en plichten 
 
Art. 53 Onverminderd de ambtsbevoegdheden van de officieren van gerechtelijke poli-

tie, wordt het strafrechtelijk toezicht op de naleving van deze wet en van de uit-
voeringsmaatregelen ervan uitgeoefend door ambtenaren aangewezen of be-
noemd door de Koning, hierna "sociale inspecteurs" genoemd. 

 
Art. 54 Gewijzigd bij de wetten van 6 augustus 1990, art. 3, 6 augustus 1993, art. 26, 

12 augustus 2000, art. 99 en de programmawet van 2 augustus 2002, art. 43. 
 
 De sociale inspecteurs mogen bij de uitoefening van hun opdracht : 
 
 1° op elk ogenblik van de dag of van de nacht, zonder voorafgaande verwit-

tiging, vrij binnengaan in alle instellingen van sociale zekerheid, in alle in-
richtingen, gedeelten van inrichtingen, lokalen of andere werkplaatsen 
waarvan ze redelijkerwijze kunnen vermoeden dat er werkzaamheden 
worden verricht die onderworpen zijn aan de bepalingen van deze wet en 
haar uitvoeringsmaatregelen. 

 
  Tot de bewoonde lokalen hebben ze evenwel enkel toegang mits vooraf-

gaande toelating van de rechter bij de politierechtbank; 
 
 2° overgaan tot elk onderzoek, elke controle en elk verhoor, alsook alle in-

lichtingen inwinnen die zij nodig achten om zich ervan te vergewissen dat 
de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen werkelijk 
worden nageleeft, en inzonderheid : 

 
 a) hetzij alleen, hetzij samen, hetzij in aanwezigheid van getuigen, de veilig-

heidsconsulenten, de geneesheren belast met de bewaring van de socia-
le gegevens van persoonlijke aard die de gezondheid betreffen, de werk-
gevers, hun aangestelden of lasthebbers, de ambtenaren of werknemers, 
de rechthebbenden van de sociale zekerheid of hen die er aanspraak op 
maken, alsmede alle personen wier verhoor ze nodig achten, ondervra-
gen over alle feiten waarvan de kennis nuttig is voor de uitoefening van 
het toezicht; 

 
 b) zich zonder verplaatsing alle boeken, registers, documenten, schijven, 

banden of informatiedragers met sociale gegevens doen voorleggen die 
hetzij krachtens deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen moeten wor-
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den opgemaakt of bijgehouden hetzij voor de toepassing ervan noodza-
kelijk zijn, er uittreksels, afschriften of fotocopies van nemen of ze zelfs 
tegen ontvangstbewijs in beslag nemen; 

 
 c) inzage, afschriften en fotocopies nemen van alle boeken, registers, do-

cumenten, schijven, banden en informatiedragers met sociale gegevens 
die zij nodig achten voor het volbrengen van hun opdracht of ze zelfs te-
gen ontvangstbewijs in beslag nemen; 

 
 d) de identiteit opnemen van de personen die zich bevinden op plaatsen 

waar werk wordt verricht dat valt onder de bepalingen van deze wet en 
haar uitvoeringsmaatregelen; daartoe de voorlegging vorderen van offi-
ciële identiteitsdocumenten, het bewijs van de vereiste machtigingen, of 
de identiteit van deze personen trachten te achterhalen met alle andere 
middelen met inbegrip van het fotografisch procédé; 

 
 3° indien ze zulks nodig achten in het belang van de rechthebbenden van de 

sociale zekerheid of van hen die er aanspraak op maken, opdracht geven 
aan de instellingen van sociale zekerheid om aan laatstgenoemden, bin-
nen de termijn die ze vaststellen, de sociale gegevens van persoonlijke 
aard mee te delen die op hen betrekking hebben of om, eveneens binnen 
de termijn die ze vaststellen, de onjuiste, onvolledige, onnauwkeurige of 
overbodige sociale gegevens die ze bewaren, te verbeteren, uit te wissen 
of niet te gebruiken; 

 
 4° beroep doen op de bijstand van de lokale en federale politie. 
 
 De instellingen van sociale zekerheid alsmede alle diensten van de Staat, de 

gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federa-
ties van gemeenten, de gemeenten, de verenigingen waartoe de gemeenten 
behoren en alle openbare instellingen zijn ertoe gehouden aan de sociale in-
specteurs, op hun verzoek, kosteloos alle inlichtingen, documenten, informa-
tiedragers of afschriften ervan te verstrekken die zij nodig achten voor het toe-
zicht op de naleving van deze wet en van de uitvoeringsmaatregelen ervan. 

 
Art. 55 Gewijzigd bij de wet van 12 augustus 2000, art. 100. 
 
 Wanneer ze toezicht uitoefenen op de naleving van deze wet en haar uitvoe-

ringsmaatregelen delen de sociale inspecteurs die bij hun onderzoek ingewon-
nen inlichtingen mede aan hun collega's belast met het toezicht op de naleving 
van de gehele of een deel van de sociale zekerheid, indien deze inlichtingen 
voor deze laatsten van belang zijn voor de uitoefening van het toezicht waar-
mee ze belast zijn. 

 
 Er bestaat een verplichting om deze inlichtingen te verstrekken wanneer voor-

noemde collega's belast met het toezicht erom verzoeken. 
 
 Evenwel mogen inlichtingen die werden ingewonnen tijdens de uitoefening van 

plichten voorgeschreven door de rechterlijke overheid slechts worden meege-
deeld met toestemming van deze laatste en de inlichtingen die bestaan uit so-
ciale gegevens van persoonlijke aard die de gezondheid betreffen mogen 
slechts worden meegedeeld of gebruikt worden met inachtneming van het me-
disch beroepsgeheim. 

 
Art. 56 Gewijzigd bij de wet van 26 februari 2003, art. 14. 
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 De sociale inspecteurs hebben het recht waarschuwingen te geven, een ter-

mijn te bepalen waarbinnen de overtreder zich in regel dient te stellen en pro-
cessen-verbaal op te maken. 

 
 De processen-verbaal hebben bewijskracht tot het tegendeel bewezen is, 

voorzover een afschrift ervan bij een ter post aangetekende brief ter kennis 
wordt gebracht van de overtreder binnen een termijn van veertien dagen in-
gaand op de dag na de vaststelling van de inbreuk. Is de vervaldag, die in deze 
termijn is inbegrepen, een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan 
wordt deze verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 

 
 Bij het opmaken van de processen-verbaal, kunnen de materiële vaststellingen 

verricht door de sociale inspecteurs van een inspectiedienst, met hun bewijs-
kracht, gebruikt worden door de sociale inspecteurs van een andere dienst. 

 
 Wat de toepassing van de termijn bedoeld in het tweede lid betreft, vormen het 

geven aan de overtreder van een waarschuwing of het verlenen van een ter-
mijn om zich in regel te stellen alsook de door de leden van het sectoraal comi-
té van de sociale zekerheid gedane vaststellingen geen vaststelling van de in-
breuk. 

 
Art. 57 De sociale inspecteurs mogen niet worden belast met opdrachten in de open-

bare instelling van sociale zekerheid waarvan ze administratief afhangen of in 
de meewerkende instellingen van sociale zekerheid die onder de controle van 
deze openbare instelling zijn geplaatst. 

 
Art. 58 § 1. De sociale inspecteurs moeten de nodige maatregelen treffen om het ver-

trouwelijk karakter te respecteren van de sociale gegevens van persoonlijke 
aard waarvan ze kennis hebben gekregen in de uitoefening van hun opdracht 
en om te verzekeren dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend voor 
de uitoefening van hun opdracht. 

 
 § 2. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de indiener van een klacht 

aangaande een inbreuk op de bepalingen van deze wet en haar uitvoerings-
maatregelen, mogen de sociale inspecteurs de naam niet bekend maken van 
degene die deze klacht heeft neergelegd, zelfs niet voor de rechtbanken. 

 
 Het is hun eveneens verboden, in het bijzonder aan de werkgever van degene 

die een klacht heeft neergelegd of zijn vertegenwoordiger, te onthullen dat in-
gevolge een klacht een onderzoek werd ingesteld. 

 
Art. 59 Elke beslissing over de strafvordering tengevolge van een inbreuk op deze wet 

en haar uitvoeringsmaatregelen zal op hun aanvraag ter kennis worden ge-
bracht van de sociaal inspecteurs die proces-verbaalhebben opgemaakt. De 
kennisgeving aan de sociale inspecteurs gebeurt door de zorg, naargelang het 
geval, van het orgaan van het Openbaar Ministerie dat de beslissing heeft ge-
troffen of van de griffier van de Rechtbank van eerste aanleg of van het Hof 
van Beroep die de beslissing heeft uitgesproken. 

 
 Afdeling 2. Inbreuken, strafbepalingen en bijzondere regels terzake 
 
Art. 60 Gewijzigd bij de wet van 29 april 1996, art. 69 en opgeheven bij de wet van 12 

augustus 2000, art. 101. 
 



© PDOS – juni 2010 - 28 - 
Wet van 15 januari 1990 

Art. 61 Gewijzigd bij de wet van 26 juni 2000, art. 2, de programmawet van 24 decem-
ber 2002, art. 203 en de wet van 26 februari 2003, art. 14. 

 
 Worden gestraft met een geldboete van honderd tot tweeduizend euro : 
 
 1° de personen, hun aangestelden of lasthebbers die bij het verrichten van 

onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer 
van de sociale zekerheid sociale gegevens verwerken in strijd met de be-
palingen van artikel 5 of zich niet onderwerpen aan het toezicht van het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid; 

 
 2° de Kruispuntbank en de instellingen van sociale zekerheid, hun aange-

stelden of lasthebbers die, in strijd met de bepalingen van artikel 15, so-
ciale gegevens van persoonlijke aard meedelen zonder daartoe te zijn 
gemachtigd of zonder, al dan niet voorafgaandelijk, het sectoraal comité 
van de sociale zekerheid ervan op de hoogte te hebben gebracht; 

 
 3° de Kruispuntbank en de instellingen van sociale zekerheid, hun aange-

stelden of lasthebbers die, in strijd met de bepalingen van artikel 22, niet 
de vereiste maatregelen hebben genomen om de perfecte bewaring van 
de sociale gegevens van persoonlijke aard te verzekeren; 

 
 4° de personen, hun aangestelden of lasthebbers die, in strijd met de bepa-

lingen van artikel 23, eerste lid, mededeling hebben gevraagd en beko-
men van sociale gegevens van persoonlijke aard die ze niet nodig had-
den voor de toepassing van de sociale zekerheid; 

 
 5° de Kruispuntbank en de instellingen van sociale zekerheid, hun aange-

stelden of lasthebbers die in strijd met de bepalingen van artikel 26, § 2, 
de voorgeschreven vermeldingen niet hebben aangebracht in het register 
dat moet bijgehouden worden; 

 
 6° de personen, hun aangestelden of lasthebbers die, buiten de bij deze wet 

of haar uitvoeringsmaatregelen bepaalde voorwaarden, zich opzettelijk 
toegang verschaft hebben of zich opzettelijk gehandhaafd hebben in het 
geheel of in een deel van een geautomatiseerde verwerking van de so-
ciale gegevens van het netwerk; 

 
 7° de personen, hun aangestelden of lasthebbers die, buiten de bij deze wet 

of haar uitvoeringsmaatregelen bepaalde voorwaarden, opzettelijk gege-
vens hebben ingevoerd in het netwerk of de erin opgeslagen gegevens 
hebben uitgewist of gewijzigd of de verwerkings- of overbrengingswijzen 
hebben veranderd. 

 
Art. 62 Gewijzigd bij de wetten van 6 augustus 1993, art. 27, 29 april 1996, art. 70, 26 

juni 2000, art. 2 en 12 augustus 2000, art. 102. 
 
 Worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en 

met een geldboete van honderd tot vijfduizend euro, of met één van die straf-
fen alleen : 

 
 1° de personen, hun aangestelden of lasthebbers, die, op al dan niet regel-

matige wijze, mededeling hebben bekomen van sociale gegevens van 
persoonlijke aard en ze wetens en willens hebben aangewend voor ande-
re doeleinden dan deze bepaald door of krachtens deze wet; 
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 2° (opgeheven bij de wet van 29 april 1996, art. 70) 
 
 3° de instellingen van sociale zekerheid, hun aangestelden of lasthebbers 

die, in strijd met de bepalingen van artikel 20, § 2, de verbeteringen en 
verwijderingen van de door hen verwerkte sociale gegevens van persoon-
lijke aard niet aan de Kruispuntbank hebben meegedeeld; 

 
 4° de personen, hun aangestelden of lasthebbers die, in strijd met de bepa-

lingen van artikel 23, tweede lid, niet de nodige maatregelen hebben ge-
troffen om het vertrouwelijk karakter van de sociale gegevens van per-
soonlijke aard te verzekeren, of ervoor te zorgen dat de betrokken gege-
vens uitsluitend worden aangewend voor doeleinden vastgelegd door of 
krachtens deze wet of voor het vervullen van hun wettelijke verplichtin-
gen, alsook de personen, hun aangestelden of lasthebbers die de voor-
waarden en modaliteiten niet hebben nageleefd volgens dewelke de Ko-
ning, op basis van artikel 23, derde lid, de bewaring van deze gegevens 
toelaat, na de termijn nodig voor de toepassing van de sociale zekerheid; 

 
 5° de Kruispuntbank en de instellingen van sociale zekerheid, hun aange-

stelden of lasthebbers die, in strijd met de bepalingen van artikel 24, al 
dan niet onder hun personeel, naargelang het geval, geen veiligheids-
consulent hebben aangewezen; 

 
 6° de Kruispuntbank en de instellingen van sociale zekerheid, hun aange-

stelden of lasthebbers die in strijd met de bepalingen van artikel 26, § 1, 
eerste lid, de sociale gegevens van persoonlijke aard die de gezondheid 
betreffen niet hebben doen bewaren door een geneesheer; 

 
 7° de Kruispuntbank en de instellingen van sociale zekerheid, hun aange-

stelden of lasthebbers, belast met de bewaring van de sociale gegevens 
van persoonlijke aard die de gezondheid betreffen, die in strijd met de 
bepalingen van artikel 26, § 2,niet de voorziene nominatieve aanwijzingen 
hebben verricht of niet de inhoud en de draagwijdte hebben bepaald van 
de machtigingen tot toegang tot de sociale gegevens van persoonlijke 
aard die de gezondheid betreffen; 

 
 8° de instellingen van sociale zekerheid, hun aangestelden of lasthebbers 

die, in strijd met de bepalingen van artikel 26, § 3, eerste lid, er niet over 
gewaakt hebben dat de toegang tot de sociale gegevens van persoonlijke 
aard die de gezondheid betreffen opgeslagen in de geautomatiseerde 
gegevensbanken uitsluitend geschiedt door middel van individuele toe-
gangs- en bevoegdheidscodes; 

 
 9° de titularissen van individuele toegangs- en bevoegdheidscodes die, in 

strijd met de bepalingen van artikel 26, § 3, eerste lid, die codes bekend 
maken; 

 
 10° de instellingen van sociale zekerheid, hun aangestelden of lasthebbers 

die er niet op hebben toegezien dat, overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 26, § 3, tweede lid, de bewaring van de sociale gegevens van per-
soonlijke aard die de gezondheid betreffen in het geautomatiseerd archief 
gebeurt op niet rechtstreeks toegankelijke informatiedragers; 
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 11° de personen, hun aangestelden of lasthebbers die de werking van een 
geautomatiseerde verwerking van sociale gegevens van het netwerk op-
zettelijk hebben belemmerd of aangetast, of het geheel of een deel van 
dergelijke verwerking, inzonderheid de daarin voorkomende gegevens of 
programma's, opzettelijk hebben beschadigd of vernietigd. 

 
Art. 63 Gewijzigd bij de wetten van 6 augustus 1990, art. 4, 26 juni 2000, art. 2 en 26 

februari 2003, art. 14. 
 
 Worden gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot één jaar en 

een geldboete van tweehonderd tot tienduizend euro, of met één van die straf-
fen alleen : 

 
 1° de natuurlijke personen die betrokken zijn bij de inzameling, de verwer-

king, de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard of ken-
nis hebben van dergelijke gegevens en in strijd met de bepalingen van ar-
tikel 28, hun plicht niet zijn nagekomen om het vertrouwelijk karakter er-
van te eerbiedigen buiten de gevallen bepaald door de wet; 

 
 2° de personen, hun aangestelden of lasthebbers, door de Koning aange-

wezen op grond van artikel 29 om de gegevensbanken van de Kruispunt-
bank, de sociale-gegevensbanken of de sociale gegevens van persoonlij-
ke aard die erin worden bewaard te vernietigen of te doen vernietigen, die 
met opzet hun opdracht hetzij niet hebben uitgevoerd hetzij hebben uit-
gevoerd zonder de vastgestelde voorwaarden en modaliteiten na te le-
ven; 

 
 3° de personen, hun aangestelden of lasthebbers die, zonder daartoe door 

de Koning te zijn aangewezen, met opzet de gegevensbanken van de 
Kruispuntbank, de sociale-gegevensbanken of de sociale gegevens van 
persoonlijke aard die erin worden bewaard, hebben vernietigd of doen 
vernietigen, al dan niet met inachtname van de krachtens artikel 29 vast-
gestelde voorwaarden en modaliteiten; 

 
 4° de personen, hun aangestelden of lasthebbers die in strijd met de bepa-

lingen van artikel 49, eerste lid, op om het even welke manier het recht 
om zich tot het sectoraal comité van de sociale zekerheid te wenden 
hebben verhinderd of degenen die van dat recht gebruik hebben gemaakt 
of gebruik wilden maken, bedreigd hebben; 

 
 5° de Voorzitter en de leden van het sectoraal comité van de sociale zeker-

heid die, in strijd met de bepalingen van artikel 49, tweede lid, de naam 
van de persoon hebben bekendgemaakt die zich tot het sectoraal comité 
van de sociale zekerheid heeft gewend of onthuld hebben dat het secto-
raal comité van de sociale zekerheid op deze wijze gevat werd; 

 
 6° de instellingen van sociale zekerheid, hun aangestelden of lasthebbers 

die de opdrachten van de sociale inspecteurs gegeven in toepassing van 
artikel 54, eerste lid, 3°, niet hebben uitgevoerd; 

 
 7° de sociale inspecteurs die, in strijd met de bepalingen van artikel 58, zelfs 

voor de rechtbanken, de naam hebben bekend gemaakt van degene die 
een klacht heeft ingediend, of onthuld hebben dat er ingevolge een klacht 
een onderzoek ingesteld werd; 
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 8° de personen, hun aangestelden of lasthebbers die, met een bedrieglijk 
opzet of teneinde schade te berokkenen, zich toegang verschaft hebben 
of zich gehandhaafd hebben in het geheel of in een deel van een geau-
tomatiseerde verwerking van sociale gegevens van het netwerk, gege-
vens in het netwerk hebben ingevoerd of de daarin vervatte gegevens 
alsook de verwerkings- of overbrengingswijzen hebben uitgewist of gewij-
zigd, de werking van een geautomatiseerde verwerking van sociale ge-
gevens van het netwerk hebben belemmerd of aangetast of het geheel of 
een deel van dergelijke verwerking, inzonderheid de daarin voorkomende 
gegevens of programma's, beschadigd of vernietigd hebben; 

 
 9° de personen, hun aangestelden of lasthebbers, die het krachtens deze 

wet en haar uitvoeringsmaatregelen ingestelde, al dan niet strafrechtelijke 
toezicht, hebben verhinderd. 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid, 9°, is er nochtans geen inbreuk wanneer 

de verhindering van het toezicht uitgaat van een geneesheer die het medisch 
geheim als rechtvaardiging inroept en de rechter deze rechtvaardiging gegrond 
acht. Teneinde na te gaan of de ingeroepen rechtvaardiging gegrond is, kan de 
rechter als expert een lid van de raad van de orde der geneesheren van het 
ambtsgebied aanduiden. 

 
Art. 64 Wanneer meerdere feiten inbreuken vormen op de bepalingen van deze wet of 

haar uitvoeringsmaatregelen, worden alle straffen samengevoegd zonder dat 
zij nochtans het dubbele van het maximum van de zwaarste straf te boven mo-
gen gaan. 

 
Art. 65 In geval van inbreuk op een bepaling van deze wet of van haar uitvoerings-

maatregelen binnen de drie jaar volgend op de definitief geworden correctione-
le beslissing kan de straf op het dubbele van het maximum worden gebracht. 

 
Art. 66 Opgeheven bij de wet van 12 augustus 2000, art. 103 
 
Art. 67 Gewijzigd bij de wet van 12 augustus 2000, art. 104 
 
 Wanneer de schade, die door een inbreuk eventueel aan een derde werd be-

rokkend, geheel werd vergoed, kan de arbeidsauditeur, wanneer hij meent en-
kel de geldboete of de geldboete en de verbeurdverklaring te moeten vorderen, 
de overtreder verzoeken een bepaalde som te storten aan het Bestuur van de 
Belasting op de Toegevoegde Waarde, der Registratie en Domeinen. 

 
 De arbeidsauditeur bepaalt de modaliteiten en de termijn van de betaling. Deze 

termijn bedraagt minstens acht dagen en hoogstens zes maand; hij kan uitzon-
derlijk worden verlengd tot twaalf maand. 

 
 De som bedoeld in het eerste lid mag niet hoger zijn dan het maximum van de 

toepasbare geldboete, verhoogd met de opdeciemen en, indien daartoe aan-
leiding bestaat, vermenigvuldigd met het aantal werknemers betrokken bij de 
inbreuk; zij mag niet minder bedragen dan het vierde van de minimumgeldboe-
te bedoeld, naargelang het geval, in de artikelen 61, 62 en 63 en verhoogd met 
de opdeciemen. 

 
 Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig § 1, vierde lid en volgende, 

en § 2 van het artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering. 
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Art. 68 De strafvordering verjaart door verloop van drie jaar te rekenen van de dag 
waarop de inbreuk is gepleegd. 

 
Art. 69 De straf verjaart door verloop van drie jaar te rekenen van de dagtekening van 

het arrest of het vonnis waarbij zij is uitgesproken. 
 
Art. 70 De personen zijn burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de boeten 

waartoe hun aangestelden of lasthebbers zijn veroordeeld. 
 
Art. 71 Onverminderd het bepaalde in artikel 64 van deze wet, zijn alle bepalingen van 

Boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, doch 
met uitzondering van hoofdstuk V, van toepassing op de inbreuken omschre-
ven in deze wet. 

 
 HOOFDSTUK VIII. Wijzigende bepalingen 
 
Art. 81 De Koning kan de bestaande wetsbepalingen wijzigen ten einde de tekst ervan 

in overeenstemming te brengen met de bepalingen van deze wet. 
 
 HOOFDSTUK IX. Opheffings-, overgangs- en slotbepalingen 
 
 Afdeling l. Opheffingsbepalingen 
 
 Afdeling 2. Overgangsbepalingen 
 
 Afdeling 3. Slotbepalingen 
 
Art. 92 Gewijzigd bij de wet van 20 juli 1991, art. 59 en opgeheven bij de wet van 8 

december 1992, art. 49, 3°. 
 
Art. 92bis Ingevoegd bij de wet van 20 juli 1991, art. 60 en opgeheven bij de wet van 8 

december 1992, art. 49, 4°. 
 
Art. 93 De Koning kan, ter gelegenheid van een eventuele codificatie van het geheel of 

een deel van de sociale zekerheid, bij in Ministerraad overlegd besluit, de be-
palingen van deze wet integreren in de codificatie, door de terminologie van 
deze wet in overeenstemming te brengen met de terminologie van de codifica-
tie, maar zonder de inhoud van deze wet te wijzigen of aan de daarin vervatte 
beginselen te raken. 

 
 Het ontwerp van koninklijk besluit bedoeld in het eerste lid zal voor advies wor-

den voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad of, in voorkomend geval, aan de 
Hoge Raad voor de Middenstand; het zal het voorwerp uitmaken van een 
wetsontwerp tot bekrachtiging voor te leggen aan de wetgevende Kamers, na 
advies van de Raad van State. 

 
 De codificatie heeft uitwerking nadat zij bij wet is bekrachtigd, met ingang van 

de dag welke in die wet wordt bepaald. 
 
Art. 94 De bepalingen van deze wet treden in werking voor het geheel of een deel van 

de sociale zekerheid, op de door de Koning bepaalde datum, bij een in Minis-
terraad overlegd besluit, na advies van de Nationale Arbeidsraad of, in voor-
komend geval, van de Hoge Raad voor de Middenstand, zonder dat deze in-
werkingtreding mag plaatsvinden vóór de eerste dag van de derde maand vol-
gend op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad. 
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1  Gewijzigd met uitwerking op 1 januari 1997. 
2  Koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van 

persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid (B.S. 3 april 1997). 
3  Koninklijk besluit van 8 mei 1992 betreffende de mededeling van bepaalde sociale gegevens van 

persoonlijke aard binnen het netwerk van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (B.S. 27 mei 
1992), opgeheven en vervangen door het Koninklijk besluit van 4 februari 1997 (B.S. 3 april 1997) ; 
zie voetnoot (2). 

4  Het koninklijk besluit van 16 oktober 1998 treedt in werking op 1 oktober 1998 en houdt op van kracht 
te zijn op 30 juni 1999. De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit de toepassing van dit 
besluit verlengen voor opeenvolgende periodes van één jaar. (K.B. 16 oktober 1998, art. 2 - B.S. 7 
november). 

5  Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de 
instellingen van sociale zekerheid (B.S. 21 augustus 1993). 
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Wet van 18 juli 1990  
(Staatsblad 23 augustus) 
 
tot toekenning aan de geneesheren-specialisten van een bijkomende bonificatie inzake pensi-
oenen. 
 

- UITTREKSEL - 
 
 ...... 
 
Art. 5 § 1. De op de datum van de inwerkingtreding van deze wet lopende rustpensioenen 

worden op aanvraag van de belanghebbenden herzien, rekening houdend met de 
nieuwe bepalingen die worden ingevoegd door de artikelen 1 en 3. Hetzelfde geldt 
voor de overlevingspensioenen die zijn toegekend met toepassing van de wet van 
15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. 

 
 § 2. De in § 1 bedoelde aanvraag tot herziening moet worden gericht aan de over-

heid die de pensioenregeling waaraan de belanghebbenden zijn onderworpen, be-
heert. Ze heeft uitwerking op de eerste dag van de maand volgend op die gedurende 
welke ze wordt ingediend. Indien ze echter ingediend wordt vóór het verstrijken van 
de zesde maand volgend op die gedurende welke deze wet in het Belgisch Staats-
blad is bekendgemaakt, heeft ze uitwerking op de datum van inwerkingtreding van 
deze wet. 

 
 § 3. Het herziene bedrag wordt verkregen door het nominale bedrag van het pensi-

oen dat van kracht is op de vooravond van de datum waarop de herziening uitwer-
king moet hebben, te vermenigvuldigen met de verhouding tussen het nominale be-
drag dat het pensioen oorspronkelijk zou hebben bereikt indien het was vastgesteld 
rekening houdend met de bonificatie, en het oorspronkelijke nominale bedrag. 

 
 Deze verhouding wordt vastgesteld tot en met de vierde decimaal. Voor het vaststel-

len ervan wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de wijzigingen in de 
duur van de in aanmerking komende diensten of van de eraan verbonden tantièmes, 
die zich hebben voorgedaan tussen de ingangsdatum van het pensioen en de datum 
waarop de herziening uitwerking heeft. 

 
Art. 6 Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die geduren-

de welke ze in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 
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Organieke wet van 27 december 1990  
(Staatsblad 12 januari 1991) 
 
houdende oprichting van begrotingsfondsen. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 22 februari 1998 (Staatsbl. 3 maart - eerste uitgave), de program-
mawet van 30 december 2001 (Staatsbl. 31 december), de wetten van 4 maart 2004 (Staatsbl. 
26 maart - derde uitgave), 17 september 2005 (Staatsbl. 6 oktober) en 28 april 2010 (Staatsbl. 
10 mei) 
 
Art. 1 De fondsen die zijn ingeschreven op de tabel gevoegd bij deze wet, met vermelding 

van de aard van de toegewezen ontvangsten en het voorwerp van de gemachtigde 
uitgaven, zijn begrotingsfondsen in de zin van artikel 19 van de wet van 28 juni 1963 
tot wijziging en aanvulling van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. 

 
 De wettelijke en reglementaire bepalingen die betrekking hebben op de in het vorige 

lid bedoelde begrotingsfondsen, blijven gelden voor zover ze niet strijdig zijn met de 
bepalingen van deze organieke wet, noch met deze van het artikel 19 van de wet 
van 28 juni 1963. 

 
 De Koning kan de gehandhaafde bepalingen coördineren. 
 
 De Koning kan in de bij deze wet gevoegde tabel de nodige wijzigingen aanbrengen 

om ze in overeenstemming te brengen ter gelegenheid van de wijziging of de ver-
vanging van een wet. 

 
Art. 2 Aan het Overlevingsfonds voor de Derde Wereld wordt de toelating verleend te wer-

ken met vastleggingsmachtigingen. 
 
Art. 3 In de jaarlijkse Rijksmiddelen- en algemene uitgavenbegroting moeten de fondsen 

die bij deze wet worden opgericht in de rubriek 16 - Landsverdediging, uitgesplitst 
worden op een zodanige manier dat er tegenover ieder van die fondsen telkens een 
programma staat. 

 
Art. 4 § 1. De begrotingsfondsen opgenomen in de bij deze wet gevoegde tabel die in de 

plaats komen van fondsen van de afzonderlijke sectie van de algemene uitgavenbe-
groting van het jaar 1990, zullen vanaf 1 januari 1991 kunnen beschikken over de 
saldi van de vastleggings- en ordonnanceringsmiddelen van genoemde fondsen op 
31 december 1990. 

 
 § 2.  Uiterlijk tot 31 december 1995 kan het fonds betreffende de rustpensioenen van 

het personeel van de instellingen van openbaar nut een debetsaldo vertonen, dat 
beperkt wordt tot het bedrag dat zal worden bereikt op 31 december 1990. 

 
 § 3.  De saldi op 31 december 1990 van de fondsen van de afzonderlijke sectie die 

vanaf 1 januari 1991 omgevormd worden in een thesaurierekening voor orde, mogen 
ten laste van deze rekeningen aangewend worden. 

 
Art. 5 § 1. De op 31 december 1990 nog uitstaande vastleggingen op de begrotingsfond-

sen van de afzonderlijke sectie van de begroting van de Staat, mogen vanaf het be-
grotingsjaar 1991 op de volgende wijze aangezuiverd worden : 

 
 1° voor de afgeschafte fondsen, ten laste van gesplitste of niet-gesplitste kredie-

ten ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting; 
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 2° voor de fondsen die in toepassing van het artikel 1 van deze wet omgevormd 
werden tot organieke fondsen, ten laste van de variabele kredieten, ingeschre-
ven in de algemene uitgavenbegroting; 

 
 3° voor de fondsen die overgaan in een thesaurierekening voor orde, ten laste 

van de tegoeden van dezelfde rekeningen; 
 
 4° voor de fondsen met vastleggingsmachtiging, als ze worden afgeschaft ten 

laste van gesplitste of niet-gesplitste kredieten en, als ze worden behouden, 
ten laste van veranderlijke kredieten die zijn ingeschreven in de algemene uit-
gavenbegroting. 

 
 § 2. De op 31 december 1990 bestaande saldi van de wederbeleggingsfondsen van 

het Ministerie van Landsverdediging, mogen, volgens de behoeften, verdeeld wor-
den over de verschillende programma's van de begroting van dat departement. 

 
Art. 6 Deze wet treedt in werking op 1 januari 1991. 
 
 

TABEL GEVOEGD BIJ DE WET 
 
Benaming van het orga-

niek begrotingsfonds 
Aard van de toegewezen ontvang-

sten 
Aard van de gemachtigde uit-

gaven 
   

De rubrieken van de tabel worden opgeheven bij de wet van 28 april 2010, art. 145 § 2, art. 146 
§ 2 en art. 147 § 2 (met ingang van 18 januari 2008) 
 
 



 

© PDOS – juli 2007  

Wet van 29 december 1990  
(Staatsblad 9 januari 1991) 
 
houdende sociale bepalingen. 
 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL III. PENSIOENEN 
 
 HOOFDSTUK IV. Maatregelen betreffende de pensioenen van de openbare sec-

tor 
 
 Afdeling 1. Wijzigingen van de tenlasteneming van de pensioenen toegekend 

met toepassing van de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het 
personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun recht-
hebbenden 

 
Art. 188 Wijzigt art. 12, § 1, vierde lid van de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen 

van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun 
rechthebbenden. 

 
Art. 189 Voegt een artikel 12bis in in de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van 

het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechtheb-
benden. 

 
 Afdeling 2. Vervroegd pensioen voor het wetenschappelijk, administratief, 

meesters-, vak- en dienstpersoneel van de universiteiten die aan een sane-
rings- of herstructureringsplan onderworpen zijn 

 (Opgeheven bij de wet van 25 april 2007, art. 67, 2°) 
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Wet van 18 februari 1991  
(Staatsblad 7 maart) 
 
betreffende de morele consulenten bij de Krijgsmacht, die tot de niet-confessionele Gemeen-
schap van België behoren. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Morele consulenten worden aan de Krijgsmacht toegevoegd om te beantwoorden 

aan de levensbeschouwelijke en morele opvattingen van de leden van de Militaire 
Gemeenschap, die tot de niet-confessionele Gemeenschap van België behoren. 

 
 ...... 
 
Art. 2 ...... 
 
 De morele consulenten zijn burgers die uit organiek oogpunt aan het leger zijn toe-

gevoegd; zij hebben niet de hoedanigheid van militair en worden evenmin geacht 
rijksambtenaren te zijn. 

 
 ...... 
 
Art. 8 De wetgeving betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor onge-

vallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector 
is op de morele consulenten toepasselijk. 

 
 ...... 
 
Art. 9 Inzake rust- en overlevingspensioenen zijn de wetten en reglementen betreffende de 

rust- en overlevingspensioenen van het burgerpersoneel van de Staat met inbegrip 
van het koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensi-
oenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van de Staat, 
op de morele consulenten toepasselijk.  
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Wet van 21 maart 1991  
(Staatsblad 27 maart) 
 
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 6 augustus 1993 (Staatsbl. 9 augustus), 21 december 1994 
(Staatsbl. 23 december), 20 december 1995 (Staatsbl. 23 december), 19 december 1997 
(Staatsbl. 30 december, eerste editie), het K.B. van 2 april 1998 (Staatsbl. 11 april), de pro-
grammawet van 2 augustus 2002 (Staatsbl. 29 augustus, tweede uitgave), de wet van 11 de-
cember 2003 (Staatsbl. 15 december - tweede uitgave), de K.B.'s van 27 mei 2004 (Staatsbl. 24 
juni), 22 december 2004 (Staatsbl. 27 december - tweede uitgave), de programmawet van 27 
december 2004 (Staatsbl. 31 december - tweede uitgave), het K.B. van 27 december 2004 
(Staatsbl. 31 december - derde uitgave) en de wetten van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - 
tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart) en 21 december 2006 (Staatsbl. 23 januari 2007 – 
tweede uitgave). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL I. DE AUTONOME OVERHEIDSBEDRIJVEN 
 
 HOOFDSTUK X. De ombudsdiensten 
 (Opschrift vervangen bij de wet van 19 december 1997, art. 2) 
 
 Afdeling I. Bevoegdheid van de dienst "ombudsman" 
 
Art. 43 Gewijzigd bij de wet van 19 december 1997, art. 3. 
 
 § 1. Er wordt bij elk autonoom overheidsbedrijf met uitzondering van Belgacom 

of, in voorkomend geval, bij elke groep van verbonden autonome overheidsbe-
drijven een dienst "ombudsman" opgericht, ... 

 
Art. 43bis Ingevoegd bij de wet van 19 december 1997, art. 4. 
 
 § 1. Er wordt bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 

een ombudsdienst voor telecommunicatie opgericht, ... 
 
 Afdeling II. Samenstelling en werking van de dienst "ombudsman" 
 
Art.44bis Ingevoegd bij de wet van 6 augustus 1993, art. 88 en gewijzigd bij de wetten 

van 20 december 1995, art. 54 en 19 december 1997, art. 6. 
 
 § 4. De wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidson-

gevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroeps-
ziekten in de overheidssector, is van toepassing op de leden van de diensten 
"ombudsman" opgericht bij de autonome overheidsbedrijven en op de leden 
van de ombudsdienst voor telecommunicatie. 

 
 De renten en vergoedingen, alsook de procedurekosten, behalve bij roekeloze 

en tergende vordering, komen ten laste van het overheidsbedrijf en wat betreft 
de ombudsdienst voor telecommunicatie ten laste van het Belgisch Instituut 
voor postdiensten en telecommunicatie, opgericht bij artikel 71 van deze wet. 
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Art.44ter Ingevoegd bij de wet van 6 augustus 1993, art. 88 en gewijzigd bij de wetten 
van 19 december 1997, art. 7 en van 21 december 2006, art. 7. 

 
 § 1. De autonome overheidsbedrijven verzekeren aan de leden van hun dienst 

"ombudsman" een rustpensioen. De regels die de toekenningsvoorwaarden en 
de wijze van berekening van de pensioenen van de ambtenaren van het Alge-
meen Rijksbestuur beheersen, zijn op dit pensioen van toepassing. Elk auto-
noom overheidsbedrijf draagt de lasten van de pensioenen toegekend aan de 
leden van zijn dienst "ombudsman". 

 
 Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie draagt de lasten 

van de pensioenen die zijn toegekend aan de leden van de ombudsdienst voor 
telecommunicatie en de ombudsdienst voor de postsector enkel voor de jaren 
die bij de ombudsdienst voor telecommunicatie zijn gepresteerd. 

 
 § 2. De rechthebbenden van de personen bedoeld bij § 1 kunnen hun recht op 

een overlevingspensioen ten laste van de Schatkist doen gelden volgens de 
regels die de toekenning en de wijze van berekening van de pensioenen van 
de rechthebbenden van de ambtenaren van het Algemeen Rijksbestuur be-
heersen. Dit pensioen wordt gefinancierd door een persoonlijke bijdrage ten 
laste van de leden van de dienst "ombudsman" die gelijk is aan deze waarin ar-
tikel 60 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering 
in de pensioenregelingen, voorziet. Deze bijdrage is onderworpen aan de re-
gels waarin de artikelen 61 en 61bis van bovengenoemde wet van 15 mei 1984 
voorzien. 

 
 § 3. Voor de opvorderbaarheid van het recht op de bij §§ 1 en 2 bedoelde pen-

sioenen en de berekening ervan, komen enkel de gepresteerde diensten als lid 
van de dienst "ombudsman" in aanmerking. 

 
 Dezelfde diensten mogen niet in aanmerking genomen worden noch voor het 

ontstaan van het recht op een ander pensioen van de overheidssector, noch 
voor de berekening daarvan. 

 
Art. 46bis Ingevoegd bij de wet van 19 december 1997, art. 10, gewijzigd bij de wet van 

11 december 2003, art. 15 en aangevuld bij de wet van 21 december 2006, 
art. 10. 

 
 § 1. De personen die ter beschikking zijn gesteld van de dienst "Ombudsman" 

opgericht bij Belgacom en waarvan de lijst door de minister die bevoegd is voor 
telecommunicatie vastgesteld wordt, worden behoudens hun verzet, overge-
dragen aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie met 
uitwerking op 1 januari 1998 en volgens de door de Koning bepaalde nadere 
regels. 

 
 § 2. De bij Belgacom vastbenoemde statutaire ambtenaren worden tot ambte-

naar benoemd van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunica-
tie. 

 
 ... 
 
 § 3. Vervangen bij de wet van 11 december 2003, art. 15 (1).  
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 Voor de berekening van het pensioen van de personeelsleden overgedragen 
overeenkomstig dit artikel, worden de bij Belgacom verrichte diensten be-
schouwd als diensten verricht bij de federale Staat. 

 
 ... 
 
 § 6. Ingevoegd bij de wet van 21 december 2006, art. 10 
 
 Zolang de personeelsleden te beschikking staan van de ombudsdienst voor 

telecommunicatie behouden zij hun statutaire situatie inzake beloning inclusief 
hun beheerstoelage, anciënniteit, bevordering en pensioen die zij bij het Bel-
gisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie bezitten. (2) 

 
 TITEL II. HERVORMING VAN DE REGIE VAN TELEGRAAF EN TELEFOON 
 
 HOOFDSTUK I. Benaming 
 
Art. 55 Onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel 119 van deze wet worden de 

woorden "Regie van telegraaf en telefoon" en "Regie" wanneer hiermee de 
Regie van telegraaf en telefoon bedoeld wordt, vervangen door het woord 
"BELGACOM" in alle wetten en reglementen. 

 
 HOOFDSTUK IV. Bestuur 
 
Art. 59/6 Ingevoegd bij de wet van 21 december 1994, art. 205, aangevuld bij de wet 

van 20 december 1995, art. 55, gewijzigd bij de programmawet van 2 augustus 
2002, art. 59 en opgeheven bij de wet van 11 december 2003, art. 16 (1). 

 
 TITEL VI. BELGOCONTROL 
 (Vervangen door het K.B. van 2 april 1998, art. 32) 
 
 HOOFDSTUK I. Doel en taken van openbare dienst 
 
Art. 169 Belgocontrol is een autonoom overheidsbedrijf dat ressorteert onder de minis-

ter tot wiens bevoegdheid het vervoer behoort. 
 
... 
 
Art. 172bis Ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2004, art. 317. 
 
 Buiten de toepassing van de bepalingen bedoeld in artikel 38, §§ 1, 2 en 3, kan 

de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, ertoe be-
sluiten dat het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol in een naamloze ven-
nootschap van publiek recht wordt omgezet onder de voorwaarden en met de 
statuten die Hij vaststelt. De §§ 4, 5 en 6 zijn op een dergelijke omzetting van 
toepassing. Een bedrijfsrevisor aangeduid door de minister onder wie Belgo-
control ressorteert, brengt verslag uit over een staat waarin activa en passiva 
zijn samengevat en waarin het bedrag van het maatschappelijk kapitaal na 
omzetting wordt aangegeven. Dat bedrag mag niet hoger zijn dan de netto-
activa zoals ze uit voormelde staat blijken die door de raad van bestuur of door 
de revisor aangeduid door de minister, wordt vastgesteld. De besluiten van de 
bedrijfsrevisor worden in het verslag aan de Koning opgenomen. 

 
... 
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 HOOFDSTUK III. Personeel 
 
... 
 
Art. 176  Vervangen bij het K.B. van 2 april 1998, art. 32 (3) en gewijzigd bij het K.B. van 

27 december 2004, art. 1, 2, 3, 4 en 5 (4) en de wet van 12 januari 2006, art. 
47. 

 
 § 1. Wijzigt art. 7 van het K.B. nr. 117 van 27 februari 1935. 
 
 § 2. Vervangen bij het K.B. van 27 december 2004, art. 1 (5) en gewijzigd bij de 

wet van 12 januari 2006, art. 47, 1°. 
 
 § 2.1. Voor de toepassing van deze paragraaf en de volgende paragrafen 

wordt verstaan onder : 
 
 1° "de personeelsleden" : de personeelsleden van Belgocontrol en de per-

soneelsleden van de voormalige Regie der Luchtwegen die niet tewerk-
gesteld waren in de diensten belast met grondactiviteiten, titularis van 
een vaste benoeming of een daarmee gelijkgestelde benoeming door of 
krachtens een wet. 

 
 2° "de Pensioendienst" : de Pensioendienst voor de overheidssector. 
 
 § 2.2. De personeelsleden genieten, met ingang van 1 januari 2005, een rust-

pensioen ten laste van de Staatskas onder dezelfde voorwaarden en volgens 
dezelfde regels als de rijksambtenaren. 

 
 § 3. Vervangen bij het K.B. van 27 december 2004, art. 2 (5). 
 
 Belgocontrol zal een totaal bedrag van 190.897.114 euro overmaken ten gun-

ste van de Staat, op of voor 31 december 2004, om middernacht. Deze eenma-
lige patronale bijdrage is een gewone sociale zekerheidsbijdrage ter compen-
satie van de opgebouwde rustpensioenrechten tot en met 31 december 2004 
van de op dat ogenblik gepensioneerden alsook van diegenen die het bedrijf 
verlaten hebben en uitgestelde pensioenrechten hebben opgebouwd en van de 
luchtverkeersleiders die in verplichte disponibiliteit voor functionele ongeschikt-
heid zijn. In voorkomend geval kan de Koning voor het geheel of een gedeelte 
van de betalingen deze vervaldag uitstellen met een maximale periode van 
veertien dagen en de nadere regels bepalen die gepaard gaan met deze ver-
lenging. 

 
 Belgocontrol wordt gemachtigd om onder staatswaarborg een lening af te slui-

ten overeenstemmend met het verschil tussen het bedrag bedoeld in lid 1 en 
het bedrag van de door Belgocontrol aangelegde voorzieningen. Dat verschil 
tussen het bedrag bedoeld in lid 1 en het bedrag van de door Belgocontrol 
aangelegde voorzieningen voor de pensioenverplichtingen zijn voor Belgocon-
trol te beschouwen als herstuctureringskosten die overeenkomstig artikel 58 
van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek 
van vennootschappen, onder de activa kunnen worden opgenomen. In afwij-
king van artikel 59 van voormeld koninklijk besluit, kan Belgocontrol deze geac-
tiveerde kosten afschrijven per jaarlijkse tranches van ten minste 10 %. 

 
 In afwijking van artikel 12, § 2, 2°, is Belgocontrol niet onderworpen aan het 

koninklijk besluit nr. 517 van 31 maart 1987 ter invoering van een jaarlijkse 
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premie op de door de Staat gewaarborgde nieuwe verbintenissen van bepaal-
de instellingen van de openbare sector voor elke lening aangegaan in het ka-
der van de betalingsverplichtingen bedoeld in het eerste lid aan de Staat. 

 
 De Koning kan bepalen dat de in het eerste lid bedoelde betaling geheel of 

gedeeltelijk kan worden uitgevoerd door overdracht aan de Staat van door de 
Koning op voorstel van de Minister van Financiën aan te duiden financiële in-
strumenten. 

 
 § 4. Vervangen bij het K.B. van 27 december 2004, art. 3 (6). 
 
 Belgocontrol is vanaf de voor januari 2005 verschuldigde bezoldiging een pa-

tronale bijdrage verschuldigd gelijk aan 35 %. Deze patronale bijdrage wordt 
vastgesteld op basis van de wedden evenals de andere bezoldigingselementen 
die in aanmerking genomen worden voor de berekening van het rustpensioen. 
De bepalingen van de artikelen 61 en 61bis van voormelde wet van 15 mei 
1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen zijn 
toepasselijk op de bovenvermelde patronale bijdrage. 

 
 Het percentage voorzien in het eerste lid kan worden herzien in overleg met 

Belgocontrol indien de pensioenregelgeving toepasselijk op 31 december 2004 
op basis waarvan dit percentage werd vastgesteld, zou worden gewijzigd of in-
dien het aantal en de samenstelling van de statutaire aanwervingen afwijken 
van de hypothese aangenomen voor de berekeningsbasis. 

 
 De patronale bijdrage bedoeld in lid 1 is een gewone sociale zekerheidsbijdra-

ge. 
 
 § 5. Vervangen bij het K.B. van 27 december 2004, art. 4 (6) en gewijzigd bij 

de wet van 12 januari 2006, art. 47, 2°. 
 
 § 5.1. Indien op enig tijdstip na 1 januari 2005 de pensioenverplichtingen toe-

nemen of verminderen tengevolge van een initiatief van Belgocontrol, dan zal 
Belgocontrol aan de Pensioendienst voor de overheidssector of zal de Pensi-
oendienst voor de overheidssector aan Belgocontrol, een compensatiebetaling 
moeten verrichten. 

 
 § 5.2. De situaties bedoeld in § 5.1 zijn : 
 
 a) Elke wijziging aangebracht vanaf 1 januari 2005 op initiatief van Belgo-

control aan het geldelijk statuut die een verhoging van de rustpensioenen 
tot gevolg heeft ingevolge de toepassing van artikel 12 van de wet van 9 
juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- 
en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector; 

 
 b) Individuele reële weddeverhogingen bovenop de individuele baremieke 

weddeëvolutie die gebruikt is voor de actuariële berekeningen per 31 de-
cember 2004 en bovenop de inflatie; 

 
 c) Sociale plannen. 
 
 § 5.3. De compensatiebetalingen waarvan sprake in § 5.1 die verschuldigd zijn 

in de gevallen opgesomd onder § 5.2 worden berekend en beperkt als volgt : 
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 A. In het geval bedoeld in § 5.2, a, betaalt Belgocontrol voor de onmiddellij-
ke en uitgestelde rustpensioenen van de gewezen personeelsleden aan 
de Pensioendienst voor de overheidssector de actuele waarde van de 
verhoging van de rustpensioenen. Deze compensatiebetaling is verschul-
digd op het ogenblik dat de verhoging effectief voor het eerst wordt uitbe-
taald aan de begunstigden en alleen op de dan lopende rustpensioenen. 

 
 B. In het geval bedoeld in § 5.2, b, is een compensatiebetaling verschuldigd 

voor elk nieuw onmiddellijk rustpensioen toegekend vanaf 1 januari 2005, 
op het verschil tussen het effectief toegekende rustpensioen uitgedrukt 
aan index 138,01 en het rustpensioen vastgesteld op identiek dezelfde 
basis, maar met een gemiddelde wedde die het resultaat is van de nor-
male evolutie van het statutair personeelslid doorheen de weddenschalen 
aan index 138,01 toepasselijk bij Belgocontrol op 1 januari 2005 en reke-
ning houdend met de gekende promoties op die datum. De gekapitali-
seerde waarde van de bijdragen die betaald zijn ingevolge § 4 op het ver-
schil tussen de wedde die bij normale evolutie was toepasselijk geweest 
en de reëel uitbetaalde verhoogde wedde, wordt voor de berekening van 
de compensatiebetalingen desgevallend verschuldigd door Belgocontrol 
in mindering gebracht. 

 
  Indien de referteperiode voor de berekening van het rustpensioen zich 

geheel of gedeeltelijk bevindt vóór 1 januari 2005, dan zal het theoretisch 
pensioen voor dit deel van de referteperiode berekend worden op de reë-
le wedden voor die periode. 

 
  Indien het personeelslid in dienst is getreden ten vroegste op 1 januari 

2005 dan wordt voor de bepaling van de gemiddelde wedde die het resul-
taat is van de normale evolutie van het personeelslid doorheen de wed-
denschalen aan index 138,01 toepasselijk bij Belgocontrol op 1 januari 
2005, ervan uitgegaan dat op hem deze weddenschalen en deze normale 
evolutie toepasselijk waren op het moment van zijn aanwerving. 

 
  Indien het effectief toegekende rustpensioen hoger is dan het theoretisch 

pensioen zoals hierboven omschreven, is Belgocontrol de actuele waarde 
van het verschil verschuldigd na toepassing van hoger vermelde aftrek. 
Deze actuele waarde, waarvan de berekeningswijze wordt vastgesteld 
door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, dient te worden 
betaald aan de Pensioendienst voor de overheidssector. 

 
  Indien het effectief toegekende rustpensioen lager is dan het theoretisch 

pensioen, zal de Pensioendienst voor de overheidssector de actuele 
waarde van het verschil verschuldigd zijn aan Belgocontrol. 

 
 C. In het geval bedoeld in § 5.2, c, zal, indien Belgocontrol vanaf 1 januari 

2005 een nieuwe vorm van verlof voorafgaandelijk aan de pensionering 
toestaat, Belgocontrol de patronale bijdrage zoals omschreven in § 4 die-
nen te betalen op het onverminderd bedrag van de wedde dat dient voor 
de berekening van het pensioenbedrag. Voor de periodes die ingevolge 
de toepassing van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 be-
treffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de 
pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten of inge-
volge andere soortgelijke regelingen geheel of gedeeltelijk buiten de pen-
sioenberekening vallen, is geen of slechts een pro rata patronale bijdrage 
verschuldigd. 
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 § 5.4. De compensatiebetalingen waarvan sprake in §§ 5.1 tot en met 5.3 die-

nen te worden beschouwd als gewone sociale zekerheidsbijdragen. 
 
 § 5.5. De actuariële factoren op grond waarvan de actuele waarde en de geka-

pitaliseerde waarde worden berekend zullen bij koninklijk besluit overlegd in 
Ministerraad. 

 
 § 5.6. De nadere regels van betaling worden in uitvoering van dit besluit bij 

koninklijk besluit bepaald. 
 
 § 6. Ingevoegd bij het K.B. van 27 december 2004, art. 5 (6). 
 
 Artikel 12bis van de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het 

personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun recht-
hebbenden is niet van toepassing op de herstructurering van de pensioenver-
plichtingen van Belgocontrol. 

 
 TITEL VII. BRUSSELS INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY 
 (Ingevoegd bij het K.B. van 2 april 1998, art. 10) 
 
 ... 
 
 HOOFDSTUK III. Personeel 
 
... 
 
Art. 190  Ingevoegd bij het K.B. van 2 april 1998, art. 10  en gewijzigd bij de program-

mawet van 2 augustus 2002, art. 60 en het K.B. van 22 december 2004, art. 
14. 

 
 § 1.Wijzigt art. 7 van het K.B. nr. 117 van 27 februari 1935. 
 
 § 2. Gewijzigd bij de programmawet van 2 augustus 2002, art. 60 en opgehe-

ven bij het K.B. van 22 december 2004, art. 14 (6). 
 
Art. 191 Ingevoegd bij het K.B. van 2 april 1998, art. 10, gewijzigd bij de programmawet 

van 2 augustus 2002, art. 61, het K.B. van 27 mei 2004, art. 52 en opgeheven 
bij het K.B. van 22 december 2004, art. 15 (6). 

 
 
                                                 
1  Met ingang van 31 december 2003. 
2  Met ingang van 2 februari 2007 
3  Met ingang van 1 oktober 1998 
4  Het K.B. van 27 december 2004 tot herstructurering van de wettelijke pensioenverplichtingen van 

Belgocontrol werd bekrachtigd bij art. 42 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen 
(B.S. 29 juli - derde uitgave). 

5  Met ingang van 31 december 2004. 
6  Met ingang van 1 januari 2005. 



 

© PDOS – augustus 2006  

Wet van 21 mei 1991  
(Staatsblad 20 juni). 
 
houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare 
sector. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 20 juli 1991 (Staatsbl. 1 augustus), 19 mei 1998 (Staatsbl. 5 au-
gustus), 12 augustus 2000 (Staatsbl. 31 augustus), 3 februari 2003 (Staatsbl. 13 maart - eerste 
uitgave) en 23 december 2005 (Staatsbl. 30 december - tweede uitgave). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Aanpassingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen. 
 
 Afdeling 1. Wijzigingen van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot 

harmonisering in de pensioenregelingen. 
 
 Afdeling 2. Wijzigingen van diverse andere wetten.  
 
 Afdeling 3. Autonome bepalingen. 
 
Art. 63 Opgeheven bij de wet van 20 juli 1991, art. 92, 24°. 
 
Art. 64 Wanneer personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport die gewoonlijk 

aangewezen worden voor betrekkingen aan de wal, aangeduid worden om deel uit 
te maken van het varend personeel en een ambt bekleden dat opgenomen is in de 
bij de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen gevoegde ta-
bel, worden de in dit ambt gepresteerde diensten, voor de toepassing van artikel 8 
van de voornoemde wet, beschouwd als actieve diensten. 

 
Art. 65 De diensten verricht als marconist of eerste marconist bij de Regie voor Maritiem 

Transport of het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart door perso-
neelsleden van BELGACOM die op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze 
wet tewerkgesteld zijn bij de Regie voor Maritiem Transport, worden als actieve 
diensten beschouwd. 

 
Art. 66 Opgeheven bij de wet van 19 mei 1998, art. 3 (1). 
 
 Afdeling 4. Opheffingsbepalingen. 
 
 Afdeling 5. Overgangsbepalingen. 
 
Art. 69 De pensioenen die worden beïnvloed door de door dit hoofdstuk in de bestaande 

wetgeving aangebrachte wijzigingen, worden ambtshalve herzien op voorwaarde dat 
die pensioenen zijn ingegaan vanaf de datum waarop de gewijzigde bepaling uitwer-
king heeft gehad en op voorwaarde dat die pensioenen nog steeds lopen op de da-
tum van de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad. Deze herziening 
wordt uitgevoerd met ingang van de ingangsdatum van het pensioen. 

 
Art. 70 De wijzigingen die bij artikel 1 in artikel 2 van de wet van 15 mei 1984 houdende 

maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen worden aangebracht, zijn 
niet van toepassing op de rechtverkrijgenden van de vóór de inwerkingtreding van 
artikel 1 overleden personen. 
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Art. 71 Indien, bij toepassing van artikel 69, de wijzigingen die door artikel 2, 3°, worden 
aangebracht in artikel 4 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot 
harmonisering in de pensioenregelingen, tot gevolg hebben dat het pensioenbedrag 
waarop de betrokkene aanspraak kan maken op de dag van de bekendmaking van 
deze wet, wordt verminderd, wordt dit laatste bedrag gewaarborgd, maar ondergaat 
het niet meer de verhogingen die voortvloeien uit de toepassing van de artikelen 12 
of 19 van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betref-
fende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector. 
Dit gewaarborgd bedrag wordt behouden zolang het hoger blijft dan het nieuwe uit 
de voormelde wijzigingen voortvloeiende nominale bedrag, dat wel degelijk aange-
past wordt overeenkomstig de voormelde artikelen 12 of 19. 

 
Art. 72 De overlevingspensioenen lopend op de datum van inwerkingtreding van artikel 5, § 

2, worden op aanvraag van de betrokkenen herzien, rekening houdend met de door 
die bepaling aangebrachte wijziging. 

 
 De in het eerste lid bedoelde aanvraag tot herziening moet worden gericht aan de 

overheid die de pensioenregeling waaraan de betrokkenen zijn onderworpen, be-
heert. Zij heeft uitwerking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende 
welke zij wordt ingediend. Indien zij echter ingediend wordt vóór het verstrijken van 
de zesde maand volgend op die gedurende welke deze wet in het Belgisch Staats-
blad is bekendgemaakt, heeft zij uitwerking op de datum van inwerkingtreding van 
artikel 5, § 2. 

 
Art. 73 De regelmatige beslissingen tot definitieve toekenning van een vroegtijdig pensioen 

wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid, die genomen werden 
met toepassing van de vroegere bepalingen van het koninklijk besluit van 20 februari 
1963 houdende schorsing en beperking van de uitwerking van zekere regelen welke 
artikel 117 van de wet van 14 februari 1961 tot economische expansie, sociale voor-
uitgang en financieel herstel inhoudt, worden bekrachtigd. 

 
Art. 74 § 1. De op 31 mei 1984 lopende rustpensioenen worden op aanvraag van de betrok-

kenen herzien, rekening houdend met de wijzigingen die worden aangebracht door 
de artikelen 44, 2°, 45, 46, 48, 3°, en 49. 

 
 De rustpensioenen lopend op de datum van de inwerkingtreding van artikel 44, 1°, 

worden op aanvraag van de betrokkenen herzien, rekening houdend met de wijzi-
ging die wordt aangebracht door bedoeld artikel. Hetzelfde geldt voor de overle-
vingspensioenen die werden toegekend met toepassing van de wet van 15 mei 1984 
houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. 

 
 § 2. De in § 1 bedoelde aanvraag tot herziening moet worden gericht aan de over-

heid die de pensioenregeling waaraan de betrokkenen zijn onderworpen, beheert. 
 
 Als aanvragen voor het verkrijgen van het voordeel van de artikelen 44, 2°, en 48, 

3°, worden beschouwd, de aanvragen die op geldige wijze werden ingediend over-
eenkomstig de bepalingen van artikel 20 van het koninklijk besluit van 29 januari 
1985 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van 
boek I van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen, ingetrokken door artikel 68 van deze wet. 

 
 § 3. De herzieningsaanvragen hebben uitwerking de eerste dag van de maand vol-

gend op die gedurende welke de aanvragen worden ingediend. Indien het evenwel 
gaat om een in § 2, tweede lid, bedoelde aanvraag heeft ze uitwerking op 1 juni 
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1984 indien ze werd ingediend vóór 8 augustus 1985 en, in de andere gevallen, de 
eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke ze werd ingediend. 

 
 § 4. Het herziene bedrag wordt verkregen door het nominale bedrag van het pensi-

oen van kracht daags vóór de datum waarop de herziening uitwerking moet hebben, 
te vermenigvuldigen met de verhouding tussen het nominale bedrag dat het pensi-
oen oorspronkelijk zou hebben bereikt indien het was vastgesteld rekening houdend 
met de diplomabonificatie, en het oorspronkelijke nominale bedrag. 

 
 Deze verhouding wordt vastgesteld tot en met de vierde decimaal. Voor het vaststel-

len ervan wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de wijzigingen in de 
duur van de in aanmerking komende diensten of van de eraan verbonden tantièmes, 
die zich hebben voorgedaan tussen de ingangsdatum van het pensioen en de datum 
waarop de herziening uitwerking heeft. 

 
Art. 75 Vervangen bij de wet van 12 augustus 2000, art. 13 (2). 
 
 In afwijking van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 

betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen 
van de personeelsleden van de overheidsdiensten, mogen de perioden of de gedeel-
ten van perioden van loopbaanonderbreking of van vermindering van de arbeids-
prestaties van voor 1 januari 1991 die, voor 20 juni 1991 en rekening houdend met 
de bepalingen van de artikelen 2 en 3 van voormeld besluit, zoals die luidden voor 
hun wijziging door de artikelen 61 en 62, niet meer voor validering in aanmerking 
komen, worden gevalideerd voor zover de volgende voorwaarden worden vervuld : 

 
 1° dat het personeelslid de in artikel 2, § 2, tweede lid, van voormeld koninklijk 

besluit bedoelde verbintenis heeft aangegaan voor 31 december 1991 ; 
 
 2° dat de bijdragen tot validering van deze perioden of gedeelten van perioden bij 

de in artikel 2, § 2, eerste lid, van voormeld koninklijk besluit bedoelde macht of 
instelling zijn toegekomen uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op 
die gedurende dewelke de uitnodiging tot betaling door deze macht of instelling 
aan de betrokkene werd verzonden. 

 
Art. 76 Het recht op het uitgesteld pensioen voortvloeiend uit de toepassing van de artikelen 

55 tot 62 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire 
hervormingen, blijft beheerst door deze bepalingen, zoals ze waren gesteld vóór de 
opheffing ervan door artikel 67, 16°, van deze wet. 

 
 De personen die hun recht op dat pensioen hebben verloren of zullen verliezen we-

gens de uitoefening van een winstgevende activiteit, mogen het pensioen aanvragen 
voorzien bij artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot har-
monisering in de pensioenregelingen. 

 
 Afdeling 6. Inwerkingtreding en toepassing. 
 
Art. 77 Dit hoofdstuk treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedu-

rende welke deze wet in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, met uitzonde-
ring van : 

 
 a) de artikelen 27, 28, 32, 37, 41 en 67, 1° tot 7°, die uitwerking hebben met in-

gang van 1 januari 1981; 
 
 b) artikel 55, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 1981; 
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 c) artikel 54, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 1982; 
 
 d) de artikelen 57, 58, 3° en 4°, en 59, die uitwerking hebben met ingang van 1 

januari 1984 wat betreft de rustpensioenen en 1 juni 1984 wat betreft de over-
levingspensioenen; 

 
 e) de artikelen 2, 1°, 3° en 5°, 3, § 1, 4, 5, § 1, 7 tot 9, 11, 12, 13, 1°, 24, § 1, 34, 

39, § 1, 44, 2°, 45, 46, 48, 3°, en 49, die uitwerking hebben met ingang van 1 
juni 1984; 

 
 f) artikel 35, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 1984; 
 
 g) de artikelen 14, 15, 1°, en 16 tot 18, die uitwerking hebben met ingang van 1 

november 1984; 
 
 h) artikel 60, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1986; 
 
 i) artikel 62, 3°, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 1986; 
 
 j) de artikelen 6 en 67, 17°, die uitwerking hebben met ingang van 6 juni 1987; 
 
 k) artikel 43, dat uitwerking heeft met ingang van 12 september 1987; 
 
 l) artikel 3, § 2, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 1990. 
 
 HOOFDSTUK II. Afstand van een pensioen. 
 
Art. 78 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de rust- en overlevingspen-

sioenen ten laste van de Openbare Schatkist of van één van de machten of instellin-
gen waarop de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen 
de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector van toepassing is. 

 
Art. 79 Vervangen bij de wet van 3 februari 2003, art. 60 (3). 
 
 Elkeen die een in artikel 78 bedoeld rust- of overlevingspensioen geniet, kan op elk 

ogenblik afstand doen van de uitbetaling van het geheel van dit pensioen, indien hij 
daardoor een vervangingsinkomen kan verkrijgen. 

 
 Elkeen die een in artikel 78 bedoeld overlevingspensioen geniet, kan op elk ogenblik 

afstand doen van de uitbetaling van het geheel van dit pensioen, indien hij daardoor 
een al dan niet in hetzelfde artikel bedoeld overlevingspensioen kan verkrijgen, 
waarvan de rechten echter voortvloeien uit een ander huwelijk. 

 
Art. 80 De aanvraag tot afstand van een pensioen moet worden gericht tot de macht of de 

instelling die het pensioen heeft toegekend. Ze heeft uitwerking, hetzij vanaf de in-
gangsdatum van het pensioen, hetzij vanaf een door de betrokkene gekozen datum. 

 
 Wanneer de aanvraag uitwerking heeft op een datum voorafgaand aan die van haar 

indiening en wanneer bedragen moeten worden terugbetaald, zijn de verjaringster-
mijnen die worden bepaald bij artikel 59 van de wet van 24 december 1976 betref-
fende de budgettaire voorstellen 1976-1977, niet van toepassing op deze bedragen. 

 
Art. 81 Aangevuld bij de wet van 3 februari 2003, art 61. 
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 De persoon die gebruik heeft gemaakt van de bij artikel 79 bepaalde mogelijkheid, 
mag op elk ogenblik vragen dat de uitkering van zijn pensioen voor de toekomst 
wordt hervat. Deze aanvraag heeft uitwerking op een door de betrokkene gekozen 
datum, maar ten vroegste op de eerste dag van de maand volgend op die waarin ze 
werd ingediend. 

 
 De datum waarop de uitbetaling van het pensioen wordt hervat, wordt beschouwd 

als ingangsdatum van het pensioen voor de toepassing van de bepalingen van de 
wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de 
openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsac-
tiviteit of met een vervangingsinkomen. (4) 

 
Art. 82 Wanneer artikel 81 werd toegepast, mag de betrokkene nogmaals gebruik maken 

van de bij artikel 79 bepaalde mogelijkheid. In dat geval is die tweede afstand even-
wel onherroepelijk. 

 
Art. 83 Dit hoofdstuk treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin deze 

wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
 
 HOOFDSTUK III. Leeftijd van opruststelling van sommige personeelsleden van 

de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. 
 
Art. 84 Wijzigt art. 115 van de wet van 14 februari 1961. 
 
Art. 85 Opgeheven bij de wet houdende diverse bepalingen van 23 december 2005, art. 93. 
 
 
                                                 
1  Met ingang van 15 augustus 1998. Met ingang van dezelfde datum werd een aangepaste versie van 

de bepalingen van art. 66 opgenomen in art. 116, § 2 van de wet van 14 februari 1961. 
2  Met uitwerking op 1 juli 1991. 
3  Met ingang van 1 januari 2003. 
4  Dit lid werd toegevoegd met ingang van 1 januari 2003. 
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(Staatsblad 20 juni) 
 
tot vaststelling van een zeker verband tussen Belgische pensioenregelingen en die van instel-
lingen van internationaal publiek recht. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 17 februari 1997 (Staatsbl. 28 februari), 25 januari 1999 (Staats-
bl. 6 februari), 10 februari 2003 (Staatsbl. 27 maart) en 20 juli 2006 (Staatsbl. 28 juli – tweede 
uitgave) . 
 
 HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied en definities 
 
Art. 1  Gewijzigd bij de wet van 17 februari 1997, art. 2 (1). 
 
 Deze wet is van toepassing : 
 
 1° op de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de Openbare Schat-

kist of van één van de besturen of instellingen waarop de wet van 14 april 
1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden 
pensioenregelingen van de openbare sector toepasselijk is; 

 
 2° op de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de pensioenregeling 

voor werknemers ingesteld bij het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 
1967; 

 
 3° op de ouderdoms- en weduwenrenten toegekend krachtens hoofdstuk I 

van de wet van 28 mei 1971 tot verwezenlijking van de eenmaking en de 
harmonisering van de kapitalisatiestelsels ingericht in het raam van de 
wetten betreffende de verzekering tegen geldelijke gevolgen van ouder-
dom en vroegtijdige dood; 

 
 4° op de wettelijke ouderdoms- en overlevingsvoordelen ten laste van de 

Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid :  
 
  a) krachtens de wet van 16 juni 1960 die de organismen belast met het 

beheer van de sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch-
Kongo en Ruanda-Urundi onder de controle en de waarborg van de 
Belgische Staat plaatst, en die waarborg draagt door de Belgische 
Staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze 
werknemers verzekerd; 

 
  b) krachtens de wet van 17 juli 1963 betreffende de Overzeese sociale 

zekerheid; 
 
 5° op de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de pensioenregeling 

voor zelfstandigen ingesteld door het koninklijk besluit nr. 72 van 10 no-
vember 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandi-
gen en door de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmoni-
sering in de pensioenregelingen; 

 
 6° op de onvoorwaardelijke pensioenen van zelfstandige, bedoeld in artikel 

37 van voormeld koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967. 
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 Indien er in hoofde van eenzelfde persoon een recht op meerdere in het eerste 
lid bedoelde pensioenen bestaat, zijn de bepalingen van deze wet toe-
passelijk op elk pensioen afzonderlijk. 

 
Art. 2 Gewijzigd bij de wet van 17 februari 1997, art. 3 (1). 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 17 februari 1997, art. 3, 1°. 
 
 Voor de toepassing van deze wet dient te worden verstaan : 
 
 1° onder "instelling" : de gemeenschapsinstellingen, de voor de toepassing 

van het Statuut van de ambtenaren en andere personeelsleden van de 
Europese Unie daaraan gelijkgestelde organen, alsook de instellingen 
met gemeenschapskarakter waarvan het pensioenstelsel aan de vastbe-
noemde ambtenaar de mogelijkheid verleent de overdracht naar de pen-
sioenkas van de instelling te vragen van de pensioenrechten die hij heeft 
opgebouwd voor zijn indiensttreding bij de instelling;  

 
 2° onder "administratie" : de overheid, de administratie, de dienst of de in-

stelling belast met de toepassing van de wettelijke en reglementaire be-
palingen betreffende de in artikel 1, eerste lid, bedoelde pensioenen, ren-
ten en voordelen; 

 
 3° onder "pensioen" : de bij artikel 1, eerste lid, bedoelde pensioenen, ren-

ten en persoonlijke voordelen alsook iedere andere als zodanig geldende 
uitkering; 

 
 4° onder "pensioenbedrag" : het pensioenbedrag dat overeenkomstig de 

bepalingen van de wet moet worden overgedragen; 
 
 5° onder "ambtenaar" : ieder personeelslid dat aan de pensioenregeling van 

de instelling onderworpen is en voor wie de overdracht van pensioenrech-
ten niet bij een bijzonder reglement of akkoord is geregeld. 

 
 § 2. Toegevoegd bij de wet van 17 februari 1997, art. 3, 2°. 
 
 De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit en vanaf de datum die 

Hij vaststelt, de bepalingen van deze wet toepasselijk maken op andere instel-
lingen van internationaal publiek recht dan die bedoeld in § 1, 1°. In dat geval 
kan Hij de termijn vaststellen binnen welke de in artikel 3 bedoelde aanvraag 
die ingediend werd bij die instellingen, moet toekomen bij de administratie. Bo-
vendien kan Hij overgangsmaatregelen vaststellen zowel voor de ambtenaren 
of de gewezen ambtenaren die bij die instellingen in dienst zijn getreden vóór 
de datum waarop deze wet op hen toepasselijk werd, als voor de rechtverkrij-
genden van die ambtenaren. 

 
 HOOFDSTUK II. Procedure en werkwijze voor de overdracht van het pen-

sioenbedrag 
 
 AFDELING I. Het rustpensioenbedrag 
 
Art. 3  Iedere ambtenaar mag, met instemming van de instelling, vragen dat het rust-

pensioenbedrag betreffende de aan zijn indiensttreding bij de instelling vooraf-
gaande diensten en perioden aan de instelling wordt gestort. 
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Art. 4 Vervangen bij de wet van 17 februari 1997, art. 4 (1). 
 
 De in artikel 3 bedoelde aanvraag moet bij de instelling worden ingediend hetzij 

bij een ter post aangetekende brief, hetzij bij een ingeschreven zending met 
ontvangstbewijs. 

 
 Deze aanvraag wordt, vergezeld van een document waaruit de instemming van 

de instelling blijkt, door de instelling naar de bevoegde administratie gestuurd. 
 
Art. 5 Na ontvangst van de aanvraag bepaalt de administratie het rustpensioenbe-

drag overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk III. 
 
Art. 6 Zodra het jaarbedrag van het over te dragen rustpensioen alsmede de verschil-

lende voor de bepaling ervan in aanmerking genomen elementen door de ad-
ministratie zijn vastgesteld, worden ze per aangetekende brief ter kennis van 
de betrokkene gebracht. 

 
 Elke betwisting betreffende het pensioenbedrag moet bij de administratie wor-

den ingediend uiterlijk de laatste dag van de derde maand volgend op die van 
de kennisgeving.  De ten gevolge van een betwisting door de administratie ge-
nomen beslissing geeft aanleiding tot een nieuwe kennisgeving.  Indien de on-
enigheid voortduurt, moet een vordering bij de bevoegde rechtbank worden in-
geleid uiterlijk binnen de dertig dagen te rekenen vanaf de datum van de nieu-
we kennisgeving. 

 
 Na het verstrijken van, naargelang van het geval, de ene of de andere van de 

voornoemde termijnen, wordt het pensioenbedrag definitief. Indien op geldige 
wijze een vordering bij de bevoegde rechtbank werd ingeleid, wordt het pensi-
oenbedrag evenwel slechts definitief vanaf het ogenblik waarop een in kracht 
van gewijsde gegane beslissing is genomen. 

 
 Het definitieve jaarbedrag van het pensioen wordt aan de instelling medege-

deeld. 
 
Art. 7 Gewijzigd bij de wet van 17 februari 1997, art. 5 (1). 
 
 Zodra het rustpensioenbedrag definitief is geworden: 
 
 1° kan het, om welke reden ook, niet meer worden gewijzigd, onverminderd 

de latere toepassing van artikel 11, § 1, tweede en derde lid; 
 
 2° kan geen rustpensioen uit hoofde van de bij artikel 3 bedoelde diensten 

en perioden of van de daarmede gelijkgestelde diensten en perioden aan 
de betrokkene worden toegekend. Bovendien kunnen deze diensten en 
perioden niet meer in aanmerking worden genomen voor de toekenning 
of de berekening van een ander in artikel 1 bedoeld rustpensioen of als 
zodanig geldend voordeel; 

 
 3° wordt de bij artikel 3 bedoelde aanvraag onherroepelijk, onverminderd de 

eventuele toepassing van artikel 9. 
 
Art. 8  Gewijzigd bij de wet van 17 februari 1997, art. 6 (1). 
 
 Indien het recht op het pensioen waarvoor de overdracht werd gevraagd, werd 

geopend vooraleer het pensioenbedrag definitief werd, wordt de betaling van 
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het pensioen of van het pensioengedeelte dat met de in artikel 3 bedoelde 
diensten en perioden overeenstemt, geschorst vanaf de ingangsdatum van het 
pensioen, maar ten vroegste vanaf de eerste dag van de tweede maand vol-
gend op die tijdens welke de aanvraag overeenkomstig artikel 4, tweede lid bij 
de bevoegde administratie is toegekomen. 

 
Art. 9 Gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006, art. 194 (2) 
 
 Zolang de bij artikel 11 bepaalde subrogatie niet effectief is geworden, mag de 

ambtenaar die de instelling verlaat zonder aanspraak te kunnen maken op een 
ouderdomspensioen, mits instemming van de instelling, zijn aanvraag om 
overdracht intrekken. Deze intrekking is definitief. 

 
Art. 10 Gewijzigd bij de wet van 17 februari 1997, art. 7 (1). 
 
 De ambtenaar die voor een bepaalde periode geen pensioenrechten meer doet 

ontstaan in de regeling van de instelling, maar in één van de in artikel 1 be-
doelde regelingen, en die later zijn diensten bij de instelling hervat, kan het 
voordeel van de bepalingen van artikel 3 slechts voor deze periode opnieuw 
bekomen. 

 
Art. 11 Vervangen bij de wet van 17 februari 1997, art. 8 (1) en gewijzigd bij de wet 

van 25 januari 1999, art. 227. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999, art. 227. 
 
 De instelling is gesubrogeerd in het recht op het pensioen waarvoor artikel 3 

werd toegepast : 
 
 a) vanaf de datum waarop het recht op pensioen geopend wordt bij de in-

stelling als de belanghebbende vóór de leeftijd van zestig jaar in de pen-
sioenregeling van de instelling ofwel een invaliditeitspensioen, ofwel een 
onmiddellijk vervroegd pensioen, ofwel een pensioen toegekend na af-
loop van een periode van terbeschikkingstelling of ontheffing van het 
ambt om redenen van dienstbelang verkrijgt; 

 
 b) vanaf de eerste dag van de maand volgend op het beëindigen van de 

dienst als de belanghebbende vóór de leeftijd van zestig jaar ten laste 
van de instelling een uitkering bij vertrek verkrijgt; 

 
 c) vanaf de datum waarop het recht op pensioen is geopend, (3) krachtens 

de pensioenregeling van de instelling, in alle andere gevallen. 
 
 Het bedrag van de aan de instelling te storten periodieke termijnen is gelijk aan 

een twaalfde van het in artikel 6 bedoelde definitieve bedrag van het rustpensi-
oen. Dit definitieve bedrag wordt aangepast aan het indexcijfer van de con-
sumptieprijzen dat toepasselijk is op de begindatum van de subrogatie volgens 
de regels die van kracht zijn voor een pensioen van dezelfde aard en, in het 
geval van een in het eerste lid, a) of b) bedoeld pensioen of bedoelde uitkering, 
vervolgens verminderd rekening houdend met de leeftijd van de belangheb-
bende op voormelde datum. Het verminderde bedrag wordt verkregen door het 
aangepaste definitieve bedrag te vermenigvuldigen met de coëfficiënt die in de 
hiernavolgende tabel voorkomt : 
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Leeftijd Coëfficiënt 
59 
58 
57 
56 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 

0,9259 
0,8594 
0,7994 
0,7451 
0,6958 
0,6510 
0,6100 
0,5727 
0,5383 
0,5068 
0,4752 
0,4457 
0,4182 
0,3925 
0,3685 
0,3460 
0,3250 
0,3054 
0,2871 
0,2700 
0,2541 
0,2393 
0,2255 
0,2126 
0,2005 
0,1892 
0,1787 
0,1687 
0,1595 
0,1507 
0,1426 
0,1349 
0,1277 
0,1209 
0,1145 
0,1085 
0,1028 
0,0975 
0,0925 
0,0877 

 
 
 Het pensioenbedrag dat voortvloeit uit de toepassing van het tweede lid 

schommelt volgens de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen 
overeenkomstig de voor een gelijksoortig pensioen geldende regels. 

 
 De periodieke termijnen die verschuldigd zijn vanaf de begindatum van de sub-

rogatie worden maandelijks aan de instelling gestort, die daartoe een aanvraag 
tot de administratie richt. Die aanvraag mag ten vroegste zes maanden vóór 
voormelde datum worden ingediend. 

 
 § 2. De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de coëfficiënten 

van de tabel in § 1, tweede lid, aanpassen overeenkomstig de evolutie van de 
sterftecijfers of van de intrestvoet. 
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 AFDELING II. Het overlevingspensioenbedrag 
 
Art. 12 (4) Indien het overlijden van een ambtenaar die om het voordeel van artikel 3 heeft 

verzocht, rechten opent op een overlevingspensioen in de regeling van de in-
stelling alsmede op een in artikel 1 bedoeld overlevingspensioen, stort de ad-
ministratie aan de instelling een overlevingspensioenbedrag vanaf de datum 
waarop het recht op overlevingspensioen is geopend zowel krachtens de toe-
passelijke Belgische wetgeving als krachtens het statuut van de ambtenaren 
van de instelling. 

 
 Indien de door de ambtenaar ingediende aanvraag op het ogenblik van zijn 

overlijden nog niet onherroepelijk is geworden, wordt ze dat door het feit zelf 
van het overlijden. In dat geval kunnen de in artikel 6 bedoelde betwistingen of 
vorderingen die nog niet werden ingediend of ingeleid, alsnog worden inge-
diend of ingeleid door de rechthebbende die aanspraak kan maken op een 
overlevingspensioen ten laste van de instelling. 

 
Art. 13 De administratie bepaalt het overlevingspensioenbedrag overeenkomstig de 

bepalingen van hoofdstuk III. 
 
Art. 14 Het bedrag van de aan de instelling te storten periodieke termijnen is gelijk aan 

een twaalfde van het definitief overlevingspensioenbedrag. 
 
 Dit overlevingspensioenbedrag wordt aangepast aan het indexcijfer der con-

sumptieprijzen dat toepasselijk is op de in artikel 12, eerste lid bedoelde datum 
en schommelt volgens de evolutie van dit indexcijfer overeenkomstig de voor 
een gelijksoortig overlevingspensioen geldende regels. 

 
 De periodieke uitkeringen worden maandelijks aan de instelling gestort, die 

daartoe een aanvraag tot de administratie richt.  
 
Art. 15 Gewijzigd bij de wet van 17 februari 1997, art. 9 (1). 
 
 De toepassing van artikel 12 sluit de toekenning of de betaling van elk overle-

vingspensioen uit hoofde van de bij artikel 3 bedoelde diensten en perioden of 
van de daarmede gelijkgestelde diensten en perioden uit.  Bovendien kunnen 
deze diensten en perioden niet meer in aanmerking worden genomen voor de 
toekenning of de berekening van een ander in artikel 1 bedoeld overlevings-
pensioen of als zodanig geldend voordeel. 

 
 AFDELING III. De periodieke termijnen van de pensioenbedragen 
 
Art. 16  De periodieke termijnen van de rust- en overlevingspensioenbedragen zijn 

noch aan de regels die de cumulatie van een pensioen met een vervangingsin-
komen of met een beroepsarbeid beheersen, noch aan die betreffende de cu-
mulatie van meerdere pensioenen onderworpen. Ze worden vastgesteld zon-
der rekening te houden met enige afhouding of voorheffing. 

 
 Voor de toepassing van de Belgische wetgeving betreffende de inkomstenbe-

lasting vormen de periodieke termijnen van de rust- en overlevingspensioen-
bedragen geen bedrijfsinkomsten in hoofde van de belanghebbende. 

 
 De bepalingen van artikel 121, 10° van de wet van 9 augustus 1963 tot instel-

ling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor genees-
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kundige verzorging en uitkeringen (5) zijn niet van toepassing op het rust- of 
overlevingspensioenbedrag dat aan de instelling wordt gestort. 

 
 De personen die het voordeel van artikel 3 of van artikel 12 hebben bekomen, 

kunnen geen aanspraak meer maken op de bij de Belgische wetgeving ten 
gunste van de pensioengerechtigden voorziene voordelen inzake kinderbijslag 
en gezondheidszorgen. 

 
Art. 17 Aangevuld bij de wet van 17 februari 1997, art. 10 (1). 
 
 Er wordt een einde gesteld aan de in toepassing van de artikelen 11 en 14 ver-

richte periodieke stortingen, wanneer één van de oorzaken tot uitdoving van 
het pensioen waarvoor die stortingen gebeuren, zich voordoet. De stortingen 
worden evenwel stopgezet vanaf de uitdoving van het recht op pensioen ten 
laste van de instelling, indien die uitdoving op een vroeger tijdstip plaats heeft. 

 
 De administratie wordt door de instelling ervan in kennis gesteld dat het door 

deze laatste toegekende recht op pensioen is uitgedoofd. 
 
 In afwijking van het eerste en het tweede lid, wordt in het geval van een uitke-

ring bedoeld in artikel 11, § 1, eerste lid, b), aan de periodieke stortingen die 
met toepassing van artikel 11, § 1, vierde lid verricht worden, een einde gesteld 
op de datum waarop de belanghebbende de leeftijd zou bereikt hebben die 
overeenstemt met de levensverwachting die hij volgens de Belgische sterfteta-
bellen op het moment van het beëindigen van zijn dienst had. 

 
 HOOFDSTUK III. Vaststelling van het over te dragen pensioenbedrag 
 
 AFDELING I. Bepalingen toepasselijk op de pensioenen van de openbare 

sector bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° 
 
Art. 18 Gewijzigd bij de wet van 17 februari 1997, art. 11 (1). 
 
 Voor de vaststelling van het rustpensioenbedrag : 
 
 1° wordt de betrokkene geacht de voor de opening van het recht op pensi-

oen bepaalde leeftijdsvoorwaarde te vervullen; 
 
 2° wordt het pensioen geacht in te gaan op de datum waarop de betrokkene 

bij de instelling in dienst is getreden; 
 
 3° is de toe te passen wetgeving of reglementering die welke op de in 2° 

bepaalde datum van kracht is; 
 
 4° worden de aanneembare diensten en perioden slechts in aanmerking 

genomen overeenkomstig het in artikel 3 van de voormelde wet van 14 
april 1965 bepaalde tantième, en dit slechts voor hun enkelvoudige 
duur (6); 

 
 5° wordt geen rekening gehouden met de bepalingen van : 
 
  a) de artikelen 29 en 58 van de bij het koninklijk besluit van 11 augus-

tus 1923 samengeordende wetten op de militaire pensioenen; 
 
  b) artikel 156, derde lid van de nieuwe gemeentewet; 



© PDOS – augustus 2006 - 8 - 
Wet van 21 mei 1991. 

 
  c) artikel 28 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot 

harmonisering in de pensioenregelingen of van titel V, hoofdstuk I 
van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalin-
gen (7); 

 
 6° is het toe te passen indexcijfer der consumptieprijzen, het indexcijfer dat 

in aanmerking wordt genomen voor de betaling van de op de in 2° be-
paalde datum lopende pensioenen. 

 
 Voor de berekening van het uit de toepassing van artikel 10  voortvloeiende 

pensioen is de in het eerste lid, 2°, bepaalde datum die van de hervatting van 
de dienst. 

 
Art. 19 Gewijzigd bij de wet van 17 februari 1997, art. 12 (1). 
 
 Het overlevingspensioenbedrag dat aan de instelling wordt gestort, is gelijk aan 

2/3 van het overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 vastgestelde rustpen-
sioenbedrag. Het aldus berekende overlevingspensioenbedrag wordt evenwel 
met 40 pct. verminderd, indien het pensioen enkel wordt toegekend aan één 
enkele wees of met 20 pct. indien het enkel wordt toegekend aan twee wezen. 

 
Art. 20 Voor de toepassing van artikel 12 moet, wanneer de enige rechthebbende op 

een overlevingspensioen een uit de echt gescheiden echtgenoot is van minder 
dan 45 jaar die geen kind ten laste heeft en niet aangetast is door een blijven-
de ongeschiktheid van ten minste 66 pct., het recht op het overlevingspensioen 
geacht worden slechts te ontstaan wanneer deze rechthebbende de leeftijd van 
45 jaar bereikt. 

 
Art. 21 De artikelen 6 en 7 van de wet van 30 april 1958 tot wijziging van de koninklijke 

besluiten nrs. 254 en 255 van 12 maart 1936 waarbij eenheid wordt gebracht in 
het regime van de pensioenen der weduwen en wezen van het burgerlijk rijks-
personeel en van de leden van het leger en van de rijkswacht en tot instelling 
van een begrafenisvergoeding ten gunste van de rechthebbenden van gepen-
sioneerde rijksambtenaren zijn niet van toepassing op het rustpensioenbedrag 
dat aan de instelling wordt gestort. 

 
Art. 22 Gewijzigd bij de wet van 17 februari 1997, art. 13. 
 
 Zijn niet van toepassing op de personen die het voordeel van de artikelen 3 of 

12 van deze wet hebben verkregen, de bepalingen: 
 
 1° van de wet van 4 juli 1966 tot toekenning van een jaarlijks vakantiegeld 

aan de gepensioneerden van de openbare diensten; 
 
 2° van titel II van boek I van de voormelde wet van 15 mei 1984 of van titel 

V, hoofdstuk I van voormelde wet van 26 juni 1992 (8). 
 
 AFDELING II. Bepalingen toepasselijk op de pensioenen en renten voor 

werknemers bedoeld in artikel 1, eerste lid, 2° en 3° 
 
Art. 23 Vervangen bij de wet van 17 februari 1997, art. 14 (1). 
 
 Voor de vaststelling van het rustpensioenbedrag : 
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 1° wordt de betrokkene geacht de voor de opening van het recht op pensi-
oen bepaalde leeftijdsvoorwaarde te vervullen;  

 
 2° wordt rekening gehouden : 
 
  a) met de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht zijn op 

de datum waarop de in artikel 3 bedoelde aanvraag bij de admini-
stratie is toegekomen; 

 
  b) met de perioden van tewerkstelling en van inactiviteit waarvoor pen-

sioenbijdragen werden betaald of overgedragen;  
 
  c) ten belope van 60 %, met de werkelijke, fictieve en forfaitaire lonen 

die voor de in b) bedoelde perioden in aanmerking moeten worden 
genomen; 

 
 3° wordt geen rekening gehouden : 
 
  a) met de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de sa-

menloop van een pensioen ten laste van de regeling voor werkne-
mers met een pensioen van dezelfde aard krachtens een andere 
Belgische of een buitenlandse pensioenregeling of krachtens een 
regeling of een statuut van toepassing op het personeel van een in-
stelling van internationaal publiek recht; 

 
  b) met de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het recht 

op een gewaarborgd minimumbedrag, op een vakantiegeld, op een 
verwarmingstoelage of op andere aanvullende uitkeringen; 

 
  c) met de bepalingen betreffende de toekenning van een differentieel 

pensioen voor perioden van tewerkstelling in het buitenland in 
hoedanigheid van grens- of seizoenwerknemer. 

 
Art. 24 Het overlevingspensioenbedrag dat aan de instelling moet worden overgedra-

gen is gelijk aan het rustpensioenbedrag dat overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 23 wordt vastgesteld. 

 
Art. 25 Als tijdens de perioden die bij toepassing van artikel 23 in aanmerking worden 

genomen stortingen werden verricht in het kader van een in artikel 1, eerste lid, 
3° bedoelde regeling, en voor zover de aldus gevestigde rente niet werd afge-
kocht, worden de in de artikelen 23 en 24 bedoelde pensioenbedragen respec-
tievelijk verhoogd met het bedrag van de ouderdomsrente en van de weduwen-
rente geïndexeerd overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen 
die op een rente van dezelfde aard toepasselijk zijn. 
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 AFDELING III. Bepalingen toepasselijk op de ouderdoms- en overlevings-
voordelen ten laste van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid 
en bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4° 

 
Art. 26 Gewijzigd bij de wet van 17 februari 1997, art. 15 (1). 
 
 Het rustpensioenbedrag lastens de regelingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, 

4°, wordt vastgesteld bij toepassing van de bepalingen van voormelde wetten 
van 16 juni 1960 en 17 juli 1963 die van kracht zijn op de datum waarop de in 
artikel 3 bedoelde aanvraag bij de administratie is toegekomen. Voor deze 
vaststelling wordt de betrokkene geacht de voor de opening van het recht op 
pensioen door deze wetten bepaalde leeftijdsvoorwaarde te vervullen. 

 
 Het overlevingspensioenbedrag lastens de regelingen bedoeld in artikel 1, eer-

ste lid, 4° wordt vastgesteld bij toepassing van de bepalingen van de voor-
noemde wetten van 16 juni 1960 en 17 juli 1963 die van kracht zijn op de eer-
ste dag van de maand die volgt op die tijdens welke de ambtenaar is overle-
den. 

 
 Er wordt geen rekening gehouden met de bepalingen van de artikelen 3 quin-

quies en 3 sexies van voornoemde wet van 16 juni 1960. 
 
Art. 27 Zijn niet toepasselijk op de personen die het voordeel van de artikelen 3 of 12 

van deze wet hebben verkregen : 
 
 1° de artikelen 3 octies, 6, 6bis, 6ter, 7, 7bis, 8 en 8ter, eerste lid van voor-

noemde wet van 16 juni 1960; 
 
 2° artikel 22 quinquies en de hoofdstukken IV en V van de voornoemde wet 

van 17 juli 1963. 
 
 AFDELING IV. Bepalingen toepasselijk op de voordelen ten gunste van 

zelfstandigen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 5° en 6° 
 (Toegevoegd bij de wet van 17 februari 1997, art. 16) (1). 
 
Art. 27bis Ingevoegd bij de wet van 17 februari 1997, art. 16 (1). 
 
 Voor de vaststelling van het rustpensioenbedrag : 
 
 1° wordt de betrokkene geacht de voor de opening van het recht op pensi-

oen bepaalde minimale leeftijdsvoorwaarde te vervullen; 
 
 2° wordt rekening gehouden : 
 
  a) met de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht zijn op 

de datum waarop de in artikel 3 bedoelde aanvraag bij de admini-
stratie is toegekomen; 

 
  b) met de perioden van tewerkstelling; 
 
  c) met de perioden van inactiviteit welke gelijkgesteld worden met pe-

rioden van tewerkstelling als zelfstandige, waarvoor pensioenbijdra-
gen werden betaald; 
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  d) ten belope van 60 % met de werkelijke, fictieve en forfaitaire be-
drijfsinkomsten, die voor de in b) en c) bedoelde perioden in aan-
merking moeten worden genomen; 

 
 3° wordt geen rekening gehouden : 
 
  a) met de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de sa-

menloop van een pensioen ten laste van de regeling voor zelfstan-
digen met een pensioen van dezelfde aard dat toegekend kan wor-
den krachtens een andere Belgische of een buitenlandse pensioen-
regeling of krachtens een regeling of een statuut van toepassing op 
het personeel van een instelling van internationaal publiek recht; 

 
  b) de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het recht op 

het minimumpensioen en op een bijzondere bijslag. 
 
Art. 27ter Ingevoegd bij de wet van 17 februari 1997, art. 16 (1). 
 
 Het overlevingspensioenbedrag dat aan de instelling moet worden overgedra-

gen is gelijk aan het rustpensioenbedrag dat overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 27bis wordt vastgesteld. 

 
 HOOFDSTUK IV. Overgangs- en slotbepalingen 
 
Art. 28 Gewijzigd bij de wet van 17 februari 1997, art. 17 (1). 
 
 § 1. Vervangen bij de wet van 17 februari 1997, art. 17, 1°. 
 
 In afwijking van artikel 11, § 1, eerste lid, is de instelling ten vroegste gesubro-

geerd vanaf de eerste dag van de tweede maand volgend op die tijdens welke 
de aanvraag om overdracht bij de administratie is toegekomen, als de ambte-
naar of de gewezen ambtenaar zich enkel op het genot van deze wet kan be-
roepen door de wijzigingen die eraan werden aangebracht door de wet van 17 
februari 1997. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 17 februari 1997, art. 17, 2° en 3°. 
 
 Indien, op de begindatum van de subrogatie, de ambtenaar of de gewezen 

ambtenaar in het genot is van een in artikel 1, eerste lid, 1° bedoeld rustpensi-
oen, wordt hij, voor de vaststelling van het over te dragen pensioenbedrag, ge-
acht de voorwaarden te vervullen voor de opening van het recht op dat pensi-
oen, uitsluitend rekening gehouden met de diensten en perioden die aan zijn 
indiensttreding bij de instelling zijn voorafgegaan. 

 
 Indien voor de berekening van het in het eerste lid bedoelde pensioen, ook 

diensten en perioden in aanmerking werden genomen die op zijn indiensttre-
ding bij de instelling zijn gevolgd, wordt het recht op pensioen voor die diensten 
en perioden behouden maar wordt het pensioen herberekend uitsluitend op 
grond van die diensten en perioden.  Vanaf de begindatum van de subrogatie 
wordt alleen het aldus herberekende pensioen aan de belanghebbende be-
taald. 
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Art. 29 Aangevuld bij de wet van 10 februari 2003, art. 28. 
 
 Deze wet treedt in werking op 1 januari 1991. Zij is enkel van toepassing op de 

aanvragen ingediend bij de instelling vóór 1 januari 2002. (9) 
 
 
                                                 
1  Met ingang van 1 maart 1997. 
2  De woorden "die de instelling verlaat zonder aanspraak te kunnen maken op een ouderdomspensi-

oen” werden ingevoegd met uitwerking op 1 mei 2004. 
3  De woorden "zowel krachtens de toepasselijke Belgische wetgeving als" werden geschrapt bij art. 

227 van de wet van 25 januari 1999 met uitwerking op 1 juli 1997. 
4  De rechtverkrijgenden van een ambtenaar of van een gewezen ambtenaar die vóór 31 juli 1991 in 

dienst is getreden bij een instelling bedoeld in artikel 2 van de wet van 21 mei 1991, zoals dit luidde 
vóór zijn wijziging door artikel 3 van de wet van 17 februari 1997, en die vóór 1 juli 1993 overleden is 
zonder het genot van artikel 3 van de wet van 21 mei 1991 te hebben gevraagd, kunnen vragen dat 
aan de instelling een overlevingspensioen wordt gestort, berekend overeenkomstig de bepalingen 
van die wet van 21 mei 1991. 

 Zij kunnen, als de instelling daarmee instemt, hun aanvraag om overdracht intrekken zolang de sub-
rogatie niet effectief is geworden. Deze intrekking is definitief. Bovendien kunnen ze de in artikel 6 
van de wet van 21 mei 1991 vermelde vormen van betwisting en beroep doen gelden. 

 Als het eerste lid van deze voetnoot wordt toegepast, wordt het overlevingspensioen op zijn vroegst 
vanaf de eerste dag van de tweede maand na die tijdens welke de aanvraag bij de administratie is 
toegekomen, aan de instelling gestort. 

 (Wet van 17 februari 1997, art. 18) 
5  Het opschrift van de wet van 9 augustus 1963 werd gewijzigd bij art. 1 van de wet van 15 februari 

1993 (B.S. 6 maart). 
6  De woorden", en dit slechts voor hun enkelvoudige duur;" werden toegevoegd bij art. 11, 1° van de 

wet van 17 februari 1997 met uitwerking op 1 januari 1991. 
7  De woorden "of van titel V, hoofdstuk I van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse 

bepalingen;" werden toegevoegd bij art. 11, 2° van de wet van 17 februari 1997 met uitwerking op 1 
januari 1993. 

8  De woorden "of van titel V, hoofdstuk I van voormelde wet van 26 juni 1992." werden toegevoegd bij 
art. 13 van de wet van 17 februari 1997 met uitwerking op 1 januari 1993. 

9  De woorden "Zij is enkel van toepassing op de aanvragen ingediend bij de instelling vóór 1 januari 
2002." werden toegevoegd bij art. 28 van de wet van 10 februari 2003 met uitwerking op 1 januari 
2002. 



 

© PDOS – mei 2006  

Wet van 18 juli 1991  
(Staatsblad 26 juli) 
 
tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 15 december 1993 (Staatsbl. 9 maart 1994) en 1 april 1999 
(Staatsbl. 30 april - erratum Staatsbl. 7 mei, tweede uitgave). 
  

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wet van 1 april 1999, art. 2. 
 
 Er wordt, enerzijds, een Vast Comité van Toezicht op de politiediensten en, ander-

zijds, een Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten inge-
steld. Het toezicht heeft in het bijzonder betrekking op de bescherming van de rech-
ten die de Grondwet en de wet aan de personen waarborgen, alsook op de coördi-
natie en de doelmatigheid, enerzijds, van de politiediensten en, anderzijds, van de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

 
 Aan elk van die comités wordt een Dienst Enquêtes verbonden. 
 
Art. 61 Vervangen door de wet van 15 december 1993, art. 1 en gewijzigd bij de wet van 1 

april 1999, art. 35 (zoals vervangen door art. 11 van de wet van 20 juli 2000 - B.S. 1 
augustus) (1). 

 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 1 april 1999, art. 35, 1°. 
 
 De leden van de Vaste Comités genieten hetzelfde statuut als de raadsheren van 

het Rekenhof. De wedderegeling van de raadsheren van het Rekenhof, vervat in de 
wet van 21 maart 1964 betreffende de wedden van de leden van het Rekenhof, zo-
als gewijzigd bij de wetten van 14 maart 1975 en 5 augustus 1992, is van toepassing 
op de leden van de Vaste Comités. 

 
 De leden van de Vaste Comités genieten de pensioenregeling die van toepassing is 

op de ambtenaren van het algemeen bestuur. Bovendien zijn de volgende bijzonde-
re voorwaarden van toepassing. 

 
 Het pensioen kan worden toegekend zodra de betrokkene de leeftijd van vijfenvijftig 

jaar heeft bereikt. Het wordt berekend op basis van de gemiddelde wedde van de 
laatste vijf jaar, naar rata van een twintigste (2) per jaar dienst als lid van het Vast 
Comité. 

 
 Een lid dat wegens ziekte of gebrekkigheid niet meer in staat is zijn ambt te vervul-

len, maar dat de leeftijd van vijfenvijftig jaar niet heeft bereikt, kan op pensioen wor-
den gesteld, ongeacht zijn leeftijd. Het pensioen wordt op de in het voorgaande lid 
bepaalde wijze berekend. 

 
 De diensten die niet onder de regeling van het tweede tot het vierde lid vallen en in 

aanmerking komen bij de berekening van een pensioen ten laste van de Staat, wor-
den aangerekend volgens de wetten tot bepaling van de pensioenen in verband met 
die diensten. 
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 § 2. Ingevoegd bij de wet van 1 april 1999, art. 35, 2°. 
 
 Tenzij hij uit zijn ambt is ontzet, ontvangt het lid van een Vast Comité wanneer aan 

zijn ambt een eind wordt gemaakt of wanneer zijn mandaat niet wordt vernieuwd, 
een forfaitaire toelage wegens ontslag die gelijk is aan de bruto-maandwedde van de 
laatste achttien maanden. 

 
 Wanneer die toelage wordt toegekend vóór de eerste ambtstermijn van vijf jaar ver-

streken is, wordt zij verhoudingsgewijs verminderd. 
 
 Van de toekenning van die toelage worden uitgesloten : 
 
 1° de leden op wie artikel 65 van toepassing is ; 
 
 2° de leden die, vóór hun benoeming bij een Vast Comité, lid waren van een poli-

tiedienst of van een inlichtingen- en veiligheidsdienst en naar die dienst terug-
keren. 

 
 § 3. Vernummerd tot § 3 bij de wet van 1 april 1999, art. 35, 3° (voorheen § 2). 
 
 De griffiers van de Vaste Comités genieten hetzelfde statuut en dezelfde pensioen-

regeling als de griffiers van het Rekenhof. 
 
 Artikel 365, § 2, a), van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing op de griffiers 

van de Vaste Comités. 
 
 
                                                 
1  Met ingang van 1 augustus 2000 
2  Gewijzigd bij art. 35, 1° van de wet van 1 april 1999. Voorheen een achttiende. 
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Wet van 20 juli 1991  
(Staatsblad 1 augustus) (Errata - Staatsblad 22 oktober en 20 november). 
 
houdende sociale en diverse bepalingen. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 30 december 1992 (Staatsbl. 9 januari 1993), 13 mei 1999 
(Staatsbl. 12 juni - eerste uitgave), 12 augustus 2000 (Staatsbl. 31 augustus), 3 februari 2003 
(Staatsbl. 13 maart - eerste uitgave), 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; er-
ratum Staatsbl. 13 maart), 25 april 2007 (Staatsbl. 11 mei) en 22 april 2012 (Staatsbl. 25 mei). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL II. SOCIALE ZAKEN 
 
 HOOFDSTUK XIV. Bepalingen inzake de toekenningsvoorwaarden voor 

een pensioen voor geneesheren in verplegingsinstellingen die tot de 
openbare sector behoren 

 
 TITEL III. PENSIOENEN 
 
 HOOFDSTUK III. Aanpassing van artikel 6 van de wet van 29 juni 1972 

houdende verscheidene bepalingen inzake pensioenen ten laste 
van 's Rijks Schatkist 

 
 HOOFDSTUK IV. Bepalingen betreffende het stelsel der rustpensioenen 

van het personeel van het onderwijs 
 
 Afdeling 1. Algemene bepalingen 
 
Art. 77 aangevuld bij de wet van 22 april 2012, art. 2 
 
 Deze afdeling is van toepassing : 
 
 1° op de vastbenoemde of daarmee gelijkgestelde personeelsleden van het 

niet-universitair gemeenschapsonderwijs, met uitsluiting van het mees-
ters-, vak- en dienstpersoneel; 

 
 2° op de vastbenoemde of daarmee gelijkgestelde personeelsleden van het 

niet-universitair onderwijs die in die hoedanigheid in de weddetoelagere-
geling zijn opgenomen. 

  
 3°  op de in 1° en 2° bedoelde personeelsleden die bij of krachtens decreet 

met behoud van hun rechtspositieregeling, met inbegrip van alle toekom-
stige wijzigingen, vanuit een hogeschool zijn overgedragen naar een uni-
versiteit en in zoverre ze niet overgenomen zijn met toepassing van de 
rechtspositieregeling van de universiteit. 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid wordt met een benoeming in vast ver-

band gelijkgesteld, de benoeming die als zodanig wordt beschouwd krachtens 
een beslissing van de bevoegde Gemeenschapsexecutieve. De vóór 1 januari 
1992 door de Minister van Onderwijs doorgevoerde gelijkstellingen blijven gel-
dig, behoudens andersluidende beslissing van de bevoegde Gemeenschaps-
executieve. 

 
Art. 78 Gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003, art. 16 (1) en 88 (2). 
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 De in artikel 77 bedoelde personen kunnen aanspraak maken op een rustpen-

sioen ten laste van de Openbare Schatkist onder dezelfde voorwaarden en 
volgens dezelfde modaliteiten als de rijksambtenaren, onverminderd de toe-
passing van de bijzondere bepalingen die dit hoofdstuk bevat. 

 
Art. 79 Op de in artikel 77 bedoelde personen blijven van toepassing : 
 
 1° artikel 116 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, 

sociale vooruitgang en financieel herstel;  
 
 2° artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 76 van 10 november 1967 betreffen-

de de mobiliteit van de personeelsleden van het Rijksonderwijs; 
 
 3° de wet van 16 juni 1970 betreffende de bonificaties wegens diploma's 

inzake pensioenen van leden van het onderwijs; 
 
 4° de wet van 20 april 1971 betreffende de inaanmerkingneming van dienst-

tijd vóór de benoeming in vast verband van het onderwijzend personeel 
voor pensioenen ten laste van de Openbare Schatkist; 

 
 5° artikel 11, § 4, van de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene 

structuur, en de organisatie van het secundair onderwijs; 
 
 6° artikel 71 van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire 

voorstellen 1976-1977; 
 
 7° de artikelen 19, 20 en 23 van het koninklijk besluit nr. 23 van 27 novem-

ber 1978 tot uitvoering van artikel 71 van de wet houdende economische 
en budgettaire hervormingen; 

 
 8° artikel 159 van de programmawet van 30 december 1988. 
 
Art. 80 Aangevuld bij van de wetten van 3 februari 2003, art. 17 en 22 april 2012, art 3. 
 
 § 1. § 1 geworden bij de wet van 3 februari 2003, art. 17 (1). 
 
 De diensten verricht vanaf 1 september 1958 in het niet door de Staat of een 

Gemeenschap ingericht onderwijs, komen slechts in aanmerking voor de ope-
ning van het recht op het in artikel 78 bedoelde pensioen en voor de bereke-
ning ervan voor zover de betrokkene ze heeft verricht als personeelslid van het 
onderwijs dat in de weddetoelageregeling is opgenomen. 

 
 In afwijking van het eerste lid komen de diensten verricht vanaf 1 september 

1958 en vóór 1 januari 1992 door een niet in de weddetoelageregeling opge-
nomen persoon toch in aanmerking, indien deze diensten, op basis van de op 
31 december 1991 toepasselijke bepalingen rechten verleenden op een rust-
pensioen ten laste van de Openbare Schatkist. 

 
 De vóór 1 september 1958 in het onderwijs verrichte diensten die, op basis van 

de op 31 december 1991 toepasselijke bepalingen, rechten verleenden op een 
rustpensioen ten laste van een macht of een organisme, bedoeld in artikel 1 
van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de 
onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector, blijven in aanmer-
king komen voor een krachtens dit hoofdstuk toegekend pensioen. 
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 De Koning is gemachtigd om de maatregelen te treffen die nodig zijn om alle 

bewijsmoeilijkheden op te lossen die zich kunnen stellen in verband met de 
opname van een personeelslid in de weddetoelageregeling. 

 
 § 2. Toegevoegd bij de wet van 3 februari 2003, art. 17 (1). 
 
 In afwijking van § 1 worden de vóór 1 januari 2003 in een bijambt verstrekte 

diensten in het vrij secundair onderwijs met volledig leerplan of in het vrij hoger 
niet-universitair onderwijs met volledig leerplan niet in aanmerking genomen 
voor de berekening van het in artikel 78 bedoelde pensioen. 

 
 Het eerste lid is niet van toepassing op de vóór 1 januari 2003 in een bijambt 

verstrekte diensten in het vrij normaalonderwijs, op voorwaarde dat betrokkene 
vóór 1 januari 1992 vast benoemd werd in het vrij normaalonderwijs. 

 
 Voor de toepassing van deze paragraaf worden als diensten verstrekt in een 

bijambt beschouwd, de diensten die op basis van het toepasselijk geldelijk sta-
tuut als bijambt worden bezoldigd. De diensten gepresteerd tussen 1 januari 
1996 en 31 december 2002 en bezoldigd overeenkomstig een geldelijk statuut 
waarin geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen een bezoldiging als 
hoofdambt en een bezoldiging als bijambt, worden geacht als bijambt te zijn 
verstrekt indien zij, op basis van het laatst toepasselijk geldelijk statuut waarin 
voornoemd onderscheid wel nog wordt gemaakt, als bijambt zouden bezoldigd 
geweest zijn. 

 
 § 3. Toegevoegd bij de wet van 22 april 2012, art. 3 
 
 De diensten die bij een universiteit worden verricht door de personeelsleden 

bedoeld in artikel 77, eerste lid, 3°, worden geacht verricht te zijn in de wedde-
toelageregeling, zolang de betrokkenen hun rechtspositieregeling van de ho-
geschool behouden. 

 
Art. 81 Voor de vaststelling van de gemiddelde wedde die tot grondslag dient voor de 

berekening van het pensioen van de in artikel 77, eerste lid, 2°, bedoelde per-
soneelsleden, wordt uitsluitend het gedeelte van de weddetoelage dat over-
eenstemt met de baremieke wedde, in aanmerking genomen. 

 
Art. 82 Aangevuld bij de wet van 13 mei 1999, art. 2 en gewijzigd bij de wet van 25 

april 2007, art. 67, 3°. 
 
 Voor de vereffening van de rustpensioenen wordt elk jaar dienst verricht als 

personeelslid van het onderwijs zoals bedoeld in artikel 77, aangerekend aan 
1/55. Voor de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de in-
stellingen, scholen en afdelingen van het lager en kleuteronderwijs wordt elk 
jaar dienst verricht in een van deze hoedanigheden evenwel aangerekend aan 
1/50. 

 
 Indien jaren dienst gepresteerd als lid van het bestuurs- of onderwijzend per-

soneel van de instellingen, scholen en afdelingen van het lager en kleuteron-
derwijs aangerekend worden naar rata van 1/50, wordt het pensioen beperkt 
tot het bedrag dat het zou bereikt hebben indien deze jaren dienst aangere-
kend werden naar rata van 1/55 en indien bovendien de wedden die tot grond-
slag dienen voor de vaststelling van het pensioen, waren verhoogd met een 
bedrag gelijk aan het verschil tussen enerzijds, de wedde die betrokkene zou 
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bekomen hebben in de weddeschaal van leraar van het secundair onderwijs 
van de lagere graad en anderzijds, de wedde die hij heeft of zou hebben be-
komen in, naargelang het geval, de weddeschaal van onderwijzer of van kleu-
teronderwijzer. Het hiervoor bepaalde verschil wordt uitsluitend toegevoegd 
aan de als personeelslid van het lager of kleuteronderwijs bekomen wedden 
die in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van het pensioen. 
(3)(4) 

 
 (5) 
 
Art. 83 Het overlevingspensioen toegekend aan een rechthebbende van een in artikel 

77 bedoeld personeelslid van het onderwijs voor de diensten die werden ver-
richt in het onderwijs vóór 1 januari 1992 en die, vóór deze datum, rechten ver-
leenden op een rustpensioen ten laste van een andere macht of organisme 
dan de Staat, bedoeld in artikel 1 van de voormelde wet van 14 april 1965, 
evenals het gedeelte van het overlevingspensioen dat betrekking heeft op der-
gelijke diensten, blijft ten laste van deze macht of van dit organisme. 

 
 In geval van verdeling van de last van het overlevingspensioen wordt deze 

verdeling doorgevoerd overeenkomstig de regeling voorzien in artikel 13, 1°, 
van de voormelde wet van 14 april 1965. 

 
Art. 84 De in artikel 77 bedoelde personen die op 31 december 1960 in dienst waren 

in het onderwijs, die vóór de inwerkingtreding van deze wet geen aanspraak 
konden maken op een pensioen ten laste van de Openbare Schatkist en die 
krachtens de bepalingen van de pensioenregeling die op 31 december 1960 op 
hen toepasselijk was, de mogelijkheid hadden om hun opruststelling te vragen 
vóór de leeftijd van 60 jaar, kunnen hun rustpensioen bekomen vanaf de eerste 
dag van de maand die volgt op die van hun 55e verjaardag, op voorwaarde dat 
zij ten minste 30 pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen. 

 
Art. 85 De provincies mogen, ten laste van hun begroting, een rustpensioencomple-

ment toekennen aan de personeelsleden die op 31 december 1991 bij hen in 
dienst waren als personeelslid van het onderwijs, indien de bepalingen van de-
ze afdeling aan deze personeelsleden een voordeel inzake rustpensioen verle-
nen dat minder bedraagt dan datgene dat zou voortgevloeid zijn uit de toepas-
sing van de bepalingen van de op 31 december 1991 van kracht zijnde provin-
ciale pensioenregeling. 

 
Art. 85bis Ingevoegd bij de wet van 3 februari 2003, art. 62 (6). 
 
 Wanneer tijdelijke diensten in aanmerking worden genomen voor de vaststel-

ling van het in deze afdeling bedoelde rustpensioen, worden de krachtens arti-
kel 1 van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband 
tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privé-sector, 
verschuldigde bedragen gestort aan de macht of instelling die de last draagt 
van het gedeelte van het rustpensioen dat beantwoordt aan de betrokken dien-
sten. 

 
 De in het eerste lid bedoelde bedragen die betrekking hebben op tijdelijke 

diensten verricht in het onderwijs door een in artikel 77 bedoeld personeelslid 
van het onderwijs vóór 1 januari 1992, welke vóór deze datum rechten ver-
leenden op een rustpensioen ten laste van een andere macht of instelling dan 
de Staat bedoeld in artikel 1 van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van 
een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de open-
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bare sector zijn evenwel definitief verworven ten gunste van deze macht of in-
stelling, indien deze bedragen vóór 1 januari 1992 aan deze macht of instelling 
werden gestort. 

 
 Ingeval, na toepassing van het eerste lid, de in dat lid bedoelde tijdelijke dien-

sten in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van een overlevings-
pensioen, vordert de macht of instelling die de last draagt van het gedeelte van 
het overlevingspensioen dat beantwoordt aan de betrokken diensten, de helft 
van de in artikel 1 van voormelde wet van 5 augustus 1968 bedoelde bedra-
gen, terug van de macht of instelling waaraan deze bedragen werden gestort. 

 
 Afdeling 2. Andere bepalingen 
 
Art. 86 In afwijking van artikel 8, § 1, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en 

kerkelijke pensioenen, wordt elk jaar dienst dat in het onderwijs werd verricht in 
de hoedanigheid van lid van het meesters-, vak- en dienstpersoneel door ie-
mand die op 31 oktober 1972 in dienst was, aangerekend aan 1/55. 

 
Art. 87 De niet in de weddetoelageregeling opgenomen personeelsleden van het ge-

meentelijk onderwijs die op 31 december 1991 de mogelijkheid hadden om hun 
opruststelling vóór de leeftijd van 60 jaar te vragen en die hun loopbaan in de-
ze hoedanigheid beëindigen, behouden deze mogelijkheid. 

 
Art. 88 In afwijking van artikel 3 van de voormelde wet van 14 april 1965 worden de 

diensten verricht vóór 1 januari 1992 als personeelslid van het gemeentelijk 
onderwijs aangerekend aan het in artikel 82 van deze wet voorziene tantiŠme 
indien de betrokkene zijn loopbaan beëindigt als niet in de weddetoelagerege-
ling opgenomen personeelslid van het gemeentelijk onderwijs. 

 
 Afdeling 3. Inwerkingtreding 
 
Art. 93 Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 1992. 
 
 HOOFDSTUK V. Versoepeling van de regeling inzake de cumulatie van 

een overlevingspensioen van de openbare sector met een rustpensioen 
 
 TITEL VI. DIVERSE BEPALINGEN 
 
 HOOFDSTUK IV. Economische Zaken 
 
 Afdeling 1. Indeling van het personeel van de Dienst voor nijverheidsbe-

vordering bij het Rijkspersoneel 
 
Art. 155 ...... 
 
 De groepsverzekering, die de Dienst voor nijverheidsbevordering ten gunste 

van haar personeel had onderschreven, wordt opgezegd vanaf 1 april 1984. 
Ten aanzien van de verworven rechten verkrijgt de Staat een recht van subro-
gatie voor het gedeelte dat overeenstemt met de werkelijk bij de Dienst voor 
nijverheidsbevordering gepresteerde diensten. 

 
Art. 156 Deze afdeling heeft, wat de pensioenrechten aangaat, uitwerking met ingang 

van 31 maart 1984. 
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 Afdeling 2. Bevestiging van het statuut van het personeel van het Planbu-
reau 

 
Art. 157 Gewijzigd bij de wetten van 12 augustus 2000, art. 14 (7) en 12 januari 2006, 

art. 67. 
 
 § 1. § 1 geworden bij de wet van 12 augustus 2000, art. 14, 1°.  
 
 De aanneembare diensten die in aanmerking werden genomen voor de bere-

kening van de bezoldiging van de leden en van het administratief en meester-
personeel van het Planbureau, benoemd bij wege van eerste benoeming in elk 
der betrekkingen voorzien op de eerste personeelsformatie van het Planbu-
reau, worden bevestigd. 

 
 § 2. § 2 geworden bij de wet van 12 augustus 2000, art. 14, 2°. 
 
 De leden en het administratief en meesterpersoneel van het Federaal Planbu-

reau die door deze instelling voor 1 januari 1992 werden aangeworven hetzij in 
de hoedanigheid van contractueel, hetzij in de hoedanigheid van statutair, en 
die hun werkzaamheden bij dat bureau hebben stopgezet of stopzetten om hun 
recht op een rustpensioen te doen gelden, genieten een pensioencomplement. 
Hetzelfde geldt voor de langstlevende echtgenoten en de wezen van de hier-
voor bepaalde personen of van dergelijke personen die overleden zijn tijdens 
hun loopbaan bij dat bureau. 

 
 Het bedrag van het in het eerste lid bedoelde pensioencomplement is gelijk 

aan het verschil tussen enerzijds het bedrag van het pensioen dat betrokkene 
had kunnen verkrijgen met toepassing van de wet van 28 april 1958 betreffen-
de het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut 
alsmede van hun rechthebbenden, indien de diensten waarvoor hij aanspraak 
kan maken op een pensioen in een ander Belgisch wettelijk pensioenstelsel in 
aanmerking werden genomen, en anderzijds het pensioenbedrag waarop be-
trokkene werkelijk recht heeft met toepassing van die wet vermeerderd met het 
pensioenbedrag waarop hij recht heeft in het andere Belgisch wettelijk pensi-
oenstelsel. Dit complement maakt integraal deel uit van het pensioen en is ten 
laste van het Federaal Planbureau. 

 
 § 3. Toegevoegd bij de wet van 12 augustus 2000, art. 14, 2°.  
 
 De leden en het administratief en meesterpersoneel van het Federaal Planbu-

reau die door deze instelling voor 1 januari 1992 werden aangeworven hetzij in 
de hoedanigheid van contractueel, hetzij in de hoedanigheid van statutair, en 
die hun werkzaamheden bij dat bureau stopzetten vooraleer de minimumleef-
tijd te bereiken om hun recht op een rustpensioen te doen gelden, alsook de 
langstlevende echtgenoten en de wezen van de hiervoor bepaalde personen, 
genieten een pensioencomplement. 

 
 Het bedrag van het in het eerste lid bedoelde pensioencomplement is gelijk 

aan het verschil tussen enerzijds het bedrag van het pensioen dat de betrok-
kene had kunnen verkrijgen met toepassing van de wet van 28 april 1958, in-
dien de bij het Federaal Planbureau gepresteerde diensten waarvoor hij aan-
spraak kan maken op een pensioen in een ander Belgisch wettelijk pensioen-
stelsel in aanmerking werden genomen en anderzijds het pensioenbedrag 
waarop de betrokkene werkelijk recht heeft met toepassing van die wet ver-
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meerderd met het pensioenbedrag waarop hij recht heeft in het andere Bel-
gisch wettelijk pensioenstelsel. 

 
 Dit complement maakt integraal deel uit van het pensioen en is ten laste van 

het Federaal Planbureau. 
 
 § 4. Toegevoegd bij de wet van 12 augustus 2000, art. 14, 2°.  
 
 De voor 1 januari 1992 krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 24 

mei 1971 houdende statuut, organisatie en werkingsmodaliteiten van het Plan-
bureau, in dienst genomen experten die ten minste 20 jaar diensten als expert 
tellen en die hun loopbaan in die hoedanigheid beëindigen bij dat bureau om 
hun recht op een rustpensioen te doen gelden, alsook de langstlevende echt-
genoten en de wezen van dergelijke experten of van experten die voor 1 janua-
ri 1992 in dienst werden genomen en die overleden zijn tijdens hun loopbaan 
bij dat bureau hebben, voor de periode gedurende welke zij in die hoedanig-
heid diensten hebben verricht, recht op een pensioencomplement. In geval van 
overlijden in dienstactiviteit wordt de periode begrepen tussen de datum van 
het overlijden en de 65e verjaardag van de expert gevoegd bij de duur van de 
diensten in de hoedanigheid van expert om na te gaan of de minimumduur van 
20 jaar werd bereikt. 

 
 Het in het eerste lid bedoelde complement is gelijk aan het verschil tussen 

enerzijds, het pensioen dat hun zou zijn verschuldigd indien voor de betrokken 
periode, de bepalingen van voormelde wet van 28 april 1958 op hen van toe-
passing waren en anderzijds, het bedrag van het pensioen waarop zij recht 
hebben voor dezelfde periode in een ander Belgisch wettelijk pensioenstelsel. 
Dit complement is ten laste van het Federaal Planbureau. 

 
 § 5. Toegevoegd bij de wet van 12 augustus 2000, art. 14, 2° en gewijzigd bij 

de wet van 12 januari 2006, art. 67.  
 
 Het in §§ 2 en 3 bedoelde pensioencomplement wordt berekend door de Pen-

sioendienst voor de overheidssector. Het wordt uitbetaald door de Centrale 
Dienst der Vaste Uitgaven van de administratie der Thesaurie van het ministe-
rie van Financiën. 

 
 § 6. Toegevoegd bij de wet van 12 augustus 2000, art. 14, 2° en gewijzigd bij 

de wet van 12 januari 2006, art. 67.  
 
 Het Federaal Planbureau dient aan de Pensioendienst voor de overheidssector 

maandelijkse voorschotten te storten, waarvan het bedrag aan dit bureau wordt 
meegedeeld door deze Pensioendienst. Het bedrag van deze voorschotten, dat 
op ieder ogenblik kan worden aangepast, wordt vastgesteld op basis van een 
raming van de uitgaven die voor het jaar in kwestie voortvloeien uit de toepas-
sing van §§ 2 en 3. Deze voorschotten moeten uiterlijk vijf werkdagen voor de 
datum van betaling van de voordelen waarop ze betrekking hebben, bij de 
Pensioendienst voor de overheidssector toekomen. 

 
 In het begin van ieder kalenderjaar zendt de Pensioendienst voor de over-

heidssector aan het Federaal Planbureau een samenvattend overzicht betref-
fende het voorafgaande jaar dat enerzijds de voor dat jaar gestorte voorschot-
ten vermeldt en anderzijds het totaal van de met toepassing van §§ 2 en 3 ver-
schuldigde bedragen. Indien blijkt dat het totaal aan gestorte voorschotten la-
ger is dan het totaal van de verschuldigde bedragen, dient het resterende saldo 
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bij de Pensioendienst voor de overheidssector toe te komen uiterlijk de laatste 
werkdag van de tweede maand volgend op die tijdens dewelke het nog ver-
schuldigde bedrag werd meegedeeld. Indien blijkt dat het totaal aan gestorte 
voorschotten hoger is dan het totaal van de verschuldigde bedragen, wordt het 
overschot in mindering gebracht van een latere storting van voorschotten. 

 
 HOOFDSTUK V. Middenstand 
 
 Bekrachtiging van een gedeelte van de pensioenregeling van de perso-

neelsleden van het Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand 
afkomstig van het Nationaal Instituut ter bevordering van het Scheppend 
Ambacht en van het Nationaal Centrum voor de Economische Expansie 
der Kleine en Middelgrote Ondernemingen. 

 
Art. 158 Aangevuld bij de wet van 30 december 1992, art. 132. 
 
 Voor de berekening van een pensioen ten laste van de Openbare Schatkist of 

door deze uitbetaald, worden de diensten gepresteerd bij het Nationaal Insti-
tuut ter bevordering van het Scheppend Ambacht en bij het Nationaal Centrum 
voor de Economische Expansie der Kleine en Middelgrote Ondernemingen, ge-
lijkgesteld met de diensten gepresteerd bij het Economisch en Sociaal Instituut 
voor de Middenstand. 

 
 Het eerste lid is ook van toepassing op de pensioenen lopende op de datum 

van inwerkingtreding van die bepaling. (8) 
 

 
                                                 
1  Met ingang van 1 januari 2003. 
2  Art. 88 van de wet van 3 februari 2003 bevat een overgangsbepaling die uitwerking heeft van 1 ja-

nuari 1996 tot 31 december 2002. 
3  Artikel 82, tweede lid, werd toegevoegd bij art. 2 van de wet van 13 mei 1999. Inwerkingtreding : zie 

art. 6 van de wet van 13 mei 1999. 
4  Zie ook art. 4 van de wet van 13 mei 1999. 
5 Artikel 82, derde lid, toegevoegd bij art. 2 van de wet van 13 mei 1999, werd opgeheven bij art. 67, 3° 

van de wet van 25 april 2007 met ingang van 1 januari 2007. 
6  Met uitwerking op 1 januari 1992. 
7  Met uitwerking op 1 juli 2000. 
8  Dit lid heeft uitwerking op 1 september 1991 (Wet van 30 december 1992, art. 133 - B.S. 9 januari 

1993). 
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- UITTREKSEL - 
 
 TITEL V. MAATREGELEN BETREFFENDE DE PENSIOENEN IN DE OVER-

HEIDSSECTOR 
 
 HOOFDSTUK I. Uitvoering van het akkoord van sociale programmatie. - 

Gewaarborgde minimumpensioenbedragen 
 
 Afdeling 1. Toepassingsgebied 
 
Art. 118  Gewijzigd bij de wet van 6 mei 2002, art. 35 en aangevuld bij de wet van 24 

oktober 2011, art. 51. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 6 mei 2002, art. 35, 1° en 2° en aangevuld bij de 

wet van 24 oktober 2011, art. 51. 
 
 Dit hoofdstuk is van toepassing : 
 
 1° op de personen die onderworpen zijn aan een stelsel inzake rustpensioe-

nen waarvan de last gedragen wordt door : 
  a) de Openbare Schatkist; 
  b) de instellingen waarop het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 

1935 tot vaststelling van het statuut der pensioenen van het perso-
neel der zelfstandige openbare inrichtingen en der regieën ingesteld 
door de Staat, van toepassing is; 

  c) de Regie der posterijen; 
  d) de Regie voor maritiem transport; 
  e) de instellingen waarop de wet van 28 april 1958 betreffende het 

pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar 
nut alsmede van hun rechthebbenden van toepassing is; 

  f) de plaatselijke overheidsdiensten die inzake pensioenen bij de 
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten aangesloten zijn; 

  g) het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie; (1) 
  h) van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO 
 
 2° op de begunstigden van een pensioen van langstlevende echtgenoot ten 

laste van de Openbare Schatkist van het fonds voor de pensioenen van 
de federale politie of het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO; 
(2) 
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 3° op de begunstigden van een wachtgeld waarvoor wettelijke of reglemen-
taire beschikkingen bepalen dat dit ten minste gelijk moet zijn aan het be-
drag van het pensioen. 

 
 § 2. Worden evenwel niet bedoeld door dit hoofdstuk, de personen die het ge-

not hebben van : 
 
 1° een  in § 1  bedoeld rust- of overlevingspensioen of wachtgeld toegekend 

uit hoofde van de uitoefening van een bijambt; 
 2° een onmiddellijk pensioen zoals voorgeschreven door artikel 46 van de 

wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pen-
sioenregelingen, wanneer, afgezien van de bonificaties wegens genoten 
onderwijs en de andere perioden die als diensten worden meegerekend 
voor de vaststelling van de wedde, het totaal van de pensioenaanspraak-
verlenende diensten minder dan twintig jaar bedraagt; 

 3° een uitgesteld pensioen, zoals bepaald in artikel 46 van voormelde wet 
van 15 mei 1984; 

 4° een uitgesteld pensioen dat is toegekend met toepassing van de artikelen 
55 tot 62 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en 
budgettaire hervormingen; 

 5° een overlevingspensioen in de hoedanigheid van langstlevende echtge-
noot van een gerechtigde op een in 2°, 3° of 4° bedoeld pensioen of in de 
hoedanigheid van langstlevende echtgenoot van een persoon die niet in 
dienstactiviteit overleden is en die aanspraak had kunnen maken op de 
toekenning van een dergelijk pensioen; 

 6° een rustpensioen in de hoedanigheid van gewezen pleitbezorger; 
 7° een rust- of invaliditeitspensioen in de hoedanigheid van gewezen lid van 

het beroepspersoneel van de kaders in Afrika. 
 
 Afdeling 2. Definities 
 
Art. 119 § 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk moet onder "bijambt" worden ver-

staan : 
 
 1° het ambt dat aanleiding geeft of zou geven tot de toekenning van een 

pensioen, vastgesteld overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 206 van 
29 augustus 1983 tot regeling van de berekening van het pensioen van 
de openbare sector voor diensten met onvolledige opdracht en voor het-
welk de in artikel 2, § 1, eerste lid, c), van dit besluit bedoelde verhouding 
kleiner is dan 5/10; 

 2° het ambt dat aanleiding heeft gegeven tot de toekenning van een pensi-
oen dat niet werd vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van voor-
meld koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 en dat gedurende de 
laatste vijf jaar van de loopbaan diensten met onvolledige opdracht heeft 
omvat waarvan het gemiddelde lager is dan 5/10 van dezelfde diensten 
met volledige opdracht. 

 
 § 2. Onder "alleenstaande gepensioneerde" moet worden verstaan de onge-

huwde, de uit de echt gescheiden of de van tafel en bed gescheiden gepensio-
neerde van het mannelijk of vrouwelijk geslacht, evenals de gepensioneerde 
die weduwnaar of weduwe is. 

 
 § 3. Onder "gewaarborgd minimumbedrag" moet worden verstaan het mini-

mumpensioenbedrag waarop een persoon aanspraak kan maken met toepas-
sing van dit hoofdstuk. 
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 Onder "supplement" moet worden verstaan het bedrag dat bij het nominale 

pensioenbedrag wordt gevoegd om het gewaarborgd minimumbedrag te berei-
ken. 

 
 § 4. Onder "gewaarborgde bezoldiging" moet worden verstaan de bezoldiging 

bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toe-
kenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van 
de ministeries, die wordt toegekend aan de personeelsleden die, wat betreft de 
sociale zekerheid, enkel onderworpen zijn aan de regeling inzake verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector geneeskundige verzorging.(3) 

 
 Afdeling 3. Minimumbedragen van de rustpensioenen 
 
 Onderafdeling 1. Rustpensioenen wegens leeftijd of anciënniteit 
 
Art. 120 Gewijzigd bij de K.B.'s van 20 juli 2000, art. 2 (4), 4 juni 2003, art. 1 en 

27 september 2009, art. 1. 
 
 Voor de personen op rust gesteld wegens hun leeftijd of anciënniteit en die de 

leeftijd van 60 jaar hebben bereikt, wordt het gewaarborgd minimumbedrag 
vastgesteld op : 

 - 9.601,00 EUR (5) per jaar voor een alleenstaande gepensioneerde; 
 - 12.001,00 EUR (5) per jaar voor een gehuwde gepensioneerde. 
 
 Onderafdeling 2. Rustpensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid 
 
Art. 121 Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 2, de wet van 3 februari 2003, art. 

29, het K.B. van 4 juni 2003, art. 2, de wet van 25 april 2007, art. 57 en het 
K.B. van 27 september 2009, art. 2. 

 
 § 1. Voor de personen gepensioneerd wegens lichamelijke ongeschiktheid, of 

ambtshalve gepensioneerd overeenkomstig artikel 83 van voormelde wet van 
5 augustus 1978, wordt het gewaarborgd minimumbedrag vastgesteld op : 

 
 1° 50 pct. van de gemiddelde wedde van de laatste vijf jaar van de loopbaan 

met uitsluiting van de elementen van de bezoldiging die niet in aanmer-
king worden genomen voor de berekening van het rustpensioen, voor een 
alleenstaande gepensioneerde; 

 
 2° 62,5 pct. van deze gemiddelde wedde voor een gehuwde gepensioneer-

de. 
 
 § 2. Vervangen bij de wet van 25 april 2007, art. 57 (6). 
 
 De verhogingen van het oorspronkelijk nominale bedrag van het pensioen die 

toegekend worden met toepassing van artikel 12, § 9, van de wet van 9 juli 
1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en over-
levingspensioenen van het personeel van de openbare sector, brengen een 
proportionele verhoging met zich mee van de in § 1 bedoelde gemiddelde 
wedde. 

 
 § 3. Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 2 (4), aangevuld bij de wet van 

3 februari 2003, art. 29 en gewijzigd bij het K.B. van 4 juni 2003, art. 2 en het 
K.B. van 27 september 2009, art. 2.  
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 Indien de in § 1 bedoelde gemiddelde wedde lager is dan 19.202,00 EUR (5) 

wordt ze op dit bedrag gebracht. 
 
 Indien de in § 1 bedoelde gemiddelde wedde hoger is dan 19.202,00 EUR (5) 

en de totale duur van de voor de berekening van het pensioen in aanmerking 
komende diensten, afgezien van de bonificaties wegens genoten onderwijs of 
andere perioden die als diensten worden meegerekend voor de vaststelling 
van de wedde, maar vermeerderd met de periode begrepen tussen de in-
gangsdatum van het pensioen en de eerste dag van de maand die volgt op de 
65ste verjaardag, minder bedraagt dan 20 jaar, wordt voormelde wedde be-
perkt tot dat bedrag. (7) 

 
 Voor de toepassing van het tweede lid wordt de duur van de in aanmerking 

komende diensten vastgesteld zonder rekening te houden met de tijdsinkorting 
bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 tot 
regeling van de berekening van het pensioen van de openbare sector voor 
diensten met onvolledige opdracht. (7)  

 
 § 4. Het gewaarborgd minimumbedrag wegens lichamelijke ongeschiktheid 

mag noch 75 pct. overschrijden van de maximumwedde van de weddeschaal 
verbonden aan de laatste graad waarvan de betrokkene titularis was voor zijn 
opruststelling, noch 100 pct. van de gewaarborgde bezoldiging (3) wanneer het 
gaat om een alleenstaande gepensioneerde of 125 pct. van deze bezoldiging 
(3) wanneer het gaat om een gehuwde gepensioneerde. 

 
 Afdeling 4. Minimumbedragen van de overlevingspensioenen 
 
Art. 122 Gewijzigd bij de K.B.'s van 20 juli 2000, art. 2 (4), 4 juni 2003, art. 3 en 27 sep-

tember 2009, art. 3. 
 
 Voor de langstlevende echtgenoten die recht hebben op een overlevingspensi-

oen, wordt het gewaarborgd minimumbedrag vastgesteld op 8.369,00 EUR (5) 
per jaar. 

 
 Dit artikel is niet van toepassing op het tijdelijk pensioen bedoeld in artikel 2, § 

2, van voormelde wet van 15 mei 1984. 
 
 Afdeling 5. Gemeenschappelijke bepalingen 
 
Art. 123 Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 2 (4). 
 
 De uitbetaling van het uit de toepassing van de artikelen 120 en 121 voort-

vloeiende supplement wordt stopgezet tijdens de kalenderjaren gedurende 
welke de gepensioneerde om het even welke winstgevende activiteit uitoefent 
die hem een jaarlijks bruto-inkomen oplevert dat gelijk is aan of hoger is dan 
607,59 EUR. 

 
Art. 124 Gewijzigd bij de wetten van 5 april 1994, art. 21 (8) en 3 februari 2003, art. 

30 (8). 
 
 Het uit de toepassing van artikel 122 voortvloeiende supplement wordt ge-

schorst tijdens de perioden gedurende welke het overlevingspensioen wordt 
verminderd of geschorst krachtens de bepalingen van de wet van 5 april 1994 
houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector 
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met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met 
een vervangingsinkomen. 

 
Art. 125 Gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003, art. 31. 
 
 § 1. Aangevuld bij de wet van 3 februari 2003, art. 31.  
 
 Indien de rechthebbende op een gewaarborgd minimumbedrag andere rust-

pensioenen of ouderdomsrenten, respectievelijk overlevingspensioenen of -
renten, of als zodanig geldende voordelen geniet ten laste van een pensioen-
regeling vastgesteld krachtens een Belgische of buitenlandse wetgeving, wor-
den deze pensioenen, renten en voordelen afgetrokken van het supplement. 

 
 Van dit supplement worden ook afgetrokken, de renten, vergoedingen of toela-

gen toegekend aan de betrokkene krachtens een Belgische of buitenlandse 
wetgeving tot herstel van de schade voortvloeiend uit een arbeidsongeval, een 
ongeval op de weg naar of van het werk of een beroepsziekte, alsook de ver-
goedingspensioenen van vredestijd (9) toegekend aan de betrokkene. 

 
 Van het supplement worden ook afgetrokken, de primaire ongeschiktheidsuit-

keringen, de invaliditeitsuitkeringen, de werkloosheidsvergoedingen of de 
voordelen van dezelfde aard toegekend aan de betrokkene krachtens een bui-
tenlandse wetgeving. (7) 

 
 § 2. Wanneer het gaat om een gehuwde gepensioneerde, worden eveneens 

van het supplement afgetrokken : 
 
 1° de aan zijn echtgenoot door de uitoefening van een beroepsactiviteit toe-

komende inkomsten; 
 
 2° de hierna opgesomde voordelen die zijn echtgenoot geniet : 
 
  a) rustpensioenen of ouderdomsrenten, respectievelijk overlevings-

pensioenen of -renten, of als zodanig geldende voordelen ten laste 
van een pensioenregeling vastgesteld krachtens een Belgische of 
buitenlandse wetgeving; 

  b) primaire ongeschiktheidsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen of werk-
loosheidsvergoedingen toegekend krachtens de Belgische wetge-
ving of voordelen van dezelfde aard toegekend krachtens een bui-
tenlandse wetgeving; 

  c) renten, vergoedingen of toelagen toegekend krachtens een Belgi-
sche of buitenlandse wetgeving tot herstel van de schade voort-
vloeiend uit een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar of van 
het werk of een beroepsziekte; 

  d) vergoedingspensioenen van vredestijd.(9) 
 
 § 3. Indien een pensioen of rente bedoeld in de §§ 1 of 2 geheel of gedeeltelijk 

in de vorm van een kapitaal werd uitgekeerd, wordt, voor de toepassing van dit 
artikel en van artikel 126, rekening gehouden met de fictieve rente overeen-
stemmend met het vereffend kapitaal. 

 
 § 4. Voor de toepassing van dit artikel worden de voordelen van dezelfde aard 

als deze bedoeld in de §§ 1 en 2 en die toegekend werden door een instelling 
van internationaal publiek recht, gelijkgesteld met voordelen ten laste van een 
pensioenregeling vastgesteld krachtens een buitenlandse wetgeving. 
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Art. 126 Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 2, de wet van 3 februari 2003, art. 

32 en het K.B. van 19 juli 2007, art. 3. 
 
 § 1. Voor de in artikel 125, § 2, 1°, bedoelde vermindering wordt rekening ge-

houden met het jaarlijks inkomen. 
 
 Onder jaarlijks inkomen moet worden verstaan het werkelijk door de werkgever 

betaalde of toegekende bruto-inkomen, verminderd met de verplichte inhou-
dingen gedaan ter uitvoering van de sociale wetgeving of van een ermede ge-
lijkgesteld wettelijk of reglementair statuut alsook met de forfaitaire beroeps-
kosten die op fiscaal vlak aftrekbaar zijn.  Indien het gaat om een beroepsacti-
viteit uitgeoefend als zelfstandige, is het jaarlijks inkomen datgene dat dient als 
basis voor de berekening van de voor het lopende jaar verschuldigde sociale 
bijdragen, verminderd met deze bijdragen. 

 
 In geval van regularisatie van voorlopig betaalde bijdragen door een zelfstandi-

ge, wordt de in artikel 125, § 2, 1°, bedoelde vermindering herzien, rekening 
houdend met de voor de definitieve berekening van de sociale bijdragen weer-
houden inkomsten. 

 
 § 2. Aangevuld bij de wet van 3 februari 2003, art. 32, 1°.  
 
 De in artikel 125, § 1, tweede lid, en § 2, 2°, c) en d), bedoelde voordelen ko-

men slechts voor de helft van hun bedrag in aanmerking. 
 
 De in artikel 125, § 1, derde lid, bedoelde voordelen komen slechts voor 80 % 

van hun bedrag in aanmerking. (7) 
 
 § 3. Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 2 (4), de wet van 3 februari 

2003, art. 32, 2° en het K.B. van 19 juli 2007, art. 3.  
 
 Voor de toepassing van artikel 125, § 2, worden de door die bepaling bedoelde 

inkomsten en voordelen voorafgaandelijk verminderd ten belope van een be-
drag gelijk aan 50 pct. van die inkomsten en voordelen, zonder dat dit laatste 
bedrag 205,00 EUR (10) per maand mag overschrijden. 

 
 Als artikel 130, tweede lid, wordt toegepast, wordt de in het eerste lid bepaalde 

vrijstelling evenwel niet toegepast op het gedeelte van het pensioen van de 
echtgenoot dat overeenkomt met het met toepassing van artikel 127 toegeken-
de basisminimumsupplement, dat in aanmerking wordt genomen nadat de in 
artikel 125, § 1, bedoelde verminderingen erop werden toegepast. (7) 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid wordt het in artikel 125, § 2, 1°, bedoelde 

inkomen in aanmerking genomen ten belope van één twaalfde van zijn bedrag. 
 
 § 4. Opgeheven bij de wet van 3 februari 2003, art. 85, 15°. 
 
Art. 127 Aangevuld bij de wet van 3 februari 2003, art. 33. 
 
 Het totaal van de in toepassing van artikel 125, § 2, uitgevoerde verminderin-

gen wordt beperkt tot het verschil tussen het gewaarborgd minimumpensioen-
bedrag en 40 pct. van de gewaarborgde bezoldiging(3). 
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 Het verschil tussen 40 pct. van de gewaarborgde bezoldiging en het nominaal 
bedrag van het pensioen vormt het basisminimumsupplement.(7) 

 
Art. 128 § 1. Indien voor de vaststelling van het nominale bedrag van het pensioen de 

tijdsinkorting bepaald in artikel 2 van voormeld koninklijk besluit nr. 206 van 29 
augustus 1983 toegepast werd, worden de in artikel 120 bedoelde gewaar-
borgde minimumbedragen evenals de in de artikelen 121, § 1, 121, § 4, en 127 
bepaalde percentages vermenigvuldigd met de in artikel 2, § 1, eerste lid, c), 
van dit besluit bepaalde verhouding. 

 
 Het eerste lid is niet van toepassing indien het totaal van de in artikel 2, § 1, 

eerste lid, a) en b), van voormeld koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 
1983 bedoelde in aanmerking komende diensten overeenstemt met ten minste 
twintig jaar diensten met volledige opdracht. 

 
 § 2. Voor de op de datum van de inwerkingtreding van dit hoofdstuk lopende 

rustpensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid die betrekking hebben op 
loopbanen die diensten met onvolledige opdracht omvatten en die berekend 
werden zonder toepassing van de bepalingen van voormeld koninklijk besluit 
nr. 206 van 29 augustus 1983, worden de in de artikelen 121, §§ 1 en 4, en 
127 bedoelde percentages vermenigvuldigd met de coëfficiënt die zou vastge-
steld zijn overeenkomstig artikel 2, § 1, eerste lid, a), van dit besluit indien het 
van toepassing zou zijn geweest. 

 
 Het eerste lid is niet van toepassing indien het aantal dienstjaren dat in aan-

merking wordt genomen voor de berekening van het pensioen, vermenigvul-
digd met de in het eerste lid bedoelde coëfficiënt, ten minste twintig bedraagt. 

 
 § 3. In geval van toepassing van dit artikel stemmen de wedden die in aanmer-

king worden genomen voor de vaststelling van de in artikel 121, § 1, bedoelde 
gemiddelde wedde, overeen met die welke bepaald zijn in artikel 3 van voor-
meld koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983. 

 
 De uit de toepassing van dit artikel voortvloeiende nieuwe percentages worden 

vastgesteld tot en met de vierde decimaal. 
 
Art. 129 De personen op rust gesteld wegens lichamelijke ongeschiktheid of ambtshal-

ve op rust gesteld overeenkomstig artikel 83 van voormelde wet van 5 augus-
tus 1978, en die, op het ogenblik van hun opruststelling, de voorwaarden inza-
ke leeftijd en inzake duur van de dienst vervullen om aanspraak te kunnen ma-
ken op het in artikel 120 voorziene minimum, ontvangen dit laatste minimum 
indien dit voordeliger is dan dat waarop zij aanspraak zouden kunnen maken in 
toepassing van artikel 121. 

 
 De in het eerste lid bedoelde personen die het voordeel van artikel 120 hebben 

verkregen, kunnen later geen aanspraak meer maken op het voordeel van arti-
kel 121. 

 
Art. 130 Gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003, art. 34. 
 
 Wanneer ten aanzien van eenzelfde persoon meerdere pensioenen aanleiding 

kunnen geven tot het voordeel van de artikelen 120, 121 of 122, wordt enkel de 
bepaling toegepast die het recht opent op het hoogste gewaarborgd minimum-
bedrag; indien dit bedrag identiek is voor elk pensioen, wordt het enkel toege-
kend voor het pensioen waarvan het nominale bedrag het laagste is. 
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 Wanneer gehuwde gepensioneerden beiden kunnen aanspraak maken op één 

van de in de artikelen 120 of 121 bedoelde gewaarborgde minimumbedragen : 
 
 - wordt het basisminimumsupplement voortvloeiend uit de toepassing van 

artikel 127 eventueel toegekend aan ieder van de echtgenoten; 
 
 - wordt het supplement of het gedeelte daarvan dat het basisminimumsup-

plement overschrijdt enkel toegekend aan de echtgenoot voor wie dit 
hoofdstuk het voordeligste is, rekening houdend zowel met het gewaar-
borgde minimumbedrag waarop ieder van de echtgenoten aanspraak kan 
maken, als met de inkomsten of voordelen van ieder van de echtgenoten, 
bedoeld in artikel 125, § 2, en zoals ze in aanmerking genomen worden 
na toepassing van artikel 126, § 3. (11) 

 
 Indien ingevolge de toepassing van het tweede lid onverschuldigde bedragen 

werden betaald aan één van de echtgenoten, kunnen die worden afgetrokken 
van de vervallen en nog niet aan de andere echtgenoot betaalde bedragen. 
Deze compensatie mag in geen enkel geval betrekking hebben op bedragen 
die ten onrechte werden uitbetaald meer dan tien jaar vóór de datum waarop zij 
wordt uitgevoerd. (11) 

 
Art. 131 Het supplement is niet verschuldigd gedurende de gehele kalendermaanden 

tijdens welke de gepensioneerde opgesloten werd in een gevangenis of geïn-
terneerd werd in een inrichting tot bescherming van de maatschappij of in een 
bedelaarskolonie. 

 
 Het supplement blijft evenwel verschuldigd voor de duur van de voorlopige 

hechtenis, indien deze onwettig of onwerkzaam blijkt. 
 
Art. 132 § 1. De in de artikelen 120, 121, § 3, 122, 123 en 126, § 3, bedoelde bedragen 

zijn gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.  De in de artikelen 120, 122, 123 
en 126, § 3, bedoelde bedragen evenals het uit de toepassing van artikel 121 
voortvloeiende supplement volgen de evolutie van het indexcijfer van de con-
sumptieprijzen op dezelfde wijze als de rust- en overlevingspensioenen ten las-
te van de Openbare Schatkist. 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid wordt, wat betreft het in artikel 123 be-

doelde bedrag, verwezen naar het spilindexcijfer dat op 1 januari van het ka-
lenderjaar in kwestie van kracht is. 

 
 § 2. De in de artikelen 120, 121, § 3, 122, 123 en 126, § 3, bedoelde bedragen 

kunnen worden verhoogd door de Koning. 
 
Art. 133 Het voordeel van de bepalingen van dit hoofdstuk wordt slechts toegekend op 

aanvraag van de betrokkenen. Deze aanvraag moet gericht worden tot de in-
stelling die het pensioenstelsel waaraan de betrokkenen onderworpen zijn, be-
heert. 

 
 Afdeling 6. Supplement toegekend in geval van een zware handicap 
 
Art. 134 Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 2 en de wet van 25 april 2007, art. 

21. 
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 § 1. Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 2 (4) en de wet van 25 april 
2007, art. 21. 

 
 Een forfaitair supplement van 1215,18 EUR per jaar, dat wordt toegevoegd aan 

het nominale bedrag of aan het gewaarborgd minimumbedrag van het pensi-
oen, wordt toegekend aan de personen die gepensioneerd werden wegens li-
chamelijke ongeschiktheid ten gevolge van een zware handicap die opgelopen 
werd tijdens de loopbaan en waardoor definitief een einde werd gemaakt aan 
hun diensten. Dit supplement wordt eveneens verleend aan de personen die 
overeenkomstig artikel 83 van voormelde wet van 5 augustus 1978 of overeen-
komstig artikel 82 van de wet van 26 april 2002 houdende essentiële elemen-
ten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houden-
de diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten (12) ambts-
halve gepensioneerd zijn en wier afwezigheid wegens ziekte vóór hun pensio-
nering te wijten is aan een zware handicap die tijdens de loopbaan is opgelo-
pen. 

 
 Het in het eerste lid bepaalde voordeel is alleen bestemd voor degenen voor 

wie het verlies van de graad van zelfredzaamheid als gevolg van de zware 
handicap op ten minste 12 punten wordt vastgesteld volgens de wijze van eva-
luatie voorgeschreven door het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststel-
ling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad 
van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de inte-
gratietegemoetkoming. 

 
 § 2. De Koning bepaalt de modaliteiten en de procedure die van toepassing 

zijn op de toekenning van het in § 1 bedoelde supplement (13). Hij kan het be-
drag van dit supplement verhogen. 

 
Art. 135 Aangevuld bij de wet van 3 februari 2003, art. 35. 
 
 De toekenning van het in artikel 134 bedoelde supplement mag niet tot gevolg 

hebben dat het totale pensioenbedrag gebracht wordt op een bedrag dat het 
dubbele van de gewaarborgde bezoldiging (3) overschrijdt. In voorkomend ge-
val wordt het supplement tot het verschuldigde bedrag verminderd. 

 
 Voor de vaststelling van het in het eerste lid bedoelde totale pensioenbedrag 

wordt rekening gehouden met alle rustpensioenen  of  ouderdomsrenten,  alle 
overlevingspensioenen of -renten of elk als zodanig geldend voordeel, ten laste 
van een pensioenregeling vastgesteld krachtens een Belgische of buitenlandse 
wetgeving, of van een pensioenregeling van een instelling van internationaal 
publiek recht. 

 
 Indien een in het tweede lid bedoeld pensioen of rente geheel of gedeeltelijk 

werd uitbetaald in de vorm van een kapitaal, wordt de met het uitbetaalde kapi-
taal overeenstemmende fictieve rente in aanmerking genomen voor de toepas-
sing van dit artikel. (7) 

 
Art. 136 Aangevuld bij de wet van 3 februari 2003, art. 36. 
 
 Het bedrag van het uit de toepassing van de artikelen 134 en 135 voortvloei-

ende supplement wordt verminderd met het bedrag van alle andere pensioe-
nen, renten of als zodanig geldende voordelen toegekend uit hoofde van de-
zelfde handicap. 
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 Indien een in het eerste lid bedoeld pensioen of rente geheel of gedeeltelijk 
werd uitbetaald in de vorm van een kapitaal, wordt de met het uitbetaalde kapi-
taal overeenstemmende fictieve rente in aanmerking genomen voor de toepas-
sing van dit artikel. (7) 

 
Art. 137 Er kan slechts één enkel supplement voor een zware handicap worden toege-

kend aan degene die verscheidene rustpensioenen geniet. In voorkomend ge-
val wordt het supplement uitbetaald uit hoofde van het hoogste pensioen. 

 
Art. 137bis Ingevoegd bij de wet van 3 februari 2003, art. 37 (14). 
 
 De uitbetaling van het uit de toepassing van artikel 134 voortvloeiende supple-

ment wordt stopgezet tijdens de kalenderjaren gedurende welke de gepensio-
neerde om het even welke winstgevende activiteit uitoefent die hem een jaar-
lijks bruto-inkomen oplevert dat gelijk is aan of hoger is dan 607,59 EUR.  

 
Art. 138 Vervangen bij de wet van 3 februari 2003, art. 38 (14). 
 
 § 1. De in de artikelen 134 en 137bis bedoelde bedragen zijn gekoppeld aan 

het spilindexcijfer 138,01. Zij volgen de evolutie van het indexcijfer van de con-
sumptieprijzen op dezelfde wijze als de rust- en overlevingspensioenen ten las-
te van de Openbare Schatkist. 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid wordt, wat het in artikel 137bis bedoelde 

bedrag betreft, verwezen naar het spilindexcijfer dat op 1 januari van het ka-
lenderjaar in kwestie van kracht is. 

 
 § 2. Het in artikel 137bis bedoelde bedrag kan door de Koning worden ver-

hoogd. 
 
 Afdeling 7. Harmoniseringsmaatregelen 
 
Art. 139 De minimumbedragen van de pensioenen bepaald in geval van pensionering 

wegens leeftijd of anciënniteit of wegens lichamelijke ongeschiktheid, de mini-
mumbedragen van de overlevingspensioenen en de supplementen toegekend 
in geval van een zware handicap, toegekend door de in artikel 38, 2°, a), e) en 
g), van voormelde wet van 5 augustus 1978 bedoelde pensioenregelingen mo-
gen vanaf de datum van inwerkingtreding van dit hoofdstuk niet verschillen van 
die welke bij dit hoofdstuk toegekend worden aan de personen die in dezelfde 
omstandigheden verkeren. 

 
 De lopende pensioenen worden in voorkomend geval herzien overeenkomstig 

de bepalingen van artikel 140, § 1. 
 
 Afdeling 8. Overgangsbepalingen 
 
Art. 140 Aangevuld bij de wet van 25 april 2007, art. 22. 
 
 § 1. De bepalingen van dit hoofdstuk, met uitzondering van die vervat in afde-

ling 6, zijn van toepassing op de op 31 december 1992 lopende pensioenen. 
Onder voorbehoud van de hierna bepaalde bijzondere regels worden deze be-
palingen ambtshalve toegepast. 

 
 Indien  de gepensioneerde op de voormelde datum niet werkelijk een met toe-

passing van Titel II van Boek I van voormelde wet van 15 mei 1984 toegekend 
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supplement geniet, wordt het voordeel van de bepalingen van dit hoofdstuk al-
leen toegekend als hij erom verzoekt. 

 
 § 2. Voor de toepassing van artikel 121, § 1, op de op 31 december 1989 lo-

pende pensioenen wordt de gemiddelde wedde van de laatste vijf jaar, omge-
zet in het spilindexcijfer 138,01, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de 
teller gevormd wordt door het maximum van de op 1 januari 1993 van kracht 
zijnde weddeschaal en waarvan de noemer gevormd wordt door het maximum 
van de op de ingangsdatum van het pensioen van kracht zijnde weddeschaal, 
omgezet in het voormelde spilindexcijfer 138,01. Voor deze omzetting worden 
de bepalingen van artikel 10, § 1, derde lid, van de wet van 2 januari 1990 
houdende tijdelijke toekenning van een pensioencomplement aan sommige 
gepensioneerden van de openbare sector, toegepast. 

 
 Voor de in het eerste lid bedoelde pensioenen wordt artikel 121, § 2, slechts 

toegepast op de verhogingen die zullen voorkomen na 1 januari 1993. 
 
 § 3. Voor de op 31 december 1992 lopende rustpensioenen ten aanzien waar-

van de gerechtigde op die datum werkelijk een supplement geniet, toegekend 
als  minimumbedrag  van  het pensioen, blijven de op die datum van kracht 
zijnde bepalingen volledig van toepassing zolang zij gunstiger uitvallen dan die 
van dit hoofdstuk.  Tijdens die periode kan de toepassing van die bepalingen 
evenwel geen voordeel opleveren dat hoger is dan wat betrokkene op voor-
melde datum werkelijk genoot, ongeacht de verdere ontwikkeling van zijn toe-
stand. 

 
 In geval van toepassing van het eerste lid blijft het uit de toepassing van de 

vroegere bepalingen voortvloeiende minimumbedrag vastgesteld op basis van 
de bedragen, de weddeschalen en het spilindexcijfer die van kracht waren op 
31 december 1992. Bovendien worden de bepalingen van het vroegere artikel 
30, § 1, derde en vierde lid, van de wet van 15 mei 1984 niet meer toegepast. 

 
 § 4. Toegevoegd bij de wet van 25 april 2007, art. 22 (15). 
 
 De in artikel 121, § 3, tweede lid, bepaalde beperking is niet van toepassing op 

de op 31 december 2002 lopende rustpensioenen. 
 
Art. 141 Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 2 (4). 
 
 In afwijking van artikel 126, § 3, worden het percentage van 50 pct. en het be-

drag van 202,53 EUR respectievelijk vervangen : 
 - in 1993 door 10 pct. en 40,51 EUR; 
 - in 1994 door 20 pct. en 81,02 EUR; 
 - in 1995 door 30 pct. en 121,52 EUR; 
 - in 1996 door 40 pct. en 162,03 EUR. 
 
 Afdeling 9. Slotbepalingen 
 
Art. 142 Titel II van Boek I van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot har-

monisering in de pensioenregelingen, wordt opgeheven. 
 
Art. 145 De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op 1 januari 1993. 
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1  Art. 118, § 1, 1°, g) werd toegevoegd bij art. 35, 1° van de wet van 6 mei 2002 met uitwerking op 1 

april 2001. 
2  De woorden "of van het Fonds voor de pensioenen van de ge‹ntegreerde politie" werden toegevoegd 

bij art. 35, 2° van de wet van 6 mei 2002 met uitwerking op 1 april 2001. 
3  Het in artikel 3 van het K.B. van 29 juni 1973 bedoelde bedrag van de gewaarborgde bezoldiging 

beliep : 
 - op 1 januari 1993 : 489.139 frank; 
 - op 1 juli 2000 : 528.580 frank (K.B. 15 oktober 2000 - B.S. 17 november, tweede uitgave) of 

13.103,16 EUR (K.B. 11 december 2001 - B.S. 22 december, tweede uitgave); 
 - op 1 januari 2002 : 13.234,20 EUR waarvan 40 % = 5.293,68 EUR (K.B. 9 januari 2002 - B.S. 18 

januari). 
  op 1 december 2008 : 13.499 EUR waarvan 40 % = 5.399,60 EUR (K.B. 15 mei 2009 – B.S. 

2 juni) 
4  Met ingang van 1 januari 2002. 
5  Deze bedragen zijn van toepassing vanaf 1 april 2009. 
 -  9.601,00 EUR bedroeg 8.870,70 EUR in 1992, 9.048,00 EUR sedert 1 april 2003, 9.228,00 EUR 

 sedert 1 april 2004 en 9.413,00 EUR sedert 1 oktober 2008 
 -  12.001,00 EUR bedroeg 11.088,38 EUR in 1992, 11.310,00 EUR sedert 1 april 2003, 

 11.535,00 EUR sedert 1 april 2004 en 11.766,00 EUR sedert 1 oktober 2008 
 -  19.202,00 EUR bedroeg 17.741,42 EUR in 1992,18.096,00 EUR sedert 1 april 2003, 

 18.456,00 EUR sedert 1 april 2004 en 18.826,00 EUR sedert 1 oktober 2008 
 -  8.369,00 EUR bedroeg 7.734,28 EUR in 1992, 7.889,00 EUR sedert 1 april 2003, 8.044,00 EUR 

 sedert 1 april 2004 en 8.205,00 EUR sedert 1 oktober 2008 
6 Met uitwerking op 1 januari 2007.  
7  Dit lid werd toegevoegd met ingang van 1 januari 2003. 
8  Met uitwerking op 1 januari 1994. 
9  Artikel 125 is niet van toepassing op de vergoedingspensioenen toegekend aan militairen of perso-

neelsleden van de rijkswacht die gelijkgesteld worden met oorlogsinvaliden ingevolge het oplopen 
van lichamelijke schade tijdens een actie buiten het nationale grondgebied (Wet 16 juni 1998, art. 5 - 
B.S. 7 juli). 

10  Het bedrag van 202,53 EUR werd vervangen door het bedrag 205,00 EUR met ingang van 1 oktober 
2006 (K.B. 19 juli 2007 – B.S. 8 augustus). 

11  Dit lid, zoals vervangen bij art. 34 van de wet van 3 februari 2003, treedt in werking op 1 januari 2003. 
12 De woorden “of overeenkomstig artikel 82 van de wet van 26 april 2002 houdende essentiële ele-

menten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere 
bepalingen met betrekking tot de politiediensten” werden ingevoegd bij art. 21 van de wet van 25 april 
2007.  

13  Zie uitvoeringsbesluit van 12 augustus 1993. 
14  Met ingang van 1 januari 2003. 
15 Met uitwerking op 1 januari 2003. 
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Wet van 6 augustus 1993  
(Staatsblad 17 september) 
 
betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen 
 
Gewijzigd bij

 

  : de wetten van 22 februari 1998 (Staatsbl. 3 maart - eerste uitgave), 6 mei 2002 
(Staatsbl. 30 mei - tweede uitgave), de programmawet van 27 december 2004 (Staatsbl. 31 
december - tweede uitgave), de weten van 17 september 2005 (Staatsbl. 6 oktober), 12 januari 
2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum Staatsbl.13 maart), 25 april 2007 (Staatsbl. 
11 mei) en 22 december 2008 (Staatsbl. 29 december) en opgeheven bij de wet van 24 oktober 
2011 (Staatsbl. 3 november). 

 
Opgeheven bij de wet van 24 oktober 2011, art. 54 2° 
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Programmawet van 24 december 1993  
(Staatsblad 31 december) 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK V. Pensioenen 
 
Art. 58 Artikel 161bis, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet, is vanaf 1 januari 1994, van toe-

passing op de intercommunales die op 31 december 1986 aangesloten waren bij de 
Omslagkas voor gemeentelijke pensioenen en die op 31 december 1993 inzake 
pensioenen niet aangesloten zijn bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de 
plaatselijke en provinciale overheidsdiensten. 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid wordt een in dit lid bedoelde intercommunale 

geacht zowel een plaatselijke overheidsdienst te zijn die het voorwerp heeft uitge-
maakt van een herstructurering of die afgeschaft werd als een plaatselijke over-
heidsdienst waarnaar het personeelslid overgeheveld werd, terwijl het personeelslid 
zelf geacht wordt op 1 januari 1987 te zijn overgeheveld. 

 
 



 

© PDOS – mei 2006  

De gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994  
(Staatsblad 17 februari) 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 127 § 1. De Raden van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap regelen, ieder wat hem 

betreft, bij decreet : 
 
 1° ... 
 
 2° het onderwijs, met uitsluiting van : 
 
  a) de bepaling van het begin en het einde van de leerplicht ; 
 
  b) de minimale voorwaarden voor het uitreiken van de diploma's ; 
 
  c) de pensioenregeling. 
 
 3° ... 
 
 § 2. Deze decreten hebben kracht van wet respectievelijk in het Nederlandse taalge-

bied en in het Franse taalgebied, alsmede ten aanzien van de instellingen gevestigd 
in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die, wegens hun activiteiten moeten 
worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de ene of de andere gemeenschap. 

 
Art. 152 De rechters worden voor het leven benoemd. Zij worden in ruste gesteld op de bij de 

wet bepaalde leeftijd en genieten het bij de wet bepaalde pensioen. 
 
 Geen rechter kan uit zijn ambt worden ontzet of worden geschorst dan door een 

vonnis. 
 
 De overplaatsing van een rechter kan niet geschieden dan door een nieuwe benoe-

ming en met zijn toestemming. 
 
Art. 179 Geen pensioen, geen gratificatie ten laste van de staatskas kan worden toegekend 

dan krachtens een wet. 
 
Art. 181 § 1. De wedden en pensioenen van de bedienaren der erediensten komen ten laste 

van de Staat ; de daartoe vereiste bedragen worden jaarlijks op de begroting uitge-
trokken. 

 
 § 2. De wedden en pensioenen van de afgevaardigden van de door de wet erkende 

organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele le-
vensbeschouwing, komen ten laste van de Staat ; de daartoe vereiste bedragen 
worden jaarlijks op de begroting uitgetrokken. 

 
Art. 186 Militairen kunnen niet van hun graden, ererechten en pensioenen worden ontzet dan 

op de wijze bij de wet bepaald. 
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Wet van 30 maart 1994  
(Staatsblad 31 maart) 
 
houdende sociale bepalingen. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 21 december 1994 (Staatsbl. 23 december - tweede uitgave), het 
K.B. van 16 december 1996 (Staatsbl. 24 december) (1), de wetten van 13 juni 1997 (Staatsbl. 
19 juni), 25 januari 1999 (Staatsbl. 6 februari), 24 december 1999 (Staatsbl. 31 december - der-
de uitgave), het K.B. van 20 juli 2000 (Staatsbl. 30 augustus - eerste uitgave), de wetten van 12 
augustus 2000 (Staatsbl. 31 augustus), 2 januari 2001 (Staatsbl. 3 januari - tweede uitgave; 
erratum Staatsbl. 13 januari - tweede uitgave), de programmawet van 9 juli 2004 (Staatsbl. 15 
juli - tweede uitgave), het K.B. van 18 oktober 2004 (Staatsbl. 20 oktober - derde uitgave; erra-
tum Staatsbl. 9 november), de programmawet van 27 december 2004 (Staatsbl. 31 december - 
tweede uitgave), de wetten van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart), 27 maart 2006 (Staatsbl. 11 april - eerste uitgave), het K.B. van 28 decem-
ber 2006 (Staatsbl. 29 december - achtste uitgave; errata Staatsbl. 24 en 30 januari 2007), de 
programmawet van 8 juni 2008 (Staatsbl. 16 juni) en het K.B. van 1 juli 2008 (Staatsbl. 24 juli) 
(2) 
 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL VIII. PENSIOENEN 
 
 HOOFDSTUK III. Algemene maatregelen 
 
Art. 68 Gewijzigd bij de wet van 21 december 1994, art. 53, vervangen door het 

K.B. van 16 december 1996, art. 1 en gewijzigd bij de wet van 13 juni 
1997, art. 13, het K.B. van 20 juli 2000, art. 2 en 3, de wetten van 12 au-
gustus 2000, art. 23 (3) en 2 januari 2001, art. 68 (3), de programmawet 
van 9 juli 2004, art. 179, het K.B. van 18 oktober 2004, art. 28, de wetten 
van 12 januari 2006, art. 67 en 27 maart 2006, art. 26, het K.B. van 28 
december 2006, art. 8, de programmawet van 8 juni 2008, art. 22 en het 
K.B. van 1 juli 2008 art. 1.(2) 

 
 § 1. Gewijzigd bij de programmawet van 9 juli 2004, art. 179 en de wet 

van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Voor de toepassing van de artikelen 68 tot en met 68quinquies wordt ver-

staan : 
 
 a) onder   "wettelijk  pensioen", elk wettelijk, bestuursrechtelijk of statu-

tair ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen, of elk 
ander als zodanig geldend voordeel ten laste van een Belgisch pen-
sioenstelsel. 

 
  Als wettelijke pensioenen in de zin van a) worden eveneens be-

schouwd : 
 
  1° de periodieke renten verworven door stortingen bedoeld bij de 

wet van 28 mei 1971 tot verwezenlijking van de eenmaking en 
de harmonisering van de kapitalisatiestelsels ingericht in het 
raam van de wetten betreffende de verzekering tegen de gel-
delijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood, onge-
acht de oorsprong ervan; 
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  2° de invaliditeitspensioenen van de administratieve en militaire 
personeelsleden, van de magistraten en van de personeelsle-
den van de rechterlijke orde en van de gerechtelijke politie bij 
de parketten, betaald ten laste van de Openbare Schatkist 
wegens diensten bewezen in Afrika; 

 
 b) onder "ander pensioen", elk ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of 

overlevingspensioen, of elk ander als zodanig geldend voordeel ten 
laste van een buitenlands pensioenstelsel of van een pensioenstel-
sel van een internationale instelling; 

 
 c)  onder "aanvullend voordeel", elk voordeel bedoeld als aanvulling 

van een in a) of b) bedoeld pensioen, zelfs als dit laatste niet is ver-
worven, en toegekend hetzij krachtens wettelijke, bestuursrechtelij-
ke of statutaire bepalingen, hetzij krachtens bepalingen voortvloei-
end uit een arbeidsovereenkomst, een ondernemingsreglement, 
een collectieve of sectorale overeenkomst, ongeacht het feit of het 
een periodiek of een in de vorm van een kapitaal betaald voordeel 
betreft. 

 
  Als aanvullende voordelen in de zin van c) worden eveneens be-

schouwd : 
 
  - de in a), 1°, bepaalde renten die uitbetaald worden in de vorm 

van een kapitaal; 
  - elk voordeel betaald aan een persoon ongeacht zijn statuut in 

uitvoering van een individuele pensioentoezegging. 
 
  Het vakantiegeld en het aanvullend vakantiegeld, de eindejaarstoe-

lage, de verwarmingstoelage, de bijzondere bijslag voor zelfstandi-
gen en het aanvullend pensioen bedoeld in artikel 52bis van het ko-
ninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor zelfstandigen worden niet beschouwd als 
aanvullende voordelen in de zin van c); 

 
 d) onder "afhouding", de afhouding voortvloeiend uit de toepassing van 

§ 2; 
 
 e) onder "begunstigde", de begunstigde van een in a) bedoeld pensi-

oen. 
 
  Als "begunstigde met gezinslast" wordt beschouwd, naar gelang 

van het geval : 
 
  1° de gehuwde begunstigde die samenwoont met zijn echtge-

noot, op voorwaarde dat deze laatste geen beroepsinkomsten 
heeft die de vermindering of de schorsing van een in het pen-
sioenstelsel van de werknemers toegekend rustpensioen zou-
den tot gevolg hebben, noch een sociaal voordeel geniet toe-
gekend krachtens een Belgische of buitenlandse wetgeving of 
een als zodanig geldend voordeel toegekend krachtens een 
regeling die van toepassing is op het personeel van een instel-
ling van internationaal publiek recht; 
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  2° de gehuwde begunstigde die samenwoont met zijn echtgenoot 
van wie het pensioenbedrag werd verminderd, hetzij met toe-
passing van artikel 10, § 4 van het koninklijk besluit nr. 50 van 
24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen 
voor werknemers, hetzij met toepassing van artikel 3, § 8, van 
de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensi-
oenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werk-
nemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn; 

 
  3° de gehuwde begunstigde die gescheiden leeft van zijn echt-

genoot, de ongehuwde begunstigde, de uit de echt geschei-
den begunstigde of de langstlevende echtgenoot, op voor-
waarde dat hij uitsluitend samenwoont met één of meer kinde-
ren waarvan ten minste één recht geeft op kinderbijslag; 

 
  Iedere andere begunstigde wordt beschouwd als "alleenstaande 

begunstigde"; 
 
 f) onder "instellingen van sociale zekerheid", de instellingen bedoeld 

bij artikel 2, eerste lid, 2° van de wet van 15 januari 1990 houdende 
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale ze-
kerheid; 

 
 g) onder "Kruispuntbank", de Kruispuntbank van de sociale zekerheid; 
 
 h) onder "uitbetalingsinstelling", de natuurlijke of -rechtspersoon, of de 

feitelijke vereniging die de betaling van het pensioen of van het 
aanvullend voordeel verzekert; 

 
 i) onder "Rijksinstituut", het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-

verzekering; 
 
 j) onder "Rijksdienst", de Rijksdienst voor Pensioenen; 
 
 k) onder "Pensioendienst", de Pensioendienst voor de overheidssec-

tor; 
 
 l) onder "instelling", de Rijksdienst, de Pensioendienst of iedere ande-

re rechtspersoon die met de uitbetaling van een wettelijk pensioen 
belast is. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 13 juni 1997, art. 13, 1° en de K.B.’s van 20 

juli 2000, art. 3, § 2 (4) en 1 juli 2008, art. 1. (2)  
 
 Onverminderd de toepassing van de §§ 3, 5, 1ste lid, en 6 verrichten de 

instellingen, volgens de in artikel 68ter, §§ 1 en 2 bepaalde nadere re-
gels, op de wettelijke pensioenen  die betaald worden vanaf 1 januari 
1997, en dit ongeacht hun ingangsdatum, een afhouding waarvan het be-
drag overeenkomstig de bij het vierde lid bepaalde tabel wordt vastge-
steld, rekening houdend enerzijds met het in het tweede lid bepaalde to-
taal maandelijks brutobedrag van het geheel van de pensioenen en ande-
re voordelen en anderzijds met de hoedanigheid van de begunstigde.   

 
 Het totaal maandelijks brutobedrag van het geheel van de pensioenen en 

andere voordelen, ongeacht hun ingangsdatum of, in geval van betaling 
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in de vorm van een kapitaal, ongeacht de vereffeningsdatum, wordt be-
komen door de som te maken van :  

 
 - de maandelijkse brutobedragen van de wettelijke pensioenen, de 

andere pensioenen alsook de aanvullende voordelen; 
 - de brutobedragen, naar behoren omgezet in maandelijkse bedra-

gen, van de wettelijke pensioenen, de andere pensioenen en de pe-
riodieke aanvullende voordelen die niet maandelijks betaald wor-
den; 

 - de maandelijkse brutobedragen van de fictieve renten die overeen-
stemmen met in de vorm van een kapitaal betaalde pensioenen of 
aanvullende voordelen. 

 
 De omzetting in een fictieve rente van pensioenen en aanvullende voor-

delen die werden betaald in de vorm van een kapitaal, geschiedt door het 
bedrag van het kapitaal te delen door de coëfficiënt die, volgens de van 
kracht zijnde barema's inzake de omzetting in kapitaal van arbeidsonge-
vallenrenten in de overheidssector, overeenstemt met de leeftijd van be-
gunstigde op de dag van de betaling van het kapitaal.(5) De Koning kan 
op basis van de meest recente mortaliteitstabellen andere omzettingsba-
rema's vaststellen die zullen worden gebruikt voor de toepassing van dit 
artikel (6). Elke wijziging van omzettingsbarema's brengt de vaststelling 
van een nieuw bedrag van de fictieve rente met zich mee. 

 
 Het bedrag van de in het eerste lid bepaalde afhouding wordt, naargelang 

de hoedanigheid van de begunstigde, vastgesteld overeenkomstig de 
hiernavolgende tabel : 

 
 - Alleenstaande begunstigde 
 
P = Totaal maandelijks brutobedrag van de 

pensioenen en andere voordelen: 
 

Bedrag van de afhouding in euro 

van/de 0,01 EUR tot/à 1.555,93 EUR 
van/de 1.555,94 EUR tot/à 1.604,05 EUR 
van/de 1.604,06 EUR tot/à 1.735,27 EUR 
van/de 1.735,28 EUR tot/à 1.753,32 EUR 

vanaf/à partir de 1.753,33 EUR 
 

0,00 
(P – 1.555,93) x 50 % 

P x 0,015 
26,03 + (P – 1.735,27) x 50 

P x 0,02 

 
 - Begunstigde met gezinslast 
 
P = Totaal maandelijks brutobedrag van de 

pensioenen en andere voordelen: 
 

Bedrag van de afhouding in euro 

van/de 0,01 EUR en/et 1.798,85 EUR 
van/de 1.798,86 EUR en/et 1.854,48 EUR 
van/de 1.854,49 EUR en/et 1.983,17 EUR 
van/de 1.983,18 EUR en/et 2.003,79 EUR 

vanaf/à partir de 2.003,80 EUR 
 

0,00 
(P – 1.798,85) x 50 % 

P x 0,015 
29,75 + (P – 1.983,17) x 50 % 

P x 0,02 
 

 
 
 De bedragen in de tabel zijn gekoppeld aan het spilindexcijfer 114,89 en 

worden aangepast op dezelfde manier als de pensioenen naargelang de 
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indexering van deze laatste uitgevoerd wordt overeenkomstig de bepalin-
gen van de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel 
waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen 
ten laste van de Openbare Schatkist, sommige sociale uitkeringen, de 
bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de bereke-
ning van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, als-
mede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, 
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, of van 
de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij 
sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de con-
sumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.  Als voor eenzelfde be-
gunstigde sommige van zijn pensioenen worden geïndexeerd volgens de 
bepalingen van voormelde wet van 2 augustus 1971, en zijn andere pen-
sioenen volgens de bepalingen van voormelde wet van 1 maart 1977, 
mag de indexering van de bedragen in de tabel er niet toe leiden dat de 
schijf waarin het totale bedrag van de pensioenen ondergebracht moet 
worden, gewijzigd wordt. 

 
 § 3. Het gedeelte van de met toepassing van § 2 uit te voeren afhouding 

dat overeenstemt met in § 1, b bepaalde andere pensioenen en met aan-
vullende voordelen bedoeld als aanvulling van dergelijke pensioenen 
wordt niet verricht. 

 
 § 4. Het gedeelte van de met toepassing van § 2 uit te voeren afhouding 

dat overeenstemt met door Belgische uitbetalingsinstellingen betaalde 
periodieke aanvullende voordelen en met door Belgische uitbetalingsin-
stellingen vóór 1 januari 1997 in de vorm van een kapitaal betaalde aan-
vullende voordelen, wordt verricht op de verschillende wettelijke pensioe-
nen overeenkomstig de door § 6 vastgestelde rangorde. 

 
 § 5. Gewijzigd bij  het K.B. van 20 juli 2000, art. 2 (4). 
 
 Het gedeelte van de met toepassing van § 2 uit te voeren afhouding dat 

overeenstemt met door Belgische uitbetalingsinstellingen na 31 decem-
ber 1996 in de vorm van een kapitaal betaalde aanvullende voordelen 
wordt niet verricht. 

 
 De Belgische uitbetalingsinstelling van een na 31 december 1996 in de 

vorm van een kapitaal betaald aanvullend voordeel waarvan het bedrag 
hoger is dan 2.478,94 EUR, verricht, bij de uitbetaling van het kapitaal, 
ambtshalve een afhouding gelijk aan 2 t.h. van het brutobedrag van dat 
kapitaal. 

 
 Het in het tweede lid bepaalde percentage van 2 t.h. wordt vervangen 

door 1 t.h. voor kapitalen waarvan het brutobedrag lager is dan 
24.789,36  EUR. Dit is eveneens het geval voor kapitalen waarvan het 
brutobedrag lager is dan 74.368,06 EUR indien zij uitbetaald worden ten 
gevolge van een overlijden. 

 
 Tijdens de maand die volgt op de uitbetaling van het kapitaal stort de uit-

betalingsinstelling de opbrengst van de met toepassing van het tweede of 
het derde lid uitgevoerde afhouding aan de Rijksdienst. 

 
 Indien bij de eerste uitbetaling van het definitief bedrag van een wettelijk 

pensioen die volgt op de uitbetaling van een kapitaal blijkt dat het percen-
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tage van de met toepassing van § 2 uit te voeren afhouding kleiner is dan 
het percentage van de afhouding die op het kapitaal werd verricht, stort 
de Rijksdienst aan begunstigde een bedrag terug dat gelijk is aan het 
verschil tussen enerzijds het bedrag van de afhouding die op het kapitaal 
werd verricht en anderzijds het bedrag dat verkregen wordt door ditzelfde 
kapitaal met het percentage van de met toepassing van § 2 uit te voeren 
afhouding te vermenigvuldigen. Indien de terugstorting plaatsvindt meer 
dan zes maanden na de datum van de eerste uitbetaling van het definitief 
bedrag van een wettelijk pensioen, is de Rijksdienst van rechtswege aan 
begunstigde nalatigheidsinteresten verschuldigd op het teruggestorte be-
drag. Deze interesten, waarvan het percentage gelijk is aan 4,75 t.h. per 
jaar, beginnen te lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op 
het verstrijken van de termijn van zes maanden. De Koning kan het per-
centage van deze nalatigheidsinteresten aanpassen. 

 
 Voor de toepassing van het tweede en het derde lid moeten door een-

zelfde Belgische uitbetalingsinstelling betaalde kapitalen samengeteld 
worden. 

 
 Voor de toepassing van het vijfde lid moeten de aan eenzelfde begun-

stigde betaalde kapitalen samengeteld worden. 
 
 § 6. Gewijzigd bij het K.B. van 18 oktober 2004, art. 28, de wetten van 

12 januari 2006, art. 67, 27 maart 2006, art. 26 en het K.B. van 28 de-
cember 2006, art. 8. 

 
 De in § 4 bedoelde rangorde wordt vastgesteld als volgt : 
 
  1° de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de pensioenrege-

ling voor werknemers; 
 
  2° de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de pensioenrege-

ling voor zelfstandigen; 
 
  3° de rust- en overlevingspensioenen beheerd door de Pensioen-

dienst; 
 
  4° de rust- en overlevingspensioenen beheerd door de NMBS Hol-

ding; (7) 
 
  5° de rustpensioenen ten laste van de instellingen waarop het ko-

ninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935 tot vaststelling van het 
statuut der pensioenen van het personeel der zelfstandige openbare 
inrichtingen en de regieën ingesteld door de Staat van toepassing 
is; 

 
  6° de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de Dienst voor 

overzeese sociale zekerheid; 
 
  7° de niet in 3° bedoelde rust- en overlevingspensioenen ten laste van 

de plaatselijke besturen of ten laste van door deze plaatselijke be-
sturen opgerichte instellingen van openbaar nut, met inbegrip van 
die welke aan hun mandatarissen worden toegekend; 
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  8° de niet in 3° bedoelde rust- en overlevingspensioenen ten laste van 
instellingen van openbaar nut die afhangen van de Gemeenschap-
pen of de Gewesten; 

 
  9° de rust- en overlevingspensioenen toegekend aan de senatoren, de 

leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de leden van 
de Gewest- en Gemeenschapsparlementen;(8) 

 
 10° de rust- en overlevingspensioenen ten laste van hiervoor niet opge-

nomen machten en instellingen bedoeld in artikel 38 van de wet van 
5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormin-
gen. 

 
 In geval van cumulatie van pensioenen met eenzelfde rangorde, wordt de 

afhouding in eerste instantie verricht op het pensioen met het hoogste 
bedrag, zonder dat latere verhogingen van de pensioenen een wijziging 
van de aldus vastgestelde volgorde tot gevolg hebben. 

 
 § 7.  Indien de in de vorm van een kapitaal uitbetaalde pensioenen of 

aanvullende voordelen in schijven worden betaald, is dit artikel van toe-
passing op elke gedeeltelijke betaling. 

 
 § 8. Artikel 52, 7° van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 is van 

toepassing op de krachtens dit artikel verrichte afhouding. 
 
 § 9. Toegevoegd bij de wet van 13 juni 1997, art. 13, 2° (9). 
 
 De met toepassing van § 4 uit te voeren afhouding, die overeenstemt met 

fictieve renten die beantwoorden aan vóór 1 januari 1997 in de vorm van 
een kapitaal uitbetaalde pensioenen of aanvullende voordelen, wordt niet 
meer uitgevoerd : 

 
 - vanaf 1 juli 1997, op de vóór 1 juli 1981 uitbetaalde kapitalen, indien 

het pensioen is ingegaan vóór 1 juli 1981 of vanaf 1 juli van het jaar 
dat volgt op de vijftiende verjaardag van de ingangsdatum van het 
pensioen, als dit is ingegaan na de uitbetaling van het kapitaal; 

 - op de vanaf 1 juli 1981 uitbetaalde kapitalen, hetzij vanaf 1 juli van 
het jaar dat volgt op de vijftiende verjaardag van de uitbetaling van 
het kapitaal, indien het pensioen reeds ingegaan is op het ogenblik 
van de uitbetaling van het kapitaal, hetzij vanaf 1 juli van het jaar dat 
volgt op de vijftiende verjaardag van de ingangsdatum van het pen-
sioen, als dit is ingegaan na de uitbetaling van het kapitaal. 

 
§ 10. Toegevoegd bij de programmawet van 8 juni 2008, art. 22 
 
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad 
en volgens de door Hem bepaalde modaliteiten, de in § 2 bedoelde af-
houdingen herleiden en opheffen met uitwerking op 1 juli2008. 
De machtiging die deze paragraaf aan de Koning toekent, verstrijkt op 
31 december 2008. 

 De besluiten die zijn genomen ter uitvoering van deze machtiging houden 
op uitwerking te hebben indien ze niet bekrachtigd zijn bij wet binnen 
twaalf maanden na de datum van hun inwerkingtreding. 
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Art.68bis Ingevoegd bij het K.B. van 16 december 1996, art. 1 en gewijzigd bij de 
programmawet van 9 juli 2004, art. 180. 

 
 § 1. De uitbetalingsinstellingen delen ambtshalve aan het Rijksinstituut de 

bedragen mee van de pensioenen en/of aanvullende voordelen die zij 
vereffenen. 

 
 De aangifte tot staving van de vereffende bedragen geschiedt ten laatste 

de achtste werkdag van de maand volgend op deze waarin het pensioen 
en/of het aanvullend voordeel werd toegekend. 

 
 Deze aangifte wordt uitgevoerd in de door de Ministers van Pensioenen 

en van Sociale Zaken voorgeschreven vorm : 
 
 - hetzij via de Kruispuntbank; 
 - hetzij rechtstreeks aan het Rijksinstituut. 
 
 § 2. Vervangen bij de programmawet van 9 juli 2004 art. 180 (10). 
 
 Iedere begunstigde aan wie door buitenlandse uitbetalingsorganismen 

en/of instellingen van internationaal publiek recht pensioenen en/of aan-
vullende voordelen worden toegekend, moet de volgende gegevens aan-
geven bij de Rijkdienst binnen de in § 1, tweede lid, bepaalde termijn : 

 
 - de bedragen van de door de buitenlandse of internationale uitbeta-

lingsorganismen betaalde pensioenen en/of aanvullende voordelen, 
alsook hun referentiedatum; 

 - of het een begunstigde met gezinslast of een alleenstaande begun-
stigde betreft; 

 - iedere wijziging aan voormelde gegevens. 
 
 § 3.  De Administratie der directe belastingen deelt aan het Rijksinstituut 

de identiteit van ieder persoon mee die één of meer pensioenen en/of 
aanvullende voordelen genoten heeft.  Deze mededeling bevat eveneens 
de bedragen van de vereffende pensioenen en aanvullende voordelen, 
ongeacht het feit of het periodieke of in de vorm van een kapitaal betaal-
de voordelen betreft. 

 
Art. 68ter Ingevoegd bij het K.B. van 16 december 1996, art. 1 en gewijzigd bij de 

wet van 24 december 1999, art. 110, de programmawet van 9 juli 2004, 
art. 181 en de wet van 12 januari 2006, art. 52 en 67. 

 
 § 1. Gewijzigd bij de programmawet van 9 juli 2004, art. 181, 1° (10) en 

de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Indien een wettelijk pensioen wordt uitgekeerd door de Rijksdienst en/of 

door een andere instelling, met uitsluiting van de Pensioendienst, deelt 
het Rijksinstituut per begunstigde de volgende gegevens mee aan de 
Rijksdienst : 

 
 - de bedragen van de verschillende pensioenen en/of aanvullende 

voordelen, hun referentiedatum, alsook de uitbetalingsinstelling; 
 - of het een begunstigde met gezinslast of een alleenstaande begun-

stigde betreft; 
 - iedere wijziging aan voormelde gegevens. 
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 Indien betrokkene, naast het door de Rijksdienst betaald wettelijk pensi-

oen, eveneens een door de Pensioendienst vereffend wettelijk pensioen 
geniet, deelt het Rijksinstituut de in het eerste lid bedoelde gegevens 
eveneens mee aan de Pensioendienst en, de Rijksdienst de bedragen 
van de door de buitenlandse of internationale uitbetalingsinstellingen be-
taalde pensioenen en/of aanvullende voordelen, alsook hun referentieda-
tum. 

 
 De Rijksdienst stelt het bedrag van de afhouding vast overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 68 en verricht de afhouding  op  het wettelijk pen-
sioen waarvan hij de dienst verzekert, vanaf de betaling die volgt op de 
mededeling van het Rijksinstituut. In afwachting van deze mededeling 
verricht de Rijksdienst ambtshalve een afhouding op grond van de gege-
vens waarover hij beschikt. 

 
 Bovendien deelt de Rijksdienst, met inachtname van de in artikel 68, § 6 

vastgestelde rangorde, aan ieder van de instellingen die de afhouding 
moeten uitvoeren, het bedrag mee van : 

 
 - de afhouding die door de betrokken instelling moet worden verricht 

en/of het daarmee overeenstemmende percentage; 
 - het door de betrokken instelling vereffend pensioen dat in aanmer-

king werd genomen voor de vaststelling van de afhouding. 
 
 De betrokken instelling verricht de afhouding op de wettelijke pensioenen 

waarvan zij de dienst verzekert overeenkomstig de van de Rijksdienst 
ontvangen instructies vanaf de betaling die volgt op de datum van de in 
het vorige lid bepaalde mededeling.  In afwachting van deze mededeling 
verricht de instelling ambtshalve de afhouding op grond van de gegevens 
waarover zij beschikt. 

 
 De instelling die vaststelt dat het meegedeelde pensioenbedrag niet 

overeenstemt met het werkelijk door haar vereffend bedrag, meldt dit 
onmiddellijk aan de Rijksdienst. 

 
 De Rijksdienst deelt aan de Pensioendienst de bedragen mee van de 

afhoudingen die de instellingen moeten storten aan het in § 5 bedoelde 
Fonds. 

 
 § 2. Vervangen bij de programmawet van 9 juli 2004, art. 181, 2° (10) en 

gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Indien er door de Rijksdienst geen enkel wettelijk pensioen vereffend 

wordt maar er door de Pensioendienst en door een andere instelling een 
wettelijk pensioen vereffend wordt, deelt het Rijksinstituut de in § 1, eer-
ste lid bedoelde gegevens mee aan de Pensioendienst en de Rijksdienst 
de bedragen van de door de buitenlandse of internationale uitbetalingsin-
stellingen betaalde pensioenen en/of aanvullende voordelen, alsook hun 
referentiedatum. In dat geval handelt de Pensioendienst overeenkomstig 
de bepalingen van § 1, derde en vierde lid, en de instelling overeenkom-
stig de bepalingen van § 1, vijfde en zesde lid. 

 
 § 3. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
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 De Rijksdienst of de Pensioendienst deelt aan de begunstigde per gewo-
ne brief het bedrag mee van de afhouding en de berekeningswijze ervan.  
Deze mededeling geldt als motivering en kennisgeving. 

 
 Tegen de in het eerste lid bedoelde mededeling kan beroep worden inge-

leid bij de bevoegde rechtsmacht binnen de drie maanden die volgen op 
de datum van de mededeling aan de begunstigde. 

 
 § 4. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Indien wordt vastgesteld dat bij de bepaling van het percentage en/of het 

bedrag van de afhouding een materiële vergissing werd begaan, zet de 
Rijksdienst of de Pensioendienst ambtshalve de vergissing recht en deelt 
hij of zij dit mee aan de instelling overeenkomstig de bepalingen van § 1, 
vierde lid.  Bovendien brengt de Rijksdienst of de Pensioendienst de be-
gunstigde van de vergissing op de hoogte en betekent hij of zij aan de 
begunstigde de elementen waarop de nieuwe berekening van de afhou-
ding steunt. 

 
 Indien de vergissing aanleiding heeft gegeven : 
 
 - tot ten onrechte verrichte afhoudingen, betaalt de bevoegde instel-

ling deze aan de begunstigde terug, zonder dat hierop verwijlinte-
resten verschuldigd zijn; 

 - tot het verrichten van een onvoldoende afhouding, past de bevoeg-
de instelling het bedrag van de afhouding aan vanaf de betaling die 
volgt op de datum waarop de in het eerste lid bedoelde mededeling 
aan de begunstigde werd betekend. 

 
 § 5. Aangevuld bij de wet van 24 december 1999, art. 110 (11) en gewij-

zigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 52 en 67. 
 
 De instellingen, met uitzondering van de Rijksdienst, storten maandelijks 

de opbrengst van de afhouding aan de Pensioendienst voor de over-
heidssector. 

 
 Deze storting moet bij deze Pensioendienst uiterlijk de vijfde werkdag die 

volgt op de dag van de uitbetaling van het wettelijk pensioen toekomen. 
 
 Indien de instellingen de in het vorige lid bedoelde termijn niet naleven, 

zijn zij van rechtswege aan deze Pensioendienst nalatigheidsinteresten 
verschuldigd op de niet-gestorte sommen. Deze interesten waarvan het 
percentage op elk ogenblik gelijk is aan de wettelijke rentevoet, verhoogd 
met 2 %, beginnen te lopen vanaf de zesde werkdag die volgt op de dag 
van de uitbetaling van het wettelijk pensioen. Indien de instelling het be-
wijs levert dat het niet-storten van de opbrengst van de afhouding binnen 
de bepaalde termijn aan uitzonderlijke omstandigheden is toe te schrij-
ven, kan de minister van Pensioenen een vrijstelling verlenen voor het 
betalen van voormelde nalatigheidsinteresten. De aanvraag tot vrijstelling 
moet bij de minister van Pensioenen toekomen binnen de maand die 
volgt op de dag waarop de instelling door de Pensioendienst voor de 
overheidssector op de hoogte werd gebracht van het feit dat niet werd 
voldaan aan de in het tweede lid bepaalde verplichting.  
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 De opbrengst van deze afhouding wordt door de Pensioendienst voor de 
overheidssector aangewend voor de financiering van de pensioenen ten 
laste van de Staatkas. (12) 

 
 § 6. De opbrengst van de afhouding verricht op een aanvullend voordeel 

dat aan een zelfstandige betaald werd in de vorm van een kapitaal in uit-
voering van een individuele pensioentoezegging, wordt door de Rijks-
dienst gestort aan het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelf-
standigen. 

 
Art. 68quater Ingevoegd bij het K.B. van 16 december 1996, art. 1, aangevuld bij de 

wet van 24 december 1999, art. 111 (12) en gewijzigd bij de programma-
wet van 27 december 2004, art. 20 (13) en de wet van 12 januari 2006, 
art. 53 en 67. 

 
 Wat betreft de pensioenen van de gewezen vastbenoemde personeelsle-

den van de plaatselijke besturen, alsook deze van hun rechthebbenden, 
die niet door de Pensioendienst worden betaald, worden de in artikel 
68ter, §§ 1 en 2 bepaalde mededelingen aan de instelling verricht door 
bemiddeling van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale 
en plaatselijke overheidsdiensten. 

 
 Voor de in het eerste lid bedoelde pensioenen wordt de opbrengst van de 

afhouding gestort aan de Pensioendienst voor de overheidssector door 
bemiddeling van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale 
en plaatselijke overheidsdiensten. 

 
 Deze afhouding wordt gelijkgesteld met de inhouding bedoeld in artikel 1, 

§ 2, 5° van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen. 
De bepalingen van de hoofdstukken I, II, IV, V, VI en VII van het koninklijk 
besluit van 25 oktober 1985 tot uitvoering van hoofdstuk 1, sectie 1 van 
de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen zijn erop toe-
passelijk. 

 
Art.68quinquies Ingevoegd bij het K.B. van 16 december 1996, art. 1 en gewijzigd bij de 

wet van 25 januari 1999, art. 229, het K.B. van 20 juli 2000, art. 2, de 
programmawet van 9 juli 2004, art. 182 en de wet van 12 januari 2006, 
art. 67. 

 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999, art. 229 en het K.B. van 20 

juli 2000, art. 2 (4). 
 
 Elke uitbetalingsinstelling die nalaat aan het Rijksinstituut de in artikel 

68bis, § 1 bedoelde aangifte te doen, in de vorm en binnen de termijn die 
zijn voorgeschreven, moet een forfaitaire vergoeding betalen van 25,00 
EUR, vermeerderd met 2,50 EUR per begunstigde en met 2,50 EUR per 
schijf van 2.500,00 EUR gestort pensioen. 

 
 De uitbetalingsinstelling die een kapitaal betaalt na 28 februari 1997 en 

(14) die de bij artikel 68, § 5, vierde lid opgelegde verplichtingen niet na-
komt, moet per maand vertraging een vergoeding betalen die overeen-
stemt met 0,1 t.h. van het kapitaal. 
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 § 2. De begunstigde die nalaat de in artikel 68bis, § 2 bedoelde aangifte 
te doen, moet een vergoeding betalen gelijk aan 10 t.h. van de nog ver-
schuldigde achterstallige afhoudingen. 

 
 § 3. Gewijzigd bij de programmawet van 9 juli 2004, art. 182 (10).  
 
 Het Rijksinstituut is belast met de invordering van de vergoedingen be-

doeld in § 1, eerste lid. 
 
 De Rijksdienst is belast met de invordering van de vergoedingen bedoeld 

in § 1, tweede lid, en in § 2. 
 
 De invordering van die vergoedingen kan eveneens geschieden door 

tussenkomst van de Administratie der registratie en domeinen, die de in-
ning ervan zal verrichten overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van 
de domaniale wet van 22 december 1949. 

 
 § 4. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Het Rijksinstituut, de Rijksdienst en de Pensioendienst duiden de ambte-

naren aan die belast zijn met de controle op de uitvoering van dit besluit.  
Zij vorderen te dien einde de medewerking van de administraties, instel-
lingen en diensten die pensioenen en/of aanvullende voordelen toeken-
nen en/of vereffenen. 

 
 § 5. De werkingskosten van de in artikel 9bis van de wet van 15 januari 

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
sociale zekerheid bedoelde pensioengegevensbank die voortvloeien uit 
de toepassing van artikel 68ter, §§ 1 en 2, zijn ten laste van het in artikel 
68ter, § 5 bedoelde Fonds.(15) 

 
 § 6. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Met het oog op de toepassing van de artikelen 68 tot en met 68quater, 

geschieden de mededelingen van sociale gegevens met een persoonlijk 
karakter tussen de Rijksdienst, de Pensioendienst, het Rijksinstituut en 
de andere instellingen van sociale zekerheid, alsook alle mededelingen 
van dergelijke gegevens door instellingen van sociale zekerheid gericht 
aan andere uitbetalingsinstellingen door tussenkomst van de Kruispunt-
bank volgens een uitvoeringsplan vastgesteld door het bij de Kruispunt-
bank ingesteld Algemeen Coördinatiecomité. 

 
 
                                                 
1  Het K.B. van 16 december 1996 trad in werking op 1 januari 1997. Het werd bekrachtigd door de wet 

van 13 juni 1997, art. 11, 2° (B.S. 19 juni). 
2  Met ingang van 1 juli 2008 
3  Zie de art. 23 en 24 van de wet van 12 augustus 2000 en de art. 68 en 82 van de wet van 2 januari 

2001. 
4  Met ingang van 1 januari 2002. 
5  Met ingang van 1 juli 1997 werden de woorden "Wanneer het pensioen op het ogenblik van de beta-

ling nog niet is ingegaan wordt de leeftijd van de betrokkene op het ogenblik van de betaling van het 
kapitaal voor de omzetting vervangen door de leeftijd op het ogenblik van de ingang van het pensi-
oen." geschrapt. (Wet van 13 juni 1997, art. 13, 1°). 

6  Zie K.B. van 25 april 1997 (B.S. 29 mei) 
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7  Met ingang van 1 januari 2007 werden de woorden “ten laste van de NMBS Holding” vervangen door 

de woorden “beheerd door de NMBS Holding” (K.B. van 28 december 2006, art. 8). 
8  De bepalingen van art. 68, § 6, 9° zijn eveneens van toepassing voor de periode van 1 januari 1995 

tot en met 31 december 1996 (Wet van 13 juni 1997, art. 14). 
9  Met ingang van 1 juli 1997. 
10  Met ingang van 1 januari 2005 (K.B. 22 december 2004, art. 1 - B.S. 10 januari 2005). 
11  Met ingang van 1 januari 2000. 
12  Dit lid werd toegevoegd bij art. 52, 4° van de wet van 12 januari 2006 met ingang van 1 januari 2006. 
13  Met ingang van 1 januari 2005 (Programmawet 27 december 2004, art. 21 - B.S. 31 december, twee-

de uitgave). 
14  De woorden "die een kapitaal betaalt na 28 februari 1997 en" werden ingevoegd bij art. 229 van de 

wet van 25 januari 1999 met uitwerking op 1 januari 1997. 
15  De bepalingen van art. 68 quinquies, § 5 zijn eveneens van toepassing voor de periode van 1 januari 

1995 tot en met 31 december 1996 (Wet van 13 juni 1997,  art 14). 
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houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten 
voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 19 juni 1996 (Staatsbl. 20 juli), de K.B.'s van 7 februari 1997 
(Staatsbl. 9 april), 24 april 1998 (Staatsbl. 28 mei - tweede uitgave), 22 september 2000 
(Staatsbl. 7 november), 11 december 2001 (Staatsbl. 22 december - tweede uitgave), de wet 
van 6 mei 2002 (Staatsbl. 30 mei - tweede uitgave), het K.B. van 23 december 2002 (Staatsbl. 
24 januari 2003), de wetten van 3 februari 2003 (Staatsbl. 13 maart - eerste uitgave), 4 maart 
2004 (Staatsbl. 26 maart - derde uitgave), de K.B.’s van 31 juli 2004 (Staatsbl. 10 september - 
derde uitgave), 13 december 2006 (Staatsbl. 22 december – tweede uitgave), 21 januari 2007 
(Staatsbl. 6 februari), de wet van 25 april 2007 (Staatsbl. 11 mei,n de K.B.’s van 11 mei 2007 
(Staatsbl. 15 juni – derde uitgave), 26 juli 2007 (Staatsbl. 14 augustus) en 1 september 2008 
(Staatsbl. 6 oktober) en de wet van 24 oktober 2011 (Staatsbl. 3 november). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied en definitie 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wetten van 6 mei 2002, art. 37, 4 maart 2004, art. 17 en aangevuld 

bij de wet van 24 oktober 2011, art. 52. 
 
 Deze wet is van toepassing : 
 
 1° op de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de Openbare Schatkist, 

met inbegrip van : 
 
  - die toegekend aan de personen die hun recht op pensioen putten uit een 

regeling die in het emeritaat voorziet; 
 
  - de pensioenen der gewezen pleitbezorgers; 
 
  - de rust-, invaliditeits- of overlevingspensioenen van het gewezen be-

roepspersoneel van de kaders in Afrika; 
 
 1°bis op de aanvullende voordelen inzake rustpensioen toegekend aan personen die 

werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen in een 
overheidsdienst;(1) 

 
 2° op de rust- en overlevingspensioenen en andere als zodanig geldende voorde-

len toegekend aan de personeelsleden evenals aan de door de Koning of door 
de met benoemingsbevoegdheid beklede vergadering benoemde leden van de 
beheers-, bestuurs- en directieorganen : 

 
  a) van de provincies, de gemeenten, de agglomeraties van gemeenten, de 

federaties van gemeenten, de verenigingen van gemeenten en de ge-
meenschapscommissies; 

 
  b) van de instellingen waarop het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 

1935 tot vaststelling van het statuut der pensioenen van het personeel 
der zelfstandige openbare inrichtingen en der regieën ingesteld door de 
Staat, van toepassing is; 
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  c) van de Regie voor Maritiem Transport; 
 
  d) van de instellingen van openbaar nut waarop de wet van 16 maart 1954 

betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, van 
toepassing is;  

 
  e) van de instellingen waarop de wet van 28 april 1958 betreffende het pen-

sioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut als-
mede van hun rechthebbenden, van toepassing is; 

 
  f) van de hiervoor nog niet bedoelde autonome overheidsbedrijven; 
 
  g) van de andere door de Staat, de provincies en de gemeenten opgerichte 

instellingen met als oogmerk het algemeen nut, evenals van de hiervoor 
nog niet bedoelde openbare kredietinstellingen, ongeacht de juridische 
vorm waarin zij werden opgericht; 

 
  h) van de hiervoor nog niet bedoelde publiekrechtelijke rechtspersonen die 

afhangen van de Gemeenschappen of de Gewesten; 
 

i) van de geïntegreerde politie; (2) 
 
  j)  het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO 
 
 3° op de rust- en overlevingspensioenen toegekend aan de leden van de besten-

dige deputatie, aan de burgemeesters en schepenen, evenals aan de manda-
tarissen van de agglomeraties, van de federaties van gemeenten, van de vere-
nigingen van gemeenten en van andere instellingen opgericht door de provin-
cies en gemeenten met als oogmerk het algemeen nut, ongeacht de juridische 
vorm waarin ze werden opgericht, van de gemeenschapscommissies en van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

 
Art. 2 Gewijzigd bij de wetten van 3 februari 2003, art. 74 en 25 april 2007, art. 61. 
 
 Voor de toepassing van deze wet : 
 
 1° moet onder "beroepsactiviteit" worden verstaan iedere activiteit die, naar ge-

lang van het geval, in artikel 23, § 1, 1°, 2° of 4°, of in artikel 228, § 2, 3° of 4°, 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, gecordineerd door het ko-
ninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij de wet van 12 juni 1992 be-
doelde inkomsten kan opleveren, zelfs indien ze door een tussenpersoon wordt 
uitgeoefend, en iedere gelijkaardige activiteit uitgeoefend in een vreemd land of 
in dienst van een internationale of supranationale organisatie; 

 
 2° wordt het wachtgeld toegekend aan een in disponibiliteit geplaatst personeels-

lid beschouwd als zijnde inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een 
beroepsactiviteit; 

 
 3° moet onder “vervangingsinkomen” worden verstaan : 
 
  a) de uitkering wegens loopbaanonderbreking, wegens vermindering van de 

arbeidsprestaties of wegens tijdskrediet, met uitsluiting van de uitkering 
toegekend in geval van loopbaanonderbreking of vermindering van de ar-
beidsprestaties teneinde palliatieve zorgen te verstrekken, voor ouder-
schapsverlof of voor het bijstaan van of voor het verstrekken van verzorging 
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aan een lid van zijn gezin of aan een familielid tot in de tweede graad, dat 
lijdt aan een ernstige ziekte; 

 
 
  b) de werkloosheidsuitkering; 
  c) de aanvullende vergoeding toegekend in het kader van een conventioneel 

brugpensioen; 
  d) de primaire ongeschiktheidsuitkering; 
  e) de invaliditeitsuitkering. 
 
 Voor de toepassing van deze wet worden de verschillende voordelen toegekend 

krachtens een buitenlandse wetgeving of door een instelling van internationaal pu-
bliek recht die van dezelfde aard zijn als een van de voordelen bedoeld onder a) tot 
e), ermee gelijkgesteld. (3) 

 
 HOOFDSTUK II. Cumulatie van rust- of overlevingspensioenen met inkomsten 

voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit 
 
 Afdeling 1. Algemene bepaling 
 
Art. 3 Uitgezonderd in de situaties en onder de voorwaarden die hierna bepaald worden, 

mag een rust- of een overlevingspensioen niet gecumuleerd worden met inkomsten 
voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit. 

 
 Afdeling 2. Cumulatie van één of meerdere rustpensioenen of van één of 

meerdere rust- en overlevingspensioenen met inkomsten voortvloeiend uit de 
uitoefening van een beroepsactiviteit  

 
Art. 4 Gewijzigd bij de wet van 19 juni 1996, art.3, de K.B.'s van 7 februari 1997, art. 1, 24 

april 1998, art.1, 22 september 2000, art. 1 en 11 december 2001, art. 9, vervangen 
bij het K.B. van 23 december 2002, art. 1 (4) en gewijzigd bij de K.B.’s van 31 juli 
2004, art. 1 (4), 13 december 2006, art. 1, 26 juli 2007, art. 1 en 1 september 2008 
art. 1 (4). 

 
 § 1. Gewijzigd bij de K.B.’s van 31 juli 2004, art. 1, 1° en 2°, 13 december 2006, art. 

1, 1° (5), 26 juli 2007, art. 1, 1° en 2° en1 september 2008 art. 1, 1° en 2°. 
 
 Voor de kalenderjaren die volgen op dat waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt, 

mag de persoon die een rustpensioen geniet of een overlevingspensioen met een 
rustpensioen cumuleert : 

 
 1° een beroepsactiviteit uitoefenen die onder de toepassing valt van de wetgeving 

op de arbeidsovereenkomsten of van een soortgelijk wettelijk of reglementair 
statuut, voor zover de bruto beroepsinkomsten 21.436,50 EUR per kalender-
jaar niet overschrijden; 

 
 2° een beroepsactiviteit als zelfstandige of als helper uitoefenen die de onderwer-

ping aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van 
het sociaal statuut der zelfstandigen tot gevolg heeft, of die wordt uitgeoefend 
in de hoedanigheid van echtgenoot-helper, voor zover de beroepsinkomsten 
voortkomend uit deze activiteit 17.149,19 EUR per kalenderjaar niet overschrij-
den; 

 
 3° een beroepsactiviteit uitoefenen die bestaat in het scheppen van wetenschap-

pelijke werken of het tot stand brengen van een artistieke schepping en die 
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geen weerslag heeft op de arbeidsmarkt, voor zover de betrokkene geen han-
delaar is in de zin van het Wetboek van koophandel; 

 
 4° iedere andere activiteit, mandaat, ambt of post uitoefenen, voor zover de bruto 

inkomsten die eruit voortvloeien, ongeacht de benaming ervan, 21.436,50 EUR 
per kalenderjaar niet overschrijden. 

 
 De gelijktijdige of achtereenvolgende uitoefening van verscheidene in het eerste lid 

bedoelde activiteiten is toegelaten, voor zover het totaal van de inkomsten bedoeld 
in het eerste lid, 2° en van 80 pct. van de inkomsten bedoeld in het eerste lid, 1° en 
4°, niet meer bedraagt dan 17.149,19 EUR per kalenderjaar. 

 
 § 2. Voor het kalenderjaar waarin een persoon de leeftijd van 65 jaar bereikt, zijn de 

bepalingen van § 1, voor de periode begrepen tussen de eerste dag van de maand 
die volgt op die waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt en 31 december van dat jaar, 
van toepassing op de in deze paragraaf bedoelde personen. De in § 1 en artikel 9 
bepaalde grensbedragen worden evenwel vermenigvuldigd met een breuk waarvan 
de noemer gelijk is aan 12 en de teller gelijk aan het aantal maanden dat voormelde 
periode omvat, terwijl de in § 1 bedoelde inkomsten die zijn welke betrekking hebben 
op dezelfde periode. 

 
 § 2 bis. Ingevoegd bij het K.B. van 13 december 2006, art. 1, 2° (5). 
 
 Voor de pensioenen die ingaan na de 65ste verjaardag van de rechthebbende, wordt 

de uitoefening van een beroepsactiviteit slechts toegelaten na voorafgaande verkla-
ring.  

 
 Het eerste lid is slechts van toepassing voor het jaar waarin het pensioen ingaat. 
 
 § 3. In geval van cumulatie van een overlevingspensioen met een rustpensioen zijn 

de bepalingen van dit artikel toepasselijk, ongeacht de regeling waarin het rustpen-
sioen is toegekend. 

 
 § 4. Voor de in artikel 5, § 1, bedoelde rustpensioenen toegekend aan personen die 

om een andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid vóór de leeftijd van 65 jaar  
ambtshalve op rust werden gesteld, zijn de in aanmerking te nemen grensbedragen, 
voor de periode begrepen tussen de ingangsdatum van het pensioen en 31 decem-
ber van het jaar dat voorafgaat aan de 65e verjaardag van betrokkene, deze bepaald 
in § 1 en zijn de in § 1 bedoelde inkomsten die welke betrekking hebben op dezelfde 
jaren, terwijl de toe te passen vermindering die is welke volgt uit de toepassing van 
§ 7. 

 
 Voor de in het eerste lid bedoelde rustpensioenen zijn de in aanmerking te nemen 

grensbedragen, voor de periode begrepen tussen 1 januari van het jaar van de 65e 
verjaardag en de laatste dag van de maand waarin betrokkene de leeftijd van 65 jaar 
bereikt, deze bepaald in § 2 en zijn de in § 2 bedoelde inkomsten die welke betrek-
king hebben op dezelfde jaren, terwijl de toe te passen vermindering die is welke 
volgt uit de toepassing van § 8. 

 
 § 5. Voor de kalenderjaren die voorafgaan aan dat waarin hij de leeftijd van 65 jaar 

bereikt, en onverminderd de toepassing van § 4, eerste lid, mag de persoon die een 
rustpensioen geniet of een overlevingspensioen met een rustpensioen cumuleert, na 
voorafgaande verklaring : 
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 1° een in § 1, eerste lid, 1°, bedoelde beroepsactiviteit uitoefenen, voor zover de 
bruto beroepsinkomsten 7.421,57 EUR per kalenderjaar niet overschrijden; 

 
 2° een in § 1, eerste lid, 2°, bedoelde beroepsactiviteit uitoefenen, voor zover de 

beroepsinkomsten, vastgesteld overeenkomstig § 9, 5.937,26 EUR per kalen-
derjaar niet overschrijden; 

 
 3° een beroepsactiviteit uitoefenen die bestaat in het scheppen van wetenschap-

pelijke werken of het tot stand brengen van een artistieke schepping en die 
geen weerslag heeft op de arbeidsmarkt, voor zover de betrokkene geen han-
delaar is in de zin van het Wetboek van koophandel; 

 
 4° iedere andere activiteit, mandaat, ambt of post uitoefenen, voor zover de bruto 

inkomsten die eruit voortvloeien, ongeacht de benaming ervan, 7.421,57 EUR 
per kalenderjaar niet overschrijden. 

 
 De gelijktijdige of achtereenvolgende uitoefening van verscheidene in het eerste lid 

bedoelde activiteiten is toegelaten, voor zover het totaal van de inkomsten bedoeld 
in het eerste lid, 2° en 80 pct. van de inkomsten bedoeld in het eerste lid, 1° en 4°, 
niet meer bedraagt dan 5.937,26 EUR per kalenderjaar. 

 
 § 6. Voor het kalenderjaar waarin een persoon de leeftijd van 65 jaar bereikt, en on-

verminderd de toepassing van § 4, tweede lid, zijn de bepalingen van § 5, voor de 
periode begrepen tussen 1 januari en de laatste dag van de maand waarin hij de 
leeftijd van 65 jaar bereikt, van toepassing op de in deze paragraaf bedoelde perso-
nen. De in § 5 en artikel 9 bepaalde grensbedragen worden evenwel vermenigvul-
digd met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan 12 en de teller gelijk aan het 
aantal maanden dat voormelde periode omvat, terwijl de in § 5 bedoelde inkomsten 
die zijn welke betrekking hebben op dezelfde periode. 

 
 § 7. Indien, voor een bepaald kalenderjaar, de in § 1 of § 5 bedoelde inkomsten met 

ten minste 15 pct. de in deze bepalingen vastgestelde grensbedragen overschrijden, 
wordt de betaling van het pensioen geschorst voor datzelfde jaar.  

 
 Indien, voor een bepaald kalenderjaar, de in § 1 of § 5 bedoelde inkomsten met min-

der dan 15 pct. de in deze bepalingen vastgestelde grensbedragen overschrijden, 
wordt, voor datzelfde jaar, het pensioen verminderd naar rata van het percentage 
waarmee de inkomsten de in de § 1 of § 5 bedoelde grensbedragen overschrijden. 

 
 Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid wordt het percentage van de 

overschrijding, in voorkomend geval, berekend tot op één honderdste. Het in het 
tweede lid bepaalde percentage wordt voor de berekening van het bedrag van de 
vermindering tot de naasthogere eenheid afgerond wanneer de eerste decimaal ten 
minste vijf is; in het tegenovergestelde geval wordt de decimaal verwaarloosd. 

 
 § 8. Indien, voor de in § 2 of in § 6 bedoelde periode, de in deze bepalingen bedoel-

de inkomsten met ten minste 15 pct. de in deze bepalingen vastgestelde grensbe-
dragen overschrijden, wordt de betaling van het pensioen geschorst voor dezelfde 
periode. 

 
 Indien, voor de in § 2 of in § 6 bedoelde periode, de in deze bepalingen bedoelde 

inkomsten met minder dan 15 pct. de in deze bepalingen vastgestelde grensbedra-
gen overschrijden, wordt, voor dezelfde periode, het pensioen verminderd naar rata 
van het percentage waarmee de inkomsten de in de § 2 of § 6 bedoelde grensbe-
dragen overschrijden. 
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 Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid wordt het percentage van de 

overschrijding, in voorkomend geval, berekend tot op één honderdste. Het in het 
tweede lid bepaalde percentage wordt voor de berekening van het bedrag van de 
vermindering tot de naasthogere eenheid afgerond wanneer de eerste decimaal ten 
minste vijf is; in het tegenovergestelde geval wordt de decimaal verwaarloosd. 

 
 § 9. Onder beroepsinkomsten van de in § 1, eerste lid, 2°, bedoelde activiteiten dient 

te worden verstaan de bruto beroepsinkomsten, verminderd met de beroepsuitgaven 
of -lasten en, desgevallend, met de beroepsverliezen, die door de Administratie der 
Directe Belastingen in aanmerking genomen werden voor de vaststelling van de 
aanslag betreffende het betrokken jaar. Indien de activiteit als helper door de echt-
genoot wordt uitgeoefend, dient het deel van de beroepsinkomsten van de uitbater in 
aanmerking genomen te worden dat aan de helper toegekend wordt overeenkomstig 
voormeld Wetboek van de inkomstenbelastingen. Het gedeelte van de beroepsin-
komsten dat overeenkomstig artikel 87 van dit Wetboek aan de echtgenoot wordt 
toegekend, wordt bij de inkomsten van de uitbater gevoegd. 

 
 In de in het eerste lid bedoelde beroepsinkomsten is evenwel niet begrepen het be-

drag van de bijdragen betaald in toepassing van voormeld koninklijk besluit nr. 38 
van 27 juli 1967 of van de koninklijke besluiten houdende maatregelen betreffende 
de inkomensmatiging opgelegd aan de zelfstandigen krachtens de wetten van 6 juli 
1983 en 27 maart 1986 tot toekenning van bijzondere machten aan de Koning, vóór 
de effectieve ingangsdatum van het pensioen en terugbetaald aan de gerechtigde na 
voornoemde datum, noch het bedrag van de verwijlinteresten toegekend aan de ge-
rechtigde. 

 
 Indien de activiteit als zelfstandige of als helper in het buitenland wordt uitgeoefend, 

wordt rekening gehouden met de belastbare beroepsinkomsten voortvloeiend uit de-
ze activiteit. 

 
Art. 5 Gewijzigd bij de wet van 19 juni 1996, art. 4. 
 
 § 1. Indien de toepassing van artikel 4 de schorsing of de vermindering tot gevolg 

heeft hetzij van een vóór 1 juli 1982 ingegaan rustpensioen, hetzij van een rustpen-
sioen toegekend aan een persoon die om een andere reden dan lichamelijke onge-
schiktheid vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust gesteld werd, hetzij van 
een rustpensioen toegekend aan een gewezen lid van het beroepspersoneel van de 
kaders in Afrika, wordt dit pensioen met 20 pct. of 10 pct. verminderd al naargelang 
dit pensioen, zonder dat rekening gehouden wordt met de tijdsbonificaties toegekend 
uit hoofde van hechtenis, deportatie, militaire oorlogsdiensten en ermee gelijkgestel-
de diensten, al dan niet 3/4 bereikt van de wedde die als grondslag heeft gediend 
voor de vereffening ervan. Indien het leden van het varend personeel van de militaire 
luchtvaart betreft die vóór 1 januari 1979 de hoedanigheid van beroepsmilitair heb-
ben verworven, wordt voormelde 3/4-grens vervangen door 9/10. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 19 juni 1996, art. 4 (6). 
 
 De bepalingen van § 1 zijn van toepassing tot de laatste dag van de maand gedu-

rende welke de betrokkene de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 
 
 Voor het jaar waarin de betrokkene de leeftijd van 65 jaar bereikt, worden de in de 

artikelen 4 en 9 bepaalde grensbedragen, zowel voor de periode begrepen tussen 
de eerste januari en de laatste dag van de maand gedurende welke de betrokkene 
de leeftijd van 65 jaar bereikt als voor de resterende periode van dat jaar, vermenig-
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vuldigd met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan 12 en de teller gelijk aan het 
aantal maanden dat elk van deze perioden omvat, en zijn de in artikel 4, §§ 1 en 2 
bedoelde inkomsten die welke betrekking hebben op diezelfde perioden. 

 
 Indien voor de periode begrepen tussen 1 januari van het jaar van de 65e verjaardag 

en de laatste dag van de maand waarin de betrokkene de leeftijd van 65 jaar heeft 
bereikt, de in het tweede lid bedoelde inkomsten de met toepassing van diezelfde 
bepaling vastgestelde grensbedragen overschrijden, wordt het pensioen met 10 of 
met 20 % verminderd op de wijze bepaald in paragraaf 1. 

 
 Indien voor de tweede van de perioden omschreven in het tweede lid, de in dat lid 

bedoelde inkomsten de met toepassing van dat lid vastgestelde grensbedragen met 
ten minste 15 % overschrijden, wordt de betaling van het pensioen geschorst voor 
diezelfde periode. 

 
 Indien voor de tweede van de perioden omschreven in het tweede lid, de in dat lid 

bedoelde inkomsten de met toepassing van dat lid vastgestelde grensbedragen met 
minder dan 15 % overschrijden, wordt het pensioen voor diezelfde periode vermin-
derd naar rata van het percentage waarmee de inkomsten diezelfde grensbedragen 
overschrijden. 

 
 Voor de toepassing van het vierde en het vijfde lid wordt het percentage van de 

overschrijding, in voorkomend geval, berekend tot op één honderdste. Het in het 
vierde lid bepaalde percentage wordt voor de berekening van het bedrag van de 
vermindering tot de naasthogere eenheid afgerond wanneer de eerste decimaal ten 
minste 5 is; in het tegenovergestelde geval wordt met de decimaal geen rekening 
gehouden. 

 
 § 3. De toepassing van de §§ 1 en 2 mag niet tot gevolg hebben dat de betrokkene 

een lager pensioenbedrag bekomt dan het bedrag dat zou voortvloeien uit de toe-
passing van artikel 4, § 4. 

 
 Afdeling 3. Cumulatie van één of meerdere overlevingspensioenen met inkom-

sten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit 
 
Art. 6 Vervangen bij het K.B. van 23 december 2002, art. 2 (7) en gewijzigd bij het K.B. van 

13 december 2006, art. 2. 
 
 § 1. Gewijzigd bij het K.B. van 13 december 2006, art. 2,1° (5). 
 
 Voor de kalenderjaren die volgen op dat waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt, 

mag de persoon die uitsluitend één of meerdere overlevingspensioenen geniet, een 
beroepsactiviteit uitoefenen onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde nade-
re regels als deze bepaald bij artikel 4, §§ 1 en 7. 

 
 § 2. Gewijzigd bij het K.B. van 13 december 2006, art. 2, 1° (5). 
 
 Voor de periode begrepen tussen de eerste dag van de maand die volgt op deze 

waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt en 31 december van dat jaar, mag de per-
soon die uitsluitend één of meerdere overlevingspensioenen geniet, een beroepsac-
tiviteit uitoefenen onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde nadere regels als 
deze bepaald bij artikel 4, §§ 2 en 8. 

 
 § 3. Toegevoegd bij het K.B. van 13 december 2006, art. 2, 2° (5). 
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Art. 7 Gewijzigd bij de K.B.'s van 7 februari 1997, art. 2, 24 april 1998, art. 2, 22 september 
2000, art. 2, 11 december 2001, art. 9, vervangen bij het K.B. van 23 december 
2002, art. 3 (7) en gewijzigd bij de K.B.’s van 11 mei 2007, art. 1, 1° en 2° en 1 sep-
tember 2008, art. 2, 1° en 2°. 

 
 § 1. Gewijzigd bij de K.B.'s van 11 mei 2007, art. 1,1° en 2°en 1 september 2008, 

art. 2, 1° en 2°. 
 
 Voor de kalenderjaren die voorafgaan aan dat waarin hij de leeftijd van 65 jaar be-

reikt, mag de persoon die uitsluitend één of meerdere overlevingspensioenen geniet, 
na voorafgaande verklaring : 

 
 1° een in artikel 4, § 1, eerste lid, 1°, bedoelde beroepsactiviteit uitoefenen, voor 

zover de bruto beroepsinkomsten 17.280,00 EUR (8) per kalenderjaar niet 
overschrijden; 

 
 2° een in artikel 4, § 1, eerste lid, 2°, bedoelde beroepsactiviteit uitoefenen, voor 

zover de beroepsinkomsten, vastgesteld overeenkomstig artikel 4, § 9, 
13.824,00 EUR (8) per kalenderjaar niet overschrijden; 

 
 3° een beroepsactiviteit uitoefenen die bestaat in het scheppen van wetenschap-

pelijke werken of het tot stand brengen van een artistieke schepping en die 
geen weerslag heeft op de arbeidsmarkt, voor zover de betrokkene geen han-
delaar is in de zin van het Wetboek van koophandel; 

 
 4° iedere andere activiteit, mandaat, ambt of post uitoefenen, voor zover de bruto 

inkomsten die eruit voortvloeien, ongeacht de benaming ervan, 17.280,00 EUR 
(8) per kalenderjaar niet overschrijden. 

 
 De gelijktijdige of achtereenvolgende uitoefening van verscheidene in het eerste lid 

bedoelde activiteiten is toegelaten, voor zover het totaal van de inkomsten bedoeld 
in het eerste lid, 2° en van 80 pct. van de inkomsten bedoeld in het eerste lid, 1° en 
4°, niet meer bedraagt dan 13.824,00 EUR (8) per kalenderjaar. 

 
 § 2. Voor het kalenderjaar waarin een persoon de leeftijd van 65 jaar bereikt, zijn de 

bepalingen van § 1, voor de periode begrepen tussen 1 januari en de laatste dag 
van de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt, van toepassing op de in deze 
paragraaf bedoelde personen. De in § 1 en artikel 9 bepaalde grensbedragen wor-
den evenwel vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan 12 en 
de teller gelijk aan het aantal maanden dat voormelde periode omvat, terwijl de in 
§ 1 bedoelde inkomsten die zijn welke betrekking hebben op dezelfde periode. 

 
 § 3. Indien, voor een bepaald kalenderjaar, de in § 1 bedoelde inkomsten met ten 

minste 15 pct. de in deze bepaling vastgestelde grensbedragen overschrijden, wordt 
de betaling van het pensioen geschorst voor datzelfde jaar. 

 
 Indien, voor een bepaald kalenderjaar, de in § 1 bedoelde inkomsten met minder 

dan 15 pct. de in deze bepaling vastgestelde grensbedragen overschrijden, wordt, 
voor datzelfde jaar, het pensioen verminderd naar rata van het percentage waarmee 
de inkomsten de in de § 1 bedoelde grensbedragen overschrijden. 

 
 Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid wordt het percentage van de 

overschrijding, in voorkomend geval, berekend tot op één honderdste. Het in het 
tweede lid bepaalde percentage wordt voor de berekening van het bedrag van de 
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vermindering tot de naasthogere eenheid afgerond wanneer de eerste decimaal ten 
minste vijf is; in het tegenovergestelde geval wordt de decimaal verwaarloosd. 

 
 § 4. Indien, voor de in § 2 bedoelde periode, de in deze bepaling bedoelde inkom-

sten met ten minste 15 pct. de in deze bepaling vastgestelde grensbedragen over-
schrijden, wordt de betaling van het pensioen geschorst voor dezelfde periode. 

 
 Indien, voor de in § 2 bedoelde periode, de in deze bepaling bedoelde inkomsten 

met minder dan 15 pct. de in deze bepaling vastgestelde grensbedragen overschrij-
den, wordt, voor dezelfde periode, het pensioen verminderd naar rata van het per-
centage waarmee de inkomsten de in de  § 2 bedoelde grensbedragen overschrij-
den. 

 
 Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid wordt het percentage van de 

overschrijding, in voorkomend geval, berekend tot op één honderdste. Het in het 
tweede lid bepaalde percentage wordt voor de berekening van het bedrag van de 
vermindering tot de naasthogere eenheid afgerond wanneer de eerste decimaal ten 
minste vijf is; in het tegenovergestelde geval wordt de decimaal verwaarloosd. 

 
Art. 8 De bepalingen van de artikelen 6 en 7 zijn eveneens van toepassing wanneer de 

betrokkene bovendien één of meerdere overlevingspensioenen geniet die in een an-
dere pensioenregeling worden toegekend. 

 
 Afdeling 4. Gemeenschappelijke bepalingen 
 
Art. 9 Aangevuld bij de wet van 19 juni 1996, art. 5 (9) en gewijzigd bij de K.B.'s van 7 fe-

bruari 1997, art. 3, 24 april 1998, art. 3, 22 september 2000, art. 3, 11 december 
2001, art. 9, 23 december 2002, art. 4, 1° en 2° (7), 31 juli 2004, art. 2, 1° en 2° (10), 
11 mei 2007, art. 2, 26 juli 2007, art. 2, 1° en 2° en 1 september 2008, art. 3. 

 
 Indien de gerechtigde of zijn echtgenoot in de loop van een bepaald jaar kinderbij-

slag of een als zodanig geldende tegemoetkoming ontvangt voor ten minste één 
kind, wordt of worden voor datzelfde jaar : 

 
-  het bedrag van 21.436,50 EUR (11) bepaald bij artikel 4, § 1, eerste lid, 1° en 

4°, is met 4.638,50 EUR verhoogd; 
- het bedrag van 7.421,57 EUR (12) bepaald bij artikel 4, § 5, eerste lid, 1° en 

4°, met 3.710,80 EUR  verhoogd; 
-  het bedrag van 17.149,19 EUR (11) bepaald bij artikel 4, § 1, eerste lid, 2° en 

tweede lid,met 3.710,79 EUR verhoogd; 
- het bedrag van 5.937,26 EUR (12) bepaald bij artikel 4, § 5, eerste lid, 2°, en 

tweede lid, met 2.968,63 EUR (12) verhoogd; 
-  het bedrag van 17.280,00 EUR (13) bepaald bij artikel 7, § 1, eerste lid, 1° en 

4°, met 4.320,00 EUR verhoogd; 
-  het bedrag van 13.824,00 EUR (13) bepaald bij artikel 7, § 1, eerste lid, 2°, en 

tweede lid, met 3.456,00 EUR verhoogd.  
 
 De bepalingen van het eerste lid zijn ook toepasselijk op de gerechtigde of zijn echt-

genoot die zijn eigen of geadopteerd kind opvoedt, waarvoor hij geen aanspraak kan 
maken op kinderbijslag, indien : 

 
 1° het kind jonger is dan 14 jaar; 
 
 2° de begunstigde of zijn echtgenoot voor het kind van 14 jaar of ouder wezenbij-

slag ten laste van de Dienst voor overzeese sociale zekerheid geniet; 
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 3° het kind van 14 jaar of ouder waarvoor niet is voldaan aan de onder 2° vermel-

de voorwaarde : 
 
  a) jonger is dan 21 jaar en verbonden is door een leerovereenkomst, be-

doeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uit-
voering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders; 

 
  b) jonger is dan 25 jaar en leergangen in het dagonderwijs volgt waarvan de 

duur ten minste gelijk is aan die vastgesteld bij de regelgeving tot vast-
stelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten 
behoeve van het kind dat onderwijs volgt; 

 
  c) minstens 66 % arbeidsongeschikt is. 
 
Art. 10 Indien, voor een vóór 1 juli 1982 ingegaan overlevingspensioen, de toepassing van 

artikel 4, 6 of 7 hetzij de schorsing van dit pensioen, hetzij de vermindering ervan ten 
belope van meer dan 10 pct. tot gevolg heeft, wordt dit pensioen slechts verminderd 
met 10 pct. 

 
Art. 11 Gewijzigd bij het K.B. van 23 december 2002, art. 5 (7). 
 
 In afwijking van artikel 4, § 1, eerste lid, 4°, artikel 4, § 5, eerste lid, 4° en artikel 7, § 

1, eerste lid, 4°, mag de pensioengerechtigde : 
 
 1° een politiek mandaat of een mandaat van voorzitter of van lid van een open-

baar centrum voor maatschappelijk welzijn uitoefenen tot het verstrijkt, voor 
zover dit mandaat vóór de ingangsdatum van het pensioen en uiterlijk de laat-
ste dag van de maand van de 65e verjaardag van de mandataris is ingegaan; 

 
 2° een mandaat bij een openbare instelling, een instelling van openbaar nut, een 

vereniging van gemeenten of een mandaat van gewoon bestuurder bij een au-
tonoom overheidsbedrijf uitoefenen tot het verstrijkt, voor zover dit mandaat 
vóór de ingangsdatum van het pensioen en uiterlijk de laatste dag van de 
maand van de 65e verjaardag van de mandataris is ingegaan. Deze afwijking 
vervalt uiterlijk de laatste dag van de maand tijdens welke de titularis de leeftijd 
van 67 jaar bereikt of, indien de belanghebbende op dat ogenblik nog een in 1° 
bedoeld mandaat uitoefent, uiterlijk bij het verstrijken van dit laatste mandaat. 

 
Art. 12 § 1. De pensioengerechtigde die een in artikel 2 bedoelde beroepsactiviteit uitoefent 

evenals de werkgever die de pensioengerechtigde tewerkstelt, zijn er elk afzonderlijk 
toe gehouden een verklaring inzake de uitoefening van deze beroepsactiviteit af te 
leggen. 

 
 De bepalingen van het eerste lid zijn niet van toepassing op de pensioengerechtigde 

die een in artikel 11 bedoeld mandaat uitoefent. 
 
 § 2. De pensioengerechtigde is er tevens toe gehouden zijn werkgever per aangete-

kend schrijven in kennis te stellen van zijn pensioentoestand. 
 
 § 3. De in § 1 bedoelde verklaring moet gedaan worden op een formulier dat ter be-

schikking van de pensioengerechtigde en van zijn werkgever wordt gehouden door 
de macht of de instelling die de pensioenregeling beheert waaraan die gerechtigde 
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onderworpen is en dat overeenstemt met het model goedgekeurd door de Minister 
die de pensioenen onder zijn bevoegdheid heeft. Zij moet ondertekend en gedagte-
kend bij een ter post aangetekend schrijven worden toegestuurd aan deze macht of 
aan deze instelling. De door de pensioengerechtigde aan deze macht of aan deze 
instelling tegen ontvangstbewijs overhandigde verklaring wordt gelijkgesteld met een 
bij aangetekend schrijven toegestuurde verklaring. 

 
 § 4. De in § 1 bedoelde verklaring door de gerechtigde moet vóór de aanvang van 

de activiteit geschieden. Zij wordt als voorafgaandelijk beschouwd wanneer zij inge-
diend wordt binnen de dertig dagen volgend op de aanvang van de activiteit of, in-
dien de activiteit reeds uitgeoefend wordt op de ingangsdatum van het pensioen, 
binnen de dertig dagen volgend op de verzending van het in § 3 bedoelde formulier 
door de macht of de instelling die de pensioenregeling beheert waaraan die gerech-
tigde onderworpen is. 

 
 Het in § 2 bedoeld schrijven moet binnen dezelfde termijn geschieden. 
 
 § 5. De in § 1 bedoelde verklaring door de werkgever moet uiterlijk de dertigste dag 

volgend op de datum van verzending van het in § 2 bedoeld aangetekend schrijven 
van de werknemer geschieden. 

 
 § 6. Bij gebrek aan de in § 1 bedoelde verklaring door de gerechtigde of, in voorko-

mend geval, het in § 2 bedoeld aangetekend schrijven, binnen de vastgestelde ter-
mijn, wordt de betaling van het lopende pensioen van ambtswege geschorst gedu-
rende één maand en in geval van herhaling gedurende drie maanden. 

 
 De gerechtigde wordt van deze schorsing door de in § 3 bedoelde macht of instelling 

bij een ter post aangetekend schrijven in kennis gesteld. 
 
 Deze schorsing gaat in de eerste dag van de maand volgend op deze waarin het in 

het tweede lid bedoeld schrijven werd verzonden. In afwijking van de artikelen 1, 1°, 
b), 2°, c), 3°, b) en 3 van het koninklijk besluit van 1 april 1992 houdende toekenning 
van een vakantiegeld en van een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld aan de 
gepensioneerden van de openbare diensten, heeft deze schorsing geen weerslag op 
het recht op het vakantiegeld en op de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld. 

 
 § 7. Bij gebrek aan de in § 1 bedoelde verklaring door de werkgever binnen de vast-

gestelde termijn, is deze ertoe gehouden aan de in § 3 bedoelde macht of instelling 
een forfaitaire vergoeding te betalen waarvan het bedrag gelijk is aan een vierde van 
de gewaarborgde bezoldiging bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 
29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige 
personeelsleden van de ministeries, die wordt toegekend aan de personeelsleden 
die, wat de sociale zekerheid betreft, enkel onderworpen zijn aan de regeling inzake 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector geneeskundige verzorging. 

 
 De in het eerste lid bedoelde vergoeding die verschuldigd is door de werkgever van 

een gerechtigde van een rust- of overlevingspensioen ten laste van de Openbare 
Schatkist, is bestemd voor de financiering van de pensioenen van de rechthebben-
den van de personen bedoeld in artikel 59 van de wet van 15 mei 1984 houdende 
maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. 

 
 HOOFDSTUK III. Cumulatie van rust- of overlevingspensioenen met een ver-

vangingsinkomen 
 
Art. 13 Vervangen bij de wet van 25 april 2007, art. 62 (14). 
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 § 1. Het rust- of overlevingspensioen wordt geschorst gedurende de kalendermaan-

den tijdens welke de persoon die dit pensioen geniet, effectief een in artikel 2, 3°, a) 
of c) bedoeld vervangingsinkomen ontvangt. 

 
 § 2. Het overlevingspensioen wordt geschorst gedurende de kalendermaanden tij-

dens welke de persoon die dit pensioen geniet, effectief een in artikel 2, 3°, b), d) of 
e) bedoeld vervanginsinkomen ontvangt. 

 
 Indien een in het eerste lid bedoeld vervangingsinkomen effectief ontvangen wordt 

voor alle werkdagen van de maand is, in afwijking van dat lid, de cumulatie van dat 
vervangingsinkomen met het overlevingspensioen toegelaten voor een in de tijd be-
perkte periode. 

 
 Indien een in het eerste lid bedoeld vervangingsinkomen niet effectief ontvangen 

wordt voor alle werkdagen van de maand, is, in afwijking van dat lid, de cumulatie 
van dat vervangingsinkomen met het overlevings- pensioen toegelaten voor een in 
de tijd beperkte periode. In dit geval wordt het vervangingsinkomen gelijkgesteld met 
inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit als werknemer. 

 
 De in het tweede en derde lid bedoelde in de tijd beperkte periode kan, voor de toe-

passing van deze twee leden, in het totaal niet meer bedragen dan twaalf al dan niet 
opeenvolgende maanden. Op het einde van deze periode wordt het overlevingspen-
sioen geschorst tenzij de betrokkene aan zijn vervangingsinkomen verzaakt. 

 
 Indien het krachtens het tweede of derde lid betaalbaar bedrag van een overlevings-

pensioen het in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een in-
komensgarantie voor ouderen, bepaalde bedrag overschrijdt, wordt dit bedrag tot dit 
laatste bedrag beperkt. 

 
 § 3. De invaliditeitsuitkering, het invaliditeitspensioen of ieder als zodanig geldend 

voordeel toegekend krachtens een buitenlandse wetgeving wordt beschouwd als 
een rustpensioen. 

 
 § 4. Wanneer de toepassing van § 2 de schorsing tot gevolg heeft van een vóór 1 juli 

1982 ingegaan overlevingspensioen, wordt dit pensioen slechts met 10 % vermin-
derd. 

 
 HOOFDSTUK IV. Gemeenschappelijke bepalingen 
 
Art. 14 Vervangen bij de wet van 19 juni 1996, art. 6 (15) en gewijzigd bij het K.B. van 

23 december 2002, art. 6 (7) en de wet van 25 april 2007, art. 63. 
 
 § 1. Gewijzigd bij het K.B. van 23 december 2002, art. 6, 1°. 
 
 Voor het jaar waarin het pensioen ingaat en onverminderd de toepassing van  artikel 

4, §§ 2, 4, tweede lid, 6 en 8, artikel 6, § 2 en artikel 7, §§ 2 en 4, worden de in de 
artikelen 4, 7 en 9 bepaalde grensbedragen vermenigvuldigd met een breuk waar-
van de noemer gelijk is aan 12 en de teller gelijk aan het aantal gehele maanden dat 
de periode omvat die begrepen is tussen de ingangsdatum van het pensioen en het 
einde van dat jaar, en zijn de in de artikelen 4 en 7 bedoelde inkomsten die welke 
betrekking hebben op de hiervoor omschreven periode. 
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 Indien voor de in het eerste lid omschreven periode, de in dat lid bedoelde inkom-
sten de met toepassing van dat lid vastgestelde grensbedragen met ten minste 15 % 
overschrijden, wordt de betaling van het pensioen geschorst voor diezelfde periode. 

 
 Indien voor de in het eerste lid omschreven periode, de in dat lid bedoelde inkom-

sten de met toepassing van dat lid vastgestelde grensbedragen met minder dan 
15 % overschrijden, wordt het pensioen voor diezelfde periode verminderd naar rata 
van het percentage waarmee de inkomsten diezelfde grensbedragen overschrijden. 

 
 Voor de toepassing van het tweede en het derde lid wordt het percentage van de 

overschrijding, in voorkomend geval, berekend tot op één honderdste. Het in het 
derde lid bepaalde percentage wordt voor de berekening van het bedrag van de 
vermindering tot de naasthogere eenheid afgerond wanneer de eerste decimaal ten 
minste 5 is; in het tegenovergestelde geval wordt met de decimaal geen rekening 
gehouden. 

 
 § 2. Gewijzigd bij het K.B. van 23 december 2002, art. 6, 2°. 
 
 Voor het jaar waarin een cumulatie van meerdere in artikel 1 bedoelde pensioenen 

of een cumulatie van een dergelijk pensioen met één of meerdere pensioenen toe-
gekend in een andere pensioenregeling ingaat en onverminderd de toepassing van 
artikel 4, §§ 2, 4, tweede lid, 6 en 8, artikel 6, § 2 en artikel 7, §§ 2 en 4, worden de 
in de artikelen 4, 7 en 9 bepaalde grensbedragen, zowel voor de periode begrepen 
tussen 1 januari van het jaar en de ingangsdatum van de cumulatie als voor de res-
terende periode van het jaar, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer 
gelijk is aan 12 en de teller gelijk aan het aantal maanden begrepen in elk van die 
perioden, en zijn de in artikelen 4 en 7 bedoelde inkomsten die welke betrekking 
hebben op diezelfde perioden. 

 
 Indien voor een van de in het eerste lid omschreven perioden, de in dat lid bedoelde 

inkomsten de met toepassing van dat lid vastgestelde grensbedragen met ten minste 
15 % overschrijden, wordt de betaling van elk van de pensioenen bedoeld in artikel 1 
geschorst voor diezelfde periode. 

 
 Indien voor een van de in het eerste lid omschreven perioden, de in dat lid bedoelde 

inkomsten de met toepassing van dat lid vastgestelde grensbedragen met minder 
dan 15 % overschrijden, wordt elk van de pensioenen bedoeld in artikel 1 voor die-
zelfde periode verminderd naar rata van het percentage waarmee de inkomsten die-
zelfde grensbedragen overschrijden. 

 
 Voor de toepassing van het tweede en derde lid wordt het percentage van de over-

schrijding, in voorkomend geval, berekend tot op één honderdste. Het in het derde 
lid bepaalde percentage wordt voor de berekening van het bedrag van de verminde-
ring tot de naasthogere eenheid afgerond wanneer de eerste decimaal ten minste 5 
is; in het tegenovergestelde geval wordt met de decimaal geen rekening gehouden. 

 
 § 3. Aangevuld bij de wet van 25 april 2007, art. 63. 
 
 Voor de toepassing van artikel 13 wordt, voor het jaar waarin het pensioen ingaat, 

geen rekening gehouden met de vervangingsinkomens die betrekking hebben op de 
periode vóór de ingangsdatum van het pensioen. 

 
 In afwijking van artikel 13, § 1, wordt, indien de betaling van een uitkering wegens 

loopbaanonderbreking of wegens vermindering van de arbeidsprestaties ten gevolge 
van het ingaan van een rustpensioen wordt stopgezet, het om reden van zijn cumu-
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latie met voormelde uitkering geschorste rust- of overlevingspensioen niet geschorst 
voor het gehele kalenderjaar maar uitsluitend voor de periode voorafgaand aan de 
ingangsdatum van het rustpensioen. 

 
 In afwijking van artikel 13, § 2, wordt, indien de betaling van een primaire onge-

schiktheidsuitkering, een invaliditeitsuitkering of een werkloosheidsuitkering ten ge-
volge van het ingaan van een rustpensioen wordt stopgezet, het om reden van zijn 
cumulatie met voormelde uitkering geschorste overlevingspensioen niet geschorst 
voor het gehele kalenderjaar maar uitsluitend voor de periode voorafgaand aan de 
ingangsdatum van het rustpensioen. 

 
 Indien in een bepaald jaar een persoon een overlevingspensioen en een vervan-

gingsinkomen ontvangt voor alle werkdagen van een maand, worden de in de artike-
len 4, 7 en 9 bepaalde grensbedragen vermenigvuldigd met een breuk waarvan de 
noemer gelijk is aan 12 en de teller gelijk aan het aantal volledige maanden van het 
betrokken jaar gedurende welke geen enkel in artikel 13, § 1 of in artikel 13, § 2, 
tweede lid, bedoeld vervangingsinkomen werd ontvangen. (16) 

 
Art. 15 De Minister die de pensioenen onder zijn bevoegdheid heeft, kan de bij deze wet 

bepaalde bedragen jaarlijks aanpassen bij een in Ministerraad overlegd besluit.(17) 
 
Art. 16 Indien een overlevingspensioen dat met toepassing van deze wet geschorst of ver-

minderd dient te worden, samengesteld is uit meerdere elementen, is de schorsing 
of de vermindering op elk daarvan toepasselijk. 

 
Art. 17 Vervangen bij het K.B. van 21 januari 2007, art. 2 (18). 
 
 De termijn bepaald in artikel 59, § 1 van de wet van 24 december 1976 betreffende 

de budgettaire voorstellen 1976-1977 wordt op drie jaar gebracht wanneer, in het 
kader van de toepassing van deze wet, ten onrechte uitbetaalde sommen dienen te 
worden teruggevorderd als gevolg van het feit dat het bedrag van de inkomsten ho-
ger ligt dan de door deze wet bepaalde grensbedragen. Deze verjaringstermijn be-
gint evenwel slechts te lopen vanaf 1 juni van het kalenderjaar dat volgt op dit waarin 
de overschrijding van de grensbedragen heeft plaatsgevonden. 

 
Art. 18 Voor de toepassing van deze wet mag de macht of de instelling die de pensioenre-

geling beheert waaraan de gerechtigde onderworpen is, bij de Administratie der Di-
recte Belastingen de vereiste inlichtingen inwinnen betreffende de inkomsten voort-
vloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of betreffende het vervangings-
inkomen van de gerechtigde. 

 
 HOOFDSTUK V. Slotbepalingen 
 
Art. 19 Teneinde de uniformiteit te behouden van de regels die inzake de cumulatie van 

rust- of overlevingspensioenen met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van 
een beroepsactiviteit bepaald zijn in de verschillende pensioenregelingen, kan de 
Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, de regels met het oog op de toelating 
van de cumulatie bepaald door de artikelen 4, 6, 7, 9, 11, 12 en 14  wijzigen. 

 
Art. 23 De bepalingen van deze wet hebben uitwerking met ingang van 1 januari 1994 en 

zijn eveneens toepasselijk op de op 31 december 1993 lopende pensioenen en cu-
mulaties. Zij zijn ook toepasselijk op de gewaarborgde minimumbedragen inzake 
rustpensioenen voortvloeiend uit de toepassing van artikel 140, § 3 van de wet van 
26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, zonder dat zij evenwel aan de 
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betrokkene een hoger minimumpensioenbedrag kunnen opleveren dan datgene dat 
hij werkelijk op 31 december 1993 genoot. 

 
 
                                                 
1  Art. 1, 1°bis werd ingevoegd bij art. 17 van de wet van 4 maart 2004 met ingang van 1 mei 2004. 
2  Art. 1, 2°, i) werd toegevoegd bij art. 37 van de wet van 6 mei 2002 met uitwerking op 1 april 2001. 
3  Art. 2, 3° werd vervangen bij art. 61 van de wet van 25 april 2007 met ingang van 1 januari 2007. 

Artikel 61 van de wet van 25 april 2007 is ook van toepassing op de op 31 december 2006 lopende 
pensioenen en cumulaties (Wet 25 april 2007, art. 73 en 74). 

4  Vanaf 1 januari 2002 werden voor begunstigden van een rustpensioen of een overlevingspensioen 
gunstiger grensbedragen inzake toegelaten beroepsinkomsten vastgesteld vanaf de leeftijd van 
65 jaar (K.B. 23 december 2002, art. 1). Op 1 januari 2004, 1 januari 2006, 1 januari 2007 en 
1 januari 2008 werden deze bedragen nogmaals verhoogd (K.B.’s 31 juli 2004, art. 1, 26 juli 2007, 
art. 1 en 1 september 2008, art. 1). 

  Deze bedragen staan vermeld in artikel 4, § 1.  
 Voor de jaren 2002 en 2003 beliep het bedrag van : 
 - 21.436,50 EUR : 10.845,34 EUR 
 - 17.149,19 EUR :  8.676,27 EUR.  
 Voor de jaren 2004 en 2005 beliep het bedrag van : 
 - 21.436,50 EUR : 13.556,68 EUR 
 - 17.149,19 EUR : 10.845,34 EUR. 
 Voor het jaar 2006 beliep het bedrag van : 
 - 21.436,50 EUR : 15.590,18 EUR 
 - 17.149,19 EUR : 12.472,14 EUR. 
 Voor het jaar 2007 beliep het bedrag van : 
 - 21.436,50 EUR : 17.149,20 EUR 
 - 17.149,19 EUR : 13.719,36 EUR 
 De vóór 1 januari 2002 geldende grensbedragen, verhoogd met 2 pct., zijn vanaf 1 januari 2002 nog 

enkel van toepassing op begunstigden van een rustpensioen van minder dan 65 jaar oud en werden 
opgenomen in § 5.  

 Voor de jaren 1994 en 1995 beliep het bedrag van : 
 - 7.421,57 EUR : 276.586 F 
 - 5.937,26 EUR : 221.268 F. 
 Voor de jaren 1996 en 1997 beliep het bedrag van 
 - 7.421,57 EUR : 282.118 F 
 - 5.937,26 EUR : 225.693 F. 
 Voor de jaren 1998 en 1999 beliep het bedrag van 
 - 7.421,57 EUR : 287.760 F 
 - 5.937,26 EUR : 230.208 F. 
 Voor de jaren 2000 en 2001 beliep het bedrag van 
 - 7.421,57 EUR : 293.515 F 
 - 5.937,26 EUR : 234.812 F. 
5  Met uitwerking op 1 januari 2006. 
6  De leden 2 tot 6 treden in werking op 1 augustus 1996. 
7  Met uitwerking op 1 januari 2002. 
8  Dit bedrag is toepasselijk vanaf 1 januari 2008.  
 Voor de jaren 1994 en 1995 beliep het bedrag van 
 - 17.280,00 EUR : 553.172 F 
 - 13.824,00 EUR : 442.536 F. 
 Voor de jaren 1996 en 1997 beliep het bedrag van 
 - 17.280,00 EUR : 564.235 F 
 - 13.824,00 EUR : 451.387 F. 
 Voor de jaren 1998 en 1999 beliep het bedrag van 
 - 17.280,00 EUR : 575.520 F 
 - 13.824,00 EUR : 460.416 F. 
 Voor de jaren 2000 en 2001 beliep het bedrag van 
 - 17.280,00 EUR : 587.030 F 
 - 13.824,00  EUR : 469.624 F. 
 Voor de jaren 2002 tot en met 2006 beliep het bedrag van 
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 - 17.280,00 EUR : 14.843,13 EUR 
 - 13.824,00 EUR : 11.874,50 EUR. 
 Voor het jaar 2007 beliep het bedrag van 
 - 17.280,00 EUR : 16.000,00 EUR 
 - 13.824,00 EUR : 12.800,00 EUR. 
9  Met uitwerking op 1 januari 1994. 
10  Met uitwerking op 1 januari 2004. 
11  Dit bedrag is toepasselijk vanaf 1 januari 2008.  
 Voor de jaren 2002 en 2003 beliep het bedrag van 
 - 21.436,50 EUR : 10.845,34 EUR 
 - 17.149,19 EUR :  8.676,27 EUR. 
 Voor de jaren 2004 en 2005 beliep het bedrag van : 
 - 21.436,50 EUR : 13.556,68 EUR 
 - 17.149,19 EUR : 10.845,34 EUR. 
 Voor het jaar 2006 beliep het bedrag van : 
 - 21.436,50 EUR : 15.590,18 EUR 
 - 17.149,19 EUR : 12.472,14 EUR. 
 Voor het jaar 2007 beliep het bedrag van 
 - 21.436,50 EUR : 17.149,20 EUR 
 - 17.149,19 EUR : 13.719,36 EUR 
12  Dit bedrag is toepasselijk vanaf 1 januari 2008.  
 Voor de jaren 1994 en 1995 beliep het bedrag van 
 - 7.421,57 EUR : 276.586 F 
 - 4.638,50 EUR : 138.293 F 
 - 5.937,26 EUR : 221.268 F 
 - 3.710,79 EUR : 110.634 F. 
 Voor de jaren 1996 en 1997 beliep het bedrag van 
 - 7.421,57 EUR : 282.118 F 
 - 4.638,50 EUR : 141.059 F 
 - 5.937,26 EUR : 225.693 F 
 - 3.710,79 EUR : 112.847 F. 
 Voor de jaren 1998 en 1999 beliep het bedrag van 
 - 7.421,57 EUR : 287.760 F 
 - 4.638,50 EUR : 143.880 F 
 - 5.937,26 EUR : 230.208 F 
 - 3.710,79 EUR : 115.104 F. 
 Voor de jaren 2000 en 2001 beliep het bedrag van 
 - 7.421,57 EUR : 293.515 F 
 - 4.638,50 EUR : 146.758 F 
 - 5.937,26 EUR : 234.812 F 
 - 3.710,79 EUR : 117.406 F. 
 Voor het jaar 2007 beliep het bedrag van 
 - 4.638,50 EUR : 3.710,79 EUR 
 - 3.710,79 EUR : 2.968,63 EUR 
13  Dit bedrag is toepasselijk vanaf 1 januari 2008.  
 Voor de jaren 1994 en 1995 beliep het bedrag van 
 - 17.280,00 EUR : 553.172 F 
 -   4.320,00 EUR : 138.293 F 
 - 13.824,00 EUR : 442.536 F 
 -   3.456,00 EUR : 110.634 F. 
 Voor de jaren 1996 en 1997 beliep het bedrag van 
 - 17.280,00 EUR : 564.235 F 
 -   4.320,00 EUR : 141.059 F 
 - 13.824,00 EUR : 451.387 F 
 -   3.456,00 EUR : 112.847 F. 
 Voor de jaren 1998 en 1999 beliep het bedrag van 
 - 17.280,00 EUR : 575.520 F 
 -   4.320,00 EUR : 143.880 F 
 - 13.824,00 EUR : 460.416 F 
 -   3.456,00 EUR : 115.104 F. 
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 Voor de jaren 2000 en 2001 beliep het bedrag van 
 - 17.280,00 EUR : 587.030 F 
 -   4.320,00 EUR : 146.758 F 
 - 13.824,00 EUR : 469.624 F 
 -   3.456,00 EUR : 117.406 F. 
 Voor de jaren 2002 tot en met 2006 beliep het bedrag van 
 - 17.280,00 EUR : 14,843,13 EUR 
 -   4.320,00 EUR :   3.710,80 EUR 
 - 13.824,00 EUR : 11.874,50 EUR 
 -   3.456,00 EUR :   2.968,63 EUR. 
 Voor het jaar 2007 beliep het bedrag van  
 - 17.280,00 EUR : 16.000,00 EUR 
 -   4.320,00 EUR :   4.000,00 EUR 
 - 13.824,00 EUR : 12.800,00 EUR 
 -   3.456,00 EUR :   3.200,00 EUR 
14  Dit artikel werd vervangen bij art. 62 van de wet van 25 april 2007 met ingang van 1 januari 2007 en 

is ook van toepassing op de op 31 december 2006 lopende pensioenen en cumulaties. De bepalin-
gen van artikel 13, § 2 van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensi-
oenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactivi-
teit of met een vervangingsinkomen, zoals het luidde voor de wijziging ervan door artikel 62 van de 
wet van 25 april 2007, blijven van toepassing op de op 31 december 2006 lopende pensioenen waar-
van de betaling op die datum geschorst was met toepassing van artikel 13, § 2, van voormelde wet 
van 5 april 1994 zolang hun gerechtigde na 1 januari 2007 geen beroepsactiviteit heeft uitgeoefend. 

 (Wet 25 april 2007, art. 73 en 74). 
15  De bepalingen van art. 14 zoals vervangen bij de wet van 19 juni 1996, treden in werking op 1 augus-

tus 1996. 
16 Dit lid werd toegevoegd bij art. 63 van de wet van 25 april 2007 met ingang van 1 januari 2007 en is 

ook van toepassing op de op 31 december 2006 lopende pensioenen en cumulaties. (Wet 25 april 
2007, art. 73 en 74). 

17  Zie de K.B.'s van 7 februari 1997 (B.S. 9 april), 24 april 1998 (B.S. 28 mei - tweede editie), 22 sep-
tember 2000 (B.S. 7 november) en 23 december 2002 (B.S. 24 januari 2003). 

18  Met uitwerking op 1 januari 2006. 
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Wet van 20 mei 1994  
(Staatsblad 21 juni) 
 
houdende statuut van de militairen korte termijn 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK VI. - Sociale bepalingen. 
 
 
Art. 25 De bepalingen van de gecoördineerde wetten op de militaire pensioenen zijn van 

toepassing op de militairen korte termijn. (1) 
 
 
                                                 
1  Met ingang van 15 augustus 1994 (zie art. 7 van het K.B. 11.08.1994 - B.S. 24.08.1994) 
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Wet van 22 maart 1995  
(Staatsblad 7 april) 
 
tot instelling van federale ombudsmannen. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 11 februari 2004 (Staatsbl. 29 maart - tweede uitgave). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK IV. - Diverse bepalingen. 
 
Art. 20 Gewijzigd bij de wet van 11 februari 2004, art. 3. 
 
 De ombudsmannen genieten hetzelfde statuut als de raadsheren van het Rekenhof. 

De wedderegeling van de raadsheren van het Rekenhof, vervat in de wet van 
21 maart 1964 betreffende de wedden van de leden van het Rekenhof, zoals gewij-
zigd bij de wetten van 14 maart 1975 en 5 augustus 1992, is van toepassing op de 
ombudsmannen. 

 
 Het rustpensioen van de ombudsmannen wordt berekend op basis van de gemid-

delde wedde der laatste vijf jaren, vastgesteld overeenkomstig de regeling inzake 
rustpensioenen ten laste van de Staat en op de voet van een dertigste per jaar 
dienst als ombudsman, voor zover zij hun ambt in de voormelde hoedanigheid gedu-
rende twaalf jaar hebben uitgeoefend. 

 
 De diensten van een ombudsman die niet onder de regeling van het voorgaande lid 

vallen en in aanmerking komen bij de berekening van een rustpensioen ten laste van 
de Staat, worden aangerekend volgens de wetten tot bepaling van de rustpensioe-
nen in verband met die diensten. 

 
 De ombudsman van wie bevonden is dat hij wegens ziekte of gebrekkigheid niet 

meer in staat is zijn ambt te vervullen, maar de leeftijd van 65 jaar niet bereikt heeft, 
kan op pensioen worden gesteld, ongeacht zijn leeftijd. 

 
 Het rustpensioen van de ombudsmannen mag niet hoger zijn dan negen tiende van 

de gemiddelde wedde der laatste vijf jaren. 
 
 ..... 
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Wet van 10 april 1995  
(Staatsblad 20 april) 
 
betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. 
 
Gewijzigd bij  : de wetten van 20 mei 1997 (Staatsbl. 8 juli), 3 december 1997 (Staatsbl. 
30 december - eerste uitgave), de K.B.'s van 1 juni 1999 (Staatsbl. 16 juli), 14 december 2000 
(Staatsbl. 22 december), 3 oktober 2003 (Staatsbl. 16 oktober - tweede uitgave), 1 februari 
2005 (Staatsbl. 14 februari), de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; 
erratum Staatsbl. 13 maart), de K.B.'s van 22 februari 2006 (Staatsbl. 26 april – eerste uitgave) 
en de wet van 4 juni 2007 (Staatsbl. 24 augustus), de K.B.'s van 14 februari 2008 (Staatsbl. 
22 februari), 19 december 2008 (Staatsbl. 24 december) en 4 februari 2011 (Staatsbl. 
9 februari) en de wet van 19 juli 2012 (Staatsbl. 6 augustus). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 
 TITEL VI. Bepalingen inzake pensioenen 
 
 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen 
 
Art. 15 Onverminderd de artikelen 17 tot 20, zijn de overheidsdiensten bepaald in de artike-

len 2, 12 en 14 verplicht om de inkomsten voor de betaling van de rust- en overle-
vingspensioenen veilig te stellen. 

 
Art. 16 De Koning bepaalt zo nodig, bij in Ministerraad overlegd besluit, de nadere modali-

teiten voor de uitvoering van de verplichtingen bepaald in deze titel (1). 
 
 HOOFDSTUK II. Veilig stellen van de inkomsten voor de betaling van de rust-

pensioenen 
 
Art. 17 Dit hoofdstuk is van toepassing op de openbare instellingen die onder de toepassing 

vallen van de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van 
zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. 

 
Art. 18 Gewijzigd bij de wet van 3 december 1997, art. 9. 
 
 De in artikel 17 bepaalde openbare instellingen dienen een som te betalen die over-

eenkomt met het verschil tussen enerzijds de bijdragen die door hen voor de finan-
ciering van de rustpensioenen van hun gewezen personeelsleden zouden verschul-
digd geweest zijn indien de in de artikelen 3, § 1, 7, § 1 of 10bis, bepaalde perso-
neelsleden die in vast verband benoemd zijn geen gebruik hadden gemaakt van het 
in deze artikelen bepaalde recht en anderzijds de door deze openbare instellingen 
werkelijk verschuldigde bijdragen. De opbrengst van dit verschil wordt aangewend 
voor de financiering van de rustpensioenen van de gewezen personeelsleden van 
deze overheidsdiensten. 

 
 De bijdrage die voor de financiering van de rustpensioenen van de voormalige per-

soneelsleden van deze openbare instellingen bestemd is, wordt niet ge‹nd op de 
wedde van de personeelsleden die in vervanging tewerkgesteld worden, in de mate 
waarin en zo lang als deze laatsten de in de artikelen 3, § 1, 7, § 1 of 10bis, bepaal-
de ambtenaren vervangen. 
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 HOOFDSTUK III. Veilig stellen van de inkomsten voor de betaling van de over-
levingspensioenen 

 
Art. 19 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 54. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 54. 
 
 Dit hoofdstuk is van toepassing op de overheidsdiensten voor wie de Staatkas de 

last van de overlevingspensioenen draagt voor minstens een gedeelte van hun per-
soneelsleden. 

 
 § 2. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de overheidsdiensten voor wie de wed-

den van hun personeelsleden rechtstreeks ten laste van de Schatkist zijn. 
 
Art. 20 Gewijzigd bij de wetten van 3 december 1997, art. 10 en 12 januari 2006, art. 55. 
 
 De in artikel 19 bepaalde overheidsdiensten storten ter financiering van de overle-

vingspensioenen en te hunnen laste, aan de Pensioendienst voor de overheidssec-
tor een som die overeenkomt met het verschil tussen de inhoudingen die verricht 
zouden zijn op het loon van de personeelsleden bepaald in de artikelen 3, § 1, 7, § 1 
of 10bis, indien zij geen gebruik hadden gemaakt van het recht vastgesteld in het 
bepaalde artikel, en de inhoudingen die reëel gebeuren in toepassing van de artike-
len 4, § 1, 5, 8, § 1 of 10 ter. 

 
 TITEL VII. Diverse en slotbepalingen 
  
 .... 
 
Art. 27 Gewijzigd bij de wet van 3 december 1997, art. 12, de K.B.'s van 1 juni 1999, art. 1, 

14 december 2000, art. 1, 3 oktober 2003, art. 1, 1 februari 2005, art. 1, 22 februari 
2006, art. 1, 14 februari 2008, art. 1, 19 december 2008, art. 1 en 4 februari 2011, 
art. 1 en de wet van 19 juli 2012, art. 10. 

 
 § 1. Deze wet treedt in werking de eerste dag van de derde maand volgend op die 

gedurende welke ze in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 
 
 Onverminderd het eerste lid treedt deze wet voor de openbare diensten bedoeld in 

artikel 2 in werking, op de dag waarop het koninklijk besluit bepaald in artikel 3, § 3, 
eerste lid, in werking treedt, of naargelang het geval, op de dag waarop de regle-
mentering genomen door de bevoegde overheid bepaald in artikel 3, § 3, tweede lid, 
in werking treedt. 

 
 Onverminderd het eerste lid treedt deze wet voor de autonome overheidsbedrijven, 

voor de Regie voor Maritiem Transport en voor de Regie der Luchtwegen, in wer-
king, op de dag waarop het koninklijk besluit bepaald in artikel 12, § 2, tweede lid in 
werking treedt. 

 
 § 2. Vervangen bij de wet van 3 december 1997, art. 12 en gewijzigd bij de K.B.'s 

van 1 juni 1999, art. 1, 14 december 2000, art. 1, 3 oktober 2003, art. 1 (2), 1 februari 
2005, art. 1 (3) en 22 februari 2006, art. 1 (4), 14 februari 2008, art. 1 (5), 
19 december 2008, art. 1 (6) en 4 februari 2011, art. 1 (7) en de wet van 19 juli 2012, 
art. 10, 1°. 

 
 De Koning kan een einde stellen aan de toepassing van de artikelen 9, § 3, 

10quater, § 2, en 12, § 1, bij een in Ministerraad overlegd besluit, voor zover deze 
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artikelen de vrijstelling van de betaling van de werkgeversbijdragen voor de sociale 
zekerheid betreffen (8). De provincies, de gemeenten en de andere administratieve 
overheden, waarop met toepassing van artikel 14 de hoofdstukken II en III van titel 
III van toepassing verklaard zijn, kunnen bepalen dat aan de lopende periodes van 
vrijwillige vierdagenweek ambtshalve een einde gesteld wordt met ingang van 1 ja-
nuari 2011. 

 
 Er kan vanaf 1 januari 2009 geen gebruik meer worden gemaakt van het recht op 

een halftijdse vervroegde uittreding noch van het recht op de vrijwillige vierdagen-
week noch van de maatregelen bepaald in artikel 12, § 2. 

 
 Onverminderd de toepassing van het eerste lid, blijven de op 31 december 2007 

lopende stelsels van halftijdse vervroegde uittreding en van vrijwillige vierdagenweek 
geregeld door de bepalingen van deze wet. 

 
 § 3. Vervangen bij de wet van 3 december 1997, art. 12 en opgeheven bij de wet 

van 19 juli 2012, art. 10, 2° (9). 
 
 § 4. Toegevoegd bij de wet van 4 juni 2007, art. 6. 
 
 De aanvragen om de halftijdse vervroegde uittreding te bekomen, die ingediend zijn 

vóór de datum van inwerkingtreding van de wet van 4 juni 2007 tot wijziging van de 
wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sec-
tor, worden geregeld door de bepalingen van deze wet, zoals die gewijzigd zijn bij de 
genoemde wet van 4 juni 2007. 

 
De lopende stelsels van de halftijdse vervroegde uittreding op de datum van inwer-
kingtreding van de wet van 4 juni 2007 tot wijziging van de wet van 10 april 1995 be-
treffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, worden verder gere-
geld door de bepalingen van deze wet, zoals die gewijzigd zijn bij de genoemde wet 
van 4 juni 2007. 

 
In afwijking van het eerste en tweede lid, blijft de vrijstelling van de werkgeversbij-
dragen in verband met de halftijdse vervroegde uittredingen en de vrijwillige vierda-
genweek gelden voor de in artikel 14, tweede lid, bedoelde administratieve overhe-
den, op voorwaarde dat de halftijdse vervroegde uittredingen en de vrijwillige vierda-
genweek beantwoorden aan de bepalingen van de titels II en III zoals die bepalingen 
van kracht waren de dag vóór de datum van inwerkingtreding van de genoemde wet 
van 4 juni 2007, zolang die vrijstelling niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
koninklijk besluit, genomen met toepassing van artikel 14, eerste lid. 

 
 § 5. Toegevoegd bij de wet van 19 juli 2012, art. 10, 3°  
 
 Vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 juli 2012 betreffende de 

vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector, 
wordt de maximumduur voor de vrijwillige vierdagenweek vastgesteld op 60 maan-
den. De periodes vóór deze datum worden niet aangerekend op deze maximum-
duur. (10) 

 
 
 
                                                 
1  Zie K.B. 10 april 1995 (B.S. 31 augustus). 
2  Bij het K.B. van 3 oktober 2003 werden de woorden "31 december 2003" en de woorden "1 januari 

2004" respectievelijk vervangen door "31 december 2004" en "1 januari 2005". 
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3  Bij het K.B. van 1 februari 2005 werden de woorden "31 december 2004" en de woorden "1 januari 

2005" respectievelijk vervangen door "31 december 2005" en "1 januari 2006". 
4  Bij het K.B. van 22 februari 2006 werden de woorden “31 december 2005” en de woorden “1 januari 

2006” respectievelijk vervangen door “31 december 2007” en “1 januari 2008”. 
5  Bij het K.B. van 14 februari 2008 werden de woorden “31 december 2007” en de woorden “1 januari 

2008” respectievelijk vervangen door “31 december 2008” en “1 januari 2009”. 
6  Bij het K.B. van 19 december 2008 werden de woorden “31 december 2008” en de woorden “1 januari 

2009” respectievelijk vervangen door “31 december 2010” en “1 januari 2011”. 
7  Bij het K.B. van 4 februari 2011 werden de woorden “31 december 2010” en de woorden “1 januari 

2011” respectievelijk vervangen door “31 december 2011” en “1 januari 2012”. 
8  Met ingang van 31 december 2011 
9  Met ingang van 1 september 2012 
10  Met ingang van 1 september 2012 
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Wet van 11 april 1995  
(Staatsblad 6 september) 
 
tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 25 juni 1997 (Staatsbl. 13 september), 22 februari 1998 (Staatsbl. 
3 maart - eerste uitgave) en 10 maart 2005 (Staatsbl. 6 juni). 
 
 HOOFDSTUK I. Bepalingen en toepassingsgebied 
 
Art. 1 Deze wet is van toepassing op iedere persoon en op iedere instelling van soci-

ale zekerheid. 
 
Art. 2 Gewijzigd bij de wetten van 25 juni 1997, art. 2 en 3 en 10 maart 2005, art. 2. 
 
 Voor de uitvoering en de toepassing van deze wet en van haar uitvoerings-

maatregelen wordt verstaan onder : 
 
 1° "sociale zekerheid" : 
 a) alle regelingen opgesomd in artikel 21 van de wet van 29 juni 1981 hou-

dende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werkne-
mers, alsmede die van de sociale zekerheid voor de zeelieden ter koop-
vaardij en voor de mijnwerkers;  

 b) alle regelingen bedoeld onder a) waarvan de toepassing is uitgebreid tot 
de personen tewerkgesteld in de openbare sector, en de regelingen van 
de openbare sector die een gelijkwaardige functie vervullen als de rege-
lingen bedoeld onder a); 

 c) alle regelingen opgesomd in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 38 van 
27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen; 

 d)  alle regelingen opgesomd in artikel 12 van de wet van 17 juli 1963 betref-
fende de overzeese sociale zekerheid of bedoeld door de wet van 16 juni 
1960, die de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid 
van de werknemers van Belgisch-Congo en Rwanda-Urundi onder de 
controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst en die waarborg 
draagt door de Belgische Staat van de maatschappelijke prestaties ten 
gunste van deze werknemers verzekerd ; 

 e)  alle regelingen van het stelsel van sociale bijstand, bestaande uit de te-
gemoetkomingen aan gehandicapten, het recht op een bestaansmini-
mum, het maatschappelijk welzijn, de gewaarborgde gezinsbijslag en het 
gewaarborgd inkomen voor bejaarden ; 

 f)  alle voordelen ter aanvulling van de voorzieningen in het raam van de in 
littera a bedoelde sociale zekerheid, toegekend binnen de perken van 
hun statuten door de in 2°, littera c), bedoelde fondsen voor bestaansze-
kerheid ; 

 g)  alle regels betreffende de heffing en de invordering van de bijdragen en 
andere inkomsten die tot de financiering van de voormelde takken en 
voordelen bijdragen; 

 2° "instellingen van sociale zekerheid" : 
 a)  de ministeries, de openbare instellingen van sociale zekerheid alsook 

elke instelling, overheid of elke rechtspersoon van publiek recht die pres-
taties van de sociale zekerheid toekent; 

 b)  de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, dat wil zeggen de 
instellingen van privaatrecht, andere dan de sociale secretariaten voor 
werkgevers en de tariferingsdiensten van de apothekersverenigingen, die 
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erkend zijn om mee te werken aan de toepassing van de sociale zeker-
heid ; 

 c)  e fondsen voor bestaanszekerheid krachtens de wet van 7 januari 1958 
opgericht door collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in de paritaire 
comités en door de Koning algemeen verbindend verklaard, in de mate 
dat zij in 1°, littera f), bedoelde aanvullende voordelen toekennen ; 

 d)  de personen die door de in a), b) en c) bedoelde instellingen van sociale 
zekerheid worden belast met het bijhouden van een bijzonder repertorium 
van de personen bedoeld in artikel 6, tweede lid, 2°, van de wet van 
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispunt-
bank van de sociale zekerheid ; 

 3° "personen" : de natuurlijke personen, hun wettelijke vertegenwoordigers 
of gemachtigden, de verenigingen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, 
en alle instellingen of openbare besturen ; 

 4° "sociale gegevens" : alle gegevens die nodig zijn voor de toepassing van 
de sociale zekerheid ; 

 5° "sociale gegevens van persoonlijke aard" : alle sociale gegevens met 
betrekking tot een natuurlijke persoon die is of kan worden 
ge‹dentificeerd ; 

 6° "medische gegevens van persoonlijke aard" : alle sociale gegevens met 
betrekking tot een natuurlijke persoon die is of kan worden 
ge‹dentificeerd en waaruit informatie kan worden afgeleid omtrent diens 
vroegere, huidige of toekomstige fysieke of psychische gezondheidstoe-
stand, met uitzondering van louter administratieve of boekhoudkundige 
gegevens betreffende de geneeskundige behandelingen of verzorging ; 

 7° "sociaal verzekerden" : de natuurlijke personen die recht hebben op soci-
ale prestaties, er aanspraak op maken of er aanspraak op kunnen ma-
ken, hun wettelijke vertegenwoordigers en hun gemachtigden ; 

 8° "beslissing" : de eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die 
uitgaat van een instelling van sociale zekerheid en die beoogt rechtsge-
volgen te hebben voor één of meer sociaal verzekerden. 

 
 De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de volgende begrippen 

wijzigen : 
 
 1° "sociale zekerheid" ; 
 2° "instellingen van sociale zekerheid" ; 
 3° "personen" ; 
 4° "sociale gegevens" ; 
 5° "sociale gegevens van persoonlijke aard" ; 
 6° "medische gegevens van persoonlijke aard" ; 
 7° "sociaal verzekerden" ; 
 8° "beslissing". 
 
 HOOFDSTUK II. Verplichtingen van de instellingen van sociale zekerheid 
 (Opschrift vervangen bij de wet van 25 juni 1997, art. 4) 
 
Art. 3 Gewijzigd bij de wet van 25 juni 1997, art. 5. 
 
 De instellingen van sociale zekerheid zijn verplicht aan de sociaal verzekerde 

die daar schriftelijk om verzoekt, alle dienstige inlichtingen betreffende zijn 
rechten en verplichtingen te verstrekken en uit eigen beweging de sociaal ver-
zekerde alle bijkomende informatie te verschaffen die nodig is voor de behan-
deling van zijn verzoek of het behoud van zijn rechten, onverminderd het be-
paalde in artikel 7. De Koning bepaalt, na advies van het beheerscomité of het 
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bevoegde adviesorgaan van de betrokken instelling, wat onder dienstige inlich-
tingen moet verstaan worden alsmede de toepassingsmodaliteiten van dit arti-
kel. (1) (2) 

 
 De inlichting bedoeld in het eerste lid moet duidelijk melding maken van het 

nummer van het behandelde dossier, alsmede van de dienst die dat dossier 
beheert. 

 
 Deze inlichting moet nauwkeurig en compleet zijn om de betrokken sociaal 

verzekerde toe te laten al zijn rechten en verplichtingen uit te oefenen. 
 
 Deze inlichting is kosteloos en moet binnen een termijn van vijfenveertig dagen 

worden verstrekt. 
 
 De Koning bepaalt in welke gevallen informatieverstrekking wel aanleiding 

geeft tot inning van rechten en in welke sectoren die termijn van vijfenveertig 
dagen kan worden verlengd. 

 
 Hij stelt vast hoeveel die rechten bedragen, onder welke voorwaarden en op 

welke wijze ze verschuldigd zijn. 
 
Art. 4 Gewijzigd bij de wet van 25 juni 1997, art. 6. 
 
 Onder dezelfde voorwaarden moeten de instellingen van sociale zekerheid 

inzake de materies die hun aanbelangen aan ieder sociaal verzekerde die er-
om verzoekt, raad geven in verband met de uitoefening van zijn rechten en het 
vervullen van zijn plichten en verplichtingen. 

 
 De Koning kan, na advies van het beheerscomité of van het bevoegde advies-

orgaan van de betrokken instelling, nadere toepassingsmodaliteiten van dit ar-
tikel vaststellen. 

 
Art. 5 Gewijzigd bij de wet van 25 juni 1997, art. 7. 
 
 De verzoeken om inlichtingen of raad, verkeerdelijk gericht tot een instelling 

van sociale zekerheid die voor de betrokken materie niet bevoegd is, dienen 
door deze instelling onverwijld doorgestuurd te worden aan de bevoegde instel-
ling van sociale zekerheid. De verzoeker wordt hiervan gelijktijdig op de hoogte 
gebracht. 

 
Art. 6 Vervangen door de wet van 25 juni 1997, art. 8. 
 
 De instellingen van sociale zekerheid moeten zich in hun betrekkingen met de 

sociaal verzekerde, in welke vorm deze ook plaatsvinden, in een voor het pu-
bliek begrijpelijke taal uitdrukken. 

 
Art. 7 De instellingen van sociale zekerheid en de diensten belast met de betaling 

van de sociale prestaties zijn gehouden de belanghebbenden, uiterlijk op het 
moment van de uitvoering, in kennis te stellen van iedere hen betreffende ge-
motiveerde beslissing. De kennisgeving moet bovendien de bestaande moge-
lijkheden tot beroep vermelden, alsmede de vormen en termijnen die ter zake 
moeten worden nageleefd. 
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 De Koning bepaalt hoe en wanneer de kennisgeving gebeurt. Hij bepaalt de 
gevallen waarin de kennisgeving niet hoeft plaats te vinden of waarin ze op het 
ogenblik van de uitvoering gebeurt. (1) 

 
 HOOFDSTUK III. Toekenningsprocedure 
 
 Afdeling 1. Verzoeken 
 
Art. 8 Vervangen door de wet van 25 juni 1997, art. 9. 
 
 De sociale prestaties worden toegekend, hetzij ambtshalve telkens wanneer dit 

materieel mogelijk is, hetzij op schriftelijk verzoek. 
 
 De Koning bepaalt wat onder "materieel mogelijk" moet worden verstaan. 
 
Art. 9 Gewijzigd bij de wet van 25 juni 1997, art. 10. 
 
 Onverminderd specifieke wettelijke of reglementaire bepalingen, wordt het ver-

zoek ondertekend door de betrokkene ingediend bij de instelling van sociale 
zekerheid die tot taak heeft het te onderzoeken. 

 
 De instelling van sociale zekerheid die het schriftelijk verzoek ontvangt, zendt 

of overhandigt aan de sociaal verzekerde een ontvangbewijs. Elk ontvangbe-
wijs moet de onderzoekstermijn van het verzoek vastgesteld in de betrokken 
regeling of sector alsook de toegepaste verjaringstermijn aanduiden. Een beta-
ling of een verzoek om aanvullende inlichtingen geldt als ontvangbewijs. De 
Koning kan bijkomende modaliteiten vaststellen of bepalen in welke gevallen 
geen ontvangstbewijs moet worden afgegeven. 

 
 De niet bevoegde instelling van sociale zekerheid waarbij het verzoek inge-

diend wordt, zendt dit onverwijld door aan de bevoegde instelling van sociale 
zekerheid. De verzoeker wordt daarvan verwittigd. 

 
 Niettemin, in de gevallen bedoeld in het vorige lid, zal het verzoek, onder de 

voorwaarden en volgens de modaliteiten vastgesteld door de Koning, gevali-
deerd worden wat de datum van de indiening betreft. 

 
 De Koning bepaalt welk verzoek ingediend met het oog op het verkrijgen van 

een voordeel dat onder een stelsel van sociale zekerheid ressorteert, geldt als 
een verzoek tot het verkrijgen van hetzelfde voordeel ten laste van een ander 
stelsel. Hij stelt eveneens vast wat onder "stelsel van sociale zekerheid" moet 
worden verstaan. 

 
 Afdeling 2. Beslissingen en onmiddellijke uitvoering 
 
 Onderafdeling 1. Termijnen 
 
Art. 10 Gewijzigd bij de wet van 25 juni 1997, art. 11. 
 
 Onverminderd de in specifieke wettelijke of reglementaire bepalingen vastge-

stelde kortere termijnen en onverminderd de wet van 25 juli 1994 tot wijziging 
van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan ge-
handicapten met het oog op een snellere afwerking van de dossiers, beslist de 
instelling van sociale zekerheid binnen vier maanden na de ontvangst van het 
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verzoek of na het feit dat aanleiding geeft tot het ambtshalve onderzoek die in 
artikel 8 zijn beoogd. 

 
 Indien de termijn vier maanden is en de instelling binnen die termijn geen be-

slissing kan nemen deelt ze dit aan de verzoeker mede, met vermelding van de 
redenen. 

 
 Indien het verzoek de tussenkomst van een andere instelling van sociale ze-

kerheid vereist, wordt deze laatste daarom verzocht door de instelling aan wie 
het verzoek gericht is. De verzoeker wordt daarvan op de hoogte gebracht. 

 
 De Koning kan de termijn tijdelijk tot ten hoogste acht maanden verlengen, in 

de gevallen die Hij bepaalt. 
 
 De termijnen van vier of acht maanden worden geschorst zolang de betrokke-

ne of een buitenlandse instelling geen volledig gevolg hebben gegeven aan 
door de instelling van sociale zekerheid gevraagde inlichtingen die noodzakelijk 
zijn voor het nemen van een beslissing. 

 
 De bepalingen van het tweede en derde lid verlengen de bovenvermelde ter-

mijn van vier of acht maanden niet. 
 
 De Koning bepaalt voor welke regelingen van sociale zekerheid of gedeelten 

daarvan, een beslissing over dezelfde rechten genomen ingevolge een onder-
zoek op de wettelijkheid van de uitbetaalde prestaties niet als een beslissing 
wordt beschouwd voor de toepassing van het eerste lid. 

 
Art. 11 Gewijzigd bij de wet van 25 juni 1997, art. 12. 
 
 De instelling van sociale zekerheid die een verzoek moet behandelen, verza-

melt uit eigen beweging alle ontbrekende inlichtingen om de rechten van de 
sociaal verzekerde te kunnen beoordelen. 

 
 Indien de verzoeker, ondanks het hem toegezonden rappel, gedurende meer 

dan een maand nalaat de aanvullende inlichtingen te verschaffen die hem ge-
vraagd worden door de instelling van sociale zekerheid, mag die instelling, na 
alle voor het inwinnen van die inlichtingen dienstige stappen te hebben ge-
daan, beslissen op grond van de inlichtingen waarover zij beschikt, behalve in-
dien de verzoeker een reden opgeeft die een langere antwoordtermijn recht-
vaardigt. 

 
Art. 11bis Ingevoegd bij de wet van 25 juni 1997, art. 13. 
 
 De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de 

Nationale Arbeidsraad, afwijking verlenen van de bepalingen van de artikelen 
10, 11 en 12 indien de in bepaalde takken van de sociale zekerheid geldende 
procedures ten minste gelijkwaardige waarborgen bieden voor de sociaal ver-
zekerde. 

 
Art. 12 Vervangen door de wet van 25 juni 1997, art. 14. 
 
 Onverminderd de in specifieke wettelijke of reglementaire bepalingen vastge-

stelde kortere termijnen en onverminderd de wet van 25 juli 1994 tot wijziging 
van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan ge-
handicapten met het oog op een snellere afwerking van de dossiers, worden 
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de prestaties uitgekeerd uiterlijk binnen vier maanden na de kennisgeving van 
de beslissing tot toekenning en ten vroegste vanaf de dag waarop de uitbeta-
lingsvoorwaarden vervuld zijn. 

 
 In de gevallen waarin een regeling bepaalt dat de toegekende prestatie slechts 

éénmaal per jaar wordt uitbetaald, wordt deze betaling geacht gedaan te zijn in 
overeenstemming met het voorgaand lid, zo ze werd verricht in de loop van het 
jaar waarop ze betrekking heeft of ten laatste eind februari van het daaropvol-
gende jaar. 

 
 Geschiedt de betaling niet binnen de termijn bepaald in het eerste lid of in de 

loop van het jaar zoals bepaald in het tweede lid, dan brengt de instelling van 
sociale zekerheid belast met de uitbetaling van de prestaties de verzoeker 
hiervan op de hoogte, met vermelding van de redenen van de vertraging, zulks 
onverminderd het recht van de verzoeker om zijn zaak voor het bevoegde 
rechtscollege te brengen. 

 
 Zolang de betaling niet is gedaan, wordt de verzoeker om de vier maanden van 

de redenen van de vertraging in kennis gesteld. 
 
 De Koning kan de termijn van vier maanden bepaald in het eerste lid tijdelijk 

verlengen tot ten hoogste acht maanden. 
 
 Onderafdeling 2. Motivering, vermeldingen en kennisgeving 
 
Art. 13 Gewijzigd bij de wet van 25 juni 1997, art. 15. 
 
 De beslissingen tot toekenning van een recht, van een aanvullend recht, van 

de regularisatie van een recht of tot weigering van sociale prestaties bedoeld in 
de artikelen 10 en 11 moeten met redenen worden omkleed. Als de beslissin-
gen betrekking hebben op geldsommen, moeten ze de wijze vermelden waar-
op die berekend zijn. De mededeling van de berekeningswijze geldt als motive-
ring en kennisgeving. De Koning bepaalt de verplichte vermeldingen die op de 
betalingsformulieren moeten voorkomen. 

 
 Onverminderd de eventuele verplichting de sociaal verzekerde in kennis te 

stellen van een gemotiveerde beslissing in een voor het publiek begrijpelijke 
taal, kan de Koning bepalen onder welke voorwaarden categorieën van beslis-
singen die door of met behulp van informaticaprogramma's worden genomen, 
bij het ontbreken van akte, geacht kunnen worden intern uitdrukkelijk gemoti-
veerd te zijn. 

 
Art. 14 Gewijzigd bij de wet van 25 juni 1997, art. 16. 
 
 De beslissingen tot toekenning of weigering van de prestaties moeten de vol-

gende vermeldingen bevatten : 
 
 1° de mogelijkheid om voor de bevoegde rechtbank een voorziening in te 

stellen ; 
 2° het adres van de bevoegde rechtscolleges ; 
 3° de termijn om een voorziening in te stellen en de wijze waarop dit moet 

gebeuren ; 
 4° de inhoud van de artikelen 728 en 1017 van het Gerechtelijk Wetboek ; 
 5° de refertes van het dossier en van de dienst die het beheert ; 
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 6° de mogelijkheid om opheldering te verkrijgen omtrent de beslissing bij de 
dienst die het dossier beheert of bij een aangewezen voorlichtingsdienst. 

 
 Indien de beslissing de in het eerste lid genoemde vermeldingen niet bevat, 

gaat de termijn om een voorziening in te stellen niet in. 
 
 De Koning kan bepalen dat het eerste lid niet van toepassing is op de presta-

ties die Hij bepaalt. 
 
Art. 15 Gewijzigd bij de wet van 25 juni 1997, art. 17. 
 
 De beslissingen tot terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen 

moeten, naast de vermeldingen omschreven in artikel 14, de volgende aandui-
dingen bevatten : 

 
 1° de vaststelling dat er onverschuldigde bedragen zijn betaald ; 
 2° het totale bedrag van wat onverschuldigd is betaald, alsmede de bereke-

ningswijze ervan ; 
 3° de inhoud en de refertes van de bepalingen in strijd waarmee de betalin-

gen zijn gedaan ; 
 4° de in aanmerking genomen verjaringstermijn ; 
 5° in voorkomend geval, de mogelijkheid voor de instelling van sociale ze-

kerheid om van de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen 
af te zien en de procedure die hiervoor moet worden gevolgd ; 

 6° de mogelijkheid om een met redenen omkleed voorstel tot terugbetaling 
in schijven voor te leggen. 

 
 Indien de beslissing de in het eerste lid genoemde vermeldingen niet bevat, 

gaat de termijn om een voorziening in te stellen niet in. 
 
Art. 16 Vervangen door de wet van 25 juni 1997, art. 18. 
 
 Onverminderd specifieke wettelijke of reglementaire bepalingen geschiedt de 

kennisgeving van een beslissing bij gewone brief of bij de overhandiging van 
een geschrift aan de belanghebbende. 

 
 De Koning kan de gevallen bepalen waarin de kennisgeving bij een ter post 

aangetekende brief moet geschieden, evenals de toepassingsmodaliteiten van 
deze kennisgeving. 

 
 Onderafdeling 3. Herziening 
 
Art. 17 Gewijzigd bij de wet van 25 juni 1997, art. 19. 
 
 Wanneer vastgesteld wordt dat de beslissing aangetast is door een juridische 

of materiële vergissing, neemt de instelling van sociale zekerheid op eigen ini-
tiatief een nieuwe beslissing die uitwerking heeft op de datum waarop de ver-
beterde beslissing had moeten ingaan, onverminderd de wettelijke en regle-
mentaire bepalingen inzake verjaring. 

 
 Onverminderd de toepassing van artikel 18, heeft de nieuwe beslissing, indien 

de vergissing aan de instelling van sociale zekerheid te wijten is, uitwerking op 
de eerste dag van de maand na de kennisgeving ervan, als het recht op de 
prestatie kleiner is dan het aanvankelijk toegekende recht. 
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 Het vorige lid is niet van toepassing indien de sociaal verzekerde weet of 
moest weten, in de zin van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende 
de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toela-
gen, dat hij geen recht heeft of meer heeft op het gehele bedrag van een pres-
tatie. 

 
Art. 18 Vervangen door de wet van 25 juni 1997, art. 20. 
 
 Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake verjaring, kan 

de instelling van sociale zekerheid haar beslissing intrekken en een nieuwe be-
slissing nemen binnen de termijn voor het instellen van een voorziening bij het 
bevoegde rechtscollege of, indien de voorziening reeds is ingesteld, tot aan de 
sluiting van de debatten, wanneer : 

 
 1° op de datum waarop de prestatie is ingegaan, het recht door een wettelij-

ke of reglementaire bepaling is gewijzigd;  
 2° een nieuw feit of nieuw bewijsmateriaal dat een terugslag heeft op de 

rechten van de verzoeker, tijdens het geding wordt ingeroepen ; 
 
 3° vastgesteld wordt dat de administratieve beslissing aangetast is door een 

onregelmatigheid of een materiële vergissing. 
 
Art. 18bis Ingevoegd bij de wet van 25 juni 1997, art. 21. 
 
 De Koning bepaalt voor welke regelingen van sociale zekerheid of gedeelten 

daarvan, een beslissing over dezelfde rechten genomen ingevolge een onder-
zoek op de wettelijkheid van de uitbetaalde prestaties, niet als een nieuwe be-
slissing wordt beschouwd voor de toepassing van de artikelen 17 en 18. 

 
Art. 19 Gewijzigd bij de wet van 25 juni 1997, art. 22. 
 
 Na een administratieve beslissing of een in kracht van gewijsde gegane rech-

terlijke beslissing over een verzoek tot toekenning van een sociale prestatie, 
kan in de voor het oorspronkelijke verzoek bepaalde vormen een nieuw ver-
zoek worden ingediend. Een nieuw verzoek kan slechts gegrond worden ver-
klaard op voorlegging van nieuw bewijsmateriaal dat niet eerder aan de admi-
nistratieve overheid of aan het bevoegde rechtscollege is voorgelegd, of ten 
gevolge van een wijziging in een wettelijke of reglementaire bepaling. 

 
 Onverminderd specifieke wettelijke of reglementaire bepalingen, gaat de nieu-

we beslissing in op de eerste dag van de maand, volgend op die tijdens welke 
het nieuwe verzoek is ingediend. 

 
 De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de 

Nationale Arbeidsraad, bepalen dat dit artikel niet van toepassing is op de re-
gelingen van sociale zekerheid die een specifieke herzieningsprocedure ken-
nen. 

 
 Afdeling 3. Interest 
 
Art. 20 Gewijzigd bij de wet van 25 juni 1997, art. 23 en aangevuld bij de wet van 

22 februari 1998, art. 243. 
 
 Onverminderd gunstiger wettelijke of reglementaire bepalingen en de bepalin-

gen van de wet van 25 juli 1994 tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 
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betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten met het oog op een 
snellere afwerking van de dossiers, brengen de prestaties, enkel voor de 
rechthebbenden-sociaal verzekerden, van rechtswege interest op vanaf hun 
opeisbaarheid en ten vroegste vanaf de datum voortvloeiend uit artikel 12. In-
dien de beslissing tot toekenning genomen werd met een vertraging die te wij-
ten is aan een instelling van sociale zekerheid is de interest evenwel verschul-
digd vanaf het verstrijken van de in artikel 10 bedoelde termijn en ten vroegste 
vanaf de datum waarop de prestatie ingaat. 

 
 Indien de Koning, in toepassing van artikel 11bis een bijzondere procedure 

erkent, bepaalt Hij de voorwaarden waaronder de interesten worden toege-
kend, de schuldenaar van de interesten en het tijdstip waarop de interest in-
gaat. 

 
 De interesten van rechtswege bedoeld in het eerste lid, zijn niet verschuldigd 

op het verschil tussen enerzijds het bedrag van de voorschotten betaald omdat 
de instelling niet over de noodzakelijke informatie beschikt om een definitieve 
beslissing te nemen en anderzijds het bedrag dat voortvloeit uit de definitieve 
beslissing, indien deze voorschotten negentig procent of meer bedragen van 
het bedrag dat verschuldigd is op basis van de definitieve beslissing. 

 
 De interesten bedoeld in het eerste lid, zijn in ieder geval niet verschuldigd in-

dien er voorschotten worden uitbetaald en indien : 
 
 - de definitieve beslissing afhankelijk is van inlichtingen die door de aan-

vrager zelf of door een niet in artikel 2 van deze wet bedoelde instelling 
moeten worden verstrekt ; 

 
 - de definitieve beslissing afhangt van de beslissing van twee of meer pen-

sioeninstellingen en voor zover de pensioenaanvragen werden ingediend 
binnen de acht maanden die voorafgaan aan de ingangsdatum van het 
pensioen ; 

 
 - slechts bij de definitieve beslissing kan worden vastgesteld dat de sociaal 

verzekerde voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een mi-
nimumuitkering. (3) 

 
Art. 21 Gewijzigd bij de wet van 25 juni 1997, art. 24. 
 
 De onverschuldigd betaalde prestaties brengen van rechtswege interest op 

vanaf de betaling, indien de onverschuldigde betaling het gevolg is van arglist, 
bedrog of bedrieglijke handelingen van de belanghebbende persoon. 

 
Art. 21bis Ingevoegd bij de wet van 25 juni 1997, art. 25. 
 
 De Koning kan, voor de toepassing van de artikelen 20 en 21, de modaliteiten 

inzake de berekening van de interest bepalen. Hij kan tevens het interesttarief 
bepalen zonder dat deze lager mag zijn dan het gewoon tarief der voorschotten 
boven plafond vastgesteld door de Nationale Bank. 

 
 De Koning kan, voor de toepassing van artikel 21, bij een in Ministerraad over-

legd besluit en na advies van de Nationale Arbeidsraad, het niet afleggen door 
de schuldenaar van een verklaring die is voorgeschreven door een bepaling 
die aan de sociaal verzekerde werd medegedeeld, gelijkstellen met arglist, be-
drog of bedrieglijke handelingen. Deze verklaring kan door een wets- of regle-
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mentaire bepaling voorgeschreven worden of voortvloeien uit een vroeger aan-
gegane verbintenis. 

 
 Afdeling 4. Afstand 
 
Art. 22 Gewijzigd bij de wet van 25 juni 1997, art. 26. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 25 juni 1997, art. 26, 1°. 
 
 Onverminderd de wettelijke of reglementaire bepalingen eigen aan de verschil-

lende sectoren van de sociale zekerheid, zijn de bepalingen van de §§ 2 tot 4 
van toepassing op de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen. 

 
 § 2. De bevoegde instelling van sociale zekerheid kan, binnen de voorwaarden 

bepaald door zijn beheerscomité en goedgekeurd door de bevoegde minister, 
afzien van de terugvordering van het onverschuldigde : 

 
 a) in behartigenswaardige gevallen of categorieën van gevallen en mits de 

schuldenaar te goeder trouw is ; 
 b) wanneer het terug te vorderen bedrag gering is ; 
 c) wanneer blijkt dat de terugvordering onzeker of te duur is vergeleken met 

het bedrag dat teruggevorderd moet worden. 
 
 § 3. Behoudens in het geval van bedrog of arglist, wordt ambtshalve afgezien 

van de terugvordering van onverschuldigd betaalde prestaties, bij het overlijden 
van degene aan wie ze betaald zijn, indien hem op dat ogenblik nog geen ken-
nis was gegeven van de terugvordering. 

 
 § 4. Onverminderd de toepassing van artikel 1410 van het Gerechtelijk Wet-

boek verhindert deze bepaling nochtans niet de terugvordering van onver-
schuldigd betaalde bedragen wanneer het gaat om prestaties die, op het ogen-
blik van het overlijden van de belanghebbende, vervallen waren doch hem nog 
niet waren uitbetaald of niet waren uitbetaald aan één van de volgende perso-
nen : 

 
 1° de echtgenoot met wie de gerechtigde op het ogenblik van zijn overlijden 

samenleefde ; 
 2° de kinderen met wie de gerechtigde op het ogenblik van zijn overlijden 

samenleefde ; 
 3° de persoon met wie de gerechtigde op het ogenblik van zijn overlijden 

samenleefde ; 
 4° de persoon die een deel betaald heeft in de ziekenhuiskosten en zulks tot 

beloop van het door hem betaalde bedrag;   
 5° de persoon die de begrafeniskosten betaald heeft en zulks tot beloop van 

het bedrag van die kosten. 
 
 § 5. Toegevoegd bij de wet van 25 juni 1997, art. 26, 4°. 
 
 De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de 

Nationale Arbeidsraad, bepalen dat de §§ 1 tot 4 van dit artikel niet van toe-
passing zijn op bepaalde regelingen van sociale zekerheid. 

 
 Afdeling 5. Voorzieningstermijnen 
 
Art. 23 Vervangen door de wet van 25 juni 1997, art. 27. 



© PDOS – november 2007 - 11 - 
Wet van 11 april 1995 

 
 Onverminderd gunstiger termijnen voortvloeiend uit specifieke wetgevingen 

moet tegen de beslissingen van de instellingen van sociale zekerheid die be-
voegd zijn voor de toekenning, betaling of de terugvordering van prestaties, op 
straffe van verval, beroep worden ingesteld binnen drie maanden na de ken-
nisgeving van die beslissingen of na de kennisneming van de beslissing door 
de sociaal verzekerde indien geen kennisgeving plaatshad. 

 
 Onverminderd gunstiger termijnen voortvloeiend uit specifieke wetgevingen 

moet elk beroep tot erkenning van een recht tegen een instelling van sociale 
zekerheid ook worden ingesteld op straffe van verval, binnen drie maand na de 
vaststelling van het in gebreke blijven van de instelling. 

 
 HOOFDSTUK IV. Slotbepalingen 
 
Art. 24 De Koning kan in de desbetreffende wetten en verordeningen de nodige wijzi-

gingen aanbrengen en opheffingen verrichten ten einde de bepalingen ervan in 
overeenstemming te brengen met deze wet. 

 
 De Koning kan, ter gelegenheid van een eventuele codificatie van het geheel of 

een deel van de sociale zekerheid, bij in ministerraad overlegd besluit, de be-
palingen van deze wet integreren in de codificatie, door de terminologie van 
deze wet in overeenstemming te brengen met de terminologie van de codifica-
tie, maar zonder de inhoud van deze wet te wijzigen of aan de daarin vervatte 
beginselen te raken. 

 
 Het ontwerp van koninklijk besluit bedoeld in het tweede lid zal voor advies 

worden voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad of, in voorkomend geval, aan 
de Hoge Raad voor de Middenstand ; het zal het voorwerp uitmaken van een 
wetsontwerp tot bekrachtiging voor te leggen aan de wetgevende Kamers, na 
advies van de Raad van State. 

 
 De codificatie heeft uitwerking nadat zij bij de wet is bekrachtigd, met ingang 

van de dag welke in die wet wordt bepaald. 
 
Art. 25 Deze wet treedt in werking op de door de Koning bepaalde datum en uiterlijk 

op 1 januari 1997. (4) 
 
                                                 
1  Zie K.B. van 19 december 1997 (B.S. 30 december - tweede editie). 
2  Zie K.B. van 8 juni 2007 (B.S. 22 juni – tweede editie) (arbeidsongevallen en beroepsziekten).  
3  Art. 20, vierde lid werd toegevoegd bij de wet van 22 februari 1998, art. 243. 
4  De bepalingen van deze wet treden in werking op 1 januari 1999 voor de arbeidsongevallen openba-

re sector en de vergoedingspensioenen vredestijd (Wet 25 juni 1997, art. 29). 
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Wet van 26 juli 1996  
(Staatsblad 1 augustus) 
 
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelij-
ke pensioenstelsels. 
 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL I. - Algemene bepalingen en beginselen 
 
Art. 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 
 
Art. 2  Deze wet beoogt de modernisering van de sociale zekerheid, en de vrijwaring van 

de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels rekening houdend met de maat-
schappelijke veranderingen en de demografische ontwikkeling alsmede met de 
nieuwe behoeften die hieruit voortspruiten, en gaat uit van volgende basisprincipes : 

 
 1° het vrijwaren van het stelsel van sociale zekerheid dat sociale verzekering ver-

enigt met solidariteit tussen personen; 
 
 2° het verzekeren van een duurzaam financieel evenwicht van de sociale zeker-

heid; 
 
 3° het bevestigen van het belang van alternatieve financiering teneinde de ar-

beidskost te verminderen; 
 
 4° het versterken van het globaal beheer van alle takken van de sociale zeker-

heid; 
 
 5° het moderniseren van het beheer van de sociale zekerheid door enerzijds een 

vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen en anderzijds het res-
ponsabiliseren van de sociale parastatalen, alsmede het verbeteren van de 
dienstverlening; 

 
 6° het verhogen van het toezicht op de mechanismen die leiden tot het ontwijken 

van sociale bijdragen en het versterken van de strijd tegen de misbruiken en de 
sociale fraude; 

 
 7° het vrijwaren en zo mogelijk verbeteren van de levensstandaard van de men-

sen die uitsluitend leven van de laagste sociale zekerheids- en bijstandsuitke-
ringen. 

 
Art. 3   De koninklijke besluiten genomen krachtens deze wet mogen geen afbreuk doen 

aan de algemene beginselen van elk der stelsels van de sociale zekerheid en meer 
in het bijzonder aan de bepalingen van de artikelen 3 tot en met 13 van de wet van 
29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid der werk-
nemers. 

 
Art. 4   De koninklijke besluiten genomen krachtens deze wet mogen geen afbreuk doen 

aan de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een 
stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten 
laste van de Openbare Schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigings-
grenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdra-
gen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal 
gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 
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worden gekoppeld, noch aan de bepalingen van de wet van 1 maart 1977 houdende 
inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het 
indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. 

 
... 
 
 TITEL IV. - Pensioenen 
 
Art. 15 Prioriteit verlenend aan de wettelijke pensioenen en met respect voor : 
 - de eigenheid van de pensioenstelsels; 
 - het vrijwaren van de pensioenrechten van de gepensioneerden wier pensioen 

daadwerkelijk en voor de eerste keer is ingegaan voor de inwerkingtreding van 
deze wet kan de Koning, inzake de wettelijke pensioenen, bij een in Minister-
raad overlegd besluit, alle nuttige maatregelen nemen, aangepast aan elk stel-
sel, teneinde : 

 
 1° ter uitvoering van de Richtlijn 79/7/EEG van 19 december 1978 betreffende de 

geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen, de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen geleidelijk 
te verwezenlijken en dit gelijktijdig met de verwezenlijking van de gelijkberech-
tiging in de andere takken van de sociale zekerheid; 

 
 2° de verschillende regelingen inzake de minimumpensioenen te hervormen met 

het oog op : 
  - de vermindering van de bestaansonzekerheid; 
  - het verruimen van de toegankelijkheid en het toekennen van een propor-

tioneel minimumrecht per loopbaanjaar; 
 
 3° aanpassingen door te voeren in de wettelijke pensioenstelsels om hun leef-

baarheid en hun legitimiteit in de toekomst te waarborgen via een mildering van 
de globale uitgavenstijging; en om de pensioenwetgeving beter te laten aan-
sluiten bij de maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen, en dit zonder 
afbreuk te doen aan het principe van de gelijkgestelde periodes; 

 
 4° de toegelaten arbeid en de andere cumulatieregels aan te passen; 
 
 5° een wettelijk kader te geven aan de Infodienst Pensioenen en een Ombuds-

dienst op te richten; 
 
 6° wijzigingen aan te brengen aan de financieringstechnieken, inzonderheid aan 

de regelgeving inzake de solidariteitsinhouding. 
 
... 
 
 TITEL XII.  Slot-, overgangs- en opheffingsbepalingen 
 
Art. 49 De besluiten genomen krachtens de artikelen 6, 9 en de Titels III tot en met X van 

deze wet kunnen de van kracht zijnde wettelijke bepalingen opheffen, aanvullen, wij-
zigen of vervangen. 

 
Art. 50 Onverminderd de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan, in het kader 

van de maatregelen genomen met toepassing van deze wet, de adviesvragende 
overheid, in functie van de dringendheid, de termijn voor de wettelijke of reglemen-
tair vereiste adviezen inkorten. 
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Art. 51 § 1. De opdracht aan de Koning toevertrouwd door de Titels III tot en met IX en X, 
Hoofdstuk III, verstrijkt op 30 april 1997. De besluiten genomen krachtens deze Ti-
tels houden op uitwerking te hebben op het einde van de zesde maand volgend op 
hun inwerkingtreding, tenzij zij, voor die dag en in ieder geval, ten laatste op 31 de-
cember 1997 bij wet zijn bekrachtigd. 

 
 De besluiten genomen krachtens de artikelen 6, 9 en Titel X, hoofdstuk I en II, en 

Titel XI, houden op uitwerking te hebben op het einde van de zesde maand volgend 
op hun inwerkingtreding, tenzij zij, voor die dag bij wet zijn bekrachtigd. 

 
 § 2. De besluiten die bij wet zijn bekrachtigd zoals bedoeld in § 1 kunnen niet dan bij 

wet worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven. 
 
Art. 52 De Koning kan de wetten die Hij met toepassing van deze wet wijzigt, co”rdineren, 

alsook de bepalingen waardoor ze uitdrukkelijk of impliciet gewijzigd zouden zijn op 
het ogenblik van deze cordinatie. 

 
 Daartoe kan hij : 
 
 - de volgorde, de nummering van de te co”rdineren bepalingen en in het alge-

meen, de teksten naar de vorm wijzigen; 
 
 - de verwijzingen die voorkomen in de te co”rdineren bepalingen met de nieuwe 

nummering overeenbrengen; 
 
 - zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te co”rdineren bepalingen 

vervat zijn, de redactie ervan wijzigen ten einde ze onderling te doen overeen-
stemmen en eenheid in de terminologie te brengen; 

 
 - het opschrift van de co”rdinatie bepalen. 
 
 Bovendien kan de Koning de verwijzingen naar de in de co”rdinatie opgenomen be-

palingen die in andere niet in de co”rdinatie opgenomen bepalingen voorkomen, 
naar de vorm aanpassen. 
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Wet van 7 december 1998  
(Staatsblad 5 januari 1999) 
 
tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus  
 
Gewijzigd bij : de wetten van 27 december 2000 (Staatsbl. 6 januari 2001), 2 april 2001 
(Staatsbl. 14 april), de programmawet van 30 december 2001 (Staatsbl. 31 december), de wet 
van 26 april 2002 (Staatsbl. 30 april – tweede uitgave), de programmawet van 27 december 
2004 (Staatsbl. 31 december – tweede uitgave) en de wetten van 16 juli 2005 (Staatsbl. 10 au-
gustus), 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart), 
1 april 2006 (Staatsbl. 10 mei) en 28 december 2006 (Staatsbl. 22 januari 2007). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art.1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de 

Grondwet. 
 
 TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 HOOFDSTUK I. Inleidende bepalingen 
 
Art. 2 In deze wet wordt verstaan onder : 
 
 1° de gouverneur : de provinciegouverneur of de gouverneur van het 

administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad; 
 
 2° de politiediensten : de federale politie en de korpsen van de lokale 

politie; 
 
 3° de algemene inspectie : de algemene inspectie van de federale poli-

tie en van de lokale politie. 
 
Art. 3 De politiediensten worden georganiseerd en gestructureerd op twee ni-

veaus : het federale niveau en het lokale niveau, die samen de geïnte-
greerde politiezorg verzekeren. Deze niveaus zijn autonoom en hangen 
van verschillende overheden af. Deze wet regelt de functionele banden 
tussen deze twee niveaus. 

 
 Overeenkomstig Titel II van de huidige wet, verzekert de lokale politie op 

het lokale niveau de basispolitiezorg, meer bepaald alle opdrachten van 
bestuurlijke en gerechtelijke politie die nodig zijn voor het beheren van lo-
kale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied 
van de politiezone, evenals het vervullen van sommige politieopdrachten 
van federale aard. 

 
 Overeenkomstig Titel III van de huidige wet, verzekert de federale politie 

over het gehele grondgebied, met inachtneming van de principes van 
specialiteit en subsidiariteit, de gespecialiseerde en de supralokale op-
drachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, evenals ondersteunen-
de opdrachten voor de lokale politiediensten en voor de politieoverheden. 

 
 De geïntegreerde politiedienst waarborgt de overheden en de burgers 

een minimale gelijkwaardige dienstverlening over het gehele grondgebied 
van het Rijk. 
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 TITEL II. DE LOKALE POLITIE 
 
 TITEL III. DE FEDERALE POLITIE 
 
 TITEL IV. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 
 
 HOOFDSTUK I. Het personeel 
 
 Afdeling 1. Algemene bepalingen 
 
Art. 116 De politiediensten bestaan uit twee kaders : een operationeel kader en 

een administratief en logistiek kader. 
 
Art. 117 Vervangen bij de wet van 1 april 2006, art. 9. 
 
 Het operationeel kader bestaat uit politieambtenaren die in drie kaders 

zijn verdeeld : het basiskader, het middenkader en het officierskader. Het 
operationeel kader kan bovendien een kader van agenten van politie om-
vatten. 

 
 De politieambtenaren zijn bevoegd voor de uitoefening van opdrachten 

van gerechtelijke en bestuurlijke politie. 
 
 De agenten van politie zijn geen politieambtenaren, maar hebben een 

beperkte politiebevoegdheid. 
 
 De agenten van politie worden in vast verband benoemd. Zij worden 

evenwel in dienst genomen met een arbeidsovereenkomst wanneer hun 
betrekking gefinancierd wordt door tijdelijke of wisselende middelen, of 
wanneer de te vervullen opdrachten van tijdelijke, bijzondere of deeltijdse 
aard zijn. 

 
Art. 118 Gewijzigd bij de wetten van 16 juli 2005, art. 11 en 28 december 2006, 

art. 2. 
 
 Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 138, § 1, 3° en 4°, be-

staat het administratief en logistiek kader uit personeelsleden zonder be-
voegdheid inzake bestuurlijke of gerechtelijke politie.  

 
 De leden van het administratief en logistiek kader zijn ofwel statutaire 

personeelsleden, in dienst genomen en benoemd of ingezet in het ge-
noemde korps overeenkomstig de mobiliteitsregeling, ofwel overgeplaats-
te militairen in de zin van de wet van 16 juli 2005 houdende de overplaat-
sing van sommige militairen naar een openbare werkgever, ofwel perso-
neelsleden in dienst genomen bij een arbeidsovereenkomst. Het perso-
neel belast met de bijkomende, specifieke opdrachten wordt in dienst ge-
nomen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst. 

 
 Indien niet alle ambten van het administratief en logistiek kader door per-

soneel zonder politiebevoegdheid zijn ingenomen, kunnen ook leden van 
het operationeel kader, op hun vraag ofwel naar dit korps overgaan, ofwel 
er tijdelijk dergelijke ambten bekleden. 
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 De personeelsleden van het administratief en logistiek kader, met uitzon-
dering van deze bedoeld in artikel 138, § 1, 3° en 4°, mogen geen politie-
opdrachten uitvoeren. 

 
Art. 119 Het statuut is voor alle politieambtenaren gelijk, ongeacht of zij tot de fe-

derale politie of tot de lokale politie behoren. Hetzelfde geldt, per catego-
rie, voor de hulpagenten van politie en het personeel van het administra-
tief en logistiek kader. 

 
 Afdeling 4. Diverse bepalingen 
 
Art. 140ter Ingevoegd bij de wet van 2 april 2001, art. 22 (1) en gewijzigd bij de pro-

grammawet van 27 december 2004, art. 478 en de wet van 12 januari 
2006, art. 67. 

 
 De Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven (CDVU) is belast met de bereke-

ning van de vaste uitgaven die betrekking hebben op de personeelsleden 
van de federale politie en die met betrekking tot de personeelsleden van 
de lokale politie van de gemeente of van de meergemeentezone. 

 
 Onder vaste uitgaven wordt verstaan : 
 
 1° de geldelijke verplichtingen van de federale politie en van de politie-

zones die ontstaan uit hoofde van hun hoedanigheid van werkgever; 
 
 2° de pensioenen, renten en pensioencomplementen. 
 
 Deze opdracht omvat : 
 
 1°  de berekening van de wedden, van de aanverwante rechten en van 

de pensioenen; 
 
 2°  het vervullen van de sociale en fiscale aangifteverplichtingen; 
 
 3°  het berekenen van de wettelijke en reglementaire inhoudingen en 

bijdragen; 
 
 4°  de betaling van de pensioenen, renten en pensioencomplementen; 
 
 5°  voor wat de federale politie betreft, de betaling van de wedden, van 

de aanverwante rechten en van de sociale en fiscale inhoudingen 
aan de diverse rechthebbenden, overeenkomstig de algemene be-
palingen die gelden voor de federale overheidsdiensten; 

 
 6°  voor wat de lokale politie betreft, het uitvoeren van de betaling voor 

rekening van de zone of het aanleveren van de vereiste betalings-
elementen aan het SSGPI bedoeld in artikel 149quater; 

 
 7°  de afhandeling van de geschillendossiers; 
 
 8°  het opmaken van de boekhoudkundige stukken, van de betalings-

stukken en van de nodige verantwoordingsstukken. 
 
 De CDVU voert, voor wat de wedden en de aanverwante rechten betreft, 

de beslissingen uit die de personeelsdienst van de federale politie of deze 
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van de lokale politie nemen, elk voor wat hun personeel betreft. Deze be-
slissingen worden hem overgemaakt door het SSGPI. 

 
 Wat de pensioenen, renten en pensioencomplementen betreft, voert de 

CDVU de beslissingen genomen door de Pensioendienst voor de over-
heidssector uit. 

 
 TITEL V. DE ALGEMENE INSPECTIE 
 
 TITEL VI. WIJZIGINGEN VAN DE WET VAN 5 AUGUSTUS 1992 OP 

HET POLITIEAMBT 
 
 TITEL VII. OVERIGE WIJZIGINGS- EN OPHEFFINGSBEPALINGEN 
 
 HOOFDSTUK I. Wijzigingen aan de nieuwe gemeentewet 
 
Art. 205 Vult artikel 156 van de nieuwe gemeentewet aan. 
 
Art. 206 Vult artikel 158, tweede lid, van de nieuwe gemeentewet aan. 
 
 HOOFDSTUK III. Opheffing van de wet van 2 december 1957 op de 

rijkswacht 
 
Art. 212 De wet van 2 december 1957 op de rijkswacht, gewijzigd bij de wetten 

van 8 april 1969, 29 december 1975, 4 maart 1987, 18 juli 1991, 13 juli 
1992, 9 december 1994, 20 december 1995, 3 april 1997 en 17 novem-
ber 1998 en bij het koninklijk besluit van 23 april 1997, wordt opgeheven.  

 
 Artikel 11 van dezelfde wet blijft evenwel van kracht voor het vastleggen 

van het oorspronkelijk statuut van de leden van de categorie bijzonder 
politiepersoneel en van de overgeplaatste militairen die deel uitmaken 
van het administratief en logistiek korps van de rijkswacht. 

 
 TITEL VIII. OVERGANGSBEPALINGEN 
 
 HOOFDSTUK I. Het personeel 
 
 Afdeling 1. De lokale politie 
 
Art. 237 Opgeheven bij de wet van 27 december 2000, art. 48. 
 
Art. 238 Aangevuld bij de wet van 26 april 2002, art. 116. 
 
 De gemeenteraad of de politieraad kan, binnen een periode van maxi-

maal twee jaar die ingaat op de datum van inwerkingtreding van dit artikel 
en binnen de voorwaarden vastgesteld door de Koning, beslissen tot een 
vrijwillige maatregel van verlof voorafgaand aan de pensionering voor de 
categorieën van graden van politieofficieren en voor andere categorieën 
van personeelsleden van de lokale politie die minstens 56 jaar en minder 
dan 60 jaar oud zijn en ten minste 20 jaar aanneembare dienstjaren tellen 
voor de opening van het recht op pensioen in de openbare sector, met 
uitsluiting van de bonificaties voor studies en andere perioden die voor de 
vaststelling van de wedde in aanmerking werden genomen met uitzonde-
ring van de hulpagenten van politie.(2) 
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 Enkel die leden van de lokale politie die op de datum van de beslissing 
van de gemeenteraad of politieraad tot toekenning van deze vrijwillige 
maatregel, effectief deel uitmaken van de politiezone waar de maatregel 
van toepassing is, komen in aanmerking voor deze vrijwillige maatregel. 

 
 De gemeenteraad of de politieraad die reeds een beslissing nam als be-

doeld in de vorige leden, kan voor de personeelsleden die door mobiliteit 
overkomen of overkwamen naar de politiezone waarvoor de gemeente-
raad of de politieraad bevoegd is, nog een aanvullende beslissing nemen 
tot vrijwillige maatregel van verlof voorafgaand aan de pensionering, en 
dit volgens de regels bepaald in dit artikel. 

 
Art. 239 Gewijzigd bij de wet van 26 april 2002, art. 117. 
 
 De gemeente of de politieraad kent aan het personeelslid dat vrijwillig 

verlof voorafgaand aan de pensionering heeft genomen een wachtgeld 
toe dat gelijk is aan 80 % van de laatste activiteitswedde. Onder laatste 
activiteitswedde dient te worden verstaan de laatst toegekende jaarwed-
de voor volledige prestaties, de aanvullende wedde en het ontvangen be-
drag voor onregelmatige prestaties. Het vakantiegeld en de einde-
jaarstoelage worden volgens dezelfde proporties toegekend. 

 
 De statutaire personeelsleden die het in het eerste lid bedoelde verlof 

nemen, mogen, mits voorafgaande toelating, andere beroepsactiviteiten 
uitoefenen, met dien verstande dat, indien de inkomsten uit de beroeps-
activiteiten de grenzen inzake cumulatie, bepaald bij de artikelen 4 en 9 
van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van 
pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de 
uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, 
overschrijden, het wachtgeld wordt verminderd of geschorst op dezelfde 
wijze als het rustpensioen. 

 
 Het geldelijk en administratief statuut van de personeelsleden die vrijwillig 

verlof voorafgaand aan de pensionering hebben genomen, wordt bepaald 
door de Koning. 

 
 Wordt in aanmerking genomen, zowel voor de toekenning als voor de 

berekening van het rustpensioen, de tijd gedurende welke betrokkene 
met vrijwillig verlof diende te gaan, voorafgaandelijk aan het pensioen. 
Voor de berekening van de normale gemiddelde wedde bedoeld in artikel 
156, tweede lid, van de nieuwe gemeentewet, wordt rekening gehouden 
met de wedden waarop betrokkene recht zou hebben gehad indien hij in 
dienst was gebleven. Deze gemiddelde wedde wordt bovendien samen-
gesteld door de weddeschaal en de weddebijslagen die in aanmerking 
worden genomen voor de berekening van het pensioen waarop de agent 
aanspraak zou hebben gemaakt indien hij in dienst was gebleven. 

 
 Afdeling 2. De federale politie 
 
Art. 245  Opgeheven bij de wet van 27 december 2000, art. 48. 
 
 TITEL IX. SLOTBEPALINGEN 
 
Art. 260 Gewijzigd bij de wet van 27 december 2000, art. 55 en de programmawet 

van 30 december 2001, art. 129. 
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 De artikelen 1, 2, 5, 9, 121 tot 127 en 130 tot 133, 139, 141, 142, 197 en 

198, 2°, 3° en 6° en 258 treden in werking op de dag van de bekendma-
king van deze wet in het Belgisch Staatsblad. 

 ... 
 ... 
 
 De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van de artikelen 4, 6 

tot 8, 11, 38, 39, 41, 47 tot 60, 65 tot 90, 93, 94, 96, tweede lid, 98, 106, 
108, 128, 149, 247 en 257, die niet later kan plaatsvinden dan 1 januari 
2000. 

 
 De artikelen 117 tot 120, 129, 134 tot 138 en 140 treden in werking op 

1 april 2001. 
 
 De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van de andere artike-

len van deze wet, die niet later kan plaatsvinden dan 1 januari 2001. 
 
 
                                                 
1  Met uitwerking op 1 januari 2001. 
2  Zie ook art. 41 van de wet van 27 december 2000  (B.S. 6 januari 2001). 
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Wet van 25 januari 1999  
(Staatsblad 6 februari) 
 
houdende sociale bepalingen 
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart). 
 
 TITEL 1. ALGEMENE BEPALING 
 
Art. 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de 

Grondwet. 
 
 TITEL 2. SOCIALE ZAKEN 
 
 HOOFDSTUK VIII. Sociale zekerheid van de provinciale en plaatselij-

ke overheidsdiensten   
 
Art. 151 en 152 Wijzigen art. 140 van de Nieuwe Gemeentewet. 
 
Art. 153 en 154 Wijzigen art. 161 van de Nieuwe Gemeentewet. 
 
Art. 155 De werkgeversbijdrage, bestemd voor de regeling van de kinderbijslag en 

de werkgeversbijdrage, bestemd voor de regeling van de beroepsziekten, 
bedoeld bij respectievelijk de artikelen 18 en 18bis van het koninklijk be-
sluit van 25 oktober 1985 tot uitvoering van Hoofdstuk I, afdeling 1, van 
de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen worden gelijk-
gesteld met de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid, bedoeld in 
het artikel 38, § 3, 5° en 6°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de al-
gemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, telkens 
een vrijstelling voorzien wordt van de werkgeversbijdragen, bedoeld in 
het artikel 38, § 3, 5° en 6°, van voormelde wet bij een door wet of ko-
ninklijk besluit genomen maatregel, die eveneens van toepassing is op de 
werknemers die tewerkgesteld zijn bij de bij de Rijksdienst voor sociale 
zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten aangeslo-
ten besturen. 

 
Art. 156 Artikel 155 heeft uitwerking met ingang van 1 juni 1997. 
 
 TITEL VI. PENSIOENEN 
 
 HOOFDSTUK I. Pensioenen voor zelfstandigen  
 
 HOOFDSTUK II. Pensioenen voor werknemers 
 
 Afdeling 4. Wijziging aan de wet van 5 augustus 1968  
 
Art. 221 Wijzigt art. 1 van de wet van 5 augustus 1968. 
 
Art. 222 Artikel 221 heeft uitwerking vanaf 1 januari 1997. 
 
 HOOFDSTUK III. Diverse bepalingen 
 
 Afdeling 1. Wijzigingen aan het Gerechtelijk Wetboek  
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Art. 223 Wijzigt art. 1410 van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
Art. 224 en 225 Vullen art. 1410 van het Gerechtelijk Wetboek aan. 
 
 Afdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen  
 
Art. 227 Wijzigt art. 11 van de wet van 21 mei 1991 tot vaststelling van een zeker 

verband tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van 
internationaal publiek recht. 

 
Art. 228 Artikel 227 heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1997. 
 
Art. 229 Wijzigt art.  68quinquies van de wet van 30 maart 1994. 
 
Art. 230 Artikel 229 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997. 
 
 HOOFDSTUK IV. Pensioenen van de openbare sector 
 
 Afdeling 1. Mandaten en weddebijslagen  
 
Art. 231 Wijzigt art. 8 van de algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensi-

oenen van 21 juli 1844. 
 
Art. 232 Vult art. 2 van de wet van 14 april 1965 aan. 
 
Art. 233 Vult art. 7 van de wet van 14 april 1965 aan. 
 
Art. 234 Wijzigt art. 391 van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
Art. 235 Wijzigt art. 392 van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
Art. 236 Wijzigt art. 12 van de wet van 9 juli 1969. 
 
Art. 237 Wijzigt art. 5 van de wet van 10 januari 1974. 
 
Art. 238 Wijzigt art. 3 van het K.B. nr. 206 van 29 augustus 1983. 
 
Art. 239 Wijzigt art. 4 van het K.B. nr. 442 van 14 augustus 1986. 
 
Art. 240 Wijzigt art. 156 van de Nieuwe Gemeentewet. 
 
Art. 241 Als weddesupplementen die inherent zijn aan het ambt in de zin van arti-

kel 8 van de algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen 
van 21 juli 1844, zoals het luidde vóór zijn wijziging door artikel 233, wor-
den beschouwd de in artikel 8, § 2, van voormelde algemene wet van 21 
juli 1844 bepaalde bijslagen. 

 
 Weddesupplementen die met toepassing van het eerste lid worden be-

schouwd als inherent aan het ambt, worden in aanmerking genomen 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 8, § 1, vierde en vijfde lid, van 
voormelde algemene wet van 21 juli 1844.  

 
Art. 242 Het in artikel 8, § 1, derde lid, van voormelde algemene wet van 21 juli 

1844, bedoelde mandaat dat werd toegekend vóór de datum van inwer-
kingtreding van dit hoofdstuk, wordt, voor de toepassing van artikel 8, § 1, 
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tweede lid, van dezelfde algemene wet, zoals het luidde vóór zijn wijzi-
ging door artikel 233, beschouwd als een ambt waarin betrokkene was 
benoemd. 

 
Art. 243 De overheid of de instelling die de pensioenlast draagt met betrekking tot 

de diensten die werden gepresteerd in het kader van een mandaat dat in 
aanmerking wordt genomen krachtens artikel 8 van voormelde algemene 
wet van 21 juli 1844, treedt in alle pensioenrechten waarop betrokkene 
aanspraak kan maken voor dezelfde diensten met uitzondering van die 
welke voortvloeien uit een wettelijk pensioenstelsel. 

 
 Afdeling 2. Diplomabonificatie  
 
Art. 244 Vult art. 33 van de wet van 9 juli 1969 aan. 
 
 Afdeling 3. Mandatarissen  
 
Art. 245 Wijzigt art. 5 van de wet van 8 december 1976. 
 
 Afdeling 4. Bewijskracht van administratieve documenten  
 
Art. 246 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De Koning bepaalt onder welke voorwaarden en op welke wijze de elek-

tronisch, fotografisch, optisch, of anderszins uitgewisselde, meegedeelde, 
geregistreerde, bewaarde of weergegeven informatiegegevens alsook de 
weergave daarvan op een leesbare drager, bewijskracht hebben voor de 
toepassing van de wetgeving waarmee de Pensioendienst voor de over-
heidssector belast is. 

 
Art. 247 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De Pensioendienst voor de overheidssector maakt een verzamelstaat van 

alle gegevens waarmee bij de vaststelling van het recht op pensioen en 
bij de berekening van het pensioen rekening is gehouden. Deze verza-
melstaat wordt aan de begunstigde toegestuurd zodra hem het definitieve 
bedrag van zijn pensioen wordt meegedeeld. 

 
 Deze verzamelstaat over het pensioen omvat : 
 
 1° de datum waarop de pensioenaanvraag door de Pensioendienst 

voor de overheidssector werd geregistreerd, de ingangsdatum van 
het pensioen, evenals de aard ervan; 

 2° een chronologisch overzicht van de perioden gedurende welke be-
trokkene werkelijk diensten heeft gepresteerd, verloven heeft ge-
kregen of afwezig was. Voor elke periode wordt vermeld : het feit of 
zij al dan niet in aanmerking werd genomen, de naam van de werk-
gever, de functiebenaming, de begin- en einddatum, de statutaire 
toestand, de omvang van de uitgeoefende opdracht ten opzichte 
van een volledige opdracht alsook de eraan verbonden tantièmes, 
en ook de eventuele vermeerderings- en verminderingscoëfficiën-
ten; 

 3° de bonificaties en de perioden waarvoor ze toegekend zijn; 
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 4° het overzicht van de wedden en de weddebijslagen op basis waar-
van het nominale pensioenbedrag is berekend, de eraan verbonden 
weddeschalen en de indices die ermee overeenstemmen; 

 5° de berekening van het nominale pensioenbedrag rekening houdend 
met de eventuele beperkingen tot het relatief en absoluut maxi-
mumbedrag; de coëfficiënt die zal gebruikt worden voor de latere 
perequaties; het maximum van de weddeschaal verbonden aan de 
laatste graad, evenals de vermelding van deze laatste graad; 

 6° de elementen waarmee rekening werd gehouden voor de toepas-
sing van de wetgeving inzake het gewaarborgd minimumbedrag; 

 7° de elementen waarmee rekening werd gehouden voor de toepas-
sing van de wetgeving inzake de cumulaties met andere pensioe-
nen of vervangingsinkomens of met inkomsten voortvloeiend uit de 
uitoefening van een beroepsactiviteit. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De in § 1 bedoelde verzamelstaat over het pensioen wordt naar betrok-

kene opgestuurd samen met een document dat de identiteit van de be-
gunstigde en zijn pensioennummer vermeldt alsook het feit dat het pensi-
oenbedrag dat hem wordt meegedeeld het definitieve bedrag van het 
pensioen is, en waarin betrokkene verzocht wordt te bevestigen dat hij de 
verzamelstaat over het pensioen ontvangen heeft. Betrokkene moet dit 
document ondertekenen en naar de Pensioendienst voor de overheids-
sector terugsturen binnen de dertig dagen na de verzending ervan. 

 
 Indien het in het eerste lid bedoelde document niet is aangekomen bij de 

Pensioendienst voor de overheidssector binnen de voorgeschreven ter-
mijn, wordt de in § 1 bedoelde verzamelstaat over het pensioen opnieuw 
naar betrokkene opgestuurd, maar ditmaal per aangetekend schrijven 
met ontvangstbewijs. 

 
 § 3. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Indien betrokkene binnen de drie maanden die volgen hetzij op de ont-

vangst bij de Pensioendienst voor de overheidssector van het in § 2, eer-
ste lid, bedoelde document, hetzij op de datum van verzending van het in 
§ 2, tweede lid, bedoelde aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, de 
in de verzamelstaat over het pensioen opgenomen gegevens niet betwist 
heeft, verkrijgen deze bewijskracht voor de Pensioendienst voor de over-
heidssector. Betrokkene mag later evenwel steeds nieuwe elementen 
aanbrengen die één of ander element, bepaald in § 1, tweede lid, zouden 
tegenspreken. 

 
 De in het eerste lid bedoelde bewijskracht geldt zowel ten aanzien van de 

begunstigde van het pensioen zelf als ten aanzien van elke instelling 
waarvoor uit het aan de begunstigde toegekende pensioen rechten en 
verplichtingen voortvloeien. Bovendien geldt deze bewijskracht eveneens, 
maar uitsluitend wat de elementen betreft bedoeld in de punten 2 tot en 
met 4 van § 1, tweede lid, zowel ten aanzien van de eventuele rechtheb-
benden van deze begunstigde bij diens overlijden als ten aanzien van el-
ke instelling waarvoor uit het aan deze rechthebbenden toegekende pen-
sioen rechten en verplichtingen voortvloeien. 

 
 Afdeling 5. Bijzondere bepaling  
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Art. 248 § 1. De door de secretaris-generaal, de adjunct-secretarissen-generaal 

en de vaste medewerkers van het Nationaal Comité voor de Energie ge-
presteerde diensten worden, voor het recht op en de berekening van een 
rust- en overlevingspensioen ten laste van de op de begroting van het 
ministerie van Economische Zaken als werkings- en vergoedingskosten 
van het Nationaal Comité voor de Energie ingeschreven kredieten, be-
schouwd als diensten gepresteerd in de hoedanigheid van bij het ministe-
rie van Economische Zaken vast benoemd ambtenaar. 

 
 § 2. De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Econo-

mische Zaken, treedt in de rechten die de gerechtigden op in § 1 bedoel-
de rust- en overlevingspensioenen putten uit de wettelijke, reglementaire, 
statutaire of contractuele pensioenregeling die op hen, omwille van de in 
§ 1 bedoelde diensten, van toepassing was vóór de inwerkingtreding van 
dit hoofdstuk. 

 
 Afdeling 6. Inwerkingtreding  
 
Art. 249 Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 1999, met uitzondering van de 

artikelen 232, 233, 237, 238, 239, 241, 242 en 243 die uitwerking hebben 
met ingang van 1 juli 1991. 

 
 De door artikel 244 in artikel 33 van voormelde wet van 9 juli 1969 en de 

door artikel 245 in artikel 5 van voormelde wet van 8 december 1976 
aangebrachte wijzigingen kunnen op verzoek van betrokkene worden 
toegepast op de op 31 december 1998 lopende pensioenen. 

 
 De herziening ingevolge de door de artikelen 244 en 245 aangebrachte 

wijzigingen wordt uitgevoerd overeenkomstig de hierna naderbepaalde 
regels : 

 
 1° voor de pensioenen die ingegaan zijn vanaf 1 januari 1990, wordt 

het nominale bedrag van het pensioen van kracht op de datum 
waarop de herziening uitgevoerd moet worden, vermenigvuldigd 
met de verhouding tussen het nominale bedrag dat het pensioen 
oorspronkelijk zou hebben bereikt indien het was vastgesteld reke-
ning houdend met de bepalingen van de artikelen 244 en 245, en 
het oorspronkelijke nominale bedrag; 

 2° voor de pensioenen die ingegaan zijn vóór 1 januari 1990, wordt het 
nominale bedrag van het pensioen van kracht op de datum waarop 
de herziening uitgevoerd moet worden, vermenigvuldigd met de 
verhouding tussen het nominale bedrag dat het pensioen oorspron-
kelijk zou hebben bereikt indien het was vastgesteld rekening hou-
dend met de bepalingen van de artikelen 244 en 245, en het oor-
spronkelijke nominale bedrag ; daarbij moeten deze laatste twee 
bedragen naar behoren omgezet worden naar het spilindexcijfer 
138,01. Voor deze omzetting wordt toepassing gemaakt van de be-
palingen van artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet van 2 januari 
1990 houdende tijdelijke toekenning van een pensioencomplement 
aan sommige gepensioneerden van de openbare sector. 

 
 De herziening heeft uitwerking op 1 januari 1999.  
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Wet van 3 mei 1999  
(Staatsblad 4 mei) 
 
houdende budgettaire en diverse bepalingen.  
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL I. ALGEMENE BEPALING 
 
Art.1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 
 
 TITEL II. BUDGETTAIRE BEPALINGEN 
 
..... 
 
 HOOFDSTUK II. Pensioenen - Nationaal Orkest van België 
 
Art. 4 De personeelsleden van het Nationaal Orkest van België die tussen de datum van 

bekendmaking van deze wet en 28 februari 2001 worden gepensioneerd met toe-
passing van artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot har-
monisering in de pensioenregelingen, krijgen een pensioencomplement, waarvan het 
bedrag bepaald wordt in artikel 5. Dit complement maakt integraal deel uit van het 
pensioen. 

 
 Het in het eerste lid bedoelde pensioencomplement wordt enkel toegekend aan per-

soneelsleden die in dienst zijn bij deze instelling op de datum van inwerkingtreding 
van deze bepaling en die, op de datum waarop ze hun ambt beëindigen, twintig pen-
sioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen, met uitsluiting van de bonificaties we-
gens studies en van andere perioden die gebonificeerd worden wegens diensten die 
voor de vaststelling van de wedde in aanmerking komen. 

 
Art. 5 Het in artikel 4 bedoelde pensioencomplement is, tot de laatste dag van de maand 

tijdens welke het personeelslid de leeftijd van 65 jaar bereikt, gelijk aan het verschil 
tussen, enerzijds 80 % van de laatste activiteitswedde, en anderzijds, het bedrag 
van het pensioen dat het personeelslid krijgt met toepassing van de wet van 28 april 
1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van open-
baar nut alsmede van hun rechthebbenden. 

 
 Vanaf de eerste dag van de maand volgend op die tijdens welke het personeelslid 

de leeftijd van 65 jaar bereikt, is het complement gelijk aan het verschil tussen, ener-
zijds het bedrag van het pensioen dat het personeelslid met toepassing van voor-
melde wet van 28 april 1958 zou hebben gekregen als hij zijn loopbaan tot de leeftijd 
van 65 jaar had voortgezet, en anderzijds, het pensioen dat hij met toepassing van 
dezelfde wet krijgt. 

 
 Indien het personeelslid vóór de leeftijd van 65 jaar om het even welke beroepsacti-

viteit uitoefent, wordt het pensioencomplement geschorst tijdens het kalenderjaar 
waarin hij die activiteit uitoefent. 

 
Art. 6 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
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 Het bedrag van het overeenkomstig artikel 5 vastgestelde pensioencomplement 
wordt berekend door de Pensioendienst voor de overheidssector. Het wordt betaald 
door de centrale dienst der vaste uitgaven van de administratie der Thesaurie van 
het ministerie van Financiën. Het is ten laste van het Nationaal Orkest van België. 

 
Art. 7 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Het Nationaal Orkest van België moet aan de Pensioendienst voor de overheidssec-

tor maandelijkse voorschotten betalen, waarvan het bedrag door de Pensioendienst 
aan het Orkest wordt meegedeeld. Het bedrag van deze voorschotten, dat altijd kan 
worden aangepast, wordt vastgesteld op basis van een raming van de uitgaven die 
met toepassing van artikel 6 ten laste van het Nationaal Orkest van België zullen val-
len. Deze voorschotten moeten uiterlijk de laatste werkdag van de maand waarop ze 
betrekking hebben, bij de Pensioendienst voor de overheidssector toekomen. 

 
 Op het eind van ieder kalenderjaar stuurt de Pensioendienst voor de overheidssector 

naar het Nationaal Orkest van België een overzicht van enerzijds, de voor dat jaar 
gestorte voorschotten, en anderzijds, het totaal van de met toepassing van artikel 4 
verschuldigde bedragen. Indien het totaal van de gestorte voorschotten lager is dan 
de met toepassing van artikel 4 verschuldigde sommen, moet het resterende saldo 
uiterlijk de laatste werkdag van de tweede maand die volgt op de mededeling van 
het verschuldigde bedrag, bij de Pensioendienst voor de overheidssector toekomen. 
Indien het totaal van de voorschotten hoger blijkt dan het met toepassing van artikel 
4 verschuldigde bedrag, wordt het teveel afgetrokken van een latere storting van 
voorschotten. 

 
Art. 8 De artikelen 4 tot 7 treden in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch 

Staatsblad wordt bekendgemaakt. 
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Wet van 13 mei 1999  
(Staatsblad 12 juni - eerste uitgave) 
 
betreffende de berekening van het rustpensioen van het onderwijzend en bestuurspersoneel 
van het kleuter- en lager onderwijs. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 augustus 2000 (Staatsbl. 31 augustus), het K.B. van 11 decem-
ber 2001 (Staatsbl. 22 december - tweede uitgave) en de wet van 25 april 2007 (Staatsbl. 11 
mei). 
 
Art. 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grond-

wet. 
 
Art. 2 Wijzigt artikel 82 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse be-

palingen. 
 
Art. 3 Opgeheven bij de wet van 25 april 2007, art. 58 (1). 
 
Art. 4 Aangevuld bij de wet van 12 augustus 2000, art. 10 en gewijzigd bij de wet van 

25 april 2007, art. 59. 
 
 In afwijking van artikel 82, tweede lid, van voormelde wet van 20 juli 1991 mag, 

voor de personeelsleden van het onderwijs die op rust zullen gesteld worden 
gedurende de periode van 8 jaar die aanvangt op de datum van inwerkingtre-
ding die voortvloeit uit artikel 6, het pensioen niet lager zijn dan datgene dat be-
trokkene zou bekomen hebben indien het pensioen was ingegaan de dag vóór 
de inwerkingtreding die voortvloeit uit artikel 6. Deze bepaling is niet toepasse-
lijk op de begunstigden van een uitgesteld pensioen toegekend met toepassing 
van artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmoni-
sering in de pensioenregelingen. 

 
 (2) 
 
Art. 5 Voor de pensioenen die ingaan vanaf de datum van inwerkingtreding die voort-

vloeit uit artikel 6 en in afwijking van artikel 2, § 2, 2° van de wet van 16 juni 
1970 betreffende de bonificaties wegens diploma's inzake pensioenen van le-
den van het onderwijs, mag de bonificatie verbonden aan het diploma van kleu-
teronderwijzer behaald na 1 januari 1961, zodra het pensioen beperkt wordt 
overeenkomstig artikel 82, tweede lid, van de wet van 20 juli 1991 houdende 
sociale en diverse bepalingen, niet lager zijn dan twee jaar. Deze bepaling is 
van toepassing hetzij op de ingangsdatum van het pensioen, hetzij bij een late-
re perequatie. 

 
Art. 5bis Ingevoegd bij de wet van 12 augustus 2000, art. 11. 
 
 Voor de toepassing van deze wet worden andere personeelsleden van het on-

derwijs dan de leden van het bestuurs- of onderwijzend personeel van de in-
stellingen, scholen en afdelingen van het lager en kleuteronderwijs, van wie de 
weddenschalen ook aangepast worden in het kader van de gelijkschakeling 
van de weddenschalen van onderwijzers en kleuteronderwijzers met die van le-
raar van het secundair onderwijs van de lagere graad, gelijkgesteld met voor-
melde personeelsleden van het lager en kleuteronderwijs. 

 
Art. 6 Gewijzigd bij het K.B. van 11 december 2001, art. 10 en de wet van 25 april 

2007, art. 60, 1° en 2°. 
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 De artikelen 2 tot en met 5 treden in werking : 
 
 - voor het lager onderwijs, vanaf de datum waarop, in de betrokken Ge-

meenschap, het verschil tussen het maximum van de weddenschaal van 
leraar van het secundair onderwijs van de lagere graad en het maximum 
van de weddenschaal van onderwijzer zal zijn teruggebracht tot een be-
drag dat kleiner is dan 2.478,94 EUR per jaar bij het spilindexcijfer 
138,01; 

 
 - voor het kleuteronderwijs, vanaf de datum waarop, in de betrokken Ge-

meenschap, het verschil tussen het maximum van de weddenschaal van 
leraar van het secundair onderwijs van de lagere graad en het maximum 
van de weddenschaal van kleuteronderwijzer zal zijn teruggebracht tot 
een bedrag dat kleiner is dan 2.478,94 EUR per jaar bij het spilindexcijfer 
138,01. 

 
 
                                                 
1  Met uitwerking op 1 januari 2007. 
2  Art. 4,  tweede lid, ingevoegd bij art. 10 van de wet van 12 augustus 2000, werd opgeheven bij art. 59 

van de wet van 25 april 2007 met uitwerking op 1 januari 2007. 
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Wet van 25 mei 2000  
(Staatsblad 29 juni - erratum Staatsblad 1 juli) 
 
betreffende het in disponibiliteit stellen van bepaalde militairen van het actief kader van de 
krijgsmacht 
 
Gewijzigd bij : de wet van 22 maart 2001 (Staatsbl. 7 april). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 
 
 HOOFDSTUK I. De vrijwillige indisponibiliteitsstelling  
 
Art. 2 De beroeps- of aanvullingsmilitair kan een vrijwillige indisponibiliteitsstelling beko-

men die loopt tot zijn oppensioenstelling, op voorwaarde dat hij : 
 
 1°  een aanvraag daartoe indient; 
 
 2° in werkelijke dienst is op het ogenblik dat hij zijn aanvraag indient, zonder in 

mobiliteit of gebezigd te zijn en zonder ter beschikking gesteld te zijn hetzij van 
de rijkswacht, hetzij van een openbare dienst, en zonder een functie te bekle-
den waarvan de bezoldiging niet gedragen wordt door de begroting van het mi-
nisterie van Landsverdediging; 

 
 3° op de datum waarop de indisponibiliteitsstelling aanvangt, 
 
  a) nog ten hoogste vijf jaar van de normale datum van oppensioenstelling 

verwijderd is, voor de opper- en hoofdofficieren en voor de onderofficie-
ren; 

  b) nog ten hoogste een jaar van de normale datum van oppensioenstelling 
verwijderd is, voor de lagere officieren; 

  c) minstens 56 jaar oud is, voor de vrijwilligers. 
 
 In afwijking van het eerste lid, 2°, kan de militair die een functie bekleedt waarvan de 

bezoldiging niet gedragen wordt door de begroting van het ministerie van Landsver-
dediging, een indisponibiliteitsstelling bekomen voor zover dit geen negatieve weer-
slag heeft op de begroting van het ministerie van Landsverdediging. 

 
Art. 3  § 1. De indisponibiliteitsstelling wordt door de minister van Landsverdediging toege-

staan aan de militair bedoeld in artikel 2 die voldoet aan de voorwaarden die erin 
bepaald zijn, in de volgorde van het indienen van de aanvragen en binnen de perken 
bepaald in artikel 16. Iedere ingediende aanvraag is onherroepelijk. 

 
 Aan de militair die een indisponibiliteitsstelling heeft aangevraagd, wordt kennis ge-

geven van de ministeriële beslissing ten laatste twee maanden na de datum van in-
dienen van de aanvraag tot indisponibiliteitsstelling. 

 
 § 2. De indisponibiliteitsstelling vangt ten vroegste aan op de dag waarop de aan-

vrager aan al de voorwaarden zoals bepaald in artikel 2 voldoet. 
 
 Bij het indienen van zijn aanvraag kan de militair vragen de aanvangsdatum zoals 

bepaald in het eerste lid met maximum zes maanden uit te stellen in de gevallen 
door de Koning bepaald. 
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 De Koning bepaalt de aanvraag- en toekenningsprocedure. 
 
Art. 4 Tijdens de indisponibiliteitsstelling is de militair in werkelijke dienst en de periode van 

afwezigheid wordt gelijkgesteld met verlof. 
 
Art. 5 Tijdens de indisponibiliteitsstelling neemt de militair niet meer deel aan de bevorde-

ring. 
 
Art. 6 De militair die in disponibiliteit gesteld is, is niet begrepen : 
 
 1° in de personeelsenveloppe van de oficieren in werkelijke dienst van de krijgs-

macht op vredesvoet; 
 2° in de personeelsenveloppe van de onderofficieren in werkelijke dienst van de 

krijgsmacht op vredesvoet; 
 3° in de personeelsenveloppe van de vrijwilligers in werkelijke dienst van de 

krijgsmacht op vredesvoet. 
 
 Hij mag zijn ambt niet meer uitoefenen binnen de krijgsmacht, behalve in geval : 
 
 1° van de door de omstandigheden vereiste spoedwederoproeping in vredestijd, 

welke de regering onmiddellijk ter kennis van de Kamers moet brengen; 
 2° van afkondiging van de periode van oorlog; 
 3° van mobilisatie. 
 
Art. 7 § 1. Aan de militair in disponibiliteit wordt een wedde toegekend die overeenstemt 

met tachtig procent van de bezoldiging die hij zou ontvangen indien hij niet in dispo-
nibiliteit zou gesteld zijn. Onder bezoldiging in de zin van deze wet wordt verstaan : 

 
 1° de wedde, met inbegrip van de tussentijdse verhogingen, de verhogingen ten 

gevolge van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen en 
de herzieningen van de weddeschalen; 

 2°  de toelage voor geselecteerde. 
 
 § 2. In afwijking van § 1 wordt, gedurende de indisponibiliteitsstelling aan de betrok-

ken militair een wedde toegekend zoals bepaald in § 1 verhoogd met een toelage 
waarvan het netto bedrag gelijk is aan het verschil tussen het netto bedrag van het 
militair rustpensioen, berekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 op basis 
van het aantal dienstjaren, de anciënniteit in de laatste graad en de wedde berekend 
op het ogenblik van het bereiken van de leeftijdsgrens, en het netto- bedrag van de 
wedde zoals bepaald in § 1, wanneer het netto bedrag van dit pensioen meer be-
draagt dan het netto bedrag van de wedde zoals bepaald in § 1. 

 
 § 3. De wedde bepaald in de §§ 1 en 2 wordt verhoogd met tachtig procent van de 

volgende toelagen : 
 
 1°  het vakantiegeld; 
 2°  de eindejaarstoelage. 
 
 § 4. In afwijking van §§ 1 en 2 wordt aan de militair die gedurende de indisponibili-

teitsstelling een beroepsactiviteit uitoefent, zoals bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet 
van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de open-
bare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit 
of met een vervangingsinkomen, een wedde toegekend die overeenstemt met vijfen-
zeventig procent van de bezoldiging bedoeld in § 1, 1° en 2° en in § 3, 1° en 2°. 
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 § 5. De militair in disponibiliteit behoudt het recht op de vergoeding wegens begrafe-
niskosten zoals bepaald in het koninklijk besluit van 16 december 1969 tot regeling 
van de toekenning van een vergoeding wegens begrafeniskosten in geval van over-
lijden van sommige militairen. 

 
 Voor toepassing van het artikel 2 van het voormeld besluit, wordt de wedde in aan-

merking genomen die de betrokken militair zou gekregen hebben indien hij niet in 
disponibiliteit was gesteld. 

 
Art. 8 De tijd van de indisponibiliteitsstelling is voor de toepassing van de wetgeving betref-

fende de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting een periode van werkelijke 
dienst. 

 
Art. 9 De periode van de disponibiliteit is, voor de berekening van het rust- of overlevings-

pensioen, een periode van werkelijke dienst en telt als activiteitsperiode in de graad 
voor de toepassing van artikel 58 van de samengeordende wetten op de militaire 
pensioenen, evenals als doorgebrachte tijd in het kader van het varend personeel 
van de luchtvaart voor de toepassing van de artikelen 4 en 51 van dezelfde wetten. 

 
 Het rust- of overlevingspensioen wordt berekend op basis van de wedde die de be-

trokken militair zou gekregen hebben indien hij niet in disponibiliteit was gesteld. 
 
Art. 10 § 1. De militair mag gedurende de periode van disponibiliteit een beroepsactiviteit 

zoals bedoeld in artikel 7, § 4, uitoefenen, mits voorafgaande toelating van de Minis-
ter van Landsverdediging volgens de aanvraagprocedure die de Koning bepaalt. 

 
 § 2. Indien de militair tijdens de indisponibiliteitsstelling een beroepsactiviteit uitoe-

fent zonder voorafgaande toelating van de Minister van Landsverdediging, 
 
 1° wordt de periode te rekenen vanaf het begin van de indisponibiliteitsstelling niet 

in aanmerking genomen voor de pensioenberekening; 
 2° wordt de terugbetaling gevorderd van het verschil tussen de wedde, die gedu-

rende de in 1° bepaalde periode, ontvangen werd overeenkomstig artikel 7, §§ 1 of 
2, en deze die overeenkomstig artikel 7, § 4, had moeten toegekend worden. 

 
 De periode bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°, zal naar boven toe afgerond worden in 

gehele maanden. 
 
 § 3. De militair die gedurende de periode van indisponibiliteitsstelling een beroepsac-

tiviteit uitoefent, moet binnen de dertig dagen na de aanvang van deze activiteit zijn 
werkgever per aangetekend schrijven in kennis stellen van zijn toestand van indis-
ponibiliteitsstelling. 

 
 De werkgever die hem tewerkstelt is ertoe gehouden, uiterlijk de dertigste dag vol-

gend op de datum van verzending van het in het eerste lid bedoelde schrijven, een 
verklaring inzake de uitoefening van deze beroepsactiviteit te zenden naar de Minis-
ter van Landsverdediging. 

 
 De Minister van Landsverdediging bepaalt de formulieren die dienen te worden ge-

bruikt voor de verklaringen bedoeld in het eerste en tweede lid. 
 
 Bij gebrek aan de in het tweede lid bedoelde verklaring door de werkgever binnen de 

vastgestelde termijn, is deze ertoe gehouden aan het departement van Landsverde-
diging een forfaitaire vergoeding te betalen waarvan het bedrag gelijk is aan dat be-
paald in § 2, 2°. 
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Art. 11 § 1. De militair die voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 2, eerste lid, 2° en 

3°, maar die geen verzoek indient tot het bekomen van een indisponibiliteitsstelling, 
kan niet genieten van de afzonderlijke afwijkingen bepaald in artikel 19 van de wet 
van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de krijgsmacht. 

 
 Iedere toelating tot het uitoefenen van een beroepsactiviteit, die de militair bedoeld in 

het eerste lid vroeger genoot, wordt automatisch ingetrokken op 1 januari 1998. 
 
 § 2. Het uitoefenen van een beroepsactiviteit door de militair bedoeld in § 1, eerste 

lid, is een ernstig feit dat onverenigbaar is met zijn staat van militair zoals bedoeld in 
artikel 23 van de wet van 1 maart 1958 betreffende het statuut der beroepsofficieren 
van de land-, de lucht-, de zeemacht en de medische dienst en der reserveofficieren 
van alle krijgsmachtdelen en van de medische dienst, in artikel 25 van de wet van 27 
december 1961 houdende statuut van de onderofficieren van het actief kader der 
land-, lucht- en zeemacht en van de medische dienst, en in artikel 18bis van de wet 
van 12 juli 1973 houdende statuut van de vrijwilligers van het actief kader van de 
land, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst. 

 
 HOOFDSTUK II. De verplichte indisponibiliteitsstelling  
 
Art. 12 § 1. Voor de officieren kan de Koning het verplicht stelsel van indisponibiliteitsstelling 

invoeren wanneer Hij op 1 december 1997 vaststelt dat op 1 januari 1999 het aantal 
officieren niet zal dalen onder het aantal van 5100 officieren, rekening houdend met 
de geraamde vertrekken. Het besluit dat de maatregel verplichtend stelt vermeldt de 
criteria waarop Hij zich steunt om te verklaren dat aan die voorwaarde niet voldaan 
is.  

 Deze verplichte maatregel kan vanaf 1 januari 1998 toepasselijk worden op een 
doelgroep die Hij bepaalt en die kan samengesteld worden uit de officieren in werke-
lijke dienst zoals bepaald in artikel 2, eerste lid, 2°, van deze wet en behorend tot de 
volgende categorieën : 

 
 1° de luitenant-generaals die minder dan drie jaar van de leeftijdsgrens verwijderd 

zijn; 
 2° de generaal-majoors en de hoofdofficieren die minder dan vijf jaar van de leef-

tijdsgrens verwijderd zijn en niet meer  willen of kunnen deelnemen aan de be-
vordering; 

 3° de lagere officieren die minder dan één jaar van de leeftijdsgrens verwijderd 
zijn en niet meer willen of kunnen deelnemen aan de bevordering. 

 
 § 2. Voor de toepassing van § 1, tweede lid, 2°, wordt de kolonel die op het ogenblik 

van de inwerkingtreding van het besluit bedoeld in § 1 niet voldoet aan de voorwaar-
de bepaald in artikel 6bis van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der ta-
len bij het leger, en wiens kandidatuur minstens eenmaal had kunnen onderzocht 
worden door een hoog bevorderingscomité mocht hij in het bezit geweest zijn van 
het brevet van de grondige kennis van de tweede landstaal, beschouwd als niet 
meer deelnemend aan de bevordering. 

 
Art. 13 § 1. De verplichte indisponibiliteitsstelling vangt ten laatste aan drie maanden na de 

publicatie van het besluit bedoeld in artikel 12, § 1, voor de militair die, op die datum, 
voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 12, § 1, 2e lid. Er wordt steeds een 
verwittigingstermijn van drie maanden geëerbiedigd. 
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 Voor de militair die op de datum bedoeld in het eerste lid nog niet voldoet aan de 
voorwaarden bepaald in artikel 12, § 1, 2e lid, vangt de verplichte indisponibiliteits-
stelling aan op de datum waarop hij voldoet aan deze voorwaarden. 

 
 De militair bedoeld in het eerste en 2e lid kan geen uitstel op aanvraag bekomen van 

de datum van indisponibiliteitsstelling. 
 
 § 2. In afwijking van § 1, kan de aanvangsdatum van de indisponibiliteitsstelling die 

eerder al aanvaard werd op basis van een vrijwillige aanvraag, niet meer in vraag 
gesteld worden door de inwerkingtreding van de verplichte maatregel. 

 
Art. 14 De artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 van deze wet zijn van toepassing op de militair die 

in disponibiliteit gesteld wordt overeenkomstig artikel 12. 
 
 HOOFDSTUK III. Slotbepalingen  
 
Art. 15 Aangevuld bij de wet van 22 maart 2001, art. 163. 
 
 De indisponibiliteitsstelling mag toegestaan worden van 1 oktober 1997 : 
 
 1° tot en met 1 januari 2000 voor de officieren; 
 2° tot en met 1 oktober 2000 voor de militairen die behoren tot het kader der mili-

taire specialisten; 
 3° tot en met 1 januari 2001 voor de onderofficieren(1). 
 
 De indisponibiliteitsstelling kan toegestaan worden van 1 juli 2001 tot en met 31 de-

cember 2002 aan de opperofficieren die op 1 januari 2001 voldoen aan de voor-
waarde bepaald in artikel 2, eerste lid, 3°, a). 

 
Art. 16 De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de perioden bedoeld in arti-

kel 15 per categorie van begunstigden verlengen, afhandelijk van de evolutie van de 
vertrekken. 

 
 De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, deze al dan niet verlengde 

perioden inkorten voor de officieren, wanneer de personeelsenveloppe zich stabili-
seert op 5 000 officieren in werkelijke dienst en voor de onderofficieren, wanneer de 
personeelsenveloppe zich stabiliseert op 15 000 onderofficieren in werkelijke dienst, 
afhankelijk van de evolutie van de vertrekken en van de aanwervingen. 

 
Art. 18 Het koninklijk besluit van 24 juli 1997 betreffende het in disponibiliteit stellen van 

bepaalde militairen van het actief kader van de krijgsmacht, met toepassing van arti-
kel 3, § 1, 1°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettai-
re voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Mone-
taire unie, wordt opgeheven. 

 
Art. 19 Deze wet treedt in werking met ingang van 20 augustus 1997. 
 
 
                                                 
1  De periode bedoeld in artikel 15, 3° van deze wet wordt verlengd tot en met 1 januari 2002 (K.B. 21 

december 2000, art. 2 - B.S. 30 december). 
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Wet van 25 mei 2000.  
(Staatsblad 29 juni; erratum Staatsblad 8 juni 2001 - tweede uitgave) 
 
tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de half-
tijdse vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militai-
ren met het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbre-
king. 
 
Gewijzigd bij : de programmawet van 2 augustus 2002 (Staatsbl. 29 augustus) en de wetten 
van 6 februari 2003 (Staatsbl. 27 februari), 27 maart 2003 (Staatsbl. 30 april - tweede uitgave), 
16 juli 2005 (Staatsbl. 10 augustus), 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erra-
tum Staatsbl. 13 maart) en 20 juli 2006 (Staatsbl. 28 juli – tweede uitgave). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 
 
 HOOFDSTUK I. De vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek 
 
Art. 2  Gewijzigd bij de wet van 16 juli 2005, art. 67 (enkel de Franse tekst). 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 16 juli 2005, art. 67 (enkel de Franse tekst). 
 
 De beroeps- of aanvullingsmilitair heeft het recht prestaties te verrichten in de vrijwil-

lige arbeidsregeling van de vierdagenweek op voorwaarde dat hij : 
 
 1° een aanvraag daartoe indient; 
 2° in werkelijke dienst is op het ogenblik dat hij zijn aanvraag indient, zonder in 

mobiliteit of gebezigd te zijn, zonder ter beschikking gesteld te zijn hetzijn van 
de rijkswacht, hetzij van een openbare dienst en zonder een functie te bekle-
den waarvan bezoldiging niet gedragen wordt door de begroting van het Minis-
terie van Landsverdediging; 

 3° niet tewerkgesteld is in een internationaal of intergeallieerd organisme; 
 4° niet dient in een functie of een eenheid of militair organisme die de Koning om 

operationaliteitsredenen van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagen-
week uitsluit. 

  De militair die evenwel van het recht bedoeld in het eerste lid uitgesloten is 
door toepassing van de bepalingen van het eerste lid, 2°, kan van zijn werkge-
ver de toelating bekomen om prestaties te verrichten in de vrijwillige arbeidsre-
geling van de vierdagenweek. 

 
 § 2. Bij de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek worden de prestaties 

verricht over vier werkdagen per week en dit gedurende een periode van één jaar. 
 Iedere periode is hernieuwbaar voor een periode van één jaar. 
 
Art. 3 De Koning bepaalt de nadere regels wat betreft de procedure van aanvraag en van 

hernieuwing van de aanvraag en de uitoefening van de in artikel 2 bedoelde arbeids-
regeling. 

 De Koning wijst de militaire overheid aan die bevoegd is om vast te stellen dat de 
voorwaarden om het recht te openen bedoeld in artikel 2, § 1, eerste lid, vervuld zijn, 
alsook de overheid bevoegd om de beschouwde arbeidsregeling toe te staan in het 
geval bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid. 
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Art. 4 Mits een schriftelijke opzegging van drie maanden kan de militair een einde maken 
aan de arbeidsregeling bedoeld in artikel 2, tenzij de militaire overheid bedoeld in ar-
tikel 3, tweede lid, een kortere termijn aanvaardt. 

 
Art. 5 Gewijzigd bij de wet van 6 februari 2003, art. 20. 
 
 § 1. Aangevuld bij de wet van 6 februari 2003, art. 20. 
 
 De arbeidsregeling bedoeld in artikel 2 eindigt automatisch zonder opzegging : 
 
 1° in geval van afkondiging van mobilisatie; 
 2° in geval van afkondiging van de periode van oorlog; 
 3° in geval uitzonderlijke omstandigheden dit vereisen, bij beslissing van de Minis-

teraad; 
 4° in geval de betrokken militair overstapt in de regeling van de halftijdse ver-

vroegde uitstap; 
 5° wanneer de militair een einde-loopbaanverlof bekomt of in disponibiliteit wordt 

geplaatst; 
 6° wanneer de militair een reclasseringsverlof krijgt. 
 
 § 2. Mits een schriftelijke opzegging van drie maanden eindigt de arbeidsregeling 

bedoeld in artikel 2 bij gemotiveerde beslissing van de militaire overheid aangewe-
zen door de Koning in geval van mutatie naar een internationaal of intergeallieerd 
organisme, of naar een functie, een eenheid of een militair organisme uitgesloten 
van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek. 

 De betrokken militair kan verzaken aan het voordeel van deze opzegging. 
 
Art. 6 Gewijzigd bij de wetten van 6 februari 2003, art. 21, 16 juli 2005, art. 68 en 20 juli 

2006, art. 80. 
 
 § 1. Aangevuld bij de wet van 6 februari 2003, art. 21 en gewijzigd bij de wetten van 

16 juli 2005, art. 68, 1°, 2° en 3° en 20 juli 2006, art. 80.  
 
 De arbeidsregeling bedoeld in artikel 2 wordt automatisch en zonder opzegging ge-

schorst voor de vereiste duur : 
 
 1° in geval van deelname aan beroepscursussen of examens bepaald door de 

Koning; 
 2° in geval van operationele inzet in de vorm van ordehandhavingsinzet; 
 3° in geval van deelname aan een opdracht van hulpverlening op het nationale 

grondgebied; 
 4° bij het op preadvies stellen voor een situatie bedoeld in 2° en 3°; 
 5° wanneer de betrokken militair opgeroepen wordt om zich aan te bieden voor 

een militaire rechtbank in eender welke hoedanigheid; 
 6° wanneer de betrokken militair :  
  a) gehospitaliseerd wordt; 
  b)  zich aanbiedt voor raadpleging of voor medische onderzoeken in een 

militaire medische formatie of hospitaalformatie; 
 7° in geval van zwangerschapsverlof, adoptieverlof, opvangverlof, ouderschaps-

verlof, vaderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor ouderschapsbescherming 
of verlof voor verzorging van een zwaar zieke verwant; 

 8° in geval van tijdelijke ambtsontheffing om gezondsheidsredenen, om gezinsre-
denen, bij tuchtmaatregel, voor persoonlijke aangelegenheden of wegens 
loopbaanonderbreking; 

 9° in geval van schorsing bij ordemaatregel; 
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 10° in geval van oriëntatieverlof. 
 
 § 2. Vervangen bij de wet van 16 juli 2005, art. 68, 4°. 
 
 Mits een schriftelijke opzegging van drie maanden wordt de arbeidsregeling bedoeld 

in artikel 2 geschorst voor de vereiste duur, bij gemotiveerde beslissing van de mili-
taire overheid aangewezen door de Koning : 

 
 1° in geval van deelname aan een andere cursus dan die bedoeld in § 1, 1°; 
 2° in geval van plaatsing in de deelstand "in intensieve dienst";  
 3° in geval van een opdracht van hulpverlening buiten het nationale grondgebied 

of deelname aan een andere vorm van operationele inzet dan die bedoeld in 
§ 1, 2°. 

 
 In uitzonderlijke gevallen kan de opzeggingstermijn van 3 maanden teruggebracht 

worden tot één maand. 
 
 De betrokken militair kan verzaken aan het voordeel van de opzegging bedoeld in 

het eerste en het tweede lid. 
 
 § 3. De arbeidsregeling bedoeld in artikel 2 wordt opgeschort om de deelname van 

de betrokken militair toe te laten aan eender welke sociale activiteit of activiteit van 
public relations voor de duur van een dag op gemotiveerd voorstel van de korps-
commandant en voor zover de betrokken militair zijn instemming betuigt. 

 
 § 4. Deze schorsing heeft niet tot gevolg dat de periode van één jaar bepaald in arti-

kel 2, § 2, eerste lid, verlengd wordt. 
 
 Wanneer de vereiste duur evenwel niet meer dan vier opeenvolgende dagen be-

draagt waarop normaal geen prestaties dienden verricht te worden in het kader van 
de vierdagenweek, wordt de arbeidsregeling bedoeld in artikel 2 behouden. 

 
 De bijkomende prestaties die in dit kader worden verricht worden gecompenseerd in 

periodes van afwezigheid die met verlof worden gelijkgesteld, volgens een systeem 
van overdracht dat door de Koning wordt bepaald. 

 
Art. 7 De militair die prestaties verricht in de arbeidsregeling bedoeld in artikel 2 is in wer-

kelijke dienst. 
 
 De periode van afwezigheid wordt met verlof gelijkgesteld. 
 
Art. 8 § 1. De militair die prestaties verricht in de vrijwillige arbeidsregeling van de vierda-

genweek ontvangt tachtig procent van de volle wedde, hierna genaamd  "verminder-
de wedde". 

 
 Evenwel, indien de arbeidsregeling bedoeld in het eerste lid wordt geschorst en in-

dien de militair prestaties verricht, overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, §§ 1 
tot 3, gedurende een ganse dag tijdens dewelke hij geen prestaties had dienen te 
verrichten in het kader van de vierdagenweek, en zonder dat deze prestaties over-
eenkomstig de bepalingen van artikel 6, § 4, gecompenseerd worden in tijd, wordt de 
verminderde wedde verhoogd met vier of vijf procent van de volle wedde per volledig 
gepresteerde dag, al naar gelang voor de beschouwde kalendermaand het aantal 
dagen dat hij geen prestaties had dienen te verrichten gelijk is aan vijf of vier. 
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 § 2. De militair bedoeld in § 1, eerste lid, ontvangt een weddecomplement waarvan 
de Koning het bedrag bepaalt. Dit weddecomplement maakt integraal deel uit van de 
verminderde wedde. 

 
 De betrokken militair kan evenwel vrijwillig afzien van het weddecomplement. 
 
 De wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uit-

gaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het 
Rijk worden gekoppeld, is van toepassing op het weddecomplement. 

 
 Het weddecomplement wordt evenredig verminderd wanneer de militair een verho-

ging van de verminderde wedde heeft genoten waarin § 1, tweede lid voorziet. 
 
 § 3. De Koning bepaalt de nadere regels voor uitvoering van de bepalingen van dit 

artikel. 
 
Art. 9 De periode van afwezigheid in het kader van de arbeidsregeling bedoeld in artikel 2 

wordt, voor de berekening van het rust- of overlevingspensioen, als werkelijke dienst 
in aanmerking genomen en geldt als activiteitsperiode in de graad voor de toepas-
sing van artikel 58 van de samengeordende wetten op de militaire pensioenen. 

 
 In voorkomend geval wordt het rust- of overlevingspensioen, voor de militair onder 

de arbeidsregeling bedoeld in artikel 2 op het ogenblik van de toekenning van het 
pensioen, berekend op basis van de wedde die de betrokken militair zou gekregen 
hebben indien hij niet had genoten van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierda-
genweek. 

 
Art. 10 De aanvraag bedoeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, kan te allen tijde worden inge-

diend. 
 
 HOOFDSTUK II. De halftijdse vervroegde uitstap 
 
Art. 11 Gewijzigd bij de wet van 16 juli 2005, art. 67 (enkel de Franse tekst). 
 
 De beroeps- of aanvullingsmilitair heeft het recht prestaties te verrichten in de rege-

ling van de halftijdse vervroegde uitstap op voorwaarde dat hij : 
 
 1° een aanvraag daartoe indient; 
 2° in werkelijke dienst is op het ogenblik dat hij zijn aanvraag indient, zonder in 

mobiliteit of gebezigd te zijn, zonder ter beschikking gesteld te zijn hetzij van de 
rijkswacht, hetzij van een openbare dienst en zonder een functie te bekleden 
waarvan de bezolding niet gedragen wordt door de begroting van het Ministerie 
van Landsverdediging; 

 3° niet tewerkgesteld is in een internationaal of intergeallieerd organisme; 
 4° niet dient in een functie of in een eenheid of een militair organisme die de Ko-

ning om operationaliteitsredenen van de regeling van de halftijdse vervroegde 
uitstap uitsluit; 

 5° nog ten hoogste vijf jaar moet dienen op de datum waarop de regeling van de 
halftijdse vervroegde uitstap aanvangt. 

 
 De militair die evenwel van het recht bedoeld in het eerste lid uitgesloten is door toe-

passing van de bepalingen van het eerste lid, 2°, kan van zijn werkgever de toelating 
bekomen om prestaties te verrichten in de regeling van de halftijdse vervroegde uit-
stap. 
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Art. 12 De Koning bepaalt de nadere regels wat de procedure van aanvraag en de uitoefe-
ning van de in artikel 11 bedoelde arbeidsregeling betreft. 

 
 De Koning wijst de militaire overheid aan die bevoegd is om vast te stellen dat de 

voorwaarden om het recht te openen bedoeld in artikel 11, eerste lid, vervuld zijn, 
alsook de overheid bevoegd om de beschouwde arbeidsregeling toe te staan in het 
geval in artikel 11, tweede lid. 

 
Art. 13 De arbeidsregeling bedoeld in artikel 11 eindigt automatisch zonder opzegging : 
 
 1° in geval van afkondiging van de mobilisatie; 
 2° in geval van afkondiging van de periode van oorlog; 
 3° ingeval uitzonderlijke omstandigheden dit vereisen, bij beslissing van de Minis-

terraad; 
 4° wanneer de militair een einde-loopbaanverlof bekomt. 
 
Art. 14 Gewijzigd bij de programmawet van 2 augustus 2002, art. 149 en de wetten van 16 

juli 2005, art. 69 en 20 juli 2006, art. 81. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de programmawet van 2 augustus 2002, art. 149, vervangen bij de 

wet van 16 juli 2005, art. 69 en gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006, art. 81.  
 
 De arbeidsregeling bedoeld in artikel 11 wordt automatisch en zonder opzegging 

geschorst voor de vereiste duur : 
 
 1° ingeval van operationele inzet in de vorm van ordehandhavingsinzet; 
 2° in geval van deelname aan een opdracht van hulpverlening op het nationale 

grondgebied; 
 3° bij het op preadvies stellen voor een situatie bedoeld in 1° en 2°; 
 4° in geval van zwangerschapsverlof, adoptieverlof, opvangverlof, ouderschaps-

verlof, vaderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor ouderschapsbescherming 
of verlof voor verzorging van een zwaar zieke verwant; 

 5° in geval van tijdelijke ambtsontheffing om gezondheidsredenen, om gezinsre-
denen, bij tuchtmaatregel, voor persoonlijke aangelegenheden of wegens 
loopbaanonderbreking; 

 6° in geval van schorsing bij ordemaatregel. 
 
 Mits een schriftelijke opzegging van drie maanden wordt de arbeidsregeling bedoeld 

in artikel 11 geschorst voor de vereiste duur, bij gemotiveerde beslissing van de mili-
taire overheid aangewezen door de Koning : 

 
 1° in geval van deelname aan een cursus; 
 2° in geval van een opdracht van hulpverlening buiten het nationale grondgebied 

of deelname aan een andere vorm van operationele inzet dan die bedoeld in 
het eerste lid, 1°. 

 
 In uitzonderlijke gevallen kan de opzeggingstermijn van 3 maanden teruggebracht 

worden tot één maand. 
 
 De betrokken militair kan verzaken aan het voordeel van de opzegging bedoeld in 

het tweede en het derde lid. 
 
 § 2. Wanneer de in § 1 bedoelde vereiste duur evenwel niet meer dan vijf dagen 

bedraagt in de loop van eenzelfde maand, wordt de arbeidsregeling bedoeld in arti-
kel 11 behouden. 
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 De bijkomende prestaties die in dit kader worden verricht, worden gecompenseerd in 

periodes van afwezigheid die met verlof worden gelijkgesteld, volgend een systeem 
van overdracht dat door de Koning wordt bepaald. 

 
Art. 15 De militair die prestaties verricht in de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap is 

in werkelijke dienst. 
 
 De periode van afwezigheid wordt met verlof gelijkgesteld. 
 
Art. 16 De militair in de regeling van halftijdse vervroegde uitstap komt niet meer in aanmer-

king voor bevordering behalve als die volgens dienstanciënniteit geschiedt. 
 
 Hij kan niet meer worden voorgedragen in bevorderingscomités en niet meer deel-

nemen aan examens of vergelijkende examens voor bevordering. 
 
Art. 17 § 1. De militair die prestaties verricht in de regeling van de halftijdse vervroegde uit-

stap ontvangt vijftig percent van de volle wedde. 
 
 § 2. Bovendien ontvangt de betrokken militair een maandelijkse toelage waarvan de 

Koning het bedrag bepaalt. Hij kan evenwel vrijwillig  afzien van deze toelage. 
 
 De wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uit-

gaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het 
Rijk worden gekoppeld, is van toepassing op deze maandelijkse toelage.  

 
  In afwijking van artikel 30, § 1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 

uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 de-
cember 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt geen 
rekening gehouden met de in het eerste lid bedoelde toelage voor de berekening 
van de sociale zekerheidsbijdragen. 

 
 § 3. Wanneer de in § 1 bedoelde arbeidsregeling eindigt of geschorst wordt, wordt 

de militair beschouwd voltijdse prestaties te verrichten. 
 
 De maandelijkse toelage bedoeld § 2, eerste lid, wordt evenredig verminderd voor 

de periode gedurende dewelke de militair voltijdse prestaties heeft verricht. 
 
 § 4. De Koning bepaalt de nadere regels voor de uitvoering van de bepalingen van 

dit artikel. 
 
Art. 18 De periode van afwezigheid in het kader van de regeling bedoeld in artikel 11 wordt, 

voor de berekening van het rust-en overlevingspensioen, als werkelijke dienst in 
aanmerking genomen en geldt als activiteitsperiode in de graad voor de toepassing 
van artikel 58 van de samengeordende wetten op de militaire pensioenen. 

 
 In voorkomend geval wordt het rust- of overlevingspensioen, voor de militair in de 

regeling bedoeld in artikel 11 op het ogenblik van de toekenning van het pensioen, 
berekend op basis van de wedde die de betrokken militair zou gekregen hebben in-
dien hij niet had genoten van de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap. 

 
Art. 19 De aanvraag bedoeld in artikel 11, 1°, kan te allen tijde worden ingediend. 
 
 HOOFDSTUK III. De tijdelijke aanpassing van de bepalingen tot regeling van de 

tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking 
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Art. 20 Gewijzigd bij de wet van 16 juli 2005, art. 67 (enkel de Franse tekst). 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 16 juli 2005, art. 67 (enkel de Franse tekst). 
 
 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de beroeps- of aanvullings-

officier, met uitzondering van de officier-geneesheer, de officier-apotheker, de offi-
cier-tandarts en de officier-dierenarts, evenals op de beroeps- of aanvullingsonderof-
ficier, die voldoet aan volgende voorwaarden : 

 
 1°  een aanvraag daartoe indienen; 
 2° in werkelijke dienst is op het ogenblik dat hij zijn aanvraag indient, zonder in 

mobiliteit of gebezigd te zijn en zonder ter beschikking gesteld te zijn hetzij van 
de rijkswacht, hetzij van een openbare dienst en zonder een functie te bekle-
den waarvan de bezoldiging niet gedragen wordt door de begroting van het Mi-
nisterie van Landsverdediging; 

 3° tenminste vijftien jaar werkelijke dienst hebben volbracht als militair of kandi-
daat-militair van het actief kader, niet soldijtrekkende. 

 
 De Koning kan evenwel de uitsluiting bedoeld in het eerste lid voor bepaalde catego-

rieën van officieren-geneesheren, -apothekers, -tandartsen en -dierenartsen die Hij 
bepaalt. 

 
 § 2. De tijdelijke ambtsontheffingen wegens loopbaanonderbreking, toegestaan in de 

periode bedoeld in § 3, eerste lid, nemen de bepalingen in acht die gelden voor de 
tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking, met uitzondering evenwel 
van de bepalingen vastgesteld in artikel 21. 

 
 § 3. De in § 1, eerste lid, 1°, bedoelde aanvraag moet worden ingediend : 
 
 1° ten laatste op 19 augustus 2000 voor de officieren; 
 2° ten laatste op 19 augustus 2001 voor de onderofficieren. (1) 
 
 Bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit kan de Koning de perioden waarin 

de voormelde aanvraag kan worden ingediend, verlengen, afhankelijk van de evolu-
tie van de vertrekken. 

 
 Bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit kan de Koning deze al dan niet 

verlengde perioden voor de officieren inkorten, wanneer de personeelsenveloppe 
zich stabiliseert op 5 000 officieren in werkelijke dienst, en voor de onderofficieren 
wanneer de personeelsenveloppe zich stabiliseert op 15 000 onderofficieren in wer-
kelijke dienst, afhankelijk van de evolutie van de vertrekken en de aanwervingen. 

 
 De tijdelijke ambtsontheffing bedoeld in § 2 dient in te gaan ten laatste de eerste dag 

van de vierde maand die volgt op de uiterste datum die is vastgesteld voor de indie-
ning van een aanvraag. 

 
Art. 21 Gewijzigd bij de wetten van 27 maart 2003, art. 145 en 12 januari 2006, art. 67. 
 
 § 1. De duur van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking is 

maximum vijf jaar. 
 
 Deze duur wordt gesplitst in twee periodes van respectievelijk drie en twee jaar. 
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 In periode van vrede kan de loopbaanonderbreking niet door de Minister van Lands-
verdediging worden ingetrokken. 

 
 § 2. De bepalingen van artikel 20 van de wet van 14 januari 1975 houdende het 

tuchtreglement van de krijgsmacht zijn van toepassing op de militair die een tijdelijke 
ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking bedoeld in artikel 20, tweede lid, ge-
niet. Een voorafgaande toelating van de Minister van Landsverdediging is niettemin 
vereist voor de uitoefening van elke winstgevende bedrijvigheid. 

 
 De officier mag evenwel in de privé-sector geen enkele betrekking, beroep of bezig-

heid uitoefenen in de sector van de produktie of van de handel in wapens, munities 
en oorlogsmateriaal, bedoeld in artikel 223, § 1, b), van het Verdrag van 25 maart 
1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap. 

 
 § 3. Indien de militair een winstgevende bedrijvigheid uitoefent zonder de vooraf-

gaande toelating bedoeld in § 2, eerste lid, wordt de periode, naar boven toe afge-
rond in gehele maanden, tijdens dewelke de winstgevende bedrijvigheid werd uitge-
oefend, niet in aanmerking genomen voor de pensioenberekening. 

 
 § 4. Gedurende de tweede periode van twee jaar, bedoeld in § 1, tweede lid, houdt 

de betrokken militair op te genieten van de onderbrekingsuitkering. 
 
 § 5. Gewijzigd bij de wetten van 27 maart 2003, art. 145 en 12 januari 2006, art. 67.  
 
 Voor de militair die bij het verstrijken van de periode van tijdelijke ambstontheffing 

wegens loopbaanonderbreking bepaald in § 1 de validering vraagt van deze periode 
in het stelsel van de militaire rustpensioenen, is, in afwijking van artikel 2bis van het 
koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van sommi-
ge administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van over-
heidsdiensten, ingevoegd bij artikel 34 van deze wet, en van artikel 56bis van de 
samengeordende wetten op de militaire pensioenen, ingevoegd bij artikel 39 van de-
ze wet, de volledige periode van tijdelijke ambsontheffing wegens loopbaanonder-
breking een periode van werkelijke dienst en telt voor de berekening van het rust- en 
het overlevingspensioen en telt als activiteitsperiode in de graad voor de toepassing 
van artikel 58 van de samengeordende wetten op de militaire pensioenen. 

 
 De overdracht van de pensioenregeling van de particuliere sector naar de openbare 

sector ten gunste van de hiervoor vermelde militair die een winstgevende bedrijvig-
heid uitoefent zoals bepaald in § 2, gebeurt in toepassing van artikel 1 van de wet 
van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstel-
sels van de openbare sector en die van de privé-sector. 

 
 De militair richt zijn aanvraag tot validering bedoeld in het eerste lid tot de Pensioen-

dienst voor de overheidssector binnen de twaalf maanden na het verstrijken van tij-
delijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking. 

 
 De bepalingen van deze paragraaf zijn slechts van toepassing op de militair, of bij 

ontstentenis zijn rechthebbenden, die een aanvraag tot validering hebben ingediend. 
 
Art. 22 Bij het verstrijken van de vijf jaar bedoeld in artikel 21, § 1, bekomt de militair die 

hiertoe een aanvraag indient een tijdelijke ambtsontheffing wegens persoonlijke 
aangelegenheden voor een duur van maximum vier jaar. 

 
Art. 23 Gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006, art. 82.  
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 § 1. Op het einde of in de loop van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaan-
onderbreking bedoeld in artikel 21, eerste lid, of op het einde of in de loop van de tij-
delijke ambtsontheffing wegens persoonlijke aangelegenheden bedoeld in artikel 22, 
wordt de militair die het aanvraagt heropgenomen in werkelijke dienst, met de graad 
en de anciënniteit in deze graad waarmee hij bekleed was bij aanvang van de tijde-
lijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006, art. 82. 
 
 Wanneer deze heropneming in werkelijke dienst gebeurt op ten hoogste vijf jaar van 

de datum van oppensioenstelling wegens leeftijdsgrens, wordt de betrokken militair 
automatisch in disponibiliteit gesteld tot bij zijn oppensioenstelling. De periode van 
vijf jaar wordt evenwel beperkt tot één jaar wanneer de betrokken militair een lager 
officier is. 

 
 De bepalingen van artikelen 4 tot 9 van de wet van 25 mei 2000 betreffende het in 

disponibiliteit stellen van bepaalde militairen van het actief kader van de krijgsmacht 
zijn toepasselijk op de militair die automatisch in disponibiliteit wordt gesteld, over-
eenkomstig de bepalingen van het eerste lid. 

 
 In afwijking van artikel 10 van dezelfde wet mag de militair die automatisch in dispo-

nibiliteit wordt gesteld noch zelf, noch door tussenpersonen enige betrekking, beroep 
of bezigheid uitoefenen, zowel in de openbare als in de privé-sector, tenzij hij daar-
voor niet betaald wordt. Daarenboven mag hij geen enkele opdracht aanvaarden, 
noch enige dienst verlenen in een bedrijf met winstoogmerk, zelfs wanneer hij daar-
voor niet wordt betaald. 

 
 In afwijking van artikel 9 van dezelfde wet wordt voor de berekening van de militaire 

rust- en overlevingspensioenen van de militair die automatisch in disponibiliteit wordt 
gesteld, de periode van de disponibiliteit stelling slechts voor acht tienden van de 
normale duur in aanmerking genomen. 

 
Art. 24 De Koning bepaalt de nadere regels betreffende de procedure van aanvraag en toe-

kenning : 
 
 1° van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking, bedoeld in 

artikel 20, § 2; 
 2° van een tijdelijke ambtsontheffing wegens persoonlijke aangelegenheden, be-

doeld in artikel 22; 
 3° van een heropneming in werkelijke dienst, bedoeld in artikel 23. 
 
 HOOFDSTUK IV. Wijzigingsbepalingen 
 
 HOOFDSTUK V. Opheffings- en slotbepalingen 
 
Art. 41 Het koninklijk besluit van 24 juli 1997 tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling 

van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap voor 
sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op 
de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking, met 
toepassing van artikel 3, § 1, 1°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie 
van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Econo-
mische en Monetaire Unie wordt opgeheven. 

 
Art. 42 De Koning kan de overgangsmaatregelen vaststellen die nodig zijn voor de toepas-

sing van de bepalingen van deze wet. 
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Art. 43 Deze wet treedt in werking met ingang van 20 augustus 1997. 
 
 
                                                 
1 De termijn bedoeld in artikel 20, § 3, eerste lid, 2° van deze wet wordt verlengd tot en met 19 augustus 

2002 (K.B. 21 december 2000, art. 1 - B.S. 30 december). 
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Wet van 12 augustus 2000  
(Staatsblad 31 augustus) 
 
houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. 
 
Gewijzigd bij : de K.B's van 14 juni 2001 (Staatsbl. 23 juni - eerste uitgave) (1), 11 december 
2001 (Staatsbl. 22 december - tweede uitgave) en de wetten van 6 mei 2002 (Staatsbl. 30 mei - 
tweede uitgave), 3 februari 2003 (Staatsbl. 13 maart - eerste uitgave), 12 januari 2006 (Staats-
bl. 3 februari - tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart,n 25 april 2007 (Staatsbl. 11 mei) en 
24 oktober 2011 (Staatsbl. 3 november). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL I. ALGEMENE BEPALING 
 
Art. 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 
 
 TITEL II. PENSIOENEN 
 
 HOOFDSTUK I. Maatregelen inzake pensioenen in de openbare sector 
 
 Afdeling I. Toekenning van rustpensioencomplementen 
 
Art. 2 Aangevuld bij de wetten van 6 mei 2002, art. 38 en 24 oktober 2011, art. 53. 
 
 Deze afdeling is van toepassing: 
 
 1° op de rustpensioenen ten laste van de Openbare Schatkist; 
 
 2° op de rustpensioenen toegekend aan het statutair personeel: 
 
  a) van de provincies, alsook van de plaatselijke besturen waarop de bepa-

lingen inzake pensioenen van de nieuwe gemeentewet toepasselijk zijn; 
 
  b) van de instellingen waarop het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 

1935 tot vaststelling van het statuut der pensioenen van het personeel 
der zelfstandige openbare inrichtingen en der regieën ingesteld door de 
Staat, van toepassing is; 

 
  c) van de instellingen waarop de wet van 28 april 1958 betreffende het pen-

sioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut als-
mede van hun rechthebbenden, van toepassing is; 

 
  d) van de hiervoor nog niet bedoelde autonome overheidsbedrijven; 
 
  e) van de geïntegreerde politie. (2) 
 
  f) van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO 
 
 
 Onderafdeling 1. Complement voor een belastende functie 
 
Art. 3  Gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003, art. 63. 
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 Het nominaal bedrag van de in artikel 2 bedoelde rustpensioenen wordt verhoogd 
met een pensioencomplement indien het personeelslid de volgende voorwaarden 
vervult : 

 
 a) op het ogenblik van zijn opruststelling omvat zijn loopbaan ten minste 35 jaar 

diensten die in aanmerking kunnen genomen worden voor de berekening van 
de onderscheiden pensioenen waarop het aanspraak kan maken; 

 
 b) vanaf de eerste dag van de maand die volgt op zijn 49ste verjaardag heeft het 

personeelslid diensten in een belastende functie gepresteerd waarvan de wer-
kelijke duur die in aanmerking genomen wordt voor de berekening van het 
pensioen, overeenstemt met ten minste 10 jaar voltijdse prestaties. 

 
 Om te bepalen of de in het eerste lid, a), bepaalde 35 jaar bereikt zijn, worden alle 

diensten en alle perioden in aanmerking genomen die aanneembaar zijn voor de be-
rekening van de onderscheiden, uit de eigen beroepsactiviteit van het personeelslid 
voortvloeiende rustpensioenen, in om het even welke Belgische of buitenlandse 
pensioenregeling of pensioenregeling van een internationale instelling, met uitsluiting 
evenwel van : 

 
 - de perioden die in aanmerking genomen worden ten gevolge van het bezit van 

een diploma of van gedane studies; 
 
 - de perioden die geregulariseerd werden; 
 
 - de perioden van disponibiliteit wegens ambtsontheffing in het belang van de 

dienst; 
 
 - de perioden van verlof voor opdracht van algemeen belang; 
 
 - andere perioden van loopbaanonderbreking dan die welke gratis aanneembaar 

zijn voor het pensioen en voor welke het personeelslid of zijn echtgenoot die 
onder hetzelfde dak woont, kinderbijslag ontvangen heeft voor een kind van 
minder dan zes jaar of door die gedurende welke het personeelslid zijn loop-
baan heeft onderbroken om palliatieve verzorging te verlenen aan een zieke. 

 
 Om te bepalen of de in het eerste lid, b), bepaalde 10 jaar bereikt zijn, worden perio-

den van afwezigheid niet in aanmerking genomen, met uitzondering van de verloven 
met behoud van bezoldiging. 

 
 Indien een personeelslid, tijdens zijn gehele loopbaan of een deel ervan, gelijktijdig 

rechten opent op onderscheiden pensioenen, worden die perioden slechts eenmaal 
in aanmerking genomen. 

 
 Het in het eerste lid bedoelde complement is gelijk aan het verschil tussen enerzijds, 

het nominaal bedrag dat het pensioen zou bereikt hebben indien de werkelijk in een 
belastende functie gepresteerde diensten in aanmerking genomen waren naar rata 
van het tantième 1/47 per jaar, en anderzijds, het nominaal bedrag van datzelfde 
pensioen dat voortvloeit uit de toepassing van de normale berekeningsregels. Voor 
de toepassing van dit lid worden enkel de verloven met behoud van bezoldiging ver-
kregen tijdens de uitoefening van een belastende functie, gelijkgesteld met werkelijk 
in die functie gepresteerde diensten. 

 
Art. 4 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67 
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 Als een belastende functie in de zin van artikel 3 wordt beschouwd de functie die 
omwille van haar aard of van de omstandigheden waarin zij wordt uitgeoefend, psy-
chisch of fysisch bijzonder zwaar en vermoeiend is om gedurende veel jaren te wor-
den uitgeoefend. 

 
 Op voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de Pensioendienst voor de 

overheidssector behoort, bepaalt de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, de 
belastende functies in de zin van het eerste lid. 

 
 Onderafdeling 2. Complement wegens leeftijd 
 
Art. 5 Gewijzigd bij het K.B. van 11 december 2001, art. 11 (3) en de wet van 25 april 2007, 

art. 28. 
 
 Het nominaal bedrag van de in artikel 2 bedoelde rustpensioenen, in voorkomend 

geval met inbegrip van het complement voor een belastende functie, en eventueel 
beperkt tot het maximum van 3/4 bepaald in artikel 39, eerste lid van de wet van 
5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, in voorko-
mend geval verminderd krachtens artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 206 van 
29 augustus 1983 tot regeling van de berekening van het pensioen van de openbare 
sector voor diensten met onvolledige opdracht (4) wordt, voor de werkelijk gepres-
teerde diensten na 31 december 2000, verhoogd met een pensioencomplement 
waarvan het bedrag als volgt wordt vastgesteld (5) : 

 
 - 0,125% van dit nominaal bedrag voor elke maand begrepen tussen de eerste 

dag van de maand die volgt op die van de 60ste verjaardag van het perso-
neelslid en de laatste dag van de maand van zijn 62ste verjaardag, zonder dat 
het bedrag van het complement per maand werkelijk gepresteerde dienst min-
der dan 15 EUR per jaar mag bedragen aan het spilindexcijfer 138,01; 

 
 - 0,167% van dit nominaal bedrag voor elke maand begrepen tussen de eerste 

dag van de maand die volgt op die van de 62ste verjaardag van het perso-
neelslid en het einde van zijn loopbaan, zonder dat het bedrag van het com-
plement per maand werkelijk gepresteerde dienst, minder dan 20 EUR per jaar 
mag bedragen aan het spilindexcijfer 138,01. 

 
 Voor de toepassing van dit artikel worden enkel de verloven met behoud van bezol-

diging gelijkgesteld met werkelijk gepresteerde diensten. 
 
 Indien het personeelslid, tijdens de in het eerste lid bedoelde perioden, diensten met 

onvolledige opdracht heeft verstrekt, worden die perioden in aanmerking genomen 
ten belope van het gedeelte dat de werkelijk gepresteerde diensten vertegenwoordi-
gen in verhouding tot dezelfde diensten met volledige opdracht. 

 
 Onderafdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen 
 
Art. 6 Gewijzigd bij de wet van 25 april 2007, art. 29. 
 
 § 1. § 1 geworden bij de wet van 25 april 2007, art. 29.  
 
 De krachtens deze afdeling toegekende rustpensioencomplementen maken integraal 

deel uit van het pensioen.  
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 De toekenning van de complementen mag niet tot gevolg hebben dat het pensioen-
bedrag de in artikel 39 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en 
budgettaire hervormingen bepaalde grenzen overschrijdt. 

 
 Ze worden niet toegekend als bij de berekening van het pensioen een ander tantiè-

me dan 1/60, 1/55, 1/50 of 1/48 in aanmerking werd genomen. 
 
 Voor de berekening van het rustpensioen worden de diensten en perioden waarvan 

de inaanmerkingneming zou verhinderen dat het complement wordt toegekend en 
aldus nadelig zou zijn voor betrokkene, buiten beschouwing gelaten. 

 
 § 2. Toegevoegd bij de wet van 25 april 2007, art. 29 (6). 
 
 In afwijking van § 1, tweede lid, mag het pensioencomplement wegens leeftijd dat 

betrekking heeft op de na 31 december 2005 werkelijk gepresteerde dienst, uitwer-
king hebben tot de uiterste grens van 9/10 bepaald in artikel 39, eerste lid van voor-
melde wet van 5 augustus 1978, in voorkomend geval verminderd krachtens artikel 4 
van voormeld koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983. 

 
 Afdeling II. Opgeheven bij het K.B. van 14 juni 2001, art. 4, 2° (3). 
 
 Afdeling III. Aanpassing van de wet van 13 mei 1999 betreffende de berekening 

van het rustpensioen van het onderwijzend en bestuurspersoneel van het kleu-
ter- en lager onderwijs 

 
Art. 10 Vult art. 4, tweede lid, van de wet van 13 mei 1999 aan. 
 
Art. 11 Voegt een art. 5bis in in de wet van 13 mei 1999. 
 
 Afdeling IV. Pensioenstelsel van de ombudsman van het Waalse Gewest 
 
Art. 12 De Ombudsman van het Waalse Gewest geniet het pensioenstelsel bepaald in arti-

kel 20 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen. Dit 
pensioen is ten laste van de Openbare Schatkist. De diensten verricht als plaatsver-
vangend ombudsman worden gelijkgesteld met diensten als ombudsman. 

 
 Afdeling V. Validering van perioden van loopbaanonderbreking 
 
Art. 13  Vervangt art. 75 van de wet van 21 mei 1991. 
 
 Afdeling VI. Pensioenstelsel van het Federaal planbureau 
 
Art. 14 Wijzigt art. 157 van de wet van 20 juli 1991. 
 
 Afdeling VII. Inwerkingtreding 
 
Art. 15 De bepalingen van deze titel treden in werking op 1 juli 2000, met uitzondering van : 
 
 - ... 
 
 - ... 
 
 - ... 
 
 - ... 
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 - afdeling I die in werking treedt op 1 januari 2001. 
 
 
 TITEL IX. DIVERSE SOCIALE BEPALINGEN 
 
 ... 
 
 HOOFDSTUK IV. Maatregelen met betrekking tot de activiteitsgraad in de 

openbare sector.  
 
Art. 168 De Koning wordt gemachtigd om, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Minis-

terraad, alle nuttige maatregelen te nemen, met inbegrip van de invoering of uitbrei-
ding van uitstapmogelijkheden, die passen in een beleid om de globale activiteits-
graad van het personeel van de werkgevers bedoeld in artikel 2, te ondersteunen. (7) 

 
 De door het vorige lid aan de Koning verleende machtiging laat Hem toe de wetten 

te wijzigen, deze op te heffen of vrijstelling van hun uitvoering te verlenen.(7) 
 
 Deze machtiging verstrijkt op 30 juni 2001. 
 
 De besluiten genomen krachtens het eerste lid houden op uitwerking te hebben ui-

terlijk op 1 april 2002, tenzij zij ten laatste op voormelde datum bij wet zijn bekrach-
tigd. 

 
 
                                                 
1  Het K.B. van 14 juni 2001 werd bekrachtigd door de wet van 15 april 2002 (B.S. 1 mei). 
2  Art. 2, 2°, e) werd toegevoegd bij art. 38 van de wet van 6 mei 2002 met uitwerking op 1 april 2001. 
3  Met ingang van 1 januari 2002. 
4  De woorden “eventueel beperkt tot het maximum van 3/4 bepaald in artikel 39, eerste lid van de wet 

van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, in voorkomend geval 
verminderd krachtens artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 tot regeling 
van de berekening van het pensioen van de openbare sector voor diensten met onvolledige op-
dracht” werden ingevoegd bij art. 28 van de wet van 25 april 2007. 

5  De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de leeftijden en de bedra-
gen wijzigen (KB van 28 december 2011 – B.S. 30 december – vierde uitgave) 

6  Met uitwerking op 1 januari 2007. 
7  Zie uitvoeringsbesluit van 14 juni 2001 (B.S. 23 juni – eerste uitgave). 
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(Staatsblad 6 januari 2001 - erratum Staatsblad 6 april 2001) 
 
houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de poli-
tiediensten 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen 
 
Art. 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grond-

wet. 
 
Art. 2 Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder "de wet" de wet van 7 

december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructu-
reerd op twee niveaus. 

 
 HOOFDSTUK III. Bijzondere bepalingen voor de personeelsleden van de 

politiediensten die opteren voor het behoud van hun oorspronkelijk sta-
tuut 

 
Art. 4 § 1. Onverminderd artikel 28 van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de 

betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van 
de politiediensten en onverminderd artikel 71, eerste lid, van de wet van 13 mei 
1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiedien-
sten, houdt voor de toepassing van hoofdstuk I van titel VIII van de wet en voor 
de toepassing van artikel 13, de beslissing om onderworpen te blijven aan de 
wetten en reglementen die van toepassing zijn op, naargelang van het geval, 
de personeelsleden bedoeld in de artikelen, 242, tweede lid, en 243, derde lid 
van de wet, of op de personeelsleden bedoeld in artikel 12, tweede lid, alsme-
de de personeelsleden bedoeld in artikel 235, derde lid, van de wet, de toepas-
sing op deze personeelsleden in van de wetten en reglementen die elk wat hen 
betreft, de volgende aangelegenheden omvatten : 

 
 1° het geldelijk statuut met uitzondering van de door de Koning bij een in 

Ministerraad overlegd besluit bepaalde toelagen, vergoedingen, pre-
mies, andere aanvullende retributies en voordelen in natura; 

 
 2° de geldelijke gevolgen van de door de Koning bij een in Ministerraad 

overlegd besluit bepaalde bevorderingen naar anciënniteit die bestaan 
op de datum van de inwerkingtreding van het statuut bedoeld in artikel 
121 van de wet; 

 
 3° de pensioenregeling; 
 
 4° in voorkomend geval, de medische bescherming. 
 
 In afwijking van de artikelen 236, zesde lid, 242, vijfde lid en 243, zesde lid, van 

de wet, zijn de wijzigingen die aan de in het eerste lid bedoelde aangelegenhe-
den worden aangebracht na het aflopen van de statutaire keuzetermijn bedoeld 
in artikel 12, derde lid en de artikelen 242, derde lid en 243, vierde lid, van de 
wet, slechts op de in het eerste lid bedoelde personen van toepassing voor zo-
ver de Koning daarin uitdrukkelijk voorziet. 

 



© PDOS – mei 2006 - 2 - 
Wet van 27 december 2000 

 De in het eerste lid bedoelde personeelsleden worden voor het overige onder-
worpen aan de wetten en reglementen die het statuut of de rechtspositierege-
ling vastleggen van de leden van het operationeel of van het administratief en 
logistiek kader.  

 
 § 2. In afwijking van § 1, eerste lid, en van artikel 242, derde lid, laatste zin, van 

de wet behouden de militairen die deel uitmaken van het administratief en lo-
gistiek kader en die gebruik maken van de keuzemogelijkheid bedoeld in de in 
§ 1, eerste lid, bepaalde artikelen van de wet, definitief hun hoedanigheid van 
militair, het daaraan gebonden statuut alsmede de mogelijkheid om de Krijgs-
machten te reïntegreren. 

 
 In afwijking van het eerste lid bepaalt de Koning evenwel in welke mate de 

functioneringsevaluatie en het stelsel der toelagen en vergoedingen zoals 
vastgelegd in het statuut van het personeel van de politiediensten, op die mili-
tairen van toepassing zijn. 

 
Art. 8 In afwijking van de artikelen 242, derde lid, en 243, vierde lid, van de wet, en 

van artikel 12, derde lid, neemt de in die bepalingen bedoelde termijn van drie 
maanden, voor de personen die op de datum van hun overgang naar de poli-
tiediensten gerechtigd zijn op een tijdelijk pensioen wegens lichamelijke onge-
schiktheid en na die datum werkelijk opnieuw in dienst treden, een aanvang op 
de datum van die diensthervatting. In voorkomend geval zijn de gevolgen van 
de in de artikelen 12, derde lid, laatste zin, en 242, derde lid, laatste zin en 243, 
vierde lid, laatste zin, van de wet, bedoelde beslissingen van toepassing. 

 
 Het eerste lid geldt ook in geval van heropneming en bij het beendigen van een 

afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden of een vol-
tijdse loopbaanonderbreking. 

 
 HOOFDSTUK IV. Bijzondere bepalingen met betrekking tot de rechtsposi-

tie van het vroegere personeel van de gemeentelijke politiekorpsen 
 
Art. 9 In afwijking van de artikelen 207 en 248, tweede lid, van de wet, blijft artikel 

189 van de nieuwe gemeentewet, opgeheven door artikel 207 van de wet, 
evenwel van kracht in de overeenkomstig artikel 248, eerste lid, van de wet in-
gestelde groep van politiezones voor het vastleggen van de wetten en regle-
menten die van toepassing blijven op de personeelsleden van het operationeel 
kader en van het administratief en logistiek kader van de politiediensten be-
doeld in artikel 116 van de wet, die met toepassing van artikel 12, tweede lid, 
beslist hebben onderworpen te blijven aan de wetten en reglementen die van 
toepassing waren op de leden van de gemeentepolitie en op de leden van het 
administratief en logistiek kader van de gemeentepolitiekorpsen. 

 
 HOOFDSTUK V. Bijzondere bepalingen van toepassing op de perso-

neelsleden van de gemeentelijke politiekorpsen 
 
Art. 12 Indien op de datum van inwerkingtreding bepaald in artikel 260, laatste lid, van 

de wet, niet alle lokale politiekorpsen zijn opgericht, zijn de leden van de ge-
meentelijke politiekorpsen met inbegrip van de hulpagenten alsook de leden 
van het administratief en logistiek kader van de gemeentelijke politiekorpsen 
die met toepassing van artikel 235 van de wet nog niet zijn overgegaan naar 
het operationeel of het administratief en logistiek kader van de lokale politie, 
onderworpen aan de wetten en reglementen die het statuut of de rechtspositie 
vastleggen van de leden van het operationeel kader of van het administratief 
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en logistiek kader van de federale politie en van de lokale politie, van zodra die 
in werking zijn getreden. In dat geval worden, naar gelang van het geval, de 
bevoegdheden die dit statuut of die rechtspositie toekent aan de korpschef, de 
burgemeester, het politiecollege of de politieraad uitgeoefend door respectieve-
lijk de korpschef, de burgemeester of de gemeenteraad van de betrokken ge-
meente. 

 
 Onverminderd artikel 28 van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de be-

trekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van 
de politiediensten en onverminderd artikel 71, eerste lid, van de wet van 13 mei 
1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiedien-
sten, kunnen de in het eerste lid bedoelde personeelsleden echter beslissen 
onderworpen te blijven aan de wetten en reglementen die, naar gelang van het 
geval, van toepassing zijn op de leden van de gemeentelijke politie en op de 
leden van het administratief en logistiek kader van de gemeentepolitiekorpsen. 

 
 De beslissing bedoeld in het tweede lid wordt genomen binnen de drie maan-

den volgend op de inwerkingtreding van dit artikel en wordt door het betrokken 
personeelslid schriftelijk meegedeeld aan de bevoegde overheid. Het perso-
neelslid, bedoeld in het tweede lid, kan echter te allen tijde vragen om te wor-
den onderworpen aan de wetten en reglementen bedoeld in het eerste lid. 

 
 De keuzemogelijkheden bedoeld in het tweede en het derde lid vervangen die 

bedoeld in artikel 236, tweede en vierde lid, van de wet. 
 
... 
 
 HOOFDSTUK VI. Bijzondere bepaling met betrekking tot de rechtspositie 

van de vroegere gerechtelijke officieren en agenten van de gerechtelijke 
politie 

 
Art. 14 De wetten van 7 april 1919 houdende sommige statutaire bepalingen betref-

fende de gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten, gewijzigd bij de 
wetten van 21 augustus 1948, 27 maart 1969, 2 december 1989, 18 juli 1991, 
bij het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 en bij de wetten van 5 augustus 
1992 en 7 december 1998 en 6 maart 1998 tot integratie van de dienst en-
quˆtes van het Hoog Comité van Toezicht in de gerechtelijke politie bij de par-
ketten, worden opgeheven. 

 
 Deze wetten blijven evenwel van kracht voor het vastleggen van de wetten en 

reglementen die van toepassing blijven op de personeelsleden van het operati-
oneel kader van de politiediensten bedoeld in artikel 116 van de wet, die met 
toepassing van artikel 242, tweede lid, van de wet beslist hebben onderworpen 
te blijven aan de wetten en reglementen die van toepassing waren op de ge-
rechtelijke officieren en agenten van de gerechtelijke politie bij de parketten. 

 
 HOOFDSTUK VII. Bijzondere bepalingen met betrekking tot de rechtsposi-

tie van het vroegere personeel van de rijkswacht 
 
Art. 15 § 1. De wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel 

van het operationeel korps van de rijkswacht, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 
1976, 8 juni 1978, 31 juli 1984, 18 juli 1991, 24 juli 1992, 9 december 1994, 3 
april 1997, 16 juli 1997, 10 februari 1998, 25 maart 1998, 17 november 1998 
en 13 mei 1999, wordt opgeheven. 
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 De volgende artikelen van dezelfde wet blijven evenwel van kracht voor het 
vastleggen van de wetten en reglementen die van toepassing blijven op de 
personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten bedoeld in 
artikel 116 van de wet, die met toepassing van artikel 242, tweede lid, van de 
wet, beslist hebben onderworpen te blijven aan de wetten en reglementen die 
van toepassing waren op de personeelsleden van het operationeel korps van 
de rijkswacht : 

 
 1° artikel 1, § 1, eerste en tweede lid; 
 
 2° artikel 17, eerste lid, 2°, a) en b), c) en d) en 3°, b), c) en d); 
 
 3° artikel 35; 
 
 4° artikel 37; 
 
 5° artikel 38; 
 
 6° artikel 41; 
 
 7° artikel 43; 
 
 8° artikel 46, § 1, eerste lid, met dien verstande dat de bevordering naar 

anciënniteit wordt verleend indien het resultaat van de evaluatie van de 
betrokkene niet onvoldoende is, vastgesteld overeenkomstig de regeling 
die is vervat in de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. 

 
 § 2. Artikel 24/39 van dezelfde wet blijft van kracht met betrekking tot de in dat 

artikel bedoelde uitgesproken tuchtstraffen. 
 
Art. 16 De wet van 19 december 1980 betreffende de geldelijke rechten van de militai-

ren, gewijzigd bij de wet van 21 december 1990, wordt opgeheven. 
 
 Onverminderd de toepassing van artikel 4, § 1, eerste lid, 1°, blijven de volgen-

de artikelen van voornoemde wet van 19 december 1980 evenwel van kracht 
voor het vastleggen van de wetten en reglementen die van toepassing blijven 
op de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten be-
doeld in artikel 116 van de wet, die met toepassing van artikel 242, tweede lid, 
van de wet beslist hebben onderworpen te blijven aan de wetten en reglemen-
ten die van toepassing waren op de personeelsleden van het operationeel 
korps van de rijkswacht : 

 
 1° artikel 1; 
 
 2° artikel 2, § 1, behoudens andersluidende toekenningsmodaliteiten be-

paald door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit; 
 
 3° artikel 2, § 3; 
 
 4° artikel 5; 
 
 5° artikel 8. 
 
... 
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 HOOFDSTUK XI. Bepalingen inzake de arbeidsongevallenregeling 
 
 
Art. 36 Vult artikel 1 aan van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de 

schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en 
van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. 

 
Art. 37 tot 39 wijzigen artikel 60 van de wet van 8 juli 1970 tot instelling van nieuwe voorde-

len ten behoeve van de slachtoffers van de militaire plicht of van een daarmee 
gelijkgestelde plicht. 

 
 HOOFDSTUK XII. Bepaling inzake vrijwaringen 
 
Art. 40 Met uitzondering van de vrijwaringen inzake de pensioenregeling, bepaalt de 

Koning de vrijwaringen inzake de administratieve en geldelijke rechtspositie die 
de personeelsleden bedoeld in de artikelen 242, eerste lid en 243, tweede lid, 
van de wet en in artikel 12, eerste lid, genieten. 

 
 HOOFDSTUK XIII. Afvloeiingsmaatregelen 
 
Art. 41 De in artikel 238 van de wet bedoelde maatregel van verlof voorafgaand aan 

de pensionering : 
 
 1° is mogelijk gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de 

beslissing bedoeld in dat artikel; 
 
 2° is niet van toepassing op de personeelsleden die, op het ogenblik van 

hun aanvraag, krachtens hun statuut gepensioneerd kunnen worden op 
hun verzoek; 

 
 3° houdt de verplichting in voor hij die ze geniet, zijn vrijwillige oppensi-

oenstelling aan te vragen op de volgens zijn statuut vroegst mogelijke 
leeftijd of geldt, in voorkomend geval, tot aan de leeftijd van oppensi-
oenstelling; 

 
 4° wordt berekend op grond van de gegevens bedoeld in artikel 4, § 1, 

eerste lid, 1°. 
 
 Voor de berekening van het pensioen volgend op het in het eerste lid bedoelde 

verlof, wordt, in voorkomend geval, rekening gehouden met de normale gemid-
delde wedde bedoeld in de artikelen 3 en 12, §§ 1 en 2, van de wet betreffende 
het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun rechthebbenden. 

 
Art. 42 De statutaire personeelsleden van de rijkswacht en van de gerechtelijke politie 

bij de parketten die overgaan naar de federale politie, die ten minste 56 jaar 
oud zijn en ten minste 20 jaar aanneembare dienstjaren tellen voor de opening 
van het recht op pensioen in de openbare sector, met uitsluiting van de bonifi-
caties voor studies en andere periodes die voor de vaststelling van hun wedde 
in aanmerking werden genomen, kunnen, onder de in artikel 44 bedoelde 
voorwaarden, een verlof voorafgaand aan de pensionering aanvragen. 

 
Art. 43 Aan het personeelslid dat vrijwillig verlof voorafgaand aan de pensionering 

heeft genomen, wordt een wachtgeld toegekend dat gelijk is aan 80 % van de 
laatste activiteitswedde. Onder laatste activiteitswedde dient te worden ver-
staan de laatst toegekende jaarwedde voor volledige prestaties, de aanvullen-
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de wedde of toelage en het ontvangen bedrag voor onregelmatige prestaties. 
Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden volgens dezelfde proporties 
toegekend. 

 
 De statutaire personeelsleden die het in het eerste lid bedoelde verlof nemen, 

mogen, mits voorafgaande toelating, andere beroepsactiviteiten uitoefenen, 
met dien verstande dat, indien de inkomsten uit de beroepsactiviteiten de gren-
zen inzake cumulatie, bepaald bij de artikelen 4 en 9 van de wet van 5 april 
1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare 
sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit 
of met een vervangingsinkomen, overschrijden, het wachtgeld wordt vermin-
derd of geschorst op dezelfde wijze als het rustpensioen. 

 
 De nadere regels van de in artikel 42 bedoelde aanvraag alsmede het geldelijk 

en administratief statuut van de personeelsleden die vrijwillig verlof vooraf-
gaand aan de pensionering hebben genomen, worden bepaald door de Ko-
ning. 

 
 Wordt in aanmerking genomen, zowel voor de toekenning als voor de bereke-

ning van het rustpensioen, de tijd gedurende welke betrokkene met vrijwillig 
verlof voorafgaandelijk aan het pensioen werd geplaatst. Voor de berekening 
van de normale gemiddelde wedde bedoeld in de artikelen 3 en 12, §§ 1 en 2, 
van de wet betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten 
en hun rechthebbenden wordt rekening gehouden met de wedden waarop be-
trokkene recht zou hebben gehad indien hij in dienst was gebleven. Deze ge-
middelde wedde wordt bovendien samengesteld door de weddeschaal en de 
weddebijslagen die in aanmerking worden genomen voor de berekening van 
het pensioen waarop de agent aanspraak zou hebben gemaakt indien hij in 
dienst was gebleven. 

 
Art. 44 De in artikel 42 bedoelde maatregel van verlof voorafgaand aan de pensione-

ring : 
 
 1° is mogelijk gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de dag 

van inwerkingtreding van dit artikel; 
 
 2° is niet van toepassing op de personeelsleden die, op het ogenblik van 

hun aanvraag, krachtens hun statuut met uitzondering van artikelen 2 
en 3 van het koninklijk besluit nr. 16.020 van 11 augustus 1923 tot 
goedkeuring van de tekst der samengeordende wetten op de militaire 
pensioenen gepensioneerd kunnen worden op hun verzoek; 

 
 3° houdt de verplichting in voor hij die ze geniet, zijn vrijwillige oppensi-

oenstelling aan te vragen op de volgens zijn statuut met uitzondering 
van artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit nr. 16.020 van 11 augus-
tus 1923 tot goedkeuring van de tekst der samengeordende wetten op 
de militaire pensioenen vroegst mogelijke leeftijd of geldt, in voorko-
mend geval, tot aan de leeftijd van oppensioenstelling; 

 
 4° wordt berekend op grond van de gegevens bedoeld in artikel 4, § 1, 

eerste lid, 1°. 
 
 HOOFDSTUK XV. Wijzigings- en opheffingsbepalingen 
... 
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Art. 48 De artikelen 237 en 245 van de wet worden opgeheven. 
 
 
 HOOFDSTUK XVII. Inwerkingtreding 
 
...  
 
Art. 55 Wijzigt artikel 260 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. 
 
Art. 56 Deze wet treedt in werking op 1 januari 2001, met uitzondering van de artikelen 

4, 7, 9, 10, 14 tot 26 en 30 tot 47 die in werking treden op 1 april 2001. 
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Wet van 30 maart 2001  
(Staatsblad 18 april) 
 
betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun rechthebbenden 
 
Gewijzigd bij : de wet van 6 mei 2002 (Staatsbl. 30 mei - tweede uitgave), het K.B. van 5 de-
cember 2002 (Staatsblad 25 december), de wet van 3 februari 2003 (Staatsbl. 13 maart - eerste 
uitgave) en het K.B. van 18 oktober 2004 (Staatsbl. 20 oktober – derde uitgave; erratum 
Staatsbl. 9 november). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Algemene bepaling 
 
Art. 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 
 
 HOOFDSTUK II. Definities 
 
Art. 2 Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder : 
 
 1° "de politiediensten" : de federale politie en de korpsen van de lokale politie be-

doeld in artikel 2, 2°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, hierna te noemen 
"de wet van 7 december 1998", alsook de algemene inspectie van de federale 
politie en van de lokale politie bedoeld in artikel 2, 3°, van de wet van 7 de-
cember 1998; 

 
 2° "het operationeel kader" : het operationeel kader van de politiediensten be-

doeld in artikel 117 van de wet van 7 december 1998; 
 
 3°  "het administratief en logistiek kader" : het administratief en logistiek kader van 

de politiediensten bedoeld in artikel 118 van de wet van 7 december 1998; 
 
 4° "het personeelslid" : elk lid van de politiediensten dat bij het neerleggen van 

zijn ambt volledig onderworpen is aan de bepalingen die het statuut of de 
rechtspositie vastleggen van de leden van het operationeel of van het admini-
stratief en logistiek kader; 

 
 5° "politieambtenaar" : elk lid van een politiekorps bevoegd voor de uitoefening 

van opdrachten van gerechtelijke of bestuurlijke politie; 
 
 6° "personeelscategorie" : de onderscheiden personeelscategorieën bedoeld in 

de artikelen 236, tweede lid, 242, tweede lid, en 243, derde lid, van de wet van 
7 december 1998. 

 
 HOOFDSTUK III. Pensioenstelsel van het personeel van de politiediensten en 

hun rechthebbenden 
 
Art. 3 Onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen van deze wet, genieten de perso-

neelsleden die een vaste of een door of krachtens de wet daarmee gelijkgestelde 
benoeming hebben bekomen, de rustpensioenregeling die van toepassing is op de 
ambtenaren van het algemeen bestuur van het Rijk. 
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 De rechthebbenden van de in het eerste lid bedoelde personeelsleden genieten de 
overlevingspensioenregeling die van toepassing is op de rechthebbenden van de 
ambtenaren van het algemeen bestuur van het Rijk. 

 
 Voor de toepassing van de pensioenregelgeving worden de personeelsleden die de 

hoedanigheid van aspirant hebben, gelijkgesteld met vast benoemde personeelsle-
den. 

 
Art. 4 Voor de vereffening van de rustpensioenen wordt elk jaar doorgebracht in dienstacti-

viteit in de hoedanigheid van politieambtenaar of hulpagent van politie van het ope-
rationeel kader aangerekend naar rata van 1/50 van de referentiewedde die als 
grondslag dient voor de vaststelling van het pensioen. 

 
Art. 5 Aangevuld bij de wet van 6 mei 2002, art. 39. 
 
 In afwijking van artikel 46, eerste lid, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatre-

gelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, kan aan de personeelsleden van 
het operationeel kader die behoren tot het basiskader, het middenkader of het kader 
van hulpagenten van politie, op hun verzoek, een pensioen verleend worden op de 
eerste dag van de maand die volgt op die waarin zij de volle leeftijd van 58 jaar heb-
ben bereikt, of op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de stop-
zetting van hun functies indien deze zich later voordoet, op voorwaarde dat zij ten 
minste twintig pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tellen, met uitzondering 
van de bonificaties wegens studies en van andere periodes vergoed wegens dien-
sten die voor de vaststelling van de wedde meetellen. 

 
 Het eerste lid is niet van toepassing op aanvragen om uitgesteld pensioen, noch op 

aanvragen om onmiddellijk pensioen vanaf de leeftijd van 60 jaar. 
 
 Voor de personeelsleden die, met toepassing van het eerste lid, vragen om vóór de 

leeftijd van 60 jaar gepensioneerd te worden, wordt de in artikel 2, tweede lid, van de 
wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderschei-
den pensioenregelingen van de openbare sector bedoelde minimumleeftijd vastge-
steld op 58 jaar. (1) 

 
Art. 6 Voor de toepassing van artikel 83 van de wet van 5 augustus 1978 houdende eco-

nomische en budgettaire hervormingen op de in artikel 5, eerste lid, vermelde perso-
neelsleden wordt de in voornoemde bepaling bedoelde leeftijd van 60 jaar vervan-
gen door de leeftijd van 58 jaar. 

 
 HOOFDSTUK IV. Wijzigingsbepalingen 
 
Art. 7 Wijzigt art. 8 van de algemene wet van 21 juli 1844. 
 
Art. 8 Wijzigt art. 117 van de wet van 14 februari 1961. 
 
Art. 9 Wijzigt art. 156, derde lid, van de nieuwe gemeentewet, gecoördineerd bij het K.B. 

van 24 juni 1988. 
 
 HOOFDSTUK V. Overgangsbepalingen 
 
Art. 10 Aangevuld bij de wet van 6 mei 2002, art. 40, gewijzigd bij het K.B. van 5 december 

2002, art. 1 (2), aangevuld bij de wet van 3 februari 2003, art. 64 en gewijzigd bij het 
K.B. van 18 oktober 2004, art. 33. 
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 In afwijking van artikel 46, eerste lid, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatre-
gelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, kan aan de personeelsleden die 
op 30 april 1999 onderworpen waren aan het statuut van het operationeel korps van 
de rijkswacht of op die datum als militair aangewezen waren om te dienen in het 
administratief en logistiek korps van de rijkswacht, op hun verzoek, een pensioen 
verleend worden op de eerste dag van het trimester dat volgt op dit waarin zij de in 
het tweede of derde lid bepaalde leeftijd bereiken, of op de eerste dag van de maand 
die volgt op de datum van de stopzetting van hun functies indien deze zich later 
voordoet, op voorwaarde dat zij ten minste twintig pensioenaanspraakverlenende 
dienstjaren tellen, met uitzondering van de bonificaties wegens studies en van ande-
re periodes vergoed wegens diensten die voor de vaststelling van de wedde meetel-
len. 

 
 De in het eerste lid bedoelde leeftijd wordt vastgesteld op : 
 
 1° 54 jaar voor de personeelsleden die titularis zijn van een graad van hetzij : 
 
  a) het officierskader van het operationeel kader, bezoldigd in de wedden-

schaal O1, O2, O3, O4, O4bis, O2ir, O3ir, O4ir of O4bisir en die met in-
gang van 1 april 2001 in een van deze weddenschalen werden inge-
schaald; 

  b) niveau A van het administratief en logistiek kader, bezoldigd in de wed-
denschaal AA2, AA3 of A2A; 

 
 2° 56 jaar voor de personeelsleden die titularis zijn van een graad van hetzij : 
  a) het basis- of middenkader van het operationeel kader; 
  b) het officierskader van het operationeel kader, bezoldigd in de wedden-

schaal O1, O2, O3, O4, O4bis, O2ir, O3ir, O4ir of O4bisir en die niet met 
ingang van 1 april 2001 in een van deze weddenschalen werden inge-
schaald; 

  c) het officierskader van het operationeel kader, bezoldigd in de wedden-
schaal O5, O6, O5ir of O6ir; 

  d) de niveaus B, C, of D van het administratief en logistiek kader; 
  e) niveau A van het administratief en logistiek kader, bezoldigd in de wed-

denschaal AA4, AA5, A3A of A4A; 
 
 3° 58 jaar voor de personeelsleden die titularis zijn van een graad van hetzij : 
  a) het officierskader van het operationeel kader, bezoldigd in de wedden-

schaal O7; 
  b) niveau A van het administratief en logistiek kader, bezoldigd in de wed-

denschaal A5A. 
 
 In afwijking van het tweede lid, 1°, a), wordt de in het eerste lid bedoelde pensioen-

leeftijd op 56 jaar vastgesteld voor de personeelsleden met een graad van het offi-
cierskader van het operationeel kader, bezoldigd volgens de weddenschaal O2, die 
met ingang van 1 april 2001 in die weddenschaal werden ingeschaald en die, voor 
ze naar de politiediensten overstapten, de graad hadden van adjudant of van adju-
dant-chef bij de rijkswacht en de uitkering ontvingen als bedoeld in artikel 29, § 1, 
tweede lid, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1983 betreffende het geldelijk 
statuut van het rijkswachtpersoneel. 

 
 Voor de toepassing van het tweede en het derde lid wordt de bij het koninklijk besluit 

van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de poli-
tiediensten vastgestelde weddenschaal in aanmerking genomen die, rekening hou-
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dend met zijn anciënniteit, overeenstemt met de graad waarin het personeelslid vast 
is benoemd, ongeacht de bezoldiging die het personeelslid werkelijk geniet. 

 
 Voor de personeelsleden die, met toepassing van de wet van 17 november 1998 

houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpoli-
tie in de rijkswacht, als gewezen lid van een dezer bijzondere politiekorpsen zijn 
overgegaan naar het operationeel korps van de rijkswacht, wordt de datum van 30 
april 1999 in het eerste lid vervangen door 1 december 2000. 

 
 Dit artikel is niet van toepassing op aanvragen om uitgesteld pensioen, noch op aan-

vragen om onmiddellijk pensioen vanaf de leeftijd van 60 jaar. 
 
 Voor de personeelsleden die, met toepassing van dit artikel, vragen om vóór de leef-

tijd van 60 jaar gepensioneerd te worden, wordt de in artikel 2, tweede lid, van voor-
melde wet van 14 april 1965 bedoelde minimumleeftijd vastgesteld op 58 jaar. (3) 

 
 In afwijking van het vorige lid wordt de minimumleeftijd van 58 jaar vervangen door 

54 jaar of 56 jaar voor de personeelsleden respectievelijk bedoeld in het tweede lid, 
1° of 2°, voor wat betreft de inaanmerkingneming van diensten en perioden waarvoor 
het aandeel in de last van het enig rustpensioen wordt gedragen door de Staatskas, 
door de N.M.B.S. Holding of door de Brussels International Airport Company. (4) 

 
Art. 11 § 1. Elk jaar doorgebracht in dienstactiviteit in de hoedanigheid van politieambtenaar 

of hulpagent van politie bij een gemeentelijk politiekorps, politieambtenaar bij de 
zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie of de spoorwegpolitie, politieambtenaar bij de 
dienst "enquêtes" van het Hoog Comité van Toezicht, politieambtenaar bij de jeugd-
politie, politieambtenaar bij de gerechtelijke politie bij de parketten of lid van het ope-
rationeel korps of van de categorie bijzonder politiepersoneel van de rijkswacht 
wordt, niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepa-
ling, aangerekend naar rata van 1/50 van de referentiewedde die als grondslag dient 
voor de vaststelling van het rustpensioen als personeelslid van de politiediensten. 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid wordt de stand werkelijke dienst bedoeld in 

artikel 35 van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het perso-
neel van het operationeel korps van de rijkswacht beschouwd als dienstactiviteit. 

 § 2. Elk jaar door de in artikel 10 vermelde militairen in de hoedanigheid van militair 
van het actief kader doorgebracht in de stand werkelijke dienst bedoeld in artikel 4 
van de wet van 20 mei 1994 betreffende de aanwending van de krijgsmacht, de pa-
raatstelling, alsook betreffende de periodes en de standen waarin de militair zich kan 
bevinden, wordt, niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of contrac-
tuele bepaling, aangerekend naar rata van 1/50 van de referentiewedde die als 
grondslag dient voor de vaststelling van het rustpensioen als personeelslid van de 
politiediensten. 

 
Art. 12 Gewijzigd bij het K.B. van 5 december 2002, art. 2 (2). 
 
 § 1. Voor de toepassing van artikel 8, § 1, tweede en vierde lid, van de algemene 

wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen worden de ambten 
die de personeelsleden hebben uitgeoefend vanaf de datum waarop zij volledig on-
derworpen waren aan de bepalingen die het statuut of de rechtspositie vastleggen 
van de leden van het operationeel of van het administratief en logistiek kader, be-
schouwd als zijnde volledig onderscheiden van de vóór die datum door hen uitgeoe-
fende ambten. 
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 Voor de personeelsleden die een weddenwaarborgregeling genieten wordt rekening 
gehouden met de overeenkomstig die regeling gewaarborgde wedden en wedden-
bijslagen. 

 
 § 2. In afwijking van artikel 8, § 1, tweede en vierde lid, van voornoemde algemene 

wet van 21 juli 1844, worden de ambten die vóór 1 april 2001 werden uitgeoefend 
door de personeelsleden die, hetzij in de hoedanigheid van lid van het operationeel 
korps van de rijkswacht, hetzij in de hoedanigheid van militair tewerkgesteld in het 
administratief en logistiek korps van de rijkswacht, zijn overgegaan naar de politie-
diensten en vanaf 1 april 2001 volledig onderworpen waren aan de bepalingen die 
het statuut of de rechtspositie vastleggen van de leden van het operationeel of van 
het administratief en logistiek kader, voor de vaststelling van de referentiewedde die 
als grondslag dient voor de berekening van het pensioen als personeelslid van de 
politiediensten, geacht bezoldigd te zijn geweest op basis van de wedde die verbon-
den is aan het ambt waarin deze personeelsleden op 31 maart 2001 vast benoemd 
waren. 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid op de erin bedoelde gewezen leden van het 

operationeel korps van de rijkswacht wordt rekening gehouden met de gelijkstellin-
gen van graad bepaald in artikel 57 van het koninklijk besluit nr. 16020 van 11 au-
gustus 1923 tot goedkeuring van de tekst der samengeordende wetten op de militai-
re pensioenen. 

 
 § 3. Gewijzigd bij het K.B. van 5 december 2002, art. 2 (2). 
 
 In afwijking van artikel 8, § 1, tweede en vierde lid, van voornoemde algemene wet 

van 21 juli 1844, worden, voor de personeelsleden die hun ambt vóór 1 april 2006 
neerleggen en vanaf 1 april 2001 volledig onderworpen waren aan de bepalingen die 
het statuut of de rechtspositie vastleggen van de leden van het operationeel of van 
het administratief en logistiek kader, de voor de berekening van de referentiewedde 
in aanmerking te nemen wedden die verbonden zijn aan de vóór 1 april 2001 uitge-
oefende ambten, vastgesteld overeenkomstig de §§ 1 en 2, verhoogd met het in het 
tweede lid bepaalde percentage van het verschil tussen enerzijds, de wedde die 
verbonden is aan het ambt waarin het personeelslid op 1 april 2001 vast werd be-
noemd en anderzijds, de wedde die verbonden is, of overeenkomstig § 2 geacht 
wordt verbonden te zijn, aan het ambt waarin het personeelslid op 31 maart 2001 
vast was benoemd. 

 
 Het in het eerste lid bedoelde percentage wordt vastgesteld op:  
 
 1° 20 % voor de personeelsleden die titularis zijn van een graad van hetzij : 
  a) het hulp- of basiskader van het operationeel kader; 
  b) de niveaus C of D van het administratief en logistiek kader; 
 
 2° 10 % voor de personeelsleden die titularis zijn van een graad van hetzij : 
  a) het officierskader van het operationeel kader, bezoldigd in de wedden-

schaal O1, O2, O3, O4, O4bis, O2ir, O3ir, O4ir of O4bisir; 
  b) het middenkader van het operationeel kader; 
  c) niveau A van het administratief en logistiek kader, bezoldigd in de wed-

denschaal AA1, AA2, AA3, A1A of A2A; 
  d)  niveau B van het administratief en logistiek kader. 
 
 Voor de toepassing van het tweede lid, 2°, a) en c), wordt de in artikel 10, vierde lid, 

bedoelde weddenschaal in aanmerking genomen. 
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 § 4. De §§ 2 en 3 zijn niet van toepassing op de uitgestelde pensioenen. 
 
Art. 13 Aan de personeelsleden die op het ogenblik van hun overgang naar de politiedien-

sten tot een gemeentelijk politiekorps behoorden kan, op hun verzoek en op voor-
waarde dat de gemeenteraad van de gemeente waar zij vóór hun overgang naar de 
politiediensten waren tewerkgesteld erin voorziet, een rustpensioencomplement 
worden toegekend. 

 
 Het in het eerste lid bedoelde complement is gelijk aan het verschil tussen enerzijds, 

het nominaal bedrag dat het overeenkomstig de bepalingen van deze wet berekende 
pensioen als personeelslid van de politiediensten zou bereikt hebben indien de bij 
het gemeentelijk politiekorps in de hoedanigheid van politieambtenaar of hulpagent 
van politie gepresteerde diensten in aanmerking genomen waren naar rata van de 
tantiŠmes die aan die diensten verbonden waren overeenkomstig de gemeentelijke 
pensioenregelgeving waaraan het personeelslid vóór zijn overgang naar de politie-
diensten onderworpen was, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 157 
van de nieuwe gemeentewet, en anderzijds, het nominaal bedrag van datzelfde pen-
sioen dat voortvloeit uit de toepassing van de normale berekeningsregels van deze 
wet. 

 
 Het in het eerste lid bedoelde complement maakt integraal deel uit van het nominaal 

bedrag van het rustpensioen. 
 
 Het krachtens dit artikel toegekende complement valt ten laste van de gemeente 

waar het personeelslid tewerkgesteld was vóór zijn overgang naar de politiediensten. 
Voor de toepassing van artikel 13 van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van 
een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare 
sector wordt dit complement in mindering gebracht van het bedrag van het enig rust-
pensioen. 

 
Art. 14 De personen die hun ambt bij de politiediensten neerleggen en die, overeenkomstig 

het bepaalde in de artikelen 236, tweede lid, 242, tweede lid, of 243, derde lid, van 
de wet van 7 december 1998, of overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de wet 
van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechts-
positie van het personeel van de politiediensten, beslist hebben onderworpen te blij-
ven aan de wetten en reglementen die van toepassing zijn op de personeelscatego-
rie waartoe zij vóór hun overgang naar de politiediensten behoorden, evenals de 
personen die hun ambt bij de politiediensten hebben neergelegd vóór 1 april 2001, 
blijven onderworpen aan de pensioenregelgeving die op hen van toepassing was 
vóór die overgang, rekening houdend met de wijzigingen die deze bepalingen zou-
den hebben ondergaan of zouden ondergaan. 

 
 Voor de berekening van het overlevingspensioen van een rechthebbende van een in 

het eerste lid bedoelde persoon wordt rekening gehouden met de wedden en wed-
denbijslagen die deze persoon genoot overeenkomstig de bezoldigingsregeling die 
van toepassing was op de personeelscategorie waartoe hij behoorde vóór zijn over-
gang naar de politiediensten, rekening houdend met de wijzigingen die deze regeling 
zou hebben ondergaan of zou ondergaan. Dit geldt eveneens voor de berekening 
van het overlevingspensioen van de rechthebbende van de persoon aan wie een 
rustpensioen toegekend is voordat de personeelscategorie waartoe hij het laatst be-
hoorde is overgegaan naar de politiediensten. 

 
 Voor de toepassing van het koninklijk besluit nr. 16020 van 11 augustus 1923 tot 

goedkeuring van de tekst der samengeordende wetten op de militaire pensioenen op 
een in het eerste lid bedoelde persoon, wordt, naargelang de hoedanigheid die hij 
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had vóór zijn overgang naar de politiediensten, de militaire graad of de afgeschafte 
graad bij de rijkswacht in aanmerking genomen die overeenstemt met de wedden-
schaal die verbonden is aan het ambt waarin de betrokkene bij de politiediensten 
vast is benoemd, ongeacht de bezoldiging die hij werkelijk geniet. 

 
 De personeelsleden die, hetzij in de hoedanigheid van lid van het operationeel korps 

van de rijkswacht, hetzij in de hoedanigheid van militair tewerkgesteld in het admini-
stratief en logistiek korps van de rijkswacht, zijn overgegaan naar de politiediensten 
en vóór 1 april 2001 de leeftijdsgrens bereiken overeenkomstig de pensioenregelge-
ving die vóór hun overgang naar de politiediensten op hen van toepassing was, wor-
den niet ambtshalve op rust gesteld met ingang van 1 april 2001, op voorwaarde dat 
zij zich vanaf die datum volledig onderwerpen aan de bepalingen die het statuut of 
de rechtspositie vastleggen van de leden van het operationeel of van het administra-
tief en logistiek kader. 

 
Art. 15 Voor de berekening van het uitgestelde pensioen van een persoon die zijn ambt 

heeft neergelegd voordat de personeelscategorie waartoe hij het laatst behoorde is 
overgegaan naar de politiediensten, evenals voor de berekening van het overle-
vingspensioen van zijn rechthebbende, wordt rekening gehouden met de wedden en 
weddenbijslagen die deze persoon genoot overeenkomstig de bezoldigingsregeling 
die van toepassing was op voornoemde personeelscategorie, rekening houdend met 
de wijzigingen die deze regeling zou hebben ondergaan of zou ondergaan. 

 
Art. 16 De personen die, op de datum waarop de personeelscategorie waartoe zij het laatst 

behoorden overgaat naar de politiediensten, gerechtigd zijn op een tijdelijk pensioen 
wegens lichamelijke ongeschiktheid dat na die datum wordt omgezet in een definitief 
pensioen, worden voor de toepassing van deze wet geacht definitief gepensioneerd 
te zijn geweest vanaf de ingangsdatum van hun tijdelijk pensioen. 

 
Art. 17 Voor de personen voor wie een aanvraag tot voortijdige pensionering wegens licha-

melijke ongeschiktheid bij de bevoegde medische instantie werd ingediend voordat 
de bepalingen die het statuut of de rechtspositie vastleggen van de leden van het 
operationeel of van het administratief en logistiek kader van toepassing werden op 
de personeelscategorie waartoe zij vóór hun overgang naar de politiediensten be-
hoorden, wordt de bij die medische instantie lopende procedure afgehandeld vol-
gens de regelgeving die van toepassing was op het ogenblik van die aanvraag. 

 
 HOOFDSTUK VI. Diverse bepalingen 
 
Art. 18 De rustpensioenen die werden toegekend aan personen vooraleer de personeelsca-

tegorie waartoe zij het laatst behoorden is overgegaan naar de politiediensten, als-
ook de overlevingspensioenen die werden toegekend aan rechthebbenden van der-
gelijke personen vooraleer de personeelscategorie waartoe die personen het laatst 
behoorden is overgegaan naar de politiediensten, blijven gekoppeld aan de evolutie 
van het maximum van de laatste weddenschaal die in aanmerking werd genomen 
voor de berekening van het pensioen. 

 
 Het bepaalde in het eerste lid geldt eveneens voor de pensioenen van de in de arti-

kelen 14, eerste en tweede lid, en 15 bedoelde personen en hun rechthebbenden. 
 
 HOOFDSTUK VII. Inwerkingtreding 
 
Art. 19 Deze wet treedt in werking op 1 april 2001, met uitzondering van artikel 7, 2°, a), dat 

in werking treedt met ingang van 1 januari 1999 en van artikel 14, eerste tot en met 
derde lid, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2001. 
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1 Dit lid werd toegevoegd bij art. 39 van de wet van 6 mei 2002 met uitwerking op 1 april 2001. 
2 Met uitwerking op 1 april 2001. 
3 Dit lid werd toegevoegd bij art. 40 van de wet van 6 mei 2002 met uitwerking op 1 april 2001. 
4 Dit lid werd toegevoegd bij art. 64 van de wet van 3 februari 2003 met uitwerking op 1 april 2001. 
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Programmawet van 30 december 2001  
(Staatsblad 31 december) 
 
Gewijzigd bij : de wet van 28 april 2010 (Staatsbl. 10 mei) 
 
 TITEL. II. SOCIALE ZAKEN 
 
 HOOFDSTUK VI - Pensioenen 
 
 Afdeling II. Oprichting van een organiek fonds, genaamd het Fonds voor het 

Evenwicht van de Pensioenstelsels, in de zin van artikel 45 van het koninklijk 
besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomp-
tabiliteit. 

 
Art. 22 Opgeheven bij de wet van 28 april 2010, art. 147 § 3 (met ingang van 18 januari 

2008). 
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Wet van 26 april 2002  
(Staatsblad 30 april - tweede uitgave) 
 
houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiedien-
sten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 1 maart 2007 (Staatsbl. 14 maart) en 25 april 2007 (Staatsbl. 
11mei). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL I. Algemene bepaling 
 
Art. 1 Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bepaald in artikel 78 van de 

Grondwet. 
 
 TITEL II. Het statuut van de personeelsleden van de politiediensten 
 
 HOOFDSTUK I. Algemene bepaling 
 
Art. 2 Aangevuld bij de wet van 1 maart 2007, art. 151. 
 
 Voor de toepassing van deze wet moet worden begrepen onder : 
 
 1° «de wet» : de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïnte-

greerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 
 2° «de politiediensten» : de federale politie en de korpsen van de lokale poli-

tie; 
 3° «het personeelslid» : elk lid van het operationeel kader en van het admi-

nistratief en logistiek kader in de zin van artikel 116 van de wet, met uit-
zondering evenwel van de militairen bedoeld in artikel 4, § 2, van de wet 
van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot 
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

 4° «het personeelslid van het operationeel kader» : elk personeelslid van het 
operationeel kader in de zin van artikel 117 van de wet; 

 5° «het personeelslid van het administratief en logistiek kader» : elk perso-
neelslid van het administratief en logistiek kader in de zin van artikel 118 
van de wet; 

 6° «hulpagent» : elk lid van het kader van hulpagenten van politie in de zin 
van artikel 117, eerste lid, van de wet; 

 7° «aspirant» : elk personeelslid van het operationeel kader dat toegelaten is 
tot een basisopleiding die toegang geeft tot een betrekking van één van 
de vier kaders bedoeld in artikel 117, eerste lid, van de wet; 

 8° «stagiair» : elk personeelslid dat toegelaten is tot de door de Koning be-
paalde stage; 

 9° «contractueel personeelslid» : elk personeelslid dat in dienst is genomen 
bij een arbeidsovereenkomst overeenkomstig de wet van 3 juli 1978 be-
treffende de arbeidsovereenkomsten; 

 10° «de minister» : de minister van Binnenlandse Zaken; 
 11° «de benoemende overheid» : de overheid die bevoegd is een personeels-

lid te benoemen of in dienst te nemen zoals bepaald in de artikelen 53, 54 
en 56 van de wet en in artikel 27; 

 12° «een betrekking» : elke betrekking bedoeld in de artikelen 47, 106 en 128 
van de wet; 
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 13° «de voortgezette opleiding» : de beroepsopleiding gegeven aan het per-
soneelslid die hem de garantie biedt de voorheen verworven vaardighe-
den en kennis te behouden, het reactief aanpassen van de verworven 
competenties en het proactief verwerven van nieuwe competenties, der-
wijze dat de beklede betrekking op een doelmatige wijze kan worden uit-
geoefend; 

 14° «de mobiliteit» : elke verandering van betrekking van een personeelslid 
uitgevoerd krachtens artikel 128 van de wet; 

 15° «de gecertificeerde opleiding» : een opleiding die erop gericht is de com-
petenties van het personeelslid van het administratief en logistiek kader 
te actualiseren en te ontwikkelen en die wordt afgesloten met de valide-
ring van de verworven kennis van die opleiding; 

 16° «klasse» : groepering van functies met een vergelijkbaar niveau van om-
kadering of bijdrage aan de organisatie. 

 
… 
 
 HOOFDSTUK X. De definitieve ambtsontheffing en de ambtsneerlegging 
 
 
Art. 80 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald, is dit hoofdstuk niet toepasselijk op 

het contractueel personeelslid. 
 
Art. 81 Maakt ambtshalve en zonder opzegtermijn het voorwerp uit van een definitieve 

ambtsontheffing : 
 
 1° het personeelslid dat niet meer voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde, 

voor zover dit een wervingsvoorwaarde uitmaakte en nog steeds uit-
maakt, dat niet meer zijn burgerlijke en politieke rechten geniet, dat niet 
meer voldoet aan de dienstplichtwetten of dat schriftelijk heeft meege-
deeld dat het zijn opdrachten niet meer kan of wil uitvoeren omwille van 
filosofische of religieuze redenen; 

 2° het personeelslid dat ambtshalve op rust wordt gesteld wegens lichame-
lijke ongeschiktheid of met toepassing van artikel 82; 

 3° het personeelslid dat overeenkomstig artikel 125, derde lid, van de wet 
meer dan tien dagen onregelmatig afwezig is gebleven; 

 4° het personeelslid dat zich in een geval bevindt waarin de toepassing van 
de burgerlijke wetten of van de strafwetten de ambtsontheffing ten gevol-
ge heeft; 

 5° het personeelslid dat tuchtrechtelijk is afgezet of ambtshalve is ontslagen; 
 6° de aspirant, met uitzondering van de aspirant die in het raam van de be-

vordering door overgang naar een hoger kader als dusdanig is aange-
steld, die definitief wordt afgewezen; 

 7° de stagiair, met uitzondering van de stagiair die in het raam van de be-
vordering door overgang naar een hoger niveau als dusdanig deze 
hoedanigheid heeft verworven, die wegens beroepsongeschiktheid is 
ontslagen; 

 8° het personeelslid van wie de beroepsongeschiktheid bedoeld in artikel 83 
definitief vastgesteld is. 

 
Art. 82 Gewijzigd bij de wet van 25 april 2007, art. 30. 
 
 Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 83 van de wet van 5 augustus 

1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, wordt het perso-
neelslid dat voldoet aan de voorwaarden om op eigen verzoek een rustpensi-
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oen te bekomen, ambtshalve op rust gesteld op de eerste dag van de maand 
die volgt op de maand waarin het in disponibiliteit wegens lichamelijke onge-
schiktheid is geplaatst. 

 
 De opruststelling van ambtswege, bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld 

met opruststelling wegens lichamelijke ongeschiktheid. 
 
… 
 TITEL V.  Wijzigings-, overgangs- en slotbepalingen 
 
… 
 
Art. 138  Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt 

bekendgemaakt, met uitzondering van : 
 
 1°  artikel 97 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2001; 
 2° de artikelen 1 tot 96, 130, 131 en 136 die uitwerking hebben met ingang 

van 1 april 2001. 
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Wet van 6 mei 2002  
(Staatsblad 30 mei - tweede uitgave, erratum Staatsblad 4 oktober) 
 
tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bij-
zondere bepalingen inzake sociale zekerheid  
 
Gewijzigd bij

 

 :de programmawetten van 2 augustus 2002 (Staatsbl. 29 augustus - tweede uit-
gave), 24 december 2002 (Staatsbl. 31 december - eerste uitgave), de wetten van 17 septem-
ber 2005 (Staatsbl. 6 oktober), 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart) en 24 oktober 2011 (Staatsbl. 3 november) en de programmawet van 
22 juni 2012 (Staatsbl. 28 juni). 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Algemene bepaling 
 
Art. 1 Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bepaald in artikel 78 van de 

Grondwet. 
 
 HOOFDSTUK II. Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde 

politie 
 
Art. 2 Voor de toepassing van deze wet dient te worden verstaan onder : 
 
 1°  "de politiediensten" : de federale politie en de korpsen van de lokale 

politie, bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet van 7 december 1998 tot 
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus, alsook de algemene inspectie van de federale politie 
en van de lokale politie bedoeld in artikel 2, 3°, van dezelfde wet;  

 
 2°  "het Fonds" : het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde 

politie; 
 
 3°  "de politieambtenaar" : elk lid van een politiekorps bevoegd voor de 

uitoefening van opdrachten van gerechtelijke of bestuurlijke politie; 
 
 4°  "de R.S.Z.P.P.O." : de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de 

provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. 
 
Art. 3 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 56 en vervangen bij de wet 

van 24 oktober 2011, art. 36. 
 

Het Fonds voor de pensioenen van de federale politie draagt de volgende 
lasten : 

a) de rustpensioenen van de gewezen personeelsleden van de rijkswacht 
en de andere leden van de politiediensten die een pensioen ten laste van 
de Schatkist genieten dat vóór 1 april 2001 is ingegaan, evenals de overle-
vingspensioenen die vóór deze datum aan de rechthebbenden van deze 
personeelsleden zijn toegekend en die op 31 december 2011 nog steeds 
ten laste van de Schatkist zijn;  

b) de pensioenaandelen vastgesteld overeenkomstig voormelde wet van 
14 april 1965, in de rust- of overlevingspensioenen die door een ander 
pensioenstelsel dan dat van de Schatkist zijn toegekend, die betrekking 
hebben op diensten gepresteerd bij de rijkswacht of bij een andere politie-
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dienst waarvan de leden aanspraak kunnen maken op een pensioen ten 
laste van de Schatkist, en die vóór 1 april 2001 zijn ingegaan, evenals in de 
overlevingspensioenen die vóór deze datum zijn toegekend, die betrekking 
hebben op dergelijke diensten en die op 31 december 2011 nog steeds lo-
pende zijn; 

c) de rustpensioenen die vanaf 1 april 2001 zijn toegekend aan de perso-
nen die hun loopbaan vóór deze datum hebben beëindigd als vastbenoemd 
personeelslid in één van de hieronder bepaalde hoedanigheden, evenals 
de overlevingspensioenen toegekend vanaf 1 april 2001 aan de rechtheb-
benden van personen die hun loopbaan vóór deze datum hebben beëin-
digd als vastbenoemd personeelslid in één van de hieronder bepaalde 
hoedanigheden, en die op 31 december 2011 nog steeds lopende zijn : 

1° lid van het operationeel korps of van de categorie bijzonder politieperso-
neel van de rijkswacht; 

2° militair aangewezen om te dienen in het administratief en logistiek korps 
van de rijkswacht; 

3° politieambtenaar bij de zeevaartpolitie; 

4° politieambtenaar bij de luchtvaartpolitie; 

5° politieambtenaar bij de spoorwegpolitie; 

6° politieambtenaar bij de dienst « enquêtes » van het Hoog Comité van 
Toezicht; 

7° politieambtenaar bij de jeugdpolitie; 

8° politieambtenaar bij de gerechtelijke politie bij de parketten; 

9° burger van het administratief en logistiek korps van de rijkswacht of van 
de gerechtelijke politie bij de parketten; 

d) de rustpensioenen toegekend vanaf 1 januari 2012 aan de personen die 
hun loopbaan vóór 1 april 2001 hebben beëindigd als vastbenoemd perso-
neelslid in één van de in punt c) hierboven bepaalde hoedanigheden, 
evenals de overlevingspensioenen toegekend vanaf 1 januari 2012 aan de 
rechthebbenden van de personen die hun loopbaan vóór 1 april 2001 heb-
ben beëndigd als vastbenoemd personeelslid in één van deze hoedanighe-
den; 

e) de rustpensioenen van de personeelsleden van de federale politie be-
doeld in artikel 2, 2°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van 
een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en van de 
personeelsleden van de algemene inspectie van de federale politie en van 
de lokale politie bedoeld in artikel 2, 3°, van dezelfde wet die vanaf 1 april 
2001 zijn ingegaan, evenals de overlevingspensioenen die vanaf deze da-
tum zijn toegekend aan de rechthebbenden van deze personeelsleden, en 
die op 31 december 2011 nog steeds lopende zijn; 

f) de pensioenaandelen vastgesteld overeenkomstig voormelde wet van 
14 april 1965 in de rust- of overlevingspensioenen die zijn toegekend door 
een andere pensioenregeling dan het Fonds voor de pensioenen van de 
federale politie, die betrekking hebben op diensten gepresteerd in de 
hoedanigheid van personeelslid van de federale politie of van de algemene 
inspectie en van de federale en de lokale politie, en die vanaf 1 april 2001 
zijn ingegaan, evenals in de overlevingspensioenen die vanaf deze datum 
zijn toegekend, die betrekking hebben op dergelijke diensten en die op 
31 december 2011 nog steeds lopende zijn; 
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g) de rustpensioenen van de personeelsleden van de federale politie be-
doeld in artikel 2, 2°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van 
een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en van de 
personeelsleden van de algemene inspectie van de federale en de lokale 
politie bedoeld in artikel 2, 3°, van dezelfde wet die vanaf 1 januari 2012 in-
gaan, evenals de overlevingspensioenen die vanaf deze datum worden 
toegekend aan de rechthebbenden van deze personeelsleden;  

h) de pensioenaandelen vastgesteld overeenkomstig de wet van 14 april 
1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pen-
sioenregelingen van de openbare sector, die betrekking hebben op dien-
sten gepresteerd in één van de hierboven vermelde hoedanigheden voor 
pensioenen ten laste van een andere macht of instelling dan het Fonds 
voor pensioenen van de federale politie; 

i) de vergoedingen voor begrafeniskosten die betrekking hebben op rust-
pensioenen ten laste van het fonds, en die betaald zijn in toepassing van 
artikel 6 van de wet van 30 april 1958 tot wijziging van de koninklijke beslui-
ten nrs. 254 en 255 van 12 maart 1936 waarbij eenheid wordt gebracht in 
het regime van de pensioenen der weduwen en wezen van het burgerlijk 
rijkspersoneel en van de leden van het leger en van de rijkswacht, en tot 
instelling van een begrafenisvergoeding ten gunste van rechthebbenden 
van gepensioneerde rijksambtenaren; 

j) de verwijlinteresten; 

k) de bestuurskosten van de RSZPPO met betrekking tot de inning van de 
in artikel 5 voorziene bijdragen. Tot de inwerkingtreding van het koninklijk 
besluit bedoeld in artikel 27, § 1 van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwa-
ring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbe-
noemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen en 
van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot op-
richting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en 
houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende di-
verse wijzigingsbepalingen, gaat het hierbij om de kosten bedoeld in hoofd-
stuk V van het koninklijk besluit van 25 oktober 1985 tot uitvoering van 
hoofdstuk I, sectie I, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale 
bepalingen. 

. 
 
Art. 4 Voor de vaststelling van de netto-uitgaven ten laste van het Fonds die in 

aanmerking moeten worden genomen voor het bepalen van de in arti-
kel 5, tweede lid, bedoelde totale bijdragevoet, worden de volgende ont-
vangsten van het Fonds afgetrokken van de in artikel 3 bepaalde uitga-
ven : 

 
 a) de pensioenaandelen vastgesteld overeenkomstig voormelde wet 

van 14 april 1965 die betrekking hebben op diensttijd doorgebracht 
in een andere hoedanigheid dan deze bedoeld in artikel 3, derde lid, 
a) of b), voor de pensioenen ten laste van het Fonds; 

 
 b) de overdrachten van bijdragen die betrekking hebben op diensttijd 

doorgebracht in één van de in artikel 3, derde lid, a) of b), bedoelde 
hoedanigheden en die worden uitgevoerd vanaf 1 april 2001, met 
toepassing van artikel 1 van voormelde wet van 5 augustus 1968; 
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 c) de persoonlijke bijdragen gestort om perioden van loopbaanonder-
breking te valideren; 

 
 d) de rustpensioencomplementen toegekend met toepassing van arti-

kel 13 van voormelde wet van 30 maart 2001; 
 
 e) de opbrengst van de inhouding van 0,5 % op de rustpensioenen 

met toepassing van artikel 7, tweede lid, van voormelde wet van 30 
april 1958; 

 
 f) de teruggevorderde bedragen die ten onrechte werden uitbetaald, 

alsook de boetes en de verwijlinteresten. 
 
Art. 5 Vervangen bij de wet van 24 oktober 2011, art. 37 en gewijzigd bij de 

programmawet van 22 juni 2012, art. 111  
 

Het Fonds voor de pensioenen van de federale politie wordt gestijfd door 
de opbrengst van een globale bijdrage bestaande uit een persoonlijke bij-
drage en een werkgeversbijdrage. (1) 

De globale bijdragevoet is gelijk aan de verhouding, uitgedrukt in een per-
centage, tussen het voor het betreffende jaar geraamde bedrag van de 
netto-uitgaven ten laste van het Fonds, en het voor hetzelfde jaar ge-
raamde bedrag van de loonmassa van de personeelsleden van de federa-
le politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de 
lokale politie die bekleed zijn met een benoeming in vast verband of met 
een door of krachtens de wet daarmee gelijkgestelde benoeming, waarop 
de persoonlijke en werkgeversbijdragen worden toegepast. 

De deelname van het personeelslid in de financiering van het Fonds voor 
de pensioenen van de federale politie bestaat in een persoonlijke pensi-
oenbijdrage die volledig deel uitmaakt van de globale bijdrage.  

De in het derde lid bedoelde persoonlijke bijdragevoet is gelijk aan de  
bijdragevoet voorzien in artikel 60 van de wet van 15 mei 1984 houdende 
maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. Deze bijdrage 
wordt ingehouden op de wedde van de in het tweede lid bedoelde vast-
benoemde personeelsleden en op andere loonelementen die in aanmer-
king komen voor de berekening van het rustpensioen.(2)  

De persoonlijke bijdrage wordt door de werkgever aan de RSZPPO ge-
stort samen met de werkgeversbijdrage.(3) 

De werkgeversbijdragevoet is gelijk aan het verschil tussen de globale 
bijdragevoet en de persoonlijke bijdragevoet.  

Deze werkgeversbijdrage wordt toegepast op dezelfde loonelementen als 
deze bepaald in het vierde lid. 

 
Art. 6 Gewijzigd bij de wetten van 17 september 2005, art. 6 en 12 januari 2006, 

art. 67 en opgeheven bij de wet van  24 oktober 2011, art. 54, 3°. 
 
  
 
Art. 7 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 57 en 67 en opgeheven bij 

de wet van  24 oktober 2011, art. 54, 3°. 
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Art. 8 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, artikel 67 en opgeheven bij de 
wet van  24 oktober 2011, art. 54, 3°. 

 
  
 
Art. 9 Opgeheven bij de wet van 24 oktober 2011, art. 54, 3° 
 
 HOOFDSTUK III. Bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid 
 
Art. 10 tot 16 ... 
 
 HOOFDSTUK IV. Sociale Dienst van de geïntegreerde politie 
 
Art. 17 ... 
 
 HOOFDSTUK V. Wijzigingsbepalingen 
 
Art. 18 tot 40 ... 
 
 HOOFDSTUK VI. Overgangs- en slotbepalingen 
 
Art. 41 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Tijdens een overgangsperiode die loopt van 1 april 2001 tot 31 december 

2002 en in afwijking van de artikelen 5 en 6, zijn de in die artikelen be-
doelde persoonlijke en werkgeversbijdragen niet verschuldigd.  

 
 Gedurende de in het eerste lid bepaalde periode moeten de op 31 maart 

2001 toepasselijke persoonlijke en werkgeversbijdragen inzake pensioe-
nen, voor het geheel van de personeelsleden van de geïntegreerde poli-
tie, gestort worden aan de verschillende pensioenregelingen waaraan zij 
op voormelde datum onderworpen waren.  

 
 Gedurende de in het eerste lid bepaalde periode en teneinde de uitgaven 

ten laste van het Fonds gedurende deze periode te dekken, wordt het 
Fonds voor overlevingspensioenen gemachtigd voorschotten te storten 
aan het Fonds. Deze voorschotten zullen aan het Fonds voor overle-
vingspensioenen terugbetaald worden in 2003.  

 
 In afwijking van artikel 7, tweede, vierde en vijfde lid, wordt het beschik-

bare saldo voor de eerste maal vastgesteld voor de periode begrepen 
tussen 1 april 2001 en 31 december 2003. Voor de vaststelling van het 
beschikbare saldo voor deze periode wordt rekening gehouden met de 
bijdragen die aan het Fonds zullen moeten gestort worden voor het jaar 
2003 en de uitgaven ten laste van het Fonds voor de periode begrepen 
tussen 1 april 2001 en 31 december 2003.  

 
 De in artikel 7, vijfde lid, bepaalde voorschotten op het beschikbare saldo 

worden aan de in artikel 7, eerste lid, bedoelde entiteiten voor het eerst in 
januari 2003 gestort.  

 
 Het in het vierde lid bedoelde beschikbare saldo en de in het vijfde lid 

bedoelde voorschotten worden vastgesteld door de Pensioendienst voor 
de overheidssector na advies van de in artikel 8 bedoelde commissie.  
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Art. 42 Binnen het Fonds kunnen compensaties uitgevoerd worden wanneer ver-
schillen blijken te bestaan tussen de met toepassing van deze wet door 
een in artikel 7 bedoelde entiteit te dragen last en de pensioenmassa ten 
laste van het Fonds die, bij het ontbreken van deze wet, had moeten ge-
dragen worden door deze entiteit. Onder met toepassing van deze wet te 
dragen last moet worden verstaan het verschil tussen enerzijds, de op-
brengst van de persoonlijke en werkgeversbijdragen voor het personeel 
dat bij de betrokken entiteit was aangesloten op 31 maart 2001 en ander-
zijds, het beschikbare saldo dat aan deze entiteit toekomt.  

 
 Indien, voor bepaalde entiteiten, de overheveling van een gedeelte van 

hun personeel naar de geïntegreerde politie bijkomende uitgaven mee-
gebracht heeft voor hun pensioenstelsel, kunnen binnen het Fonds com-
pensatiemechanismen uitgevoerd worden.  

 
 De in het eerste en het tweede lid bedoelde compensaties worden, in 

voorkomend geval, toegepast vóór de vaststelling van het in artikel 7, vijf-
de lid, bepaalde beschikbare saldo.  

 
 De Koning bepaalt, na advies van de in artikel 8 bedoelde commissie, het 

bedrag van de in toepassing van het eerste en het tweede lid uit te voe-
ren compensaties. 

 
Art. 43 Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 april 2001, met uitzondering 

van de hoofdstukken III en IV, die uitwerking hebben met ingang van 
1 januari 2002.  

 
 
                                                 
1  De bijdragen worden door de RSZPPO geïnd 
2  in het vierde lid werden de woorden : « Deze bijdrage wordt door de werkgever aan de RSZPPO 

gestort samen met de werkgeversbijdrage » opgeheven vanaf 1 januari 2012 
3  Treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum 
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Wet van 21 juni 2002  
(Staatsblad 22 oktober) 
 
betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 
van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en 
financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschap-
pen. 
 
 TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Art. 1 Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 
 
 TITEL II. ERKENNING EN ORGANISATIE VAN DE CENTRALE RAAD DER NIET-

CONFESSIONELE LEVENSBESCHOUWELIJKE GEMEENSCHAPPEN VAN 
BELGIË EN VAN DE NIET-CONFESSIONELE LEVENSBESCHOUWELIJKE GE-
MEENSCHAPPEN DIE ER DEEL VAN UITMAKEN. 

 
 HOOFDSTUK I. De Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke 

gemeenschappen van België  
 
Art. 2 De "Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 

van België" genaamd "Centrale Vrijzinnige Raad", bestaande uit de Unie Vrijzinnige 
Verenigingen en het Centre d'Action Laïque, wordt erkend als een organisatie die 
niet-confessionele morele diensten verleent. 

 
 TITEL III. SOCIALE POSITIE VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE CENTRALE 

VRIJZINNIGE RAAD 
 
 Afdeling I. Sociale positie 
 
 ... 
 
Art. 55 De afgevaardigden die een wedde ten laste van de schatkist ontvangen, en wiens 

dienstbetrekking een einde neemt, genieten een rustpensioen onder dezelfde voor-
waarden en overeenkomstig dezelfde modaliteiten als de ambtenaren van de federa-
le ministeries. 

 
 Op de afgevaardigden zijn de artikelen 1 tot 14 en 36 tot en met 80 van de wet van 

18 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen van toepassing evenals de 
overige reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op personen wier diensten 
een recht geven op de toepassing van een stelsel van rustpensioen waarvan de last 
wordt gedragen door de Staat, voorzover ze verenigbaar zijn met het specifieke sta-
tuut dat de afgevaardigden genieten. 

 
 De dienstjaren die een afgevaardigde van de Centrale Vrijzinnige Raad heeft ge-

presteerd bij de "Unie Vrijzinnige Verenigingen" en het "Centre d'Action laïque" voor 
de inwerkingtreding van onderhavige wet, worden mee in aanmerking genomen voor 
de berekening van de pensioenanciënniteit ten laste van de Staat, voorzover dat de 
afgevaardigde door de Centrale Vrijzinnige Raad wordt overgenomen. 

 
 TITEL V. SLOTBEPALINGEN 
 
 HOOFDSTUK II. Overgangsbepalingen  
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Art. 70 De personeelsleden die in dienst zijn van de rechtsvoorganger van de Centrale Vrij-
zinnige Raad voor de inwerkingtreding van onderhavige wet, behouden de verwor-
ven rechten inzake hun bezoldiging en pecuniaire anciënniteit. 

 
 Met het oog daarop wordt door de Koning een kader ad hoc opgericht waarvan de 

omvang jaarlijks wordt vastgesteld en waarin voornoemde personeelsleden worden 
opgenomen totdat zij hetzij door een bevordering naar een weddeschaal die in arti-
kel 63 van deze wet is opgenomen, hetzij doordat het dienstverband omwille van het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, dan wel door eender welk andere re-
den een einde neemt. 

 
 ... 
 
 ... 
  
 ... 
 
 De referentiewedde voorzien in artikel 8 van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlij-

ke en kerkelijke pensioenen en die als basis dient voor de berekening van het aan 
het in het eerste lid bedoelde personeelslid toegekend pensioen, dient steeds te 
worden vastgesteld binnen de weddeschalen voorzien in artikel 29ter van de wet van 
2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare 
ambten en van de bedienaars van de erediensten, zoals gewijzigd bij artikel 63 van 
onderhavige wet, zelfs indien het betreffende personeelslid gedurende de laatste vijf 
jaar van zijn loopbaan of een gedeelte van die periode, een weddeschaal heeft ge-
noten zoals voorzien in de derde alinea. 
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Wet van 3 februari 2003  
(Staatsblad 13 maart - eerste uitgave) 
 
houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare 
sector   
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Algemene bepaling 
 
Art. 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 
 
 HOOFDSTUK II. Wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van 

de personeelsleden van het onderwijs 
 
Art. 18 De diensten gepresteerd tijdens de periode tussen 1 oktober 1991 en 31 december 

2002 in de hoedanigheid van lid van het zelfstandig academisch personeel bedoeld 
in artikel 1, tweede lid, van de wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensi-
oenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onder-
wijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving, worden in 
aanmerking genomen naar rata, voor elk dienstjaar, van 1/60 van de referentiewed-
de indien die diensten werden gepresteerd als titularis van de graad van docent en 
naar rata van 1/30 van dezelfde wedde indien die diensten werden gepresteerd als 
titularis van een andere graad. 

 
 Het eerste lid is enkel van toepassing op de rustpensioenen waarvan de ingangsda-

tum gelegen is in de in dat lid bepaalde periode. 
 
 HOOFDSTUK III. Cumulatie van meerdere ambten 
 
 HOOFDSTUK IV. Wijzigende bepalingen inzake gewaarborgde minimumpensi-

oenbedragen 
 
 HOOFDSTUK V. Wijzigende bepalingen inzake rustpensioenen 
 
 HOOFDSTUK VI. Wijzigende bepalingen inzake overlevingspensioenen 
 
 HOOFDSTUK VII. Wijzigende bepaling inzake cumulatie 
 
 HOOFDSTUK VIII. Autonome bepalingen 
 
 Afdeling 1. Aansluiting van de "Radio-Télévision belge de la Communauté 

française (RTBF)" bij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 
1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van 
openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden 

 
Art. 75 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan : 
 
 1° onder "de RTBF" : het autonoom overheidsbedrijf van culturele aard van de 

Franse Gemeenschap "Radio-Télévision belge de la Communauté fran‡aise" 
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bedoeld in artikel 1 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 14 juli 
1997 houdende het statuut van de "Radio-Télévision belge de la Communauté 
fran‡aise (RTBF)"; 

 
 2° onder "de Pensioendienst" : de Pensioendienst voor de overheidssector; 
 
 3° onder "de Dienst" : de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven van de Administratie 

der Thesaurie van het ministerie van Financiën; 
 
 4° onder "de wet" : de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het 

personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun recht-
hebbenden; 

 
 5° onder "de aansluiting" : de toepassing op de RTBF van de door de wet inge-

stelde pensioenregeling. 
 
Art. 76 § 1. De rustpensioenen van de vast benoemde of tot de stage toegelaten statutaire 

personeelsleden van de RTBF alsook de overlevingspensioenen van hun rechtheb-
benden worden geregeld door de wet. 

 
 Voor de toepassing van artikel 8, § 1, tweede lid, van de algemene wet van 21 juli 

1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen worden met een vaste benoeming 
gelijkgesteld, een aanstelling uitgevoerd met toepassing van het besluit van de Re-
gering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 1995 betreffende de aanstelling 
voor bepaalde betrekkingen bij de "Radio-Télévision belge de la Communauté fran-
çaise" (RTBF) voor een bepaalde duur, of een aanstelling uitgevoerd met toepassing 
van de artikelen 17, §§ 2 en 3, en 18, § 2, van voormeld decreet van de Franse Ge-
meenschap van 14 juli 1997. 

 
 Voor het bepalen van de referentiewedde bedoeld in artikel 8, § 1, tweede lid, van 

voormelde algemene wet van 21 juli 1844 wordt rekening gehouden met de premie 
toegekend met toepassing van artikel 6 van voormeld besluit van de Regering van 
de Franse Gemeenschap van 16 mei 1995 alsook met de premie toegekend over-
eenkomstig de bijzondere overeenkomsten die afgesloten werden in uitvoering van 
de artikelen 17, § 4, en 18, § 2, van voormeld decreet van de Franse Gemeenschap 
van 14 juli 1997. 

 
 § 2. In afwijking van artikel 2 van de wet worden de bij de RTBF verrichte diensten 

voor de berekening van het pensioen in aanmerking genomen naar rata van 1/55 per 
jaar dienst. Hetzelfde geldt voor de perioden gedurende welke een personeelslid 
door de RTBF in disponibiliteit wegens ziekte of in disponibiliteit wegens persoonlijke 
redenen voorafgaand aan de opruststelling werd geplaatst. 

 
 § 3. Voor de toepassing van artikel 12, § 2, van de wet worden de door die bepaling 

bedoelde maandwedden verhoogd met 9 pct.. 
 
 § 4. De in artikel 13 van de wet bepaalde subrogatie wordt niet uitgevoerd. Voor de 

in artikel 77, § 1, eerste lid, bedoelde pensioenen wordt deze subrogatie evenwel 
uitgevoerd ten belope van het pensioenbedrag dat betrokkene voor de bij de RTBF 
gepresteerde diensten geniet in de pensioenregeling voor werknemers. 

 
Art. 77 § 1. De rust- en overlevingspensioenen die de gewezen personeelsleden van de 

RTBF en hun rechthebbenden genieten op de vooravond van de aansluiting, worden 
door de door de wet ingestelde pensioenregeling overgenomen ten belope van het 
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nominaal pensioenbedrag waarop de titularis op die datum aanspraak kon maken 
met toepassing van de op hem toepasselijke bepalingen. 

 
 In afwijking van het eerste lid worden de op de vooravond van de aansluiting lopen-

de rustpensioenen die toegekend werden met toepassing van het decreet van de 
Franse Gemeenschap van 30 september 1993 houdende sommige bepalingen in 
verband met de rustpensioenen van de ambtenaren van de "Radio-Télévision belge 
de la Communauté française (R.T.B.F.)" overgenomen ten belope van het nominaal 
pensioenbedrag waarop de titularis aanspraak had kunnen maken indien artikel 2, § 
4, van dat decreet niet toegepast zou zijn geweest, en slechts vanaf de eerste dag 
van de maand die volgt op die waarin betrokkene de leeftijd van 60 jaar bereikt. 

 
 In afwijking van het eerste lid worden de op de vooravond van de aansluiting lopen-

de overlevingspensioenen die toegekend werden met toepassing van voormeld de-
creet van de Franse Gemeenschap van 3 juli 1986 aan rechthebbenden van perso-
nen die op rust gesteld werden met toepassing van voormeld decreet van 30 sep-
tember 1993, overgenomen ten belope van het nominaal pensioenbedrag dat bereikt 
zou zijn geweest indien geen rekening was gehouden met de in artikel 2, § 4, van dit 
laatste decreet bedoelde periode. 

 
 § 2. In afwijking van artikel 139 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en 

diverse bepalingen mag een pensioencomplement worden verleend aan de perso-
nen die op de vooravond van de aansluiting werkelijk een supplement toegekend als 
gewaarborgd minimumpensioenbedrag of een supplement toegekend in geval van 
een zware handicap genieten krachtens het decreet van de Franse Gemeenschap 
van 29 november 1993 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de ambtena-
ren van de "Radio-Télévision belge de la Communauté française" (R.T.B.F.) of 
krachtens het decreet van de Franse Gemeenschap van 3 juli 1986 betreffende de 
overlevingspensioenen toegekend aan de rechthebbenden van de vast benoemde 
ambtenaren van de "Radio-Télévision belge de la Communauté française 
(R.T.B.F.)", waarvan het bedrag hoger is dan datgene waarop zij, vanaf de aanslui-
ting, aanspraak kunnen maken met toepassing van de bepalingen van Hoofdstuk I 
van Titel V van voormelde wet van 26 juni 1992. 

 
 Voor de in het eerste lid bedoelde personen mag de toepassing van de bepalingen 

van de decreten van 3 juli 1986 en 29 november 1993 op geen enkel ogenblik aan 
betrokkene een hoger bedrag opleveren dan wat hij op de vooravond van de aan-
sluiting werkelijk genoot, ongeacht de verdere ontwikkeling van zijn toestand. Bo-
vendien mag het uit de toepassing van deze decreten voortvloeiende minimumbe-
drag slechts worden vastgesteld op basis van de bedragen, de weddenschalen en 
het spilindexcijfer die van kracht waren op de vooravond van de aansluiting. 

 
 Het in het eerste lid bedoelde complement wordt niet in aanmerking genomen voor 

de toepassing van artikel 125 van voornoemde wet van 26 juni 1992. 
 
 § 3. Voor de toepassing van artikel 12 van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en 

aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het 
personeel van de openbare sector op de in § 1 bedoelde pensioenen, wordt het in 
dat artikel bepaalde percentage vastgesteld rekening houdend met het in die para-
graaf bepaalde nominaal bedrag. Voor de pensioenen die werden berekend op basis 
van een referentiewedde die vastgesteld werd met inaanmerkingneming van pre-
mies, toelagen, vergoedingen of andere voordelen van dezelfde aard, worden die 
weddenelementen geacht integraal deel uit te maken van de weddenschaal. 
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Art. 78 De Koning is gemachtigd de nadere regels vast te stellen inzake de betaling van het 
pensioencomplement dat door de Franse Gemeenschap zou worden toegekend aan 
de gewezen personeelsleden van de RTBF of aan hun rechthebbenden (1). 

 
 Afdeling 2. Andere autonome bepalingen 
 
Art. 79 De personeelsleden van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale 

en Plaatselijke Overheidsdiensten die, vóór 1 april 1975, diensten verricht hebben bij 
de Identificatiedienst van de Brusselse Agglomeratie en die vanaf voormelde datum 
vast benoemd werden bij voormelde Rijksdienst, hebben vanaf de leeftijd van 65 jaar 
recht op een vergoeding ten laste van de begrotingskredieten van deze Rijksdienst. 
De rechthebbenden van deze personeelsleden hebben eveneens vanaf de overlij-
densdatum van deze personeelsleden recht op een vergoeding ten laste van deze 
Rijksdienst. Deze vergoeding is gelijk aan het verschil tussen enerzijds het bedrag 
van het pensioen waarvan deze personeelsleden of hun rechthebbenden zouden 
genieten indien de bij de Identificatiedienst van de Brusselse Agglomeratie verrichte 
diensten, verricht werden bij de Rijksdienst, en anderzijds het bedrag van het pensi-
oen waarvan deze personeelsleden of hun rechthebbenden voor dezelfde diensten 
genieten in elk ander pensioenstelsel. 

 
Art. 80 De bepalingen van de artikelen 40, 40bis, 42, 43bis, 43ter, 44, 44bis, 46quater en 

50bis, § 2, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire 
hervormingen, zijn van toepassing op de rust- en overlevingspensioenen en op de 
als zodanig geldende voordelen die worden toegekend aan de personeelsleden en 
aan de leden van de beheers-, bestuurs- en directieorganen van de publiekrechtelij-
ke rechtspersonen die afhangen van de gemeenschappen en de gewesten. 

 
 De bepalingen van de artikelen 123 tot 127, 136 en 137bis van de wet van 26 juni 

1992 houdende sociale en diverse bepalingen, zijn toepasselijk op de pensioensup-
plementen toegekend aan de personen die een in het eerste lid bedoeld pensioen 
genieten. 

 
Art. 81 De personeelsleden van de Franse Gemeenschapscommissie die na 31 december 

1996 vast benoemd werden bij die Commissie genieten de regeling inzake rustpen-
sioenen die van toepassing is op de personeelsleden van het algemeen bestuur van 
het Rijk. Dit pensioen is ten laste van de Staatskas. Hetzelfde geldt voor de vast be-
noemde personeelsleden van de Franse Gemeenschap die in toepassing van het 
decreet II van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoe-
fening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse 
Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie werden overgeheveld naar de 
Franse Gemeenschapscommissie. 

 
Art. 82 § 1. Voor de toepassing van de artikelen 5, 6 en 8 van de wet van 21 juni 1985 be-

treffende het onderwijs op de personeelsleden van de "Fondation universitaire 
luxembourgeoise" wordt de datum van inwerkingtreding van Hoofdstuk I van die wet 
vervangen door de datum 1 januari 1998. 

 
 § 2. Voor de toepassing van de artikelen 6, § 1, en 7 van de wet van 4 augustus 

1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend per-
soneel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de 
onderwijswetgeving op de personeelsleden van de "Fondation universitaire luxem-
bourgeoise" wordt de datum 1 juli 1971 vervangen door de datum 1 januari 1998. 
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Art. 83 De Vlaamse ombudsman geniet het pensioenstelsel bepaald in artikel 20 van de wet 
van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen. Dit pensioen is ten 
laste van de Staatskas. 

 
Art. 84 De Kinderrechtencommissaris van de Vlaamse Gemeenschap geniet, voor de duur 

van zijn functie, dezelfde pensioenregeling als de met een vaste benoeming beklede 
staatsambtenaren. Dit pensioen is ten laste van de Openbare Schatkist. 

 
 HOOFDSTUK IX. Opheffingsbepalingen 
 
Art. 85 Opgeheven worden : 
 
 1° artikel 9 van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke 

pensioenen, gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1849, 10 januari 1886 en 
17 juni 1971; 

 
 2° artikel 13 van dezelfde wet, vervangen door de wet van 2 augustus 1955; 
 
 3° artikel 14 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 16 van 

15 oktober 1934, bekrachtigd door de wet van 4 mei 1936; 
 
 4° de artikelen 17 tot 19 van dezelfde wet; 
 
 5° artikel 44 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 24 november 1928 en bij 

het koninklijk besluit nr. 16 van 15 oktober 1934; 
 
 6° artikel 3, eerste lid, littera A, 1°, 2° en 6°, en littera B, a) , 1°, gewijzigd bij de 

wetten van 14 juli 1930, 13 juli 1934 en 24 juli 1997 en littera D, gewijzigd bij de 
wetten van 13 juli 1934, 17 juni 1971 en 24 juli 1997 van de bij het koninklijk 
besluit van 11 augustus 1923 samengeordende wetten op de militaire pensioe-
nen; 

 
 7° artikel 24bis, 3°, van de wet van 1 maart 1958 betreffende het statuut van de 

beroepsofficieren en de reserveofficieren van de krijgsmacht, ingevoegd bij de 
wet van 22 maart 2001; 

 
 8° artikel 27bis, 3°, van de wet van 27 december 1961 betreffende het statuut van 

de onderofficieren van het actief kader van de krijgsmacht, ingevoegd bij de 
wet van 22 maart 2001; 

 
 
 9° de artikelen 20 tot 22 van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een ze-

ker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare 
sector; 

 
 10° de artikelen 21 tot 24, 26, 27, gewijzigd bij de wet van 20 juni 1975, 28 en 36 

van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen 
de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privé-sector; 

 
 11° artikel 19 van de wet van 17 juni 1971 tot wijziging van de algemene wet van 

21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, van de wet van 27 juli 
1962 tot vaststelling van het minimumbedrag van zekere rust- en overlevings-
pensioenen ten laste van de Openbare Schatkist en van andere wetten betref-
fende deze pensioenen; 
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 12° artikel 18quater, 3°, van de wet van 12 juli 1973 betreffende het statuut van de 
vrijwilligers van het actief kader van de krijgsmacht, ingevoegd bij de wet van 
22 maart 2001; 

 
 13° artikel 3, § 7, 7°, van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betref-

fende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen 
van de personeelsleden van de overheidsdiensten, vervangen bij het koninklijk 
besluit van 14 juni 2001; 

 
 14° artikel 82 van de wet van 21 mei 1991 houdende diverse wijzigingen aan de 

wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector; 
 
 15° artikel 126, § 4, van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse be-

palingen. 
 
 HOOFDSTUK X. Overgangsbepalingen 
 
Art. 86 § 1. De op de dag voor de inwerkingtreding van de artikelen 5, 49, 51 en 71 lopende 

pensioenen worden op aanvraag van de betrokkenen herzien, rekening houdend 
met de door deze artikelen aangebrachte wijzigingen. 

 
 De in het eerste lid bedoelde aanvraag tot herziening moet worden gericht aan de 

overheid die de pensioenregeling waaraan de betrokkenen zijn onderworpen, be-
heert. 

 
 § 2. De herziening ingevolge de door de artikelen 5, 49, 51 en 71 aangebrachte wij-

zigingen wordt uitgevoerd overeenkomstig de hierna bepaalde nadere regels : 
 
 1° voor de pensioenen die ingegaan zijn na 31 december 1989, wordt het nomina-

le bedrag van het pensioen van kracht op de datum waarop de herziening moet 
worden uitgevoerd, vermenigvuldigd met de verhouding tussen het nominale 
bedrag dat het pensioen oorspronkelijk zou hebben bereikt indien het was 
vastgesteld rekening houdend met de bepalingen van de artikelen 5, 49, 51 en 
71 en het oorspronkelijke nominale bedrag; 

 
 2° voor de pensioenen die ingegaan zijn vóór 1 januari 1990, wordt het nominale 

bedrag van het pensioen van kracht op de datum waarop de herziening moet 
worden uitgevoerd, vermenigvuldigd met de verhouding tussen het nominale 
bedrag dat het pensioen oorspronkelijk zou hebben bereikt indien het was 
vastgesteld rekening houdend met de bepalingen van de artikelen 5, 49, 51 en 
71 en het oorspronkelijke nominale bedrag; daarbij moeten deze laatste twee 
bedragen naar behoren omgezet worden naar het spilindexcijfer 138,01. Voor 
deze omzetting wordt toepassing gemaakt van de bepalingen van artikel 10, § 
1, tweede lid, van de wet van 2 januari 1990 houdende tijdelijke toekenning van 
een pensioencomplement aan sommige gepensioneerden van de openbare 
sector. 

 
 § 3. De aanvraag tot herziening heeft uitwerking de eerste dag van de maand vol-

gend op die gedurende welke zij wordt ingediend. Indien zij wordt ingediend vóór het 
einde van de zesde maand volgend op die gedurende welke deze wet in het Bel-
gisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, heeft zij evenwel uitwerking op 1 januari 
2003. 

 
 § 4. De herziening ingevolge de door de artikelen 5 en 51 aangebrachte wijzigingen 

wordt slechts uitgevoerd indien ten minste één volledige maand diplomabonificatie 



© PDOS – mei 2006 - 7 - 
Wet van 3 februari 2003 

niet werd toegekend omwille van diensten gepresteerd tijdens de studies die in 
aanmerking worden genomen voor het pensioen in de openbare sector. 

 
Art. 87 Voor de toepassing van artikel 4, § 3, van de wet van 15 mei 1984 houdende maat-

regelen tot harmonisering in de pensioenregelingen wordt het overlevingspensioen 
toegekend voor de uitoefening van een hoofdambt in de zin van artikel 4, § 2, derde 
lid, van die wet indien de overleden echtgenoot een pensioen genoot bedoeld in arti-
kel 118, § 2, 2°, 3° of 4°, van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse 
bepalingen, of aanspraak had kunnen maken op zo een pensioen als hij niet overle-
den was voor de ingangsdatum ervan, beschouwd als een overlevingspensioen toe-
gekend voor de uitoefening van een bijambt. 

 
 In afwijking van artikel 7, § 3, tweede lid, van de wet van 5 april 1994 houdende re-

geling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten 
voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsin-
komen, wordt het in het eerste lid bedoelde overlevingspensioen geschorst indien de 
in artikel 7, §§ 1 en 2, bepaalde bedragen overschreden worden. 

 
Art. 88 Artikel 78, vierde lid, van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepa-

lingen wordt aangevuld als volgt : 
 
 " Het ambt uitgeoefend tussen 1 januari 1996 en 31 december 2002 en bezoldigd 

overeenkomstig een geldelijk statuut waarin geen onderscheid meer wordt gemaakt 
tussen een bezoldiging als hoofdambt en een bezoldiging als bijambt, wordt geacht 
als hoofdambt te zijn verstrekt indien het, op basis van het laatst toepasselijk gelde-
lijk statuut waarin voornoemd onderscheid wel nog wordt gemaakt, als hoofdambt 
zou bezoldigd geweest zijn." 

 
Art. 89 Artikel 53 is eveneens van toepassing op de op de ingangsdatum van dat artikel 

lopende pensioenen. 
 
Art. 90 De toepassing van artikel 59, § 2, 3°, van de wet van 24 december 1976 betreffende 

de budgettaire voorstellen 1976-1977 mag niet tot gevolg hebben dat sommen die 
ten onrechte werden betaald vóór de eerste dag van de zesde maand die de inwer-
kingtreding van artikel 54 voorafgaat en die verjaard waren op basis van de bepalin-
gen zoals ze luidden vóór de wijziging ervan door artikel 54, worden teruggevorderd. 

 
Art. 91 Voor huwelijken die werden aangegaan vóór de inwerkingtreding van de artikelen 69 

en 73, blijft de termijn van 13 maanden bepaald in de artikelen 3, § 2, eerste lid, en 
15bis, eerste lid, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonise-
ring in de pensioenregelingen zoals ze luidden vóór hun wijziging door de artikelen 
69 en 73, van toepassing. 

 
 Artikel 69 is niet van toepassing op de op de ingangsdatum van dat artikel lopende 

overlevingspensioenen die werden geschorst omwille van een nieuw huwelijk en 
waarvan de betaling werd hervat ten gevolge van een echtscheiding. 

 
 HOOFDSTUK XI. Inwerkingtreding 
 
Art. 92 Deze wet treedt in werking op 1 januari 2003. 
 
 In afwijking van het eerste lid : 
 
 1° ... 
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 2° ... 
 
 3° ... 
 
 4° heeft artikel 87 uitwerking van 1 juli 1991 tot 31 december 2002; 
 
 5° hebben de artikelen ... en 18 uitwerking met ingang van 1 oktober 1991; 
 
 6° ... 
 
 7° hebben de artikelen ... en 79 uitwerking met ingang van 1 januari 1994; 
 
 8° heeft artikel 88 uitwerking van 1 januari 1996 tot 31 december 2002; 
 
 9° heeft artikel 81 uitwerking met ingang van 1 januari 1997; 
 
 10° ... 
 
 11° ... 
 
 12° ... 
 
 13° ... 
 
 14° ... 
 
 15° De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van afdeling 1 van hoofdstuk 

VIII. (2) 
 
                                                 
1  Zie K.B. van 5 juni 2004 (B.S. 24 juni - tweede uitgave). 
2  Deze datum werd vastgesteld op 1 augustus 2002 bij het K.B. van 17 maart 2003 (B.S. 31 maart, 

eerste uitgave). 



 

© PDOS – maart 2010  

Wet van 10 februari 2003  
(Staatsblad 27 maart) 
 
tot regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en 
die van instellingen van internationaal publiek recht. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart). 
 
 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied 
 
Art. 1 Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bepaald in art. 78 van de Grondwet. 
 
Art. 2 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan : 
 
 1° onder "instelling" : de gemeenschapsinstellingen en de voor de toepassing van 

het statuut van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen daarmee gelijkgestelde organen. 

 
 Als instellingen worden ook beschouwd de instellingen met gemeenschapskarakter 

waarvan de pensioenregeling het recht verleent : 
 
 a) aan de ambtenaar die of het tijdelijk personeelslid dat in dienst is getreden bij 

de instelling nadat pensioenrechten werden opgebouwd op basis van een in 
België uitgeoefende beroepsactiviteit, om te vragen dat aan de instelling een 
bedrag wordt overgedragen dat overeenstemt met de afkoopwaarde van de op 
basis van die activiteit opgebouwde rustpensioenrechten; 

 
 b) aan de ambtenaar die of het tijdelijk personeelslid dat zijn diensten bij de instel-

ling heeft beëindigd om een beroepsactiviteit in België uit te oefenen, om te 
vragen dat aan het pensioenstelsel waarin op basis van die activiteit pensioen-
rechten worden opgebouwd, een bedrag dat overeenstemt met de actuariële 
tegenwaarde of met de afkoopwaarde van zijn rustpensioenrechten ten laste 
van de pensioenregeling van de instelling wordt overgedragen; 

 
 2° onder "ambtenaar" : elke persoon die onder de in het statuut van de instelling 

bepaalde voorwaarden werd benoemd in een permanent ambt in de instelling 
door een geschreven akte van de overheid die bij de instelling is bekleed met 
benoemingsbevoegdheid; 

 
 3° onder "tijdelijk personeelslid" : het tijdelijk personeelslid bedoeld in artikel 2 a), 

2 c) en 2 d) van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsle-
den van de Europese Gemeenschappen vastgesteld door artikel 3 van de ver-
ordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad van 29 februari 1968 
of in gelijksoortige bepalingen in het statuut van een andere instelling; 

 
 4° onder "administratie" : de Pensioendienst voor de overheidssector, de Rijks-

dienst voor Pensioenen, de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid en het 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen; 

 
 5° onder "Dienst" : de Rijksdienst voor Pensioenen; 
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 6° onder "pensioen" : de pensioenen, renten en persoonlijke voordelen bedoeld in 
artikel 3, § 1, alsook elke als zodanig geldende uitkering. 

 
Art. 3 § 1. Deze wet is van toepassing op de personen die op basis van hun beroepsactivi-

teit rechten hebben opgebouwd op : 
 
 1° een rustpensioen bedoeld in artikel 38 van de wet van 5 augustus 1978 hou-

dende economische en budgettaire hervormingen; 
 
 2° een rustpensioen ten laste van de pensioenregeling voor werknemers toege-

kend met toepassing van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, van 
de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor 
werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie 
van het algemeen welvaartspeil en van het koninklijk besluit van 23 december 
1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaar-
heid van de wettelijke pensioenstelsels; 

 
 3° een rustpensioen ten laste van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid 

toegekend met toepassing van de wet van 17 juli 1963 betreffende de Over-
zeese sociale zekerheid; 

 
 4° een rustpensioen ten laste van de pensioenregeling voor zelfstandigen inge-

steld door het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het 
rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, door de wet van 15 mei 1984 
houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen en door het 
koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel van de 
zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leef-
baarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet 
van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot 
deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie; 

 
 5° een rustpensioen ten laste van de algemene begroting van de Europese Ge-

meenschappen of ten laste van de pensioenregeling van een andere instelling. 
 
 § 2. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de be-

palingen van deze wet, vanaf de datum die Hij vaststelt, toepasselijk maken op an-
dere instellingen van internationaal publiek recht dan die bedoeld in artikel 2, 1°. In 
dat geval kan Hij de termijn vaststellen binnen welke de in artikel 5 bedoelde aan-
vraag die werd ingediend bij die instellingen, moet toekomen bij de Dienst. Boven-
dien kan Hij, met inachtneming van de principes vervat in deze wet, overgangsmaat-
regelen vaststellen zowel voor de ambtenaren of de gewezen ambtenaren die bij die 
instellingen in dienst zijn getreden vóór de datum waarop deze wet op hen toepasse-
lijk werd, als voor de rechtverkrijgenden van die ambtenaren. (1) (2) (3) (4) 

 
 HOOFDSTUK II. Sociaal verzekerden die in dienst treden bij een instelling 
 
Art. 4 § 1. De ambtenaar die of het tijdelijk personeelslid dat, na rechten opgebouwd te 

hebben op een of meerdere pensioenen bedoeld in artikel 3, § 1, 1° tot en met 4°, in 
dienst is getreden bij een instelling mag, op voorwaarde dat die instelling akkoord 
gaat, vragen dat de overeenkomstig artikel 7 vastgestelde bedragen, uit hoofde van 
zijn aansluiting bij die pensioenregelingen voor de periode vóór zijn indiensttreding 
bij de instelling, worden overgedragen aan die instelling of aan haar pensioenfonds. 

 



© PDOS – maart 2010 - 3 - 
Wet van 10 februari 2003 

 Het eerste lid is ook van toepassing op het tijdelijk personeelslid dat ambtenaar is 
geworden en dat, met toepassing van artikel 42 van de regeling die van toepassing 
is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen vastgesteld 
door artikel 3 van de verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad 
van 29 februari 1968 of van een gelijksoortige bepaling in het statuut van een andere 
instelling, het behoud had bekomen van zijn rechten op een pensioen bedoeld in ar-
tikel 3, § 1, 1° tot en met 4°. 

 
 § 2. Voor de ambtenaar die of het tijdelijk personeelslid dat, vóór zijn indiensttreding 

bij een instelling, gelijktijdig of achtereenvolgens rechten heeft opgebouwd op meer-
dere pensioenen bedoeld in artikel 3, § 1, 1° tot en met 4°, geldt de aanvraag tot 
overdracht voor een van die pensioenen automatisch als aanvraag tot overdracht 
voor de andere pensioenen. 

 
 § 3. De ambtenaar die, gedurende een periode van detachering bedoeld in artikel 

37, eerste lid, punt b), tweede streepje van het statuut van de ambtenaren van de 
Europese Gemeenschappen vastgesteld door artikel 3 van de verordening (EEG, 
Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad van 29 februari 1968 of gedurende een pe-
riode van verlof wegens redenen van persoonlijke aard bedoeld in artikel 40 van dat 
statuut of in gelijksoortige bepalingen in het statuut van een andere instelling, geen 
rechten meer opbouwt in de regeling van de instelling maar in een van de pensioen-
regelingen bedoeld in artikel 3, § 1, 1° tot en met 4° en die later zijn dienst bij de in-
stelling hervat, kan enkel een aanvraag tot overdracht indienen voor deze laatste pe-
riode. 

 
Art. 5 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art 67. 
 
 § 1. De in artikel 4 bedoelde aanvraag dient ingediend te worden bij de instelling 

onder de voorwaarden en binnen de termijnen bepaald door de instelling. 
 
 § 2. In geval van overlijden van de ambtenaar of van het tijdelijk personeelslid vóór 

het verstrijken van de termijn waarbinnen de aanvraag tot overdracht kon worden in-
gediend, kunnen de rechtverkrijgenden de aanvraag indienen onder de voorwaarden 
en binnen de termijnen bepaald door de instelling. 

 
 Wanneer er verschillende rechtverkrijgenden zijn, dient de in het eerste lid bedoelde 

aanvraag te worden ingediend door alle rechtverkrijgenden. 
 
 § 3. Elke door de instelling ontvankelijk geachte aanvraag wordt door de instelling 

overgezonden aan de Dienst, vergezeld van een document dat het akkoord van de 
instelling bevat. 

 
 § 4. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Voor de ambtenaar die of het tijdelijk personeelslid dat, vóór zijn indiensttreding bij 

een instelling, onderworpen is geweest aan een van de pensioenregelingen bedoeld 
in artikel 3, § 1, 1°, 3° of 4°, zendt de Dienst de aanvraag en het document dat het 
akkoord van de instelling bevat, over aan elke andere betrokken administratie. Deze 
overzending dient te gebeuren binnen de maand volgend op de datum waarop de in 
§ 3 bedoelde aanvraag is toegekomen bij de Dienst. 

 
 Indien de ambtenaar of het tijdelijk personeelslid rechten heeft opgebouwd op een in 

artikel 3, § 1, 1° bedoeld pensioen dat niet door de Pensioendienst voor de over-
heidssector wordt beheerd, zendt deze Pensioendienst de aanvraag en het docu-
ment dat het akkoord van de instelling bevat, over aan elk van de openbare besturen 
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of openbare instellingen in wier pensioenregeling het personeelslid rechten op een 
dergelijk pensioen heeft opgebouwd. 

 
 § 5. Zolang de in artikel 4 bepaalde aanvraag tot overdracht niet onherroepelijk is 

geworden met toepassing van artikel 9, mag de ambtenaar of het tijdelijk perso-
neelslid, mits akkoord van de instelling, zijn aanvraag intrekken. Deze intrekking is 
definitief en geldt automatisch voor alle in artikel 3, § 1, 1° tot en met 4° bedoelde 
pensioenen. 

 
Art. 6 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 In geval van toepassing van artikel 5, § 4, eerste lid, berekent elk van de administra-

ties waaraan de aanvraag tot overdracht door de Dienst werd overgezonden, het 
bedrag dat, wat haar betreft, dient te worden overgezonden aan de instelling. 

 
 Hetzelfde geldt voor elk van de openbare besturen of openbare instellingen waaraan 

de aanvraag, met toepassing van artikel 5, § 4, tweede lid, door de Pensioendienst 
voor de overheidssector werd overgezonden. 

 
Art. 7 § 1. Voor een beroepsactiviteit op basis waarvan de ambtenaar of het tijdelijk perso-

neelslid rechten heeft opgebouwd op een pensioen bedoeld in artikel 3, § 1, 1°, wor-
den de met toepassing van artikel 4 over te dragen bedragen gevormd door de bij-
dragen die worden berekend op basis van de wedden waarop de verplichte afhou-
ding bepaald in de artikelen 60 of 62 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatre-
gelen tot harmonisering in de pensioenregelingen toegepast is. 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid worden de bijdragevoeten respectievelijk vast-

gesteld op 16,36 pct. voor de periode na 30 september 1983, op 15,86 pct. voor de 
periode begrepen tussen 1 mei 1982 en 30 september 1983 en op 15,36 pct. voor 
de periode vóór 1 mei 1982. 

 
 Ingeval de bijdragevoeten bepaald bij artikel 38, § 2, 1° en § 3, 1° van de wet van 29 

juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werk-
nemers, worden gewijzigd, wordt de in het tweede lid bepaalde bijdragevoet dien-
overeenkomstig aangepast. 

 
 Met een in het eerste lid bepaalde beroepsactiviteit wordt gelijkgesteld die welke 

aanleiding geeft tot de toepassing van artikel 1 van de wet van 5 augustus 1968 tot 
vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare 
sector en die van de privé-sector. 

 
 Met een in het eerste lid bepaalde beroepsactiviteit wordt eveneens gelijkgesteld die 

welke in de overheidssector werd uitgeoefend onmiddellijk vóór de indiensttreding bij 
de instelling maar die reeds aanleiding heeft gegeven tot de toepassing van de arti-
kelen 4 en 6 van voormelde wet van 5 augustus 1968. In dat geval worden de op 
basis daarvan gestorte bedragen terugbetaald aan de pensioenregeling waaraan be-
trokkene oorspronkelijk was onderworpen. 

 
 Geen enkele overdracht van bijdragen wordt uitgevoerd voor : 
 
 1° de tijdsbonificaties toegekend voor diensttijd en perioden die ertoe leiden dat 

deze diensttijd en perioden voor meer dan hun enkelvoudige duur in aanmer-
king worden genomen; 

 
 2° de perioden van militaire dienstplicht; 
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 3° de diplomabonificaties; 
 
 4° de niet bezoldigde verlofperioden; 
 
 5° de perioden van terbeschikkingstelling waarvoor geen enkele wachtwedde 

werd ontvangen. 
 
 § 2. Voor een beroepsactiviteit op basis waarvan de ambtenaar of het tijdelijk perso-

neelslid rechten heeft opgebouwd op een pensioen bedoeld in artikel 3, § 1, 2°, wor-
den de met toepassing van artikel 4 over te dragen bedragen gevormd door de bij-
dragen die worden berekend op basis van de elementen vermeld op de individuele 
rekening van de werknemer voor de perioden van activiteit en van non-activiteit 
waarvoor bijdragen werden betaald of overgedragen. 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid worden de bijdragevoeten respectievelijk vast-

gesteld op 16,36 pct. voor de periode na 30 september 1983, op 15,86 pct. voor de 
periode begrepen tussen 1 mei 1982 en 30 september 1983 en op 15,36 pct. voor 
de periode vóór 1 mei 1982. 

 
 Ingeval de bijdragevoeten bepaald bij artikel 38, § 2, 1° en § 3, 1° van de wet van 29 

juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werk-
nemers, worden gewijzigd, wordt de in het tweede lid bepaalde bijdragevoet dien-
overeenkomstig aangepast. 

 
 Met een in het eerste lid bepaalde beroepsactiviteit wordt gelijkgesteld die welke 

werd uitgeoefend bij een openbaar bestuur of een openbare instelling waartoe be-
trokkene niet meer behoorde bij zijn indiensttreding bij een instelling en die aanlei-
ding geeft tot de toepassing van de artikelen 4 en 6 van voormelde wet van 5 augus-
tus 1968. 

 
 § 3. Voor een beroepsactiviteit op basis waarvan de ambtenaar of het tijdelijk perso-

neelslid rechten heeft opgebouwd op een pensioen bedoeld in artikel 3, § 1, 3°, wor-
den de over te dragen bedragen gevormd door de bijdragen bestemd voor het Pen-
sioenfonds en het Solidariteits- en perequatiefonds met toepassing van de artikelen 
17 en 18 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid. 

 
 § 4. Voor een beroepsactiviteit op basis waarvan de ambtenaar of het tijdelijk perso-

neelslid rechten heeft opgebouwd op een in artikel 3, § 1, 4° bedoeld pensioen, wor-
den de over te dragen bedragen gevormd : 

 
 a) voor de periode vóór 1 januari 1984, door het gedeelte van de bijdragen dat 

heeft gediend voor de vorming van de in artikel 37, § 1 van voormeld koninklijk 
besluit nr. 72 bedoelde renten; 

 
 b) voor de periode begrepen tussen 1 januari 1984 en 31 december 1996, door 

het gedeelte van de bijdragen bestemd voor de pensioensector die werden ge-
stort aan een sociale verzekeringskas krachtens het koninklijk besluit nr. 38 
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen; 

 
 c) voor de periode na 31 december 1996, door 60 pct. van de bijdragen die wor-

den gestort aan een sociale verzekeringskas krachtens voormeld koninklijk be-
sluit nr. 38, met uitsluiting van de werkingskosten bepaald in artikel 20, § 4 van 
datzelfde koninklijk besluit. Dat percentage kan, bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad, worden gewijzigd door de Koning in functie van de 
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evolutie van de uitgaven inzake pensioenuitkeringen. Deze wijziging kan 
slechts om de drie (vier) jaar plaats hebben en ten vroegste op 1 januari van 
het vierde jaar volgend op de datum van inwerkingtreding van deze wet. 

 
 § 5. Bij de met toepassing van de §§ 1, 2 en 4 over te dragen bedragen worden ge-

voegd die welke voortkomen uit vrijwillige stortingen bestemd om bepaalde perioden 
voor een in artikel 3, § 1, 1°, 2° of 4° bedoeld pensioen te valideren, met uitzonde-
ring van de vrijwillige stortingen bestemd voor de validering van perioden die zijn ge-
legen na de indiensttreding bij de instelling. De bedragen die voortkomen uit deze 
laatste stortingen, verhoogd met samengestelde interest berekend zoals bepaald in 
§ 6, vierde lid, worden aan betrokkene terugbetaald. 

 
 § 6. De in uitvoering van de §§ 1 en 2 over te dragen bedragen worden verhoogd 

met samengestelde interest waarvan de rentevoet wordt vastgesteld op 3,5 pct. per 
jaar. Deze interest begint te lopen op 1 juli van het kalenderjaar waarop deze bedra-
gen betrekking hebben en is verschuldigd tot de laatste dag van het semester waarin 
het totaal over te dragen bedrag overeenkomstig artikel 8, § 3 is meegedeeld aan de 
ambtenaar of het tijdelijk personeelslid. 

 
 In afwijking van het eerste lid, brengen, indien de beroepsactiviteit die recht geeft op 

een pensioen in een van de in de §§ 1 of 2 bedoelde pensioenregelingen niet werd 
aangevat op 1 januari, de over te dragen bedragen die betrekking hebben op het 
eerste jaar beroepsactiviteit slechts de in dat lid bepaalde interest op vanaf 1 januari 
van het kalenderjaar dat volgt op datgene waarin de activiteit werd aangevat. 

 
 De in uitvoering van de §§ 3 en 4 over te dragen bedragen worden verhoogd met 

samengestelde interest waarvan de rentevoet wordt vastgesteld op 3,5 pct. per jaar. 
Deze interest begint te lopen de eerste dag van het semester dat volgt op datgene 
waarin de bijdragen werden gestort en is verschuldigd tot de laatste dag van het se-
mester waarin het totaal over te dragen bedrag overeenkomstig artikel 8, § 3 is 
meegedeeld aan de ambtenaar of het tijdelijk personeelslid. 

 
 De over te dragen bedragen die betrekking hebben op in § 5 bedoelde vrijwillige 

stortingen worden verhoogd met samengestelde interest waarvan de rentevoet wordt 
vastgesteld op 3,5 pct. per jaar. Deze interest begint te lopen vanaf 1 januari van het 
kalenderjaar dat volgt op datgene waarin de vrijwillige stortingen werden uitgevoerd 
en is verschuldigd tot de laatste dag van het semester waarin het totaal over te dra-
gen bedrag overeenkomstig artikel 8, § 3 is meegedeeld aan de ambtenaar of het 
tijdelijk personeelslid. 

 
 De Koning kan de in het eerste, derde en vierde lid bepaalde samengestelde rente-

voeten wijzigen overeenkomstig de evolutie van de rentevoeten van de markt. 
 
Art. 8 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 § 1. Elke andere administratie dan de Dienst deelt aan deze laatste het wat haar 

betreft definitief over te dragen bedrag mee alsook de perioden van beroepsactiviteit 
waarvoor de overdracht wordt uitgevoerd. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Elk openbaar bestuur of elke openbare instelling waaraan de aanvraag, met toepas-

sing van artikel 5, § 4, tweede lid, door de Pensioendienst voor de overheidssector 
werd overgezonden, deelt aan die Pensioendienst de in § 1 bedoelde elementen 
mee. Deze Pensioendienst deelt die elementen mee aan de Dienst. 



© PDOS – maart 2010 - 7 - 
Wet van 10 februari 2003 

 
 § 3. Op basis van de in de §§ 1 en 2 bedoelde mededelingen alsook van de elemen-

ten eigen aan de in artikel 3, § 1, 2° bedoelde pensioenregeling deelt de Dienst aan 
de ambtenaar of aan het tijdelijk personeelslid het totale bedrag mee dat aan de in-
stelling zal worden overgedragen. Deze mededeling dient uitgevoerd te worden bin-
nen de vier maanden volgend op de datum waarop de aanvraag tot overdracht bij de 
Dienst is toegekomen. 

 
 § 4. Het overeenkomstig § 3 meegedeelde bedrag wordt definitief zodra de ambte-

naar of het tijdelijk personeelslid aan de Dienst zijn akkoord over het bedrag geeft. 
 
 Bij gebrek aan een in § 5, eerste lid bedoelde administratieve betwisting binnen de 

drie maanden die volgen op de mededeling, wordt het bedrag definitief op het einde 
van deze termijn. 

 
 In geval van een in § 5, eerste lid bedoelde administratieve betwisting wordt het be-

drag definitief vanaf de in het tweede lid bedoelde datum indien de nieuwe medede-
ling de vorige mededeling bevestigt. Indien de oorspronkelijke mededeling wordt 
gewijzigd, wordt het bedrag definitief vanaf het ogenblik dat de ambtenaar of het tij-
delijk personeelslid aan de Dienst zijn akkoord over het bedrag van die nieuwe me-
dedeling geeft. Bij gebrek aan een administratieve betwisting binnen de drie maan-
den die volgen op de nieuwe mededeling, wordt het bedrag van die nieuwe medede-
ling definitief op het einde van deze laatste termijn. 

 
 Indien een vordering wordt ingesteld overeenkomstig § 5, tweede lid, wordt het over 

te dragen bedrag pas definitief vanaf het ogenblik waarop een in kracht van gewijsde 
gegane beslissing is genomen die het met toepassing van artikel 8, § 3 meegedeel-
de totaal over te dragen bedrag wijzigt. 

 
 § 5. Elke betwisting betreffende het in § 3 bedoelde totaal over te dragen bedrag 

moet bij de Dienst worden ingediend binnen de drie maanden die volgen op die van 
de mededeling. De ten gevolge van een betwisting genomen beslissing geeft aanlei-
ding tot een nieuwe mededeling door de Dienst. 

 
 Indien de onenigheid voortduurt, kan een vordering bij de bevoegde rechtbank wor-

den ingeleid uiterlijk binnen drie maanden die volgen op de datum van de nieuwe 
mededeling. 

 
 § 6. De Dienst deelt aan de instelling het definitief over te dragen bedrag mee. Deze 

mededeling wordt uitgevoerd binnen de maand volgend op die waarin het bedrag 
met toepassing van § 4 definitief is geworden. 

 
Art. 9 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 § 1. De aanvraag tot overdracht wordt onherroepelijk op de datum waarop de Dienst 

van de instelling de definitieve bevestiging ontvangt van de aanvraag tot overdracht 
ingediend door de ambtenaar of het tijdelijk personeelslid. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De Dienst brengt de administraties alsook de openbare besturen en de openbare 

instellingen waaraan de aanvraag, met toepassing van artikel 5, § 4, tweede lid, door 
de Pensioendienst voor de overheidssector werd overgezonden, op de hoogte van 
de datum waarop de aanvraag tot overdracht onherroepelijk is geworden. Deze in-
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lichting wordt meegedeeld binnen de maand volgend op die waarin de Dienst de in § 
1 bedoelde bevestiging heeft ontvangen. 

 
Art. 10 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Elke andere administratie dan de Dienst alsook elk van de openbare besturen of 

openbare instellingen waaraan de aanvraag, met toepassing van artikel 5, § 4, 
tweede lid, door de Pensioendienst voor de overheidssector werd overgezonden, 
stort de overeenkomstig artikel 7 vastgestelde bedragen aan de Dienst. 

 
Art. 11 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67 
 
 De in artikel 10 bepaalde stortingen dienen bij de Dienst toe te komen uiterlijk de 

laatste dag van de vierde maand volgend op de datum waarop de administraties of 
de openbare besturen en openbare instellingen waaraan de aanvraag, met toepas-
sing van artikel 5, § 4, tweede lid, door de Pensioendienst voor de overheidssector 
werd overgezonden, door de Dienst op de hoogte werden gebracht van het feit dat 
de aanvraag tot overdracht met toepassing van artikel 9, § 1 onherroepelijk is ge-
worden. 

 
 § 2. De Dienst draagt het in artikel 8, § 3 bedoelde totaal definitief bedrag over aan 

de instelling uiterlijk de laatste dag van de zesde maand volgend op deze waarin de 
aanvraag tot overdracht met toepassing van artikel 9, § 1 onherroepelijk is gewor-
den. 

 
Art. 12 Onverminderd de toepassing van de bepalingen van artikel 14 gelden, vanaf de da-

tum van overdracht, voor de pensioenregelingen bedoeld in artikel 3, § 1, 1° tot en 
met 4°, ten aanzien van de ambtenaar of het tijdelijk personeelslid en hun rechtver-
krijgenden, geen verplichtingen wegens pensioenrechten die de ambtenaar of het 
tijdelijk personeelslid had verkregen voor het tijdvak vóór zijn indiensttreding bij de 
instelling, zelfs indien die regelingen weer toepasselijk worden of er wederom bij 
wordt aangesloten. 

 
 Deze verplichtingen blijven nochtans bestaan ten aanzien van de uit de echt ge-

scheiden echtgenoot die op de datum waarop de overdracht wordt uitgevoerd, reeds 
een pensioen ten laste van een in artikel 3, § 1, 2° tot en met 4° bedoelde pensioen-
regeling geniet dat geheel of gedeeltelijk uit de in het eerste lid bedoelde be-
roepsloopbaan voortvloeit. 

 
Art. 13 Indien de ambtenaar of het tijdelijk personeelslid reeds een pensioen ten laste van 

een in artikel 3, § 1, 1° tot en met 4° bedoelde pensioenregeling geniet, wordt de 
overdracht afhankelijk gesteld van de voorafgaande terugbetaling van alle sommen 
die op om het even welke grond werden verleend ten laste van die pensioenregelin-
gen, verhoogd met samengestelde interest waarvan de rentevoet wordt vastgesteld 
op 3,5 pct. Deze interest begint te lopen op 1 juli van het kalenderjaar waarin deze 
bedragen werden vereffend en is verschuldigd tot de laatste dag van het semester 
dat de terugbetaling voorafgaat. 

 
 In afwijking van het eerste lid brengen, indien het pensioen niet is ingegaan op 1 

januari, de terug te betalen bedragen die betrekking hebben op het jaar waarin het 
pensioen ingaat, slechts de in dat lid bepaalde interest op vanaf 1 januari van het ka-
lenderjaar dat volgt op datgene waarin het pensioen is ingegaan. 
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 HOOFDSTUK III. Sociaal verzekerden van een instelling die sociaal verzeker-
den van een Belgische pensioenregeling worden 

 
Art. 14 De ambtenaar die of het tijdelijk personeelslid dat zijn activiteiten bij een instelling 

beëindigt om een nieuwe beroepsactiviteit uit te oefenen op basis waarvan rechten 
op een in artikel 3, § 1, 1° tot en met 4° bedoeld pensioen worden opgebouwd, mag, 
ten titel van zijn aansluiting bij de pensioenregeling van de instelling en volgens de 
voorwaarden, nadere regels en termijnen vastgesteld door de instelling, de over-
dracht vragen naar de pensioenregeling waarin pensioenrechten op basis van de 
uitoefening van die nieuwe beroepsactiviteit worden opgebouwd, van : 

 
 a) hetzij de actuariële tegenwaarde van de pensioenrechten die de ambtenaar of 

het tijdelijk personeelslid heeft opgebouwd in de pensioenregeling van de in-
stelling; 

 
 b) hetzij de afkoopwaarde die overeenstemt met de voor de ambtenaar of het 

tijdelijk personeelslid gestorte bijdragen in de pensioenregeling van de instel-
ling. 

 
Art. 15 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De in artikel 14 bedoelde aanvraag dient, op straffe van verval, ingediend te worden, 

bij een ter post aangetekende brief, binnen zes maanden die volgen op de aanvang 
van de nieuwe beroepsactiviteit. Deze aanvraag dient ingediend te worden bij de 
administratie die de pensioenregeling beheert waarin de gewezen ambtenaar of het 
gewezen tijdelijk personeelslid pensioenrechten opbouwt. 

 
 In geval van uitoefening van een beroepsactiviteit op basis waarvan de gewezen 

ambtenaar of het gewezen tijdelijk personeelslid rechten opbouwt op een in artikel 3, 
§ 1, 1° bedoeld pensioen dat niet door de Pensioendienst voor de overheidssector 
wordt beheerd, moet de aanvraag gericht worden aan het openbaar bestuur of de 
openbare instelling die de werkgever is van betrokkene. 

 
Art. 16 In geval van overlijden van de gewezen ambtenaar of het gewezen tijdelijk perso-

neelslid vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de aanvraag tot overdracht 
kon worden ingediend, kunnen de rechtverkrijgenden de aanvraag indienen vóór het 
verstrijken van de in artikel 15 bepaalde termijn. 

 
 Wanneer er verschillende rechtverkrijgenden zijn, dient de in het eerste lid bedoelde 

aanvraag te worden ingediend door alle rechtverkrijgenden. 
 
Art. 17 Elke ontvankelijk geachte aanvraag wordt aan de instelling overgezonden binnen 

drie maanden na haar ontvangst hetzij door de administratie, hetzij door het open-
baar bestuur of de openbare instelling bedoeld in artikel 15, tweede lid. 

 
Art. 18 De instelling berekent het bedrag dat met toepassing van artikel 14 wordt overge-

dragen aan de administratie of aan het openbaar bestuur of de openbare instelling 
bedoeld in artikel 15, tweede lid. Dat bedrag wordt verhoogd met samengestelde in-
terest waarvan de rentevoet wordt vastgesteld op 3,5 pct. per jaar. Die interest be-
gint te lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de beëindiging van de 
diensten bij de instelling en is verschuldigd tot en met de laatste dag van de zesde 
maand volgend op die waarin de aanvraag werd ingediend. Die interest is niet ver-
schuldigd als het over te dragen bedrag wordt bijgesteld op het ogenblik van de 
overdracht. 
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Art. 19 De instelling deelt het uit de toepassing van artikel 18 voortkomende bedrag mee 
hetzij aan de administratie, hetzij aan het openbaar bestuur of de openbare instelling 
bedoeld in artikel 15, tweede lid. 

 
Art. 20 § 1. Voor de gewezen ambtenaar die of het gewezen tijdelijk personeelslid dat pen-

sioenrechten opbouwt in een in artikel 3, § 1, 1° bedoelde pensioenregeling, wordt 
het aantal jaren dienst dat in die pensioenregeling in aanmerking kan worden geno-
men, berekend overeenkomstig de in § 2 bepaalde nadere regels. 

 
 § 2. Het door de instelling overgedragen bedrag wordt omgezet in een fictieve rente 

overeenkomstig de nadere regels bepaald in de artikelen 1 en 2 van het koninklijk 
besluit van 24 maart 1994 houdende diverse wijzigingen in de regeling inzake pensi-
oenen van de openbare sector. 

 
 Het aantal jaren dienst dat in aanmerking kan worden genomen voor de pensioenbe-

rekening, wordt bekomen door de in het eerste lid bedoelde fictieve rente te delen 
door het bedrag van een pensioenannuïteit vastgesteld op basis van de brutojaar-
wedde die in aanmerking wordt genomen voor de pensioenberekening en die door 
de gewezen ambtenaar of het gewezen tijdelijk personeelslid wordt ontvangen bij het 
begin van zijn activiteit, alsook op basis van het tantiëme 1/60. Dat aantal jaren 
wordt uitgedrukt met twee decimalen. 

 
Art. 21 Voor de berekening van het pensioen van de gewezen ambtenaar die of van het 

gewezen tijdelijk personeelslid dat pensioenrechten opbouwt in de in artikel 3, § 1, 2° 
bedoelde pensioenregeling, worden de jaarlijkse brutobezoldigingen verdiend bij de 
instelling en de perioden waarop zij betrekking hebben, meegedeeld aan de Dienst. 

 
 Het bedrag van de pensioenrechten wordt berekend overeenkomstig de wetgeving 

inzake een in artikel 3, § 1, 2° bedoeld pensioen. 
 
Art. 22 Voor de gewezen ambtenaar die of het gewezen tijdelijk personeelslid dat pensioen-

rechten opbouwt in een in artikel 3, § 1, 3° bedoelde pensioenregeling, wordt het 
door de instelling overgedragen bedrag gelijkgesteld met de storting van een éénma-
lige premie ter verrekening van het voordeel van ouderdoms- en overlevingsuitkerin-
gen volgens de nadere regels bepaald in artikel 63 van de wet van 17 juli 1963 be-
treffende de Overzeese sociale zekerheid. 

 
Art. 23 § 1. Voor de gewezen ambtenaar die of het gewezen tijdelijk personeelslid dat pen-

sioenrechten opbouwt in de in artikel 3, § 1, 4° bedoelde pensioenregeling, is de pe-
riode die in die pensioenregeling in aanmerking kan worden genomen, deze gedu-
rende welke pensioenrechten werden opgebouwd in de regeling van de instelling. 

 
 § 2. Het bedrag van de pensioenrechten wordt berekend overeenkomstig de in arti-

kel 3, § 1, 4° bedoelde pensioenwetgeving. 
 
Art. 24 Hetzij de administratie, hetzij het openbaar bestuur of de openbare instelling bedoeld 

in artikel 15, tweede lid deelt aan de gewezen ambtenaar of het gewezen tijdelijk 
personeelslid alle gegevens mee die in aanmerking zullen genomen worden voor de 
berekening van het pensioen in de Belgische pensioenregeling. 

 
Art. 25 Zolang de in artikel 14 bepaalde aanvraag tot overdracht niet onherroepelijk is ge-

worden met toepassing van artikel 26, mag de gewezen ambtenaar of het gewezen 
tijdelijk personeelslid zijn aanvraag tot overdracht intrekken. Die intrekking is defini-
tief. 
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Art. 26 De aanvraag tot overdracht wordt onherroepelijk op de datum waarop de instelling 
hetzij van de administratie, hetzij van het openbaar bestuur of van de openbare in-
stelling bedoeld in artikel 15, tweede lid, de definitieve bevestiging ontvangt van de 
aanvraag tot overdracht ingediend door de gewezen ambtenaar of het gewezen tij-
delijk personeelslid nadat deze laatste zijn akkoord heeft gegeven over de gegevens 
die hem overeenkomstig artikel 24 werden meegedeeld. 

 
Art. 27 De inaanmerkingneming van de jaren dienst waarvoor de overdracht wordt gevraagd 

met toepassing van artikel 14 in een in artikel 3, § 1, 1° tot en met 4° bedoelde pen-
sioenregeling wordt afhankelijk gesteld van de werkelijke overdracht door de instel-
ling van het met toepassing van artikel 19 meegedeelde bedrag hetzij aan de admi-
nistratie, hetzij aan het openbaar bestuur of de openbare instelling bedoeld in artikel 
15, tweede lid. 

 
 HOOFDSTUK IV. Wijzigende bepaling 
 
Art. 28 Wijzigt art. 29 van de wet van 21 mei 1991. 
 
 HOOFDSTUK V. Inwerkingtreding 
 
Art. 29 Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002 en is van toepassing op de 

aanvragen tot overdracht die vanaf die datum worden ingediend, hetzij overeenkom-
stig de bepalingen van hoofdstuk II bij de instelling, hetzij overeenkomstig de bepa-
lingen van hoofdstuk III bij de administratie of bij het openbaar bestuur of de openba-
re instelling bedoeld in artikel 15, tweede lid. 

 
 
                                                 
1 Zie K.B. 25 april 2007 (B.S. 7 mei) (EUROCONTROL). 
2  Zie K.B. 7 mei 2007 (B.S. 25 mei – tweede uitgave) (Europees Octrooibureau). 
3  Zie K.B. 12 september 2007 (B.S. 30 oktober 2007) (Benelux). 
4  Zie K.B. van 1 oktober 2009 (B.S. 3 november) (de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA); het 

Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn (ECMWF); de Raad van Eu-
ropa; de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO); de Noord-
Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO); De West-Europese Unie (WEU)  
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Wet van 25 februari 2003  
(Staatsblad 6 mei – tweede uitgave) 
 
houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van 
taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van 
gevangenen. 
 
Gewijzigd bij : de programmawet van 27 december 2004 (Staatsbl. 31 december - tweede uit-
gave) en de wetten van 20 juli 2006 (Staatsbl. 28 juli – tweede uitgave) en 28 februari 2007 
(Staatsbl. 10 april). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1  Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 
 
Art. 2 Onverminderd de bevoegdheden van de lokale en de federale politiediensten, wor-

den de in artikel 3 opgesomde taken van politie van hoven en rechtbanken en van 
overbrenging van gedetineerden onder het gezag van de Minister van Justitie uitge-
oefend door ambtenaren die door de Koning worden aangewezen, genaamd veilig-
heidsbeambten, die geen deel uitmaken van een politiedienst. 

 
… 
 
Art. 4 Voor de functie van veiligheidsbeambte komen slechts in aanmerking : 
 
 1° op hun verzoek overgeplaatste militairen; 
 
 2° statutaire personeelsleden indien de betrekkingen niet door overgeplaatste 

militairen kunnen opgevuld worden. 
 
 De militairen worden overgeplaatst naar de Federale Overheidsdienst Justitie onder 

de voorwaarden en op de wijze bepaald door de Koning bij een besluit vastgesteld 
na overleg in de Ministerraad alwaar ze de hoedanigheid van rijksambtenaar ver-
werven. Hij regelt in het bijzonder de equivalentie van hun graden met de niveaus 
toegepast in de federale besturen. 

 
 Zij houden op deel uit te maken van de krijgsmacht en zij verliezen de hoedanigheid 

van militair vanaf het ogenblik dat : 
 
 1° de Minister van Defensie instemt met hun vertrek op basis van de door de Ko-

ning uitgewerkte criteria die betrekking hebben op de leeftijd, de categorie van 
de militair en de functies waarvan de continuering essentieel is voor de goede 
werking van Landsverdediging; en, 

 
 2° de Minister van Justitie instemt met hun komst op basis van door de Koning 

uitgewerkte criteria die betrekking hebben op de motivatie en de competenties 
van de militair en nadat zij met vrucht de door de Koning bepaalde basisoplei-
ding hebben doorlopen. 

 
 Pas vanaf dat ogenblik maken zij deel uit van de Federale Overheidsdienst Justitie 

en valt hun bezoldiging ten laste van de begroting van Justitie. 
 
Art. 5  Vervangen bij de wet van 20 juli 2006, art. 83 en gewijzigd bij de wet van 28 februari 

2007, art. 239 (1). 
 



© PDOS – augustus 2009 - 2 - 
Wet van 25 februari 2003 

 In afwijking van artikel 8, § 1, eerste lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke 
en kerkelijke pensioenen wordt elk jaar doorgebracht in dienstactiviteit in de hoeda-
nigheid van veiligheidsbeambte aangerekend naar rata van 1/50 van de referentie-
wedde die als grondslag dient voor de vaststelling van het rustpensioen. 

 
 De burgerlijke beambten van de Federale Overheidsdienst Justitie die de functie van 

veiligheidsbeambte uitoefenen kunnen tot uiterlijk 31 december 2003 blijven genie-
ten van de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 september 1998 tot invoering 
van een verlof voorafgaand aan het pensioen ten gunste van sommige ambtenaren 
in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen. 

 
Art. 5bis  Ingevoegd bij de wet van 20 juli 2006, art. 84. 
 
 In afwijking van artikel 46, eerste lid, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatre-

gelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, kan aan de overgeplaatste militai-
ren die, op de datum van hun overplaatsing, de volle leeftijd van 45 jaar hadden be-
reikt,  op hun verzoek een pensioen verleend worden op de eerste dag van het tri-
mester dat volgt op dit waarin zij de volle leeftijd van 56 jaar bereiken, of op de eer-
ste dag van de maand die volgt op de datum van de stopzetting van hun functies in-
dien deze zich later voordoet, op voorwaarde dat zij ten minste twintig pensioenaan-
spraakverlenende dienstjaren tellen, met uitzondering van de bonificaties wegens 
studies en van andere periodes vergoed wegens diensten die voor de vaststelling 
van de wedde meetellen. Voor de berekening van die twintig dienstjaren worden de 
in aanmerking komende diensttijd en perioden slechts voor hun enkelvoudige duur in 
aanmerking genomen. 

 
 Het eerste lid is niet van toepassing op aanvragen om uitgesteld pensioen, noch op 

aanvragen om onmiddellijk pensioen vanaf de leeftijd van 60 jaar. 
 
 Voor de overgeplaatste militairen die, met toepassing van het eerste lid, vragen om 

vóór de leeftijd van 60 jaar gepensioneerd te worden, wordt de in artikel 2, tweede 
lid, van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de 
onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector bedoelde minimumleef-
tijd, vastgesteld op 56 jaar. 

 
 Voor de toepassing van artikel 83 van de wet van 5 augustus 1978 houdende eco-

nomische en budgettaire hervormingen op de in het eerste lid bedoelde gewezen mi-
litairen, wordt de in voornoemde bepaling bedoelde leeftijd van 60 jaar vervangen 
door de leeftijd van 56 jaar. 

 
… 
 
Art. 9  De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit de datum en de modalitei-

ten van inwerkingtreding van iedere bepaling van deze wet. 
 
 
 
                                                 
1  Met uitwerking vanaf 1 januari 2009 (K.B. 7 januari 2009 art. 1, 1° – B.S. 16 januari) 
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Wet van 3 mei 2003  
(Staatsblad 2 juni) 
 
tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek 
 

- UITTREKSEL - 
 
 Overgangs- en slotbepalingen 
 
Art. 57 De aanwijzing tot nationaal magistraat wordt gelijkgesteld met een vaste benoeming 

met het oog op de toepassing van artikel 8, § 1, tweede en vierde lid, van de alge-
mene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. 
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Bijzondere wet van 5 mei 2003  
(Staatsblad 15 mei - tweede uitgave) 
 
tot instelling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van 
sommige werkgevers van de openbare sector 
 
Art. 1 Deze bijzondere wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grond-

wet. 
 
Art. 2 Deze bijzondere wet is van toepassing op de volgende overheden : 
 
 1° de Vlaamse Gemeenschap; 
 2° de Franse Gemeenschap; 
 3° de Duitstalige Gemeenschap; 
 4° het Waalse Gewest; 
 5° het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
 6° de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie; 
 7° de Franse Gemeenschapscommissie. 
 
Art. 3 De in artikel 2 bedoelde overheden dienen ieder jaar hun deel van de responsabili-

seringsbijdrage inzake rustpensioenen, waarvan het totale bedrag vastgesteld wordt 
in artikel 4, in het Fonds voor Overlevingspensioenen te storten. 

 
 Onverminderd de toepassing van artikel 7, is het gedeelte van het totale bedrag van 

de responsabiliseringsbijdrage dat verschuldigd is door elk van de in artikel 2 be-
doelde overheden, gelijk aan de verhouding die de weddenmassa betaald in de loop 
van het voorafgaande jaar door de betrokken overheid vertegenwoordigt ten opzich-
te van de weddenmassa betaald in de loop van datzelfde jaar door het geheel van 
de in dat artikel bedoelde overheden. 

 
 Voor de toepassing van het tweede lid, van artikel 4 en van artikel 5, derde lid, zijn 

de in aanmerking te nemen weddenmassa's die welke onderworpen zijn aan de in 
artikel 60 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in 
de pensioenregelingen bedoelde afhouding. 

 
Art. 4 Het totale bedrag van de voor een bepaald jaar verschuldigde responsabiliserings-

bijdrage is gelijk aan het in artikel 5 bepaalde percentage van de in de loop van het 
voorafgaande jaar, zowel door de in artikel 2 bedoelde overheden als door de fede-
rale Staat, betaalde totale weddenmassa, met uitzondering van de weddenmassa 
van de militairen en de bedienaars van de erediensten alsook die van de rijkswach-
ters voor de periode gelegen vóór hun overdracht naar de geïntegreerde politie.  

 
Art. 5 Het in artikel 4 bedoelde percentage is gelijk aan het verschil tussen, enerzijds, de in 

het derde lid bepaalde gemiddelde bijdragevoet en, anderzijds, het getal 30, verme-
nigvuldigd met de in het tweede lid bepaalde breuk. 

 
 Voor de voor de jaren 2001 tot en met 2003 verschuldigde responsabiliseringsbij-

dragen is de in het eerste lid bedoelde breuk gelijk aan 4/100; voor de volgende ja-
ren wordt deze breuk, op het einde van elke periode van drie jaar en voor de eerste 
keer in 2004, verhoogd ten belope van 0,1/100. 

 
 De in het eerste lid bedoelde gemiddelde bijdragevoet is gelijk aan het gemiddelde, 

voor de drie jaren onmiddellijk gelegen voor datgene waarvoor de responsabilise-
ringsbijdrage verschuldigd is, van de in percent uitgedrukte bijdragevoeten die, voor 
ieder van die jaren, zou dienen toegepast te worden op de in artikel 4 bepaalde 
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weddenmassa om, voor elk van diezelfde jaren, de last te dekken van de rustpensi-
oenen die betrekking heeft op het personeel waarvan de weddenmassa bepaald is in 
datzelfde artikel. 

 
 Onder last van de rustpensioenen in de zin van het derde lid dient te worden ver-

staan de last van de rustpensioenen en van de aandelen in de rustpensioenen be-
taald door de Staatskas voor het in dat lid bedoelde personeel, met inbegrip van het 
vakantiegeld. 

 
 Het in het eerste lid bedoelde percentage en de in het derde lid bedoelde bijdrage-

voeten worden uitgedrukt in een percentage met vijf cijfers na de komma; zij worden 
afgerond naar boven of naar beneden naargelang het zesde cijfer al dan niet 5 be-
reikt. 

 
Art. 6 Voor de vaststelling van de weddenmassa bedoeld in de artikelen 3, tweede lid, 4 en 

5, derde lid, en van de in artikel 5, derde en vierde lid, bedoelde rustpensioenlast 
wordt rekening gehouden met het geheel van de wedden en de pensioenen betaald 
in de loop van het betrokken kalenderjaar. 

 
Art. 7 Indien voor een bepaald jaar de uit de toepassing van artikel 3, tweede lid, voort-

vloeiende responsabiliseringsbijdrage meer bedraagt dan : 
 
 - voor de Vlaamse Gemeenschap : 5.899.400,00 euro  
 - voor de Franse Gemeenschap : 8.679.000,00 euro  
 - voor de Duitstalige Gemeenschap : 103.800,00 euro  
 - voor het Waalse Gewest : 3.450.800,00 euro  
 - voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 69.100,00 euro  
 - voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : 5.700,00 euro  
 - voor de Franse Gemeenschapscommissie : 1.400,00 euro  
 
 Is de door die overheid verschuldigde responsabiliseringsbijdrage gelijk aan voor-

meld bedrag, vermeerderd met 10 pct. van het verschil tussen het bedrag van de uit 
de toepassing van artikel 3, tweede lid, voortvloeiende bijdrage en voormeld bedrag. 

 
 Het in het eerste lid bedoelde percentage van 10 pct. is van toepassing voor de voor 

het jaar 2001 verschuldigde responsabiliseringsbijdrage; voor de volgende jaren 
wordt dit percentage elk jaar verhoogd ten belope van 10 pct. 

 
Art. 8 § 1. De Koning bepaalt ieder jaar, bij een in Ministerraad overlegd besluit en na over-

leg met de Regeringen van de in artikel 2 bedoelde overheden, het bedrag van de 
door elke overheid voor het lopende kalenderjaar verschuldigde responsabiliserings-
bijdrage.  

 
 § 2. Het in § 1 bedoelde koninklijk besluit bepaalt de datum waarop de door een 

overheid verschuldigde responsabiliseringsbijdrage uiterlijk bij het Fonds voor Over-
levingspensioenen moet toekomen. Deze uiterste datum dient zich op zijn minst zes-
tig dagen na de bekendmaking van dat besluit in het Belgisch Staatsblad te situeren.  

 
 Indien de door een overheid verschuldigde responsabiliseringsbijdrage niet bij het 

Fonds voor Overlevingspensioenen is toegekomen op de in het eerste lid bepaalde 
datum, kan de Minister van Financiën de betrokken overheid in gebreke stellen voor 
het verschuldigde bedrag. Indien dit bedrag de zevende dag volgend op die van de 
ingebrekestelling niet bij het Fonds voor Overlevingspensioenen is toegekomen, kan 
de Minister van Financiën, in naam en ten laste van die overheid, een lening aan-
gaan bij de kredietinstelling die de kassiersfunctie uitoefent bij die overheid. 
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 Indien de kassier weigert de in het tweede lid bedoelde lening aan te gaan, zijn de 

bepalingen betreffende de inningsprocedures en de sancties die inzake sociale ze-
kerheidsbijdragen verschuldigd door publiekrechtelijke rechtspersonen vastgesteld 
zijn, toepasselijk op het door die overheid verschuldigde bedrag vanaf de zevende 
dag die volgt op de in dat lid bepaalde ingebrekestelling. 

 
 Onverminderd de eventuele toepassing van het tweede en derde lid is, indien de 

door een overheid verschuldigde responsabiliseringsbijdrage niet bij het Fonds voor 
Overlevingspensioenen is toegekomen op de in het eerste lid bepaalde datum, die 
overheid van ambtswege aan voormeld Fonds verwijlintresten, waarvan de rentevoet 
op elk ogenblik gelijk is aan de wettelijke rentevoet, verschuldigd op de verschuldig-
de bedragen. 

 
Art. 9 In afwijking van artikel 8, § 1, bepaalt de Koning in de loop van het jaar 2003, bij een 

in Ministerraad overlegd besluit en na overleg met de Regeringen van de in artikel 2 
bedoelde overheden, het bedrag van de voor de jaren 2001 en 2002 door elke over-
heid verschuldigde responsabiliseringsbijdrage.  

 
Art. 10 In de loop van het jaar 2003 zal de toepassing van deze bijzondere wet geëvalueerd 

worden door de federale Staat en de in artikel 2 bedoelde overheden. 
 
 Indien, op het einde van de in het eerste lid bedoelde evaluatie, alle in artikel 2 be-

doelde overheden akkoord gaan, blijven de bepalingen van deze bijzondere wet in-
tegraal van toepassing. 

 
 Bij gebrek aan het in het tweede lid bedoelde akkoord kan de Koning, bij een in Mi-

nisterraad overlegd besluit en mits het akkoord van de Regeringen van alle in artikel 
2 bedoelde overheden, het in artikel 5, eerste lid, bepaalde getal 30, de uit de toe-
passing van artikel 5, tweede lid, voortvloeiende breuk en het uit de toepassing van 
artikel 7, tweede lid, voortvloeiende percentage vervangen door een ander getal, één 
of meerdere andere breuken en één of meerdere andere percentages, die zullen ge-
bruikt worden om de responsabiliseringsbijdragen vast te stellen die verschuldigd 
zijn vanaf het kalenderjaar dat volgt op de bekendmaking van dit koninklijk besluit in 
het Belgisch Staatsblad . Indien dit koninklijk besluit niet bekendgemaakt is in het 
Belgisch Staatsblad vóór 31 december 2003 of vóór 31 december van een later ka-
lenderjaar, zijn de responsabiliseringbijdragen die door de in artikel 2 bedoelde 
overheden verschuldigd zijn voor het jaar 2003 alsook voor de volgende jaren met 
inbegrip van dat tijdens welk het koninklijk besluit zal zijn bekendgemaakt in het Bel-
gisch Staatsblad , gelijk aan die welke door diezelfde overheden verschuldigd zijn 
voor het jaar 2002. 

 
Art. 11 De door een overheid bij wijze van voorschotten op de responsabiliseringsbijdrage 

gestorte bedragen in het kader van een vóór de bekendmaking van deze bijzondere 
wet in het Belgisch Staatsblad tussen de federale Staat en de in deze bijzondere wet 
bedoelde overheden afgesloten protocol, worden afgetrokken van de door de be-
trokken overheid verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. 

 
Art. 12 Wijzigt art. 14 van de wet van 14 april 1965. 
 
Art. 13 De bijzondere wet van 27 april 1994 tot instelling van een responsabiliseringsbijdra-

ge ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector, zoals gewijzigd door 
de bijzondere wet van 19 mei 1998, wordt opgeheven. 

 
Art. 14 Deze bijzondere wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001. 
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Wet van 11 december 2003  
(Staatsblad 15 december - tweede uitgave) 
 
houdende overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de 
naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 
 
 HOOFDSTUK I. Definities  
 
Art. 2 Voor de toepassing van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten wordt verstaan on-

der : 
 
 1° "Belgacom" : de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom; 
 
 2° "de Staat" : de Belgische Staat; 
 
 3° "het Pensioenfonds" : het "Pensioenfonds voor de wettelijke pensioenen van 

het statutair personeel van de naamloze vennootschap van publiek recht 
Belgacom", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1030 Brussel, 
Koning Albert II-laan 27, opgericht door het koninklijk besluit van 10 april 1995 
tot uitvoering van artikel 59/6 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven; 

 
 4° "de controlewet" : de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzeke-

ringsondernemingen; 
 
 5° het "PTS"-programma : de regeling zoals ingesteld door het koninklijk besluit 

van 18 juni 1997 tot invoering van een tijdelijke regeling van verlof voorafgaan-
de aan de pensionering voor bepaalde statutaire personeelsleden van de 
naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom, genomen met toepas-
sing van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie 
van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese 
Economische en Monetaire Unie; 

 
 6° het "BeST"-programma : de regeling zoals ingesteld bij collectieve overeen-

komst, “ Regels voor het beheer van het personeel van Belgacom met het oog 
op de implementering van het BeST-plan “, goedgekeurd door het paritair co-
mité van Belgacom van 16 mei 2002. 

 
 HOOFDSTUK II. Ontbinding en vereffening van het Pensioenfonds voor de wet-

telijke pensioenen van Belgacom  
 
Art. 3 Op de datum van inwerkingtreding van deze wet wordt het Pensioenfonds van 

rechtswege ontbonden en in vereffening gesteld. Vanaf deze datum kan het Pensi-
oenfonds enkel nog deze handelingen stellen die nodig zijn met het oog op haar 
vereffening, evenals, gedurende een overgangsperiode die afloopt ten laatste op 31 
december 2005, de nodige bijstand verlenen aan de Staat, zoals verder omschreven 
in artikel 11, eerste lid, van deze wet. 
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 De Koning bepaalt de wijze van vereffening overeenkomstig de bepalingen van deze 
wet. Hij benoemt één of meer vereffenaars, en bepaalt hun bevoegdheden, met in-
achtname van hetgeen bepaald is in het eerste lid. 

 
 De kosten van de vereffening zijn uitsluitend ten laste van het Pensioenfonds. 
 
 De bepalingen van de hoofdstukken V en Vquater van de controlewet en van haar 

uitvoeringsbesluiten, alsook de statuten van het Pensioenfonds zijn niet van toepas-
sing op de aangelegenheden geregeld in deze wet, met inbegrip van de ontbinding 
en de vereffening van het Pensioenfonds. De bepalingen van de wet van 27 juni 
1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigin-
gen zonder winstoogmerk en de stichtingen zijn alleen van toepassing inzoverre er 
niet wordt van afgeweken in deze wet. 

 
Art. 4  § 1. De activa van het Pensioenfonds op datum van haar ontbinding worden door de 

vereffenaar(s) te gelde gemaakt uiterlijk op of voorafgaandelijk aan een door de Ko-
ning te bepalen datum en uiterlijk op 31 december 2003. 

 
 De risico's en kosten verbonden aan de tegeldemaking van de activa van het Pensi-

oenfonds zijn ten laste van het Pensioenfonds. 
 
 § 2. Na afloop van de vereffening zal in voorkomend geval het positieve of het nega-

tieve resultaat van de vereffening worden betaald aan of door Belgacom. 
 
 HOOFDSTUK III. Overname van de pensioenverplichtingen  
 
Art. 5 De statutaire personeelsleden van Belgacom die vóór 1 oktober 2003 vastbenoemd 

werden, genieten, met ingang van 1 januari 2004, een rustpensioen ten laste van de 
Staatskas onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde nadere regels als de 
rijksambtenaren. 

 
 De op 31 december 2003 lopende rust- en overlevingspensioenen die werden toe-

gekend aan gewezen statutaire personeelsleden van Belgacom en aan hun recht-
hebbenden, zijn eveneens ten laste van de Staatskas vanaf het voor januari 2004 
verschuldigde maandbedrag. 

 
Art. 6 Het wachtgeld toegekend in het kader van het “ PTS “-programma is onderworpen 

aan de afhouding bepaald in artikel 7, eerste lid, van de wet van 30 april 1958 tot 
wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 254 en 255 van 12 maart 1936 waarbij 
eenheid wordt gebracht in het regime van de pensioenen der weduwen en wezen 
van het burgerlijk rijkspersoneel en van de leden van het leger en van de rijkswacht, 
en tot instelling van een begrafenisvergoeding ten gunste van de rechthebbenden 
van gepensioneerde rijksambtenaren. In geval van overlijden van een begunstigde 
van voormeld wachtgeld, is de in artikel 6 van voormelde wet van 30 april 1958 be-
paalde vergoeding ten laste van de Staatskas. 

 
Art. 7 De overname van pensioenverplichtingen door de Staat overeenkomstig deze wet is 

tegenstelbaar aan de begunstigden en derden door de bekendmaking van deze wet 
in het Belgisch Staatsblad, zonder dat enige bijkomende vorm van publiciteit, bete-
kening of goedkeuring vereist is. 

 
 HOOFDSTUK IV. Financiële en andere verplichtingen van Belgacom  
 
Art. 8 Belgacom en/of het Pensioenfonds zullen de opbrengsten van de tegeldemaking van 

de activa van het Pensioenfonds in contanten, aangevuld tot een globaal bedrag van 
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5 000 miljoen euro in één of meer betalingen overmaken ten gunste van de Staat, op 
of voor 31 december 2003, om middernacht, volgens de nadere regels bepaald door 
de Koning. In voorkomend geval kan de Koning voor het geheel of een gedeelte van 
de betalingen deze vervaldag uitstellen met een maximale periode van veertien da-
gen en de nadere regels bepalen die gepaard gaan met deze verlenging. 

 
 De Koning kan bepalen dat de in het eerste lid bedoelde betalingen geheel of ge-

deeltelijk kunnen worden uitgevoerd door overdracht aan de Staat van door de Ko-
ning op voorstel van de Minister van Financiën aan te duiden financiële instrumen-
ten. 

 
Art. 9 § 1. Belgacom is vanaf de voor januari 2004 verschuldigde bezoldiging een patrona-

le bijdrage verschuldigd gelijk aan het verschil tussen 17,5 % en het bijdragepercen-
tage bepaald in artikel 60 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot 
harmonisering in de pensioenregelingen. Deze patronale bijdrage wordt vastgesteld 
op basis van de wedden evenals de andere bezoldigingselementen die in aanmer-
king genomen worden voor de berekening van het rustpensioen. De bepalingen van 
de artikelen 61 en 61bis van voormelde wet van 15 mei 1984 zijn toepasselijk op de 
bovenvermelde patronale bijdrage. 

 
 De in het eerste lid bedoelde patronale bijdrage is niet verschuldigd op het wacht-

geld toegekend in het kader van de “ PTS “- en “ BeST " -programma's en op de 
wedde van statutaire personeelsleden die in de toekomst nog aanspraak zullen ma-
ken op een wachtgeld in het kader van het “ BeST “-programma. 

 
 § 2. Op de verschuldigde wachtgelden in het kader van het "BeST/-programma, is de 

afhouding bepaald in artikel 60 van voormelde wet van 15 mei 1984 toepasselijk. In 
toepassing van artikel 6, § 1, van het koninklijk besluit van 18 juni 1997 tot invoering 
van een tijdelijke regeling van verlof voorafgaande aan de pensionering voor be-
paalde statutaire personeelsleden van Belgacom, genomen met toepassing van arti-
kel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettai-
re voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Mone-
taire Unie, is de afhouding bepaald in artikel 60 van voormelde wet van 15 mei 1984 
niet van toepassing op de verschuldigde wachtgelden in het kader van het “ PTS “-
programma. 

 
Art. 10 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 58. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 58, 1°. 
 
 Indien op enig tijdstip na 1 januari 2004 de pensioenverplichtingen toenemen of 

verminderen wegens enige na deze datum door Belgacom gestelde handeling dan 
zal in volgende gevallen een compensatiebetaling door Belgacom aan de Pensioen-
dienst voor de overheidssector of door deze laatste aan Belgacom gebeuren : 

 
 Pensioenverhogingen ingevolge artikel 12 van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en 

aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het 
personeel van de openbare sector; 

 
 Reële weddeverhogingen; 
 
 Wijzigingen aan de bezoldigingsregeling van BeST- en PTS-begunstigden; 
 
 Sociale plannen. 
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 § 2. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 58, 2°. 
 
 De toename of vermindering van de pensioenverplichtingen met de hieraan verbon-

den compensatiebetalingen worden beperkt tot een verrekening op de bedragen in-
zake rustpensioen en als volgt omschreven : 

 
 1.  Indien vanaf 1 januari 2004 op initiatief van Belgacom de rustpensioenen wor-

den herzien in uitvoering van artikel 12 van de wet van 9 juli 1969 ingevolge 
een wijziging in de bezoldigingsregeling bij Belgacom die een verhoging van 
deze pensioenen tot gevolg heeft, betaalt Belgacom voor de onmiddellijke en 
uitgestelde rustpensioenen van de gewezen statutaire personeelsleden van 
Belgacom aan de Pensioendienst voor de overheidssector de actuele waarde 
van de verhoging van de rustpensioenen. Deze compensatiebetaling is ver-
schuldigd op het ogenblik dat de verhoging effectief wordt toegekend aan de 
begunstigden. 

 
 2.  Een compensatiebetaling is verschuldigd voor elk nieuw onmiddellijk rustpen-

sioen vanaf 1 januari 2004 op het verschil tussen het effectief toegekende rust-
pensioen uitgedrukt aan index 138,01 en het rustpensioen vastgesteld op iden-
tiek dezelfde basis, maar met een gemiddelde wedde die het resultaat is van 
het salaris op 1 januari 2004 aan index 138,01, jaarlijks verhoogd met 1,25 %. 

 
 Indien de referteperiode voor de berekening van het rustpensioen zich geheel of 

gedeeltelijk bevindt voor 1 januari 2004, dan zal het theoretisch pensioen voor het 
deel van de referteperiode berekend worden op de reële wedden voor die periode. 

 
 Indien het effectief toegekende rustpensioen hoger is dan het theoretisch pensioen 

zoals hierboven omschreven, is Belgacom de actuele waarde verschuldigd van het 
verschil. Deze actuele waarde, waarvan de berekeningswijze door de Koning wordt 
vastgesteld, dient jaarlijks op 31 december van het jaar waarin het rustpensioen in-
gaat te worden betaald aan de Pensioendienst voor de overheidssector. 

 
 Indien het effectief toegekende rustpensioen lager is dan het theoretisch pensioen, 

zal de Pensioendienst voor de overheidssector de actuele waarde van het verschil 
verschuldigd zijn aan Belgacom. 

 
 De deelnemers aan de “ PTS “- en “ BeST “-programma's zijn uitgesloten van deze 

compensatieregeling. 
 
 3.  Indien door de aanpassing van de bezoldigingsregels vanaf 1 januari 2004 het 

effectief toegekende rustpensioen van de deelnemers aan de "PTS"- en 
"BeST"-programma's verschilt van het theoretisch rustpensioen, vastgesteld op 
identiek dezelfde basis maar berekend in de bezoldigingsregels van kracht op 
1 januari 2004, wordt dezelfde compensatieregeling zoals omschreven in punt 
2 toegepast op het verschil tussen het theoretische en het reële bedrag van het 
rustpensioen. 

 
 4.  Indien Belgacom vanaf 1 januari 2004 een nieuwe vorm van verlof voorafgaan-

delijk aan de pensionering toestaat, zal Belgacom de patronale bijdrage zoals 
omschreven in artikel 9 dienen te betalen op het onverminderd bedrag van het 
salaris dat dient voor de berekening van het pensioenbedrag. Voor periodes 
die ingevolge de toepassing van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 
1986 betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de 
pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten buiten de pen-
sioenberekening vallen, is geen patronale bijdrage verschuldigd. 
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 § 3. De compensatiebetalingen waarvan sprake in § 2 dienen te worden beschouwd 

als normale sociale zekerheidsbijdragen. 
 
 § 4. De actuariële factoren op grond waarvan de actuele waarde wordt berekend, 

zullen bij een koninklijk besluit vasgesteld na overleg in de Ministerraad worden be-
paald. 

 
 § 5. De nadere regels van betaling worden in uitvoering van deze wet bij koninklijk 

besluit bepaald. 
 
Art. 11 Met het oog op het vlotte verloop van de overname van de pensioenverplichtingen 

zoals bepaald in deze wet, zullen Belgacom, zijn Pensioenfonds in vereffening of 
een dochteronderneming van Belgacom vanaf 1 januari 2004 en uiterlijk tot 31 de-
cember 2005 kosteloos aan de Staat administratieve en boekhoudkundige bijstand 
verlenen teneinde het zorgvuldig beheer en de betaling van de voor de desbetref-
fende periode betaalbare pensioenverplichtingen te garanderen. 

 
 Zolang Belgacom, zijn Pensioenfonds in vereffening of een dochteronderneming 

tijdens de in het eerste lid bedoelde overgangsperiode nog de betaling zouden uit-
voeren van enige pensioenverplichtingen, zal de Staat hen tijdig de geldmiddelen 
overmaken die vereist zijn voor de betaling van deze pensioenverplichtingen. 

 
 HOOFDSTUK V. Wijzigings- en opheffingsbepalingen 
 
... 
 
Art. 30 De Koning kan, voorzover het gaat om aangelegenheden die door de Grondwet niet 

aan de wetgever zijn voorbehouden, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Mi-
nisterraad, wetsbepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen, wanneer dit 
onontbeerlijk is om de doeleinden van deze wet te verwezenlijken. 

 
 De besluiten die wetsbepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen moeten 

worden bekrachtigd door de Wetgevende Kamers in het jaar dat volgt op hun be-
kendmaking in het Belgisch Staatsblad, zoniet houden zij op van kracht te zijn. 

 
 HOOFDSTUK VI. Inwerkingtreding 
 
Art. 31 Deze wet treedt in werking op de datum van haar bekendmaking in het Belgisch 

Staatsblad, met uitzondering van de artikelen 12 tot en met 30 die in werking treden 
op 31 december 2003. 
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Wet van 4 maart 2004  
(Staatsblad 26 maart - derde uitgave) 
 
houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die wer-
den aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart) en 25 april 2007 (Staatsbl. 11 mei). 
 
Art. 1 Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bepaald in artikel 78 van de Grondwet. 
 
 HOOFDSTUK I. Stelsel van aanvullende voordelen 
 
Art. 2 Aangevuld bij de wet van 12 januari 2006, art. 59. 
 
 Dit hoofdstuk is van toepassing : 
 
 1°) op de personen die werden aangesteld om een managementfunctie uit te oe-

fenen met toepassing van artikel 10, § 1 van het koninklijk besluit van 29 okto-
ber 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-
functies in de federale overheidsdiensten; 

 
 2°) op de personen die werden aangesteld om een staffunctie uit te oefenen met 

toepassing van artikel 9, § 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 be-
treffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale 
overheidsdiensten; 

 
 3°) op de personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit 

te oefenen die vergelijkbaar is met deze bedoeld in 1° of in 2° in een instelling 
van openbaar nut die aangesloten is bij het pensioenstelsel ingesteld door de 
wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere 
organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden en die on-
derworpen zijn aan de pensioenregeling van de werknemers; 

 
 4°) op de personen die, ten gevolge van hun aanstelling om een management- of 

staffunctie uit te oefenen die vergelijkbaar is met deze bedoeld in 1° of in 2° in 
een wettenschappelijke instelling van de Staat of in een gefedereerde entiteit, 
onderworpen zijn aan de pensioenregeling van de werknemers; 

 
 5°) op de personen die, ten gevolge van hun aanstelling om een management- of 

staffunctie uit te oefenen die vergelijkbaar is met deze bedoeld in 1° of in 2° bij 
de Pensioendienst voor de overheidssector, onderworpen zijn aan de pensi-
oenregeling van de werknemers (1). 

 
Art. 3  § 1. De in artikel 2 bedoelde persoon heeft, voor elke maand diensttijd in een ma-

nagement- of staffunctie, recht op aanvullende voordelen inzake rustpensioen die 
beantwoorden aan het verschil tussen enerzijds 1/720 van de in § 2 bepaalde refe-
rentiewedde en anderzijds het rustpensioen ten laste van de pensioenregeling van 
de werknemers waarop hij aanspraak kan maken voor de uitoefening van deze func-
tie. 

 
 De perioden die geen volledige kalendermaand vormen, worden in aanmerking ge-

nomen ten belope van hun duur uitgedrukt in maanden met twee decimalen. 
 



© PDOS – juli 2007 - 2 - 
Wet van 4 maart 2004 

 § 2. De in § 1 bedoelde referentiewedde is de jaarwedde van de klas waaraan de 
functie is gekoppeld tengevolge van haar weging en die werkelijk werd toegekend 
tijdens de uitoefening van de functie. 

 
 De referentiewedde en het rustpensioen van werknemer worden vastgesteld aan het 

spil-indexcijfer 138,01. 
 
 § 3. In geval van toepassing van artikel 6, § 1 wordt de fictieve rente die beantwoordt 

aan het uitgekeerde kapitaal, afgetrokken van de in § 1 bedoelde aanvullende voor-
delen. 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid wordt de omzetting van het kapitaal in een 

rente uitgevoerd overeenkomstig de nadere regels bepaald in het koninklijk besluit 
van 24 maart 1994 houdende diverse wijzigingen in de regeling inzake de pensioe-
nen van de openbare sector. 

 
 § 4. De in § 1 bedoelde aanvullende voordelen gaan in op de eerste dag van de 

maand van de inbetalingstelling van het wettelijk pensioen waarop de in artikel 2 be-
doelde persoon aanspraak kan maken ten laste van de pensioenregeling van de 
werknemers. 

 
 In afwijking van het eerste lid kan de in artikel 2 bedoelde persoon die, uit hoofde 

van een andere functie dan zijn management- of staffunctie, aanspraak kan maken 
op een rustpensioen met toepassing van artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 
houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, vragen dat de in 
§ 1 bedoelde aanvullende voordelen ingaan op de ingangsdatum van dat rustpensi-
oen. 

 
 § 5. Het overeenkomstig de bepalingen van § 1 berekende bedrag van de aanvul-

lende voordelen is gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 en evolueert op dezelfde 
manier als de pensioenen ten laste van de Staatskas. 

 
Art. 4 Vervangen bij de wet van 12 januari 2006, art. 60 (2). 
 
 De in artikel 3, § 1 bepaalde aanvullende voordelen die toegekend worden aan de in 

artikel 2, 1°, 2° en 4° bedoelde personen, worden uitbetaald door de Pensioendienst 
voor de overheidssector. 

 
Art. 5 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 61 (2). 
 
 De in artikel 3, § 2, eerste lid bepaalde referentiewedde is onderworpen aan een 

verplichte persoonlijke bijdrage vastgesteld op 1,5 pct.. 
 
 De opbrengst van deze persoonlijke bijdrage wordt elke maand door de dienst die de 

wedde betaalt, gestort aan de Pensioendienst voor de overheidssector. Deze stor-
ting moet bij deze pensioendienst toekomen uiterlijk de vijfde werkdag die volgt op 
de dag van de betaling van de wedde. 

 
 Indien de opbrengst van de in het vorige lid bedoelde bijdrage ontoereikend is om de 

in artikel 4 bedoelde aanvullende voordelen te betalen, zal de Pensioendienst voor 
de overheidssector de in artikel 68ter, § 5, van de wet van 30 maart 1994 houdende 
sociale bepalingen bedoelde ontvangsten aanwenden om deze voordelen te finan-
cieren. 
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Art. 6 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 62. 
 
 § 1. Indien de in artikel 2 bedoelde persoon dit vóór de ingangsdatum van de in arti-

kel 3, § 1 bepaalde aanvullende voordelen vraagt, kan een deel van die voordelen 
hem worden uitgekeerd in de vorm van een kapitaal. 

 
 Het in het eerste lid bedoelde deel van de aanvullende voordelen is gelijk aan de 

opbrengst van de in artikel 5, eerste lid bedoelde persoonlijke bijdragen, verhoogd 
met interest die, per volledige kalendermaand, berekend wordt op basis van de ren-
tevoet van 3,5 pct. per jaar. Deze interest heeft betrekking op de periode begrepen 
tussen de eerste dag van de maand die volgt op de betaling van de wedde en de 
laatste dag van de maand die de ingangsdatum van de aanvullende voordelen voor-
afgaat. 

 
 De Koning kan de in het tweede lid bepaalde rentevoet wijzigen overeenkomstig de 

evolutie van de rentevoeten van de markt. 
 
 § 2. In geval van overlijden van een in artikel 2 bedoelde persoon vóór de ingangs-

datum van de aanvullende voordelen, wordt het in § 1 bedoelde kapitaal gestort aan 
de langstlevende echtgenoot. Als er geen langstlevende echtgenoot is, wordt dit ka-
pitaal gestort aan de kinderen van de overledene die op de datum van het overlijden 
kinderbijslag genieten. Als er geen langstlevende echtgenoot en geen hiervoor be-
paalde kinderen zijn, wordt het gedeelte van dit kapitaal dat beantwoordt aan de tij-
dens het huwelijk met de uit de echt gescheiden echtgenoot gestorte bijdragen, ge-
stort aan die echtgenoot, op voorwaarde dat deze laatste niet opnieuw in het huwe-
lijk is getreden. In deze gevallen wordt de interest berekend tot de laatste dag van de 
maand van het overlijden. 

 
 Het eerste lid wordt toegepast op aanvraag van de betrokkenen. 
 
 § 3. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 62 (2). 
 
 De krachtens dit artikel toegekende kapitalen worden uitbetaald door de Pensioen-

dienst voor de overheidssector. 
 
Art. 7 Vervangen bij de wet van 25 april 2006, art. 31 (3). 
 
 Voor de toepassing van artikel 4, eerste lid, van de wet van 10 januari 1974 tot rege-

ling van de inaanmerkingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit 
gelijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste 
van de Staatskas : 

 
 - wordt de pensioenverhoging die voortvloeit uit de inaanmerkingneming van de 

perioden tijdens welke betrokkene ambtshalve in verlof werd geplaatst om een 
in artikel 2 bedoelde functie uit te oefenen, niettegenstaande de toepassing van 
de artikelen 5, tweede lid, en 6, § 1, tweede lid en § 2, van de wet van 12 au-
gustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, vastgesteld 
rekening houdend met het in die artikelen bedoelde complement wegens leef-
tijd; 

 
 - wordt de rente die beantwoordt aan het in artikel 6, § 1, bedoelde kapitaal niet 

in aanmerking genomen. Deze bepaling is van toepassing ongeacht het feit of 
betrokkene al dan niet de uitkering van dat kapitaal heeft gevraagd. 
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Art. 8 De bepalingen van de wet van 30 april 1958 tot wijziging van de koninklijke besluiten 
nrs. 254 en 255 van 12 maart 1936 waarbij eenheid wordt gebracht in het regime 
van de pensioenen der weduwen en wezen van het burgerlijk rijkspersoneel en van 
de leden van het leger en van de rijkswacht, en tot instelling van een begrafenisver-
goeding ten gunste van de rechthebbenden van gepensioneerde rijksambtenaren 
alsook van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betref-
fende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector 
zijn niet van toepassing op de in artikel 3, § 1 bedoelde aanvullende voordelen. 

 
Art. 9 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 63 (2). 
 
 De aan de in artikel 2, 3° bedoelde personen toegekende aanvullende voordelen 

inzake rustpensioen, met uitzondering van het in artikel 6 bepaalde kapitaal of van 
de aan dit kapitaal beantwoordende rente waarvan de last gedragen wordt door de 
Pensioendienst voor de overheidssector, zijn ten laste van het pensioenstelsel inge-
steld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van 
zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. 

 
 De bepalingen van artikel 12 van voormelde wet van 28 april 1958 zijn toepasselijk 

op de in het eerste lid bepaalde aanvullende voordelen. Voor de in artikel 2, 3° be-
doelde personen wordt het percentage dat voortvloeit uit de toepassing van artikel 
12, § 2 van die wet, evenwel verminderd ten belope van de som van het in artikel 5, 
eerste lid bepaalde percentage en van dat bepaald in artikel 38, § 3, 1° van de wet 
van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers. 

 
 Om het uit de toepassing van artikel 12, § 2 van voormelde wet van 28 april 1958 

voortvloeiende percentage te bepalen, worden de uitgaven inzake de in het eerste 
lid bedoelde aanvullende voordelen alsook de opbrengst van de in het tweede lid 
bedoelde bijdragen in aanmerking genomen. 

 
 HOOFDSTUK II. Wijzigende bepalingen 
 
 ... 
 
Art. 12 Vervangt art. 41 van de wet van 5 augustus 1978 
 
 ... 
 
 HOOFDSTUK III. Inwerkingtreding en overgangsbepaling 
 
Art. 18 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 64 (2). 
 
 Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin zij 

is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
 
 Voor de pensioenen en renten die ingegaan zijn vóór de datum van inwerkingtreding 

van deze wet en die vanaf die datum zullen uitbetaald worden, blijven de bepalingen 
van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budget-
taire hervormingen, zoals zij luidden vóór hun wijziging door artikel 12, integraal van 
toepassing. Voor deze pensioenen en renten mag de vrijstelling evenwel niet lager 
zijn dan 20 pct. van het in artikel 39, tweede lid van voormelde wet van 5 augustus 
1978 bepaalde bedrag. 
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 Voor de rustpensioenen en -renten die zullen ingaan tussen de datum van inwer-
kingtreding van deze wet en 31 december 2010, blijven de bepalingen van artikel 41 
van voormelde wet van 5 augustus 1978, zoals zij luidden vóór hun wijziging door ar-
tikel 12, integraal van toepassing, indien ze gunstiger zijn dan die van deze wet. 

 
 Voor de in artikel 2 bedoelde personen die management- of staffuncties uitgeoefend 

hebben vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet, worden de mandaatspe-
rioden vóór deze datum slechts in aanmerking genomen, op voorwaarde dat betrok-
kene de in artikel 5 bedoelde persoonlijke bijdragen stort aan de Pensioendienst 
voor de overheidssector uiterlijk de laatste dag van de zesde maand die volgt op 
voormelde datum. In dat geval wordt de in artikel 6, § 1, tweede lid bepaalde eerste 
dag van de maand die volgt op de betaling van de wedde vervangen door de eerste 
dag van de maand die volgt op de storting. 

 
 
                                                 
1  Art. 2, 5° werd toegevoegd met ingang van 1 januari 2006. 
2  Met ingang van 1 januari 2006. 
3  Met uitwerking op 1 mei 2004. 
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Programmawet van 9 juli 2004  
(Staatsblad 15 juli - tweede uitgave) 
 
 TITEL III. OVERHEIDSBEDRIJVEN 
 
 HOOFDSTUK V. Belgacom - Behandeling van het aanvullend pensioen : soci-

aal-culturele hulp ingevolge de overdracht van de pensioenverplichtingen aan 
de Schatkist. 

 
Art. 66 Vanaf 1 januari 2004 wordt de door Belgacom NV van publiek recht uitbetaalde so-

cio-culturele hulp niet beschouwd als een pensioen geldend voordeel voor de toe-
passing van de pensioenwetgeving. 

 
 In afwijking van de bepalingen in het voorgaande lid is de socio-culturele hulp on-

derworpen aan de inhouding voorzien in artikel 68 van de wet van 30 maart 1994 
houdende sociale bepalingen, en deze bedoeld in artikel 191, eerste lid, 7°, van de 
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige zorgen en uitkerin-
gen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 

 
Art. 67 Artikel 66 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2004. 
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Wet van 5 december 2004  
(Staatsblad 6 december - tweede uitgave) 
 
tot herstructurering van wettelijke pensioenverplichtingen van Brussels International Airport 
Company en Belgocontrol  
 
 
Art. 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 
 
Art. 2 Met het oog op de overdracht van wettelijke pensioenverplichtingen van B.I.A.C. ten 

aanzien van haar statutair en gewezen statutair personeel met inbegrip van de over-
levingspensioenen ten gunste van hun rechtverkrijgenden en de kost van de begra-
fenisvergoeding, die voortvloeien uit artikel 190 van de wet van 21 maart 1991 tot 
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, kan de Koning, bij een 
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, alle nuttige maatregelen treffen 
teneinde : 

 
 1. voormelde verplichtingen te wijzigen en over te dragen aan de Staat; 
 
 2. het Pensioenfonds voor de pensioenen van de statutaire personeelsleden van 

B.I.A.C., bedoeld in artikel 191 van voornoemde wet van 21 maart 1991 van 
rechtswege te ontbinden en te vereffenen; 

 
 3. alle financiële en andere verplichtingen tussen B.I.A.C, het Pensioenfonds en 

de Staat te regelen die verband houden met deze overdracht, teneinde de 
pensioenen vast te leggen overeenkomstig de pensioenwetgeving zoals zij van 
kracht is de dag vóór de omzetting van B.I.A.C. in een naamloze vennootschap 
van privaatrecht. (1) 

 
Art. 3 Met het oog op de rationalisering van de financieringsverplichtingen van Belgocon-

trol ten aanzien van de pensioenen van haar statutair en gewezen statutair perso-
neel, met inbegrip van de overlevingspensioenen ten gunste van de rechtverkrijgen-
den van haar statutair en gewezen statutair personeel en de kosten van de begrafe-
nisvergoeding, kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de minister-
raad, alle nuttige maatregelen treffen teneinde : 

 
 1. financieringsverplichtingen van Belgocontrol op grond van het mechanisme van 

de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zeke-
re organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden te beëin-
digen; 

 
 2. een nieuw mechanisme van financiering uit te werken, waarbij de financie-

ringsverplichting van Belgocontrol wordt afgebouwd en gestabiliseerd; 
 
 3. financiële compensaties en andere verplichtingen tussen Belgocontrol en de 

Staat te regelen die verband houden met deze nieuwe regeling. (2) 
 
Art. 4 De besluiten die krachtens artikelen 2 en 3 worden aangenomen, kunnen de van 

kracht zijnde wettelijke bepalingen wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen. 
 
Art. 5 § 1. De bevoegdheden die door artikelen 2 en 3 aan de Koning worden toegekend, 

vervallen op 30 juni 2005. 
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 § 2. De besluiten die krachtens voornoemde artikelen 2 en 3 worden aangenomen 
houden op uitwerking te hebben indien zij niet bij wet zijn bekrachtigd binnen negen 
maanden na de datum van hun inwerkingtreding. (3) 

 
 § 3. Na 30 juni 2005 kunnen de besluiten die krachtens artikelen 2 en 3 zijn aange-

nomen en zijn bekrachtigd overeenkomstig § 2, alleen bij wet worden gewijzigd, 
aangevuld, vervangen of opgeheven. 

 
 
                                                 
1  Zie het K.B. van 22 december 2004 (B.S. 27 december - tweede uitgave). 
2  Zie het K.B. van 27 december 2004 (B.S. 31 december - derde uitgave). 
3  Zie de art. 41 en 42 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen (B.S. 29 juli - derde 

uitgave). 
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Programmawet van 27 december 2004   
(Staatsblad 31 december - tweede uitgave) 
 
Gewijzigd bij: de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL I. ALGEMENE BEPALING 
 
Art. 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 
 
 ... 
 
 TITEL V. PENSIOENEN 
 
 HOOFDSTUK I. Bijzondere maatregelen inzake pensioenen 
 
 Afdeling I. Pensioenstelsel van het personeel van de Commissie voor het 

Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
 
Art. 186 De rust- en overlevingspensioenen van de vast benoemde personeelsleden van de 

Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen worden geregeld door de 
wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere orga-
nismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. 

 
Art. 187 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Indien voor een bepaald jaar het bedrag van de door de Commissie voor het Bank-, 

Financie- en Assurantiewezen krachtens artikel 12, § 2, van voormelde wet van 28 
april 1958 betaalde bijdragen lager is dan de last van de tijdens datzelfde jaar uitbe-
taalde pensioenen voor de diensttijd gepresteerd bij de controledienst voor de ver-
zekeringen en de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen door de 
gewezen personeelsleden van voormelde instellingen, moet voormelde commissie 
aan de Staatskas een bedrag betalen uitgedrukt als een percentage van het verschil 
tussen de pensioenlast en het bedrag van de door de Commissie betaalde bijdra-
gen. 

 
 Dit bedrag moet bij de Staatskas toekomen uiterlijk binnen de 30 dagen die volgen 

op de mededeling door de Pensioendienst voor de overheidssector van het door de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen te storten bedrag. 

 
 De bepalingen van artikel 12, § 5, van dezelfde wet zijn van toepassing op deze stor-

ting. 
 
Art. 188 De Koning bepaalt bij een na overleg in de Ministerraad vastgelegd besluit het per-

centage bedoeld in artikel 187 evenals de datum van inwerkingtreding van deze af-
deling. 

 
 Afdeling II. Wijziging van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioe-

nen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen 
 
Art. 189 Wijzigt littera b) van artikel 1bis van de wet van 6 augustus 1993. 
 
 ... 
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 Afdeling V. Wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische 

en budgettaire hervormingen 
 
Art. 195 Vervangt artikel 41, § 1, van de wet van 5 augustus 1978. 
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Programmawet van 11 juli 2005  
(Staatsblad 12 juli - tweede uitgave) 
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart) en de programmawet (I) van 27 december 2006 (Staatsbl. 28 december – 
derde uitgave).  
 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL VI. OVERHEIDSBEDRIJVEN 
 
 HOOFDSTUK II. De pensioenrechten van de personeelsleden van Belgacom 

ingezet bij een Belgische openbare overheid in uitvoering van artikel 475 van 
de programmawet van 22 december 2003 of van artikel 29bis van de wet van 21 
maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheids-
bedrijven. 

 (Opschrift vervangen bij de programmawet (I) van 27 december 2006, art. 276) (1). 
 
Art. 51 Vervangen bij de programmawet (I) van 27 december 2006, art. 277 (1). 
 
 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder : 
 
 1°  “ ingezet personeel “ : de vastbenoemde personeelsleden van Belgacom die 

op vrijwillige basis ingezet zijn bij een Belgische openbare overheid in het ka-
der van artikel 475 van de programmawet van 22 december 2003, of die exter-
ne mobiliteit genoten hebben in uitvoering van artikel 29bis van de wet van 21 
maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheids-
bedrijven; 

 2° “ inzettingsperiode “ : de periode waarbinnen een personeelslid van Belgacom 
ingezet wordt bij een Belgische openbare overheid hetzij gedurende de proef- 
of stageperiode voorafgaand aan de eventuele benoeming bij die overheid het-
zij gedurende de periode van inzetting in het kader van een tijdelijke externe 
mobiliteit; 

 3° “ Belgische openbare overheid “ : de Belgische openbare overheid waarbij het 
personeelslid van Belgacom in uitvoering van artikel 475 van de programma-
wet van 22 december 2003 of in uitvoering van artikel 29bis van de wet van 21 
maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheids-
bedrijven wordt ingezet.  

 
Art. 52 Gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, art. 278 (1). 
 
 Indien de inzettingsperiode in de periode valt die in aanmerking komt voor het vast-

stellen van de referentiewedde die als grondslag dient voor de berekening van het 
rustpensioen, mag, niettegenstaande andere wettelijke, reglementaire of contractue-
le bepalingen, de referentiewedde niet lager zijn dan de referentiewedde die in aan-
merking zou zijn genomen indien het ingezette personeelslid zijn loopbaan bij  
Belgacom had voortgezet. 

 
Art. 53 Indien het ingezette personeel vastbenoemd is bij een Belgische openbare overheid, 

mag, niettegenstaande andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepalingen, 
de referentiewedde die dient als grondslag voor de berekening van het rustpensioen 
niet lager zijn dan de referentiewedde die in aanmerking zou zijn genomen voor de 
berekening van het rustpensioen indien het ingezette personeelslid zijn loopbaan bij 
Belgacom had voortgezet. 
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Art. 54 De verhoging van het pensioen die voortvloeit uit de inaanmerkingneming van de in 
de artikelen 52 en 53 bepaalde gewaarborgde referentiewedde wordt toegekend in 
de vorm van een pensioencomplement dat ten laste is van de Staatskas. Dit com-
plement wordt niet in aanmerking genomen voor de verdeling van het enig pensioen 
met toepassing van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband 
tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector. 

 
 Voor de toepassing van artikel 12 van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvul-

ling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspenioenen van het perso-
neel van de openbare sector, is het in het eerste lid, 1°, van dat artikel bedoelde 
maximum van de wedde dat van de wedde die werkelijk in aanmerking werd geno-
men voor de berekening van het pensioen met inbegrip van het complement. 

 
Art. 55 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 65 en de programmawet (I) van 27 

december 2006, art. 279 (1). 
 
 Voor de inzettingsperiode is een globale bijdrage van 17,5 % (2) verschuldigd door 

Belgacom per ingezet personeelslid op het positieve verschil tussen : 
 
 a) de wedden en de andere bezoldigingselementen die in aanmerking worden 

genomen voor de berekening van het rustpensioen die het ingezet personeels-
lid zou hebben ontvangen indien het zijn loopbaan bij Belgacom had voortgezet 
tijdens die periode onder hetzelfde tewerkstellingsregime dan dat van kracht bij 
de Belgische openbare overheid en 

 
 b) de wedden en de andere bezoldigingselementen die in aanmerking worden 

genomen voor de berekening van het rustpensioen die van toepassing zijn bij 
die Belgische openbare overheid, op het ingezet personeelslid tijdens die peri-
ode. 

 
 Deze bijdrage wordt eenmalig gestort op het einde van de inzettingsperiode aan de 

Pensioendienst voor de overheidssector. 
 
Art. 56 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 66 en de programmawet (I) van 27 

december 2006, art. 280 (1). 
 
 § 1. Gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, art. 280 (1). 
 
 Naar aanleiding van de vaste benoeming van het ingezet personeelslid bij een Bel-

gische openbare overheid, is een patronale bijdrage van 10 % (2) verschuldigd door 
Belgacom op de actuele waarde van een reeks fictieve bezoldigingen, beginnend 
met de wedde en elk ander bezoldigingselement dat in aanmerking wordt genomen 
voor de berekening van het rustpensioen, ontvangen door het ingezet personeelslid 
op het ogenblik waarop het vast benoemd wordt bij de Belgische openbare overheid, 
dat daarna telkens forfaitair verhoogd wordt met 1,25 % per jaar, tot op de laatste 
dag van de maand waarin het ingezet personeelslid de leeftijd van 60 jaar bereikt. 

 
 De bijdrage wordt bepaald op basis van de wedde en elk ander bezoldigingselement 

dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het rustpensioen toepas-
selijk voor het tewerkstellingsregime van het ingezet personeelslid bij de Belgische 
openbare overheid tijdens de maand van de vaste benoeming bij die Belgische 
openbare overheid. 

 
 De som van de wedden en andere bezoldingselementen die in aanmerking worden 

genomen voor de berekening van het rustpensioen, bedoeld in deze paragraaf, mag 
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nooit de som van de wedden en de andere bezoldigingselementen die in aanmer-
king worden genomen voor de berekening van het rustpensioen waarop het ingezet 
personeelslid recht zou hebben gehad indien het zijn loopbaan bij Belgacom had 
voortgezet op het ogenblik van de vaste benoeming, tot op het einde van de inzet-
tingsperiode, forfaitair verhoogd met 1,25 % per jaar, overschrijden. 

 
 De bijdrage is verschuldigd vanaf de vaste benoeming bij een Belgische openbare 

overheid tot op de laatste dag van de maand tijdens dewelke het ingezette perso-
neelslid de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt. 

 
 Deze bijdrage wordt eenmalig gestort aan de Belgische openbare overheid, bij de 

vaste benoeming van het ingezet personeelslid bij deze Belgische openbare over-
heid. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 66. 
 
 Naar aanleiding van de vaste benoeming bij een Belgische openbare overheid, is 

een globale bijdrage verschuldigd van 17,5 % (2) door Belgacom per ingezet perso-
neelslid op het positieve geactualiseerde verschil tussen twee reeksen van fictieve 
wedden : 

 
 a) enerzijds, om te beginnen, de wedde en elk ander bezoldigingselement dat in 

aanmerking wordt genomen voor de berekening van het rustpensioen die het 
ingezet personeelslid zou hebben ontvangen indien het zijn loopbaan bij 
Belgacom had voortgezet op het ogenblik van de definitieve benoeming, dat 
daarna telkens forfaitair verhoogd wordt met 1,25 % per jaar tot op de laatste 
dag van de maand tijdens dewelke het ingezette personeelslid de leeftijd van 
60 jaar heeft bereikt en 

 
 b) anderzijds, om te beginnen, de wedde en elk ander bezoldigingselement dat in 

aanmerking wordt genomen voor de berekening van het rustpensioen die van 
toepassing zijn bij die Belgische openbare overheid, op het ingezet personeels-
lid, op het ogenblik waarop het vast benoemd wordt bij de Belgische openbare 
overheid, dat daarna telkens forfaitair verhoogd wordt met 1,25 % per jaar tot 
aan de laatste dag van de maand tijdens dewelke het ingezette personeelslid 
de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt. 

 
 De bijdrage wordt bepaald op basis van de wedde en elk ander bezoldigingselement 

dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het rustpensioen voor het 
tewerkstellingsregime van het ingezet personeelslid bij de Belgische openbare over-
heid die van toepassing zijn tijdens de maand van de vaste benoeming van het per-
soneelslid bij die Belgische openbare overheid. 

 
 De bijdrage wordt eenmalig gestort bij de vaste benoeming van het ingezet perso-

neelslid bij een Belgische openbare overheid aan de Pensioendienst voor de over-
heidssector. 

 
Art. 57 De bijdragen waarvan sprake in de artikelen 55 en 56 worden beschouwd als gewo-

ne sociale zekerheidsbijdragen. 
 
 De actuariële factoren waarop de actualisering bedoeld in artikel 56 is gebaseerd, 

zijn deze bepaald in het koninklijk besluit van 18 december 2003 houdende uitvoe-
ring van artikel 10 van de wet van 11 december 2003 houdende overname door de 
Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de naamloze vennoot-
schap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel. 
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Art. 58 Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2004. 
 
 
                                                 
1  Met uitwerking op 1 oktober 2006. 
2 Zie K.B. van 19 april 2006 houdende uitvoering van de artikelen 55 en 56 van de programmawet van 

11 juli 2005 (B.S. 17 mei). 
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Wet van 16 juli 2005  
(Staatsblad 10 augustus) 
 
houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever 
 
Gewijzigd bij : de wet van 20 juli 2006 (Staatsbl. 28 juli – tweede uitgave), de wet van 27 de-
cember 2006 houdende diverse bepalingen (I) (Staatsbl. 28 december – derde uitgave) en 
de.wet van 23 april 2010 (Staatsbl. 7 mei) 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 
 
Art. 2 Gewijzigd bij de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), art. 17 

en de.wet van 23 april 2010, art. 29. 
 
 Voor de toepassing van deze wet, wordt verstaan onder : 
 
 1° "aanvaarde militair" : de militair van wie de kandidatuur door de Minister van 

Landsverdediging aanvaard werd; 
 
 2° "doelgroep" : een welbepaalde groep van militairen die, gelet op de kaderbe-

hoeften van de Krijgsmacht, in aanmerking kunnen komen om overgeplaatst te 
worden; 

 
 3° "werkgever" : elke openbare dienst die afhangt van de federale overheid, van 

de gewesten of de gemeenschappen alsook de instellingen die ervan afhan-
gen, met uitzondering van het Ministerie van Landsverdediging maar niet van 
de instellingen die ervan afhangen. 

 
 Als "werkgever" worden ook beschouwd de autonome overheidsbedrijven bedoeld in 

de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven, de provincies, de gemeenten, de agglomeraties, federaties en 
verenigingen van gemeenten, de politiezones de hulpverleningszones, de brand-
weerdiensten, de diensten voor brandweer en dringende medische hulp (1) en de in-
stellingen die ervan afhangen. 

 
Art. 3 Deze wet is van toepassing op de beroeps- en aanvullingsmilitairen, met uitzonde-

ring van de militairen korte termijn en de hulpofficieren, in werkelijke dienst, die niet 
in mobiliteit of gebezigd zijn, en die geen functie bekleden waarvan de bezoldiging 
niet gedragen wordt door de begroting van het ministerie van Landsverdediging. 

 
 Op hun verzoek, kunnen deze militairen als statutaire ambtenaar naar de door de 

werkgevers opengestelde vacante betrekkingen overgeplaatst worden. 
 
Art. 4 § 1. De Koning bepaalt de doelgroepen alsook de voorwaarden en de regels betref-

fende de kandidatuurstelling voor een overplaatsing. 
 
 De Minister van Landsverdediging aanvaardt of weigert de kandidaturen. 
 
 § 2. De werkgever kan criteria bepalen waaraan een aanvaarde militair moet vol-

doen om geselecteerd te worden. 
 
 De militair wordt ter beschikking gesteld van de werkgever op de eerste dag van de 

maand die volgt op de gunstige selectie van de betrokken militair. 
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 ... 
... 
 
Art. 6 Gedurende de periode van terbeschikkingstelling is de militair in werkelijke dienst. 
 
 Hij oefent het ambt uit buiten de Krijgsmacht en krachtens dienstorders uitgaande 

van de werkgever. 
 
... 
 
Art. 9 De Minister van Landsverdediging spreekt in voorkomend geval de overplaatsing 

van de terbeschikkinggestelde militair uit op de voorwaarden bepaald in het in artikel 
5 bedoelde akkoord. 

 
 De militair, op de dag van de overplaatsing : 
 
 1° houdt op deel uit te maken van de Krijgsmacht en verliest de hoedanigheid van 

militair van het actief kader; 
 
 2° verwerft de hoedanigheid van statutair personeelslid bij zijn nieuwe werkgever; 
 
 3° wordt, in voorkomend geval, niet langer meer bezoldigd door het Ministerie van 

Landsverdediging. 
 
Art. 10 Vervangen bij de wet van 20 juli 2006, art. 86. 
 
 In afwijking van artikel 46, eerste lid, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatre-

gelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, kan aan de overgeplaatste militai-
ren die, op de datum van hun overplaatsing, de volle leeftijd van 45 jaar hebben be-
reikt,  op hun verzoek een pensioen verleend worden op de eerste dag van het tri-
mester dat volgt op dit waarin zij de volle leeftijd van 56 jaar bereiken, of op de eer-
ste dag van de maand die volgt op de datum van de stopzetting van hun functies in-
dien deze zich later voordoet, op voorwaarde dat zij ten minste twintig pensioenaan-
spraakverlenende dienstjaren, volbracht in de hoedanigheid van militair, tellen, met 
uitzondering van de bonificaties wegens studies en van andere periodes vergoed 
wegens diensten die voor de vaststelling van de wedde meetellen. Voor de bereke-
ning van die twintig dienstjaren worden de in aanmerking komende diensttijd en pe-
rioden slechts voor hun enkelvoudige duur in aanmerking genomen. 

 
 Het eerste lid is niet van toepassing op aanvragen om uitgesteld pensioen, noch op 

aanvragen om onmiddellijk pensioen vanaf de leeftijd van 60 jaar. Het eerste lid is 
evenmin van toepassing op de overgeplaatste militairen wier leeftijdsgrens als mili-
tair hoger lag dan 56 jaar. 

 
 Voor de overgeplaatste militairen die, met toepassing van het eerste lid, vragen om 

vóór de leeftijd van 60 jaar gepensioneerd te worden, wordt de in artikel 2, tweede 
lid, van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de 
onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector bedoelde minimumleef-
tijd, vastgesteld op 56 jaar. 

 
 Voor de toepassing van artikel 83 van de wet van 5 augustus 1978 houdende eco-

nomische en budgettaire hervormingen op de in het eerste lid bedoelde gewezen mi-
litairen, wordt de in voornoemde bepaling bedoelde leeftijd van 60 jaar vervangen 
door de leeftijd van 56 jaar. 
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 De in het vorige lid bedoelde leeftijd van 56 jaar wordt vervangen door 58 jaar of 59 

jaar voor de overgeplaatste militairen wier leeftijdsgrens als militair op een van die 
respectievelijke leeftijden lag. Het vorige lid is niet van toepassing op de overge-
plaatste militairen wier leeftijdsgrens als militair hoger lag dan 59 jaar. 

 
 Ieder jaar dat als militair werd volbracht, wordt in aanmerking genomen ten belope 

van 1/50e van de refertewedde die als basis dient voor de berekening van het rust-
pensioen. 

 
... 
 
Art. 12 Deze wet treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum. (2) 
 
                                                 
1  Treedt in werking op 1 juni 2011 
2  Deze wet heeft uitwerking met ingang van 16 juli 2005 (K.B. 28 september 2005 - B.S. 3 oktober). 
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Wet van 23 december 2005 
(Staatsbl. 30 december - ed.2) 
 
betreffende het generatiepact 
 

- UITTREKSEL – 
 
TITEL III. — Pensioenen 
 
HOOFDSTUK II. — Informatie over pensioenen 
 
Art. 8.  De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de bepalin-

gen van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot instelling van een « Infodienst 
Pensioenen » met toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot mo-
dernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels, wijzigen, opheffen en aanvullen teneinde : 

 
1° een geïndividualiseerde informatieverstrekking over de pensioenrechten mogelijk 

te maken, zowel wat betreft de wettelijke pensioenen als de aanvullende pensioe-
nen, zowel op verzoek als ambtshalve en dit op de tijdstippen die Hij bepaalt; 

 
2° de manier te bepalen waarop de betrokken pensioendiensten samenwerken, zowel 

onderling als met andere instellingen en organisaties. 
 
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, andere dan 
in het eerste lid bedoelde wettelijke bepalingen aanvullen, opheffen en wijzigen indien 
dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de in het eerste lid bedoelde doelstel-
lingen. 
 
De delegaties bedoeld in dit artikel gelden enkel gedurende een termijn van zes 
maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staats-
blad. 
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Programmawet van 27 december 2005 
(Staatsblad 30 december - tweede uitgave) 
 
Gewijzigd bij : de programmawet (I) van 27 december 2006 (Staatsbl. 28 december – derde 
uitgave). 
 
 TITEL VIII. PENSIOENEN 
 
Art. 159 Met het oog op de overdracht van eerste pijlerpensioenverplichtingen van openbare 

rechtspersonen met een industriële, commerciële of economische activiteit ten aan-
zien van statutair en gewezen statutair personeel, met inbegrip van de overlevings-
pensioenen ten gunste van de rechthebbenden van haar statutair en gewezen statu-
tair personeel en de kosten van de begrafenisvergoeding, kan de Koning, bij een be-
sluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, alle nuttige maatregelen treffen ten-
einde : 

 
 1° deze pensioenverplichtingen over te dragen aan de Staat; (1)(2) 
 
 2° financiële en andere verplichtingen tussen de betrokken openbare rechtsper-

soon en de Staat te regelen die verband houden met deze overdracht. 
 
 In hetzelfde kader kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Minis-

terraad, eveneens, voor een of meer openbare rechtspersonen, alle nuttige maatre-
gelen treffen teneinde : 

 
 1° de continuïteit van het administratieve en boekhoudkundige beheer en de beta-

ling van de pensioenverplichtingen te garanderen; 
 
 2° in voorkomend geval, het pensioenfonds voor de pensioenen van de statutaire 

personeelsleden van betrokken openbare rechtspersoon te ontbinden en te 
vereffenen. 

 
Art. 160 De besluiten die krachtens artikel 159 worden aangenomen, kunnen de van kracht 

zijnde wettelijke bepalingen wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen. 
 
Art. 161 Gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, art. 304. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, art. 304. 
 
 De bevoegdheden die door artikel 159 aan de Koning worden toegekend, vervallen 

op 31 december 2007. 
 
 § 2. De besluiten die krachtens voornoemd artikel 159 worden genomen, houden op 

uitwerking te hebben indien zij niet bij wet zijn bekrachtigd binnen twaalf maanden 
na de datum van hun inwerkingtreding. 

 
 § 3. Gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, art. 304. 
 
 Na 31 december 2007 kunnen de besluiten die krachtens artikel 159 zijn genomen 

en bekrachtigd overeenkomstig § 2, alleen bij wet worden gewijzigd, aangevuld, ver-
vangen of opgeheven. 

 
Art. 162 Deze titel treedt in werking op de dag van afkondiging van deze wet. 
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1  Zie K.B. van 28 december 2005 betreffende de overname van de pensioenverplichtingen van de 

N.M.B.S. Holding door de Belgische Staat (B.S. 30 december, tweede uitgave). 
2  Zie K.B. van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk 

havenbedrijf Antwerpen (B.S. 30 december, derde uitgave). 
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Wet van 12 januari 2006  
(Staatsblad 3 februari - tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart) 
 
tot oprichting van de "Pensioendienst voor de overheidssector" 
 
 HOOFDSTUK I. Algemene bepaling 
 
Art. 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 
 
 HOOFDSTUK II. Definities 
 
Art. 2 Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder : 
 
 1° “ de Dienst “ : de Pensioendienst voor de overheidssector bedoeld in artikel 3; 
 
 2° “ de minister “ : de minister die de pensioenen van de overheidssector onder 

zijn bevoegdheid heeft; 
 
 3°  “ pensioenen van de overheidssector “ :  
 
  a) de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de Staatskas; 
 
  b) de aanvullende voordelen inzake rustpensioen toegekend aan personen 

die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen 
in een overheidsdienst; 

 
  c) de rust- en overlevingspensioenen en de als zodanig geldende voordelen 

toegekend aan de personeelsleden evenals aan de door de Koning of 
door de met benoemingsbevoegdheid beklede vergadering benoemde 
leden van de beheers-, bestuurs- en directieorganen : 

 
   - van de provincies, de gemeenten, de agglomeraties van gemeen-

ten, de federaties van gemeenten, de verenigingen van gemeenten 
en de gemeenschapscommissies; 

 
   - van de geïntegreerde politie; 
 
   - van de instellingen waarop het koninklijk besluit nr. 117 van 27 fe-

bruari 1935 tot vaststelling van het statuut der pensioenen van het 
personeel der zelfstandige openbare inrichtingen en der regieën in-
gesteld door de Staat, van toepassing is; 

 
   - van de instellingen van openbaar nut waarop de wet van 16 maart 

1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar 
nut, van toepassing is; 

 
   - van de instellingen waarop de wet van 28 april 1958 betreffende het 

pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar 
nut alsmede van hun rechthebbenden, van toepassing is; 

 
   - van de hiervoor nog niet bedoelde autonome overheidsbedrijven; 
 
   - van de andere instellingen waarin de openbare machten een door-

slaggevende rol spelen, ongeacht de juridische vorm waarin zij wer-
den opgericht; 
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   - van de hiervoor nog niet bedoelde publiekrechtelijke rechtspersonen 

die afhangen van de gemeenschappen of de gewesten; 
 
  d) de rust- en overlevingspensioenen toegekend aan de leden van de be-

stendige deputatie, aan de burgemeesters en schepenen, evenals aan de 
mandatarissen van de agglomeraties, van de federaties van gemeenten, 
van de verenigingen van gemeenten, van de gemeenschapscommissies, 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de andere 
instellingen waarin de openbare machten een doorslaggevende rol spe-
len, ongeacht de juridische vorm waarin zij werden opgericht. 

 
  Worden eveneens beschouwd als ® pensioenen van de overheidssector ¯, alle 

voordelen die een aanvulling vormen van een in de litterae a) tot en met d) be-
doeld pensioen; 

 
 4° “ vergoedingspensioenen en oorlogsrenten “ : 
 
  a) de vergoedingspensioenen toegekend aan de militaire en ermee gelijkge-

stelde oorlogsslachtoffers evenals de vergoedingspensioenen van vre-
destijd; 

 
  b) de frontstrepen- en gevangenschapsstrepenrenten van de oorlog 1914-

1918, de strijders- en gevangenschapsrenten, de mobilisatierenten en de 
renten voor de verplicht ingelijfden bij het Duitse leger; 

 
  c) de renten verbonden aan de nationale ordes; 
 
  d) de pensioenen en de renten toegekend aan de rechthebbenden van de 

begunstigden van een in de litterae a) en b) bedoeld pensioen of rente. 
 
 HOOFDSTUK III.  Oprichting van de Pensioendienst voor de overheidssector 
 
Art. 3 Er wordt, onder de benaming “ Pensioendienst voor de overheidssector “ (PDOS), 

een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid opgericht, ingedeeld in categorie 
A als bedoeld in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige in-
stellingen van openbaar nut. 

 
 De Dienst heeft zijn zetel in het Brusselse Gewest. 
 
 HOOFDSTUK IV. Opdrachten van de Dienst 
 
 Afdeling 1. Opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector 
 
 Onderafdeling 1. Conceptie- en studieopdrachten 
 
Art. 4  De Dienst heeft tot opdracht : 
 
 1° de conceptie, de voorbereiding en de ondersteuning van het beleid. 
 
  Wat betreft de pensioenen toegekend aan de gewezen personeelsleden 

evenals aan de gewezen leden van de beheers-, bestuurs- en directieorganen 
van de publiekrechtelijke rechtspersonen die afhangen van de gemeenschap-
pen of de gewesten, is deze opdracht evenwel beperkt tot de materies die be-
horen tot de bevoegdheid van de federale overheid. 
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  De Dienst kan, op verzoek van de minister of uit eigen initiatief, juridische, sta-

tistische, actuariële, budgettaire, technische en informaticastudies uitvoeren die 
betrekking hebben op de wetgeving en de reglementering inzake de pensioe-
nen van de overheidssector; 

 
 2° de redactie van voorontwerpen van wet of van koninklijk besluit en de regle-

mentering met inbegrip van de omzetting van de internationale reglementering 
in het Belgisch recht; 

 
 3° elke taak uit te voeren die hem wordt toevertrouwd door de minister, meer be-

paald om de naleving en de uniforme toepassing van de wetgeving en de re-
glementering inzake de pensioenen van de overheidssector te verzekeren. Te 
dien einde kan de Dienst meer bepaald gemachtigd worden de wettigheid en 
het bedrag van de pensioenen van de overheidssector te controleren die toe-
gekend worden door andere pensioenbeheersinstellingen dan de Dienst; 

 
 4° adviezen uit te brengen over elke vraag met betrekking tot de pensioenen van 

de overheidssector of een categorie ervan. 
 
 Onderafdeling 2. Financiële opdrachten 
 
Art. 5  De Dienst heeft tot opdracht : 
 
 1° de ontvangsten verbonden aan zijn opdrachten te innen; 
 
 2° voor elke sociaal verzekerde de in zijn naam gestorte bijdragen individueel te 

controleren. 
 
 Onderafdeling 3. Uitvoerende opdrachten 
 
Art. 6 De Dienst heeft tot opdracht : 
 
 1° het recht vast te stellen op : 
 
  a) de rust- en overlevingspensioenen, de renten en de vergoedingen ten 

laste van de Staatskas; 
 
  b) de rust- en overlevingspensioenen : 
 
   - ten laste van het pensioenstelsel, ingesteld bij de wet van 28 april 

1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere orga-
nismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden; 

 
   - ten laste van het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale 

overheden bedoeld in artikel 1bis, c), van de wet van 6 augustus 
1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van 
de plaatselijke besturen en ten laste van het stelsel van de nieuwe 
bij de Rijksdienst aangeslotenen bedoeld in artikel 1bis, d), van de-
zelfde wet; 

 
   - ten laste van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde 

politie; 
 



© PDOS – augustus 2006 - 4 - 
Wet van 12 januari 2006 

   - ten laste van de machten of openbare instellingen die, bij overeen-
komst, het beheer van hun pensioenen aan de Dienst toevertrouwd 
hebben en ten laste van de machten of openbare instellingen die 
een overeenkomst inzake hun pensioenplan afgesloten hebben met 
een voorzorgsinstelling die het beheer van deze pensioenen in on-
deraanneming toevertrouwd heeft aan de Dienst. De Dienst legt de 
ontwerpbeslissing betreffende de toekenning van deze voordelen 
ter goedkeuring voor aan de betrokken macht of openbare instelling. 

 
 2° het bedrag te bepalen van de in 1° bedoelde pensioenen, renten en vergoedin-

gen; 
 
 3° het beheer en de opvolging te verzekeren van de in 1° bedoelde pensioenen, 

renten en vergoedingen; 
 
 4° de betalingsinstructies voor de in 1° bedoelde prestaties te geven, wanneer de 

voorwaarden vervuld zijn waaraan de betaling van deze prestaties onderwor-
pen is; 

 
 5° de betalingsinstructies te geven voor de renten toegekend tot vergoeding van 

de schade voortvloeiend uit arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en 
van het werk en beroepsziekten, ten laste van de Staatskas of waarvan de 
Staat de betaling verzekert; 

 
 6° voor rekening van de federale overheid de vorderingen tot indeplaatsstelling of 

inzake burgerlijke aansprakelijkheid te voeren tegen de personen die verant-
woordelijk zijn voor het ongeval of de beroepsziekte, indien het renten ten laste 
van de Staatskas betreft, toegekend aan personeelsleden waarvan de bezoldi-
ging niet ten laste is van de Staatskas, of aan hun rechthebbenden. 

 
Art. 7 De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, elke andere 

opdracht inzake de pensioenen van de overheidssector aan de Dienst toevertrou-
wen. 

 
 Afdeling 2. Opdrachten inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten 
 
 Onderafdeling 1. Conceptie- en studieopdrachten 
 
Art. 8 De Dienst heeft tot opdracht : 
 
 1° de conceptie, de voorbereiding en de ondersteuning van het beleid. 
 
  De Dienst kan meer bepaald, op verzoek van de minister of uit eigen initiatief 

en in voorkomend geval in overleg met de minister die de oorlogsslachtoffers 
onder zijn bevoegdheid heeft, juridische, statistische, actuariële, budgettaire, 
technische en informaticastudies uitvoeren die betrekking hebben op de wet-
geving en de reglementering inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogs-
renten; 

 
 2° de redactie van voorontwerpen van wet of van koninklijk besluit en de regle-

mentering; 
 
 3° advies uit te brengen over elke vraag met betrekking tot de vergoedingspensi-

oenen en de oorlogsrenten. 
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 Onderafdeling 2. Uitvoerende opdrachten 
 
Art. 9 De Dienst heeft tot opdracht : 
 
 1° het recht vast te stellen op de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten; 
 
 2° het bedrag te bepalen van de in 1° bedoelde pensioenen en renten; 
 
 3° het beheer en de opvolging te verzekeren van de in 1° bedoelde pensioenen 

en renten; 
 
 4° de betalingsinstructies voor de in 1° bedoelde prestaties te geven, wanneer de 

voorwaarden vervuld zijn waaraan de betaling van deze prestaties onderwor-
pen is. 

 
Art. 10 De Koning kan, bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad, elke andere 

opdracht inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten aan de Dienst toe-
vertrouwen. 

 
 Afdeling 3. Informatieopdrachten 
 
Art. 11 De Dienst informeert het publiek evenals de geïnteresseerde socio-economische en 

professionele middens over : 
 
 1° de inhoud van de wetgeving en de reglementering inzake de pensioenen van 

de overheidssector; 
 
 2° de inhoud van de wetgeving en de reglementering inzake de vergoedingspen-

sioenen en de oorlogsrenten; 
 
 3° de statistische en actuariële gegevens inzake de pensioenen van de over-

heidssector, meer bepaald via een jaarverslag. 
 
 De Dienst bezorgt iedere gepensioneerde individuele informatie over zijn pensioen, 

in voorkomend geval rekening houdend met andere voordelen die de gepensioneer-
de geniet. 

 
 De Dienst biedt ieder personeelslid van de overheidssector waarvoor hij bevoegd is, 

in voorkomend geval in samenwerking met de andere pensioendiensten, de moge-
lijkheid individuele informatie over zijn toekomstig pensioen te verkrijgen. 

 
Art. 12 De Dienst legt elk jaar aan de minister een jaarverslag voor over zijn werkzaamhe-

den gedurende het voorbije dienstjaar. 
 
 HOOFDSTUK V. Budgettaire bepalingen 
 
Art. 13 De begroting van de “ Pensioendienst voor de overheidssector “ omvat twee onder-

scheiden gedeelten : 
 
 1° de opdrachtenbegroting die de ontvangsten en uitgaven omvat die betrekking 

hebben op de wettelijke opdrachten van de Dienst; 
 
 2° de beheersbegroting die de ontvangsten en uitgaven omvat die betrekking 

hebben op het beheer van de Dienst. 
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Art. 14 De Dienst wordt gefinancierd door : 
 
 1° een dotatie ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van de federale 

overheid voor de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten inzake de pensioe-
nen van de overheidssector; 

 
 2° een dotatie ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van de federale 

overheid voor de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten inzake de vergoe-
dingspensioenen en oorlogsrenten; 

 
 3° een dotatie ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van de federale 

overheid voor de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten inzake de arbeids-
ongevallenrenten; 

 
 4° een dotatie ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van de federale 

overheid voor het beheer van de Dienst; 
 
 5° alle andere ontvangsten die betrekking hebben op zijn opdrachten en zijn be-

heer. 
 
 HOOFDSTUK VI. Technisch comité voor de pensioenen van de overheidssec-

tor 
 
Art. 15 Er wordt bij de Dienst een Technisch comité voor de pensioenen van de overheids-

sector opgericht. Dit comité is uitsluitend bevoegd is voor de pensioenen van de 
overheidssector. 

 
Art. 16 De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de sa-

menstelling van dit comité en de nadere regels inzake de aanwijzing van zijn leden 
en van hun plaatsvervangers evenals de nadere regels inzake zijn werking. 

 
 HOOFDSTUK VII. Het dagelijks beheer van de Dienst 
 
Art. 17 De Dienst is onderworpen aan het hiërarchisch gezag van de minister. 
 
 De minister kan sommige van zijn bevoegdheden delegeren aan de administrateur-

generaal en aan de adjunct-administrateur-generaal. 
 
Art. 18 § 1. Het dagelijks beheer van de Dienst wordt toevertrouwd aan een administrateur-

generaal. 
 
 De administrateur-generaal verzekert, onder het gezag en de controle van de minis-

ter, de werking van de Dienst. 
 
 De administrateur-generaal is ertoe gemachtigd, met het akkoord van de minister, 

een deel van de hem verleende bevoegdheden evenals het ondertekenen van som-
mige stukken en brieven te delegeren. 

 
 § 2. De administrateur-generaal vertegenwoordigt de Dienst in gerechtelijke en bui-

tengerechtelijke handelingen en treedt rechtsgeldig in zijn naam en voor zijn reke-
ning op, zonder dat hij zulks door een specifiek mandaat moet staven. 

 
Art. 19 De administrateur-generaal wordt bij de uitoefening van zijn opdrachten bijgestaan 

door een adjunct-administrateur-generaal. De adjunct-administrateur-generaal be-
hoort tot de andere taalrol dan de administrateur-generaal. 
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Art. 20 De Koning bepaalt, bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad, het sta-

tuut en de wijze van de aanstelling van de administrateur-generaal en de adjunct-
administrateur-generaal. 

 
Art. 21 § 1. De administrateur-generaal wordt bij de uitoefening van zijn opdrachten bijge-

staan door een Directiecomité dat hij voorzit. 
 
 Het Directiecomité is samengesteld uit de administrateur-generaal, de adjunct-

administrateur-generaal en ten minste vier andere leden aangesteld door de minister 
onder de leidende ambtenaren van de Dienst. Deze aanstellingen gebeuren zodanig 
dat de taalpariteit binnen het Comité verzekerd is. 

 
 Het Directiecomité stelt zijn huishoudelijk reglement vast. 
 
 § 2. Tot aan de aanstelling van de leden van het in § 1 bedoelde Directiecomité wor-

den de bevoegdheden ervan uitgeoefend door de Directieraad van de Administratie 
der Pensioenen. 

 
 Tot op die datum blijft het huishoudelijk reglement van de Directieraad van de Admi-

nistratie der Pensioenen van toepassing. 
 
Art. 22 Wanneer de administrateur-generaal afwezig of verhinderd is, worden zijn bevoegd-

heden uitgeoefend door de adjunct-administrateur-generaal. 
 
 Wanneer zowel de administrateur-generaal als de adjunct-administrateur-generaal 

afwezig of verhinderd zijn, worden hun bevoegdheden uitgeoefend door het oudste 
lid van het Directiecomité. 

 
 HOOFDSTUK VIII. Personeel van de Dienst 
 
Art. 23 De andere personeelsleden van de Dienst dan die bedoeld in de artikelen 18 en 19 

worden benoemd, bevorderd en afgezet door de Minister overeenkomstig de regels 
van het personeelsstatuut. 

 
Art. 24 § 1. Alle personen die op 31 december 2005 hun werkzaamheden uitoefenen binnen 

de Administratie der Pensioenen van het ministerie van Financiën worden, bij een 
koninklijk besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad, op 1 januari 2006 ambts-
halve overgedragen naar de Dienst. Hetzelfde geldt voor de personeelsleden van de 
Administratie der Pensioenen die op 31 december 2005 tijdelijk afwezig zijn. 

 
 De lijst van de overgedragen personeelsleden wordt in het Belgisch Staatsblad be-

kendgemaakt als bijlage bij het in het eerste lid bedoelde koninklijk besluit. 
 
 § 2. De overgedragen personeelsleden behouden de hoedanigheid van stagedoend 

personeelslid, vast benoemd personeelslid of contractueel personeelslid die zij had-
den de dag vóór hun overdracht. 

 
 Het stagedoend personeelslid wordt geacht titularis te zijn van de graad of van de 

klasse waarvoor hij zich kandidaat gesteld heeft. 
 
 § 3. De overgedragen personeelsleden behouden hun niveau-, graad-, dienst- en 

klassenanciënniteit evenals hun taalrol. 
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 § 4. De overgedragen personeelsleden behouden de laatste evaluatie die hun werd 
toegekend binnen het ministerie van Financiën. Deze evaluatie blijft geldig tot aan de 
toekenning van een nieuwe evaluatie binnen de Dienst. 

 
 § 5. De personeelsleden die geslaagd zijn voor een examen of een vergelijkende 

selectie voor overgang naar het hoger niveau of voor een examen of een selectie 
voor verhoging in graad of voor een gedeelte van deze examens of selecties, geor-
ganiseerd binnen het ministerie van Financiën, behouden het voordeel van dit sla-
gen. 

 
 § 6. Tot op het ogenblik waarop in de Dienst nieuwe bepalingen van kracht worden, 

blijven de personeelsleden van de Dienst onderworpen aan de bepalingen die op 
hen van toepassing waren inzake toelagen, premies, vergoedingen en andere voor-
delen binnen het ministerie van Financiën. Zij behouden deze voordelen slechts voor 
zover deze regelmatig werden toegekend en de voorwaarden waaronder ze werden 
toegekend in hoofde van de begunstigden zijn blijven bestaan. 

 
 § 7. Alle personeelsleden worden overgedragen met behoud van hun bezoldiging en 

van de geldelijke anciënniteit die zij de dag vóór hun overdracht verworven hadden 
krachtens de wettelijke en reglementaire bepalingen die op die datum op hen toe-
passelijk waren. 

 
Art. 25 De op de datum van de overdracht lopende beroepsprocedures worden verdergezet 

door de Dienst. 
 
Art. 26 § 1. De vast benoemde personeelsleden van de Dienst genieten een rustpensioen 

ten laste van de Staatskas onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde nadere 
regels als die welke toepasselijk zijn op de vast benoemde personeelsleden van de 
federale overheid. 

 
 § 2. Voor de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake pensi-

oenen, wordt de bij de Administratie der Pensioenen van het ministerie van Financi-
ën gepresteerde diensttijd beschouwd als bij de Dienst gepresteerde diensttijd. 

 
 HOOFDSTUK IX. Diverse bepalingen 
 
Art. 27 Alle goederen, rechten en wettelijke en contractuele plichten betreffende de door de 

Administratie der Pensioenen van het ministerie van Financiën uitgeoefende op-
drachten worden door de Koning overgedragen naar de Dienst. 

 
 De lijst van overgedragen goederen, rechten en plichten wordt in het Belgisch 

Staatsblad bekendgemaakt als bijlage bij het in het eerste lid bedoelde besluit. 
 
Art. 28 De Dienst wordt gelijkgesteld met de Staat voor de toepassing van de wetten en de 

reglementering betreffende de directe belastingen die geheven worden ten voordele 
van de Staat, evenals de belastingen geheven ten voordele van de provincies en de 
gemeenten. 

 
Art. 29 Voor de toepassing van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organi-

satie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid wordt de Dienst geacht een 
openbare instelling van sociale zekerheid in de zin van artikel 2, 2°, a) van die wet te 
zijn. 

 
Art. 30 De Koning regelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de orga-

nisatie en de werking van de Dienst, voor alles wat niet door deze wet of door de wet 
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van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar 
nut geregeld is. 

 
 HOOFDSTUK X. Wijzigende bepalingen 
 
Art. 31 Vervangt art. 38 van de wet van 21 juli 1844. 
 
Art. 32 Vult de categorie A aan in art. 1 van de wet van 16 maart 1954. 
 
Art. 33 Wijzigt art. 4, § 3 van de wet van 28 april 1958. 
 
Art. 34 Wijzigt art. 12 van de wet van 28 april 1958. 
 
Art. 35 Wijzigt art. 12bis van de wet van 28 april 1958. 
 
Art. 36 Wijzigt art. 13 van de wet van 28 april 1958. 
 
Art. 37 Wijzigt art. 7, eerste lid van de wet van 30 april 1958.  
 
Art. 38 Wijzigt art. 14, eerste lid van de wet van 14 april 1965. 
 
Art. 39 Wijzigt art. 18 van de wet van 14 april 1965. 
 
Art. 40 Wijzigt art. 21, tweede lid van de wet van 6 juli 1971. 
 
Art. 41 Wijzigt art 22, § 3 van de wet van 6 juli 1971. 
 
Art. 42 Wijzigt art. 39quater, § 2 van de wet van 29 juni 1981. 
 
Art. 43 Vervangt art. 61 van de wet van 15 mei 1984. 
 
Art. 44 Wijzigt art. 61bis van de wet van 15 mei 1984. 
 
Art. 45 Heft art. 7 van het K.B. nr. 418 van 16 juli 1986 op. 
 
Art. 46 Wijzigt art. 161, achtste lid van de nieuwe gemeentewet.  
 
Art. 47 Wijzigt art. 176 van de wet van 21 maart 1991. 
 
Art. 48 Vult art. 1, 3° van de wet van 22 juli 1993 aan.  
 
Art. 49 Wijzigt art. 7, § 2, eerste lid van de wet van 6 augustus 1993. 
 
Art. 50 Wijzigt art. 8, eerste lid van de wet van 6 augustus 1993. 
 
Art. 51 Wijzigt art. 15, § 2 van de wet van 6 augustus 1993. 
 
Art. 52 Wijzigt art. 68ter, § 5 van de wet van 30 maart 1994. 
 
Art. 53 Wijzigt art. 68quater van de wet van 30 maart 1994. 
 
Art. 54 Wijzigt art. 19, § 1 van de wet van 10 april 1995. 
 
Art. 55 Wijzigt art. 20 van de wet van 10 april 1995. 
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Art. 56 Vervangt art. 3, eerste lid van de wet van 6 mei 2002. 
 
Art. 57 Wijzigt art. 7, zevende lid van de wet van 6 mei 2002. 
 
Art. 58 Wijzigt art. 10 van de wet van 11 december 2003. 
 
Art. 59 Vult art. 2 van de wet van 4 maart 2004 aan. 
 
Art. 60 Vervangt art. 4 van de wet van 4 maart 2004. 
 
Art. 61 Vervangt art. 5, tweede lid van de wet van 4 maart 2004. 
 
Art. 62 Wijzigt art. 6, § 3 van de wet van 4 maart 2004. 
 
Art. 63 Wijzigt art. 9, eerste lid van de wet van 4 maart 2004. 
 
Art. 64 Wijzigt art. 18 van de wet van 4 maart 2004. 
 
Art. 65 Wijzigt art. 55, tweede lid van de programmawet van 11 juli 2005. 
 
Art. 66 Wijzigt art. 56, § 2, derde lid van de programmawet van 11 juli 2005. 
 
Art. 67 Telkens wanneer een wettelijke of reglementaire bepaling de Administratie der Pen-

sioenen of de Administratie der Pensioenen van het ministerie van Financiën ver-
meldt of bedoelt, moet deze worden gelezen alsof zij “ de Pensioendienst voor de 
overheidssector “ vermeldt of bedoelt. 

 
Art. 68 De Koning kan de nodige wijzigingen aanbrengen aan wettelijke en reglementaire 

bepalingen om ze in overeenstemming te brengen met deze wet ten einde een uni-
forme terminologie te verzekeren. 

 
 HOOFDSTUK XI. Inwerkingtreding 
 
Art. 69 Deze wet treedt in werking op 1 januari 2006 
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Programmawet (I) van 27 december 2006  
(Staatsblad 28 december - derde uitgave)  
 

- UITTREKSEL – 
 
 TITEL X. OVERHEIDSBEDRIJVEN 
 
 HOOFDSTUK I. Externe Mobiliteit 
 
 … 
 
 Afdeling 2. Behoud pensioenrechten Belgacom – Wijziging van de program-

mawet van 11 juli 2005 
 
 … 
 
 Afdeling 3. De pensioenrechten van de personeelsleden van De Post benoemd 

bij een andere openbare overheid 
 
Art. 282 Voor de toepassing van deze afdeling moet worden verstaan onder : 
 
 1° “ vastbenoemde personeelsleden “ : de statutaire personeelsleden van De Post 

ouder dan 50 jaar op het moment van hun benoeming na de stageperiode bij 
een andere openbare overheid in uitvoering van het artikel 475 van de pro-
grammawet van 22 december 2003 of na externe mobiliteit in uitvoering van ar-
tikel 29bis van de wet van 21 maart 2003 betreffende de hervorming van som-
mige economische overheidsbedrijven; 

 
 2° “Belgische openbare overheid “ : de Belgische openbare overheid waarbij het 

personeelslid van De Post wordt ingezet in uitvoering van artikel 475 van de 
programmawet van 22 december 2003 of die genoten heeft van externe mobili-
teit in uitvoering van artikel 29bis van de wet van 21 maart 2003 betreffende de 
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. 

 
Art. 283 Indien het personeel vastbenoemd wordt bij een Belgische openbare overheid mag 

de referentiewedde die als grondslag dient voor de berekening van het rustpensioen, 
niettegenstaande andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepalingen, niet 
lager zijn dan de referentiewedde die in aanmerking zou zijn genomen indien het 
benoemde personeelslid zijn loopbaan bij De Post had voortgezet. 

 
Art. 284 De verhoging van het pensioen welke voortvloeit uit de in aanmerkingneming van de 

in het voorafgaande artikel voorziene gewaarborgde referentiewedde wordt toege-
kend in de vorm van een pensioencomplement dat ten laste is van de Schatkist. Dit 
complement wordt niet in aanmerking genomen voor de verdeling van het enig pen-
sioen in toepassing van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker ver-
band tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector. 

 
 Voor de toepassing van artikel 12 van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvul-

ling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het perso-
neel van de openbare sector, is het in het eerste lid, 1°, van dat artikel bedoelde 
maximum van de wedde dat van de wedde die werkelijk in aanmerking werd geno-
men voor de berekening van het pensioen met inbegrip van het complement. 
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Art. 285 Vanaf de vaste benoeming van het personeelslid bij een openbare overheid, is De 
Post een patronale bijdrage van 16,36 % verschuldigd per ingezet personeelslid op 
het positieve geactualiseerde verschil tussen twee reeksen van fictieve wedden : 

 
 a) enerzijds, de wedden en de andere bezoldigingselementen die in aanmerking 

worden genomen voor de berekening van het rustpensioen die het benoemde 
personeelslid zou hebben ontvangen indien het zijn loopbaan bij De Post op 
het ogenblik waarop het vast benoemd wordt bij de Belgische openbare over-
heid, tot op de laatste dag van de maand waarin het ingezet personeelslid de 
leeftijd van 60 jaar bereikt; 

 
 b) anderzijds, de wedden en de andere bezoldigingselementen die in aanmerking 

worden genomen voor de berekening van het rustpensioen die van toepassing 
zijn bij die andere Belgische openbare overheid, op het benoemde personeels-
lid op het ogenblik waarop het vast benoemd wordt bij de Belgische openbare 
overheid, tot op de laatste dag van de maand waarin het ingezet personeelslid 
de leeftijd van 60 jaar bereikt. 

 
 De Koning bepaalt de voorwaarden en nadere regels van de betaling van de bijdra-

ge vermeld in het eerste lid. 
 
Art. 286 De bijdrage waarvan sprake in het voorafgaand artikel wordt beschouwd als een 

gewone sociale zekerheidsbijdrage. 
 
 TITEL XI. PENSIOENEN 
 
 HOOFDSTUK IV. Administratieve vereenvoudiging en communicatie met de 

burger 
 
 Afdeling 1. Toepassingsgebied 
 
Art. 296 § 1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de aanvragen tot het 

bekomen van : 
 

 1° de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de pensioenregeling voor 
werknemers ingesteld bij het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 be-
treffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers; 

 
 2° de rust- en overlevingspensioenen en de pensioenen als uit de echt geschei-

den echtgenoot ten laste van de pensioenregeling voor zelfstandigen ingesteld 
door het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- 
en overlevingspensioen der zelfstandigen en door de wet van 15 mei 1984 
houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen; 

 
 3° de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de Openbare Schatkist of van 

één van de besturen of instellingen waarop de wet van 14 april 1965 tot vast-
stelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen 
van de openbare sector, toepasselijk is. 

 
 § 2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk moet worden verstaan onder het begrip : 
 
 1° instellingen : de hierna vermelde instellingen die een wettelijke pensioenrege-

ling beheren : 
 
  - de Rijksdienst voor pensioenen; 
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  - het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der zelfstandigen; 
  - de Pensioendienst voor de overheidsector; 
 
 2° aanvraag : de elektronische vraag van de sociaal verzekerde om aflevering van 

een berekening van zijn pensioenrechten door één of meerdere van de onder 
1° vermelde instellingen; 

 
 3° behandelende instelling : de instelling die voor de berekening van de pensioen-

rechten instaat;  
 
 4° verbindingsinstelling : de instelling die voor de ontvangst en de doorzending 

van de aanvraag, evenals de verzending van de gezamenlijke pensioenbeslis-
sing instaat. 

 
 § 3. De Koning kan het toepassingsgebied uitbreiden tot andere dan de onder : 
  
 - § 1 bedoelde pensioenregelingen; 
 - § 2, 1°, bedoelde instellingen die wettelijke pensioenregelingen beheren.  
 
 Afdeling 2. De elektronische pensioenaanvraag 
 
Art. 297  § 1. De elektronische pensioenaanvraag kan worden ingediend : 
 
 1° bij het bestuur van de gemeente waar de aanvrager zijn hoofdverblijfplaats 

heeft; 
 
 2° ten kantore van een instelling; 
 
 3° rechtstreeks via elektronische weg door de sociaal verzekerde. 
 
 § 2. De Koning bepaalt : 
 
 1° hoe de aanvragen tot het bekomen van de in dit hoofdstuk bedoelde uitkerin-

gen worden behandeld; 
 
 2° op welke wijze de sociaal verzekerde van zijn berekening in kennis wordt ge-

steld. 
 
Art. 298 Wanneer de sociaal verzekerde bij het indienen van de aanvraag gewag maakt van 

een beroepsbezigheid in zijnen hoofde of in hoofde van zijn echtgenoot of zijn uit de 
echt gescheiden echtgenoot in meerdere van de in artikel 296 bedoelde wettelijke 
regelingen, geldt de aanvraag voor elk van deze regelingen. 

 
 Afdeling 3. Gemeenschappelijke kennisgeving 
 
Art. 299  § 1. Indien er in hoofde van eenzelfde sociaal verzekerde een recht op meerdere 

van de in artikel 296 bedoelde pensioenen bestaat, ontvangt de sociaal verzekerde 
één gezamenlijke definitieve kennisgeving van de pensioenrechten die in de ver-
schillende wettelijke regelingen werden opgebouwd. 

 
 § 2. De Koning :  
 
 1° bepaalt welke gegevens de gemeenschappelijke kennisgeving minimaal bevat; 
 



© PDOS – februari 2007 - 4 - 
Programmawet (I) van 27 december 2006 

 2° stelt vast onder welke voorwaarden en in welke gevallen een behandelende 
instelling als verbindingsinstelling optreedt. 

 
 Afdeling 4. Gemeenschappelijke bepalingen 
 
Art. 300 De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, andere dan 

in dit hoofdstuk bedoelde wettelijke bepalingen aanvullen, opheffen en wijzigen in-
dien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de in dit hoofdstuk bedoelde 
doelstellingen, zijnde een uitbreiding realiseren van de gemeenschappelijke commu-
nicatie van de pensioendiensten met de sociaal verzekerden tot de communicatie 
met de sociaal verzekerden die daadwerkelijk hun pensioen hebben aangevraagd en 
aan verschillende pensioenregelingen onderworpen waren, enerzijds, en de creatie 
van de mogelijkheid tot het indienen van een unieke elektronische aanvraag voor de 
pensioenen in de verschillende wettelijke pensioenregelingen, anderzijds, en dit via 
de realisatie van een elektronische pensioenaanvraag zoals bedoeld in afdeling 2 en 
de realisatie van een gemeenschappelijke kennisgeving, zoals bedoeld in afdeling 3. 

 
Art. 301. De artikelen 296 tot 299 treden in werking : 
 - voor wat betreft de Rijksdienst voor pensioenen en het Rijksinstituut voor de 

sociale verzekeringen der zelfstandigen : op de datum bepaald door de Koning 
en uiterlijk op 1 januari 2008; 

 - voor wat betreft de Pensioendienst voor de Overheidssector : op de datum 
bepaald door de Koning. 
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Wet van 25 april 2007  
(Staatsblad 11 mei) 
 
betreffende de pensioenen van de openbare sector 
 

- UITTREKSEL - 
 
HOOFDSTUK 1. Algemene bepaling 
 
Art. 1 Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bepaald in artikel 78 van de Grondwet. 
 
 
HOOFDSTUK II. Wijzigende bepalingen inzake rustpensioenen 
 
Afdeling 1. Wijziging van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke 

pensioenen 
 
Art. 2 Wijzigt de bijlage bij de algemene wet van 21 juli 1844. 
 
Afdeling 2. Wijziging van de wet van 20 maart 1958 betreffende de cumulatie van pensi-

oenen en wedden, en de regeling inzake rustpensioenen voor verschillende 
ambten  

 
Art. 3 Wijzigt art. 2, § 1, zesde lid van de wet van 20 maart 1958. 
 
Afdeling 3. Wijziging van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband 

tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector 
 
Art. 4 Wijzigt art. 4, zesde lid van de wet van 14 april 1965. 
 
Afdeling 4. Wijziging van de wet van 4 juli 1966 houdende toekenning van een vakantie-

geld en van een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld aan de gepensio-
neerden van de openbare diensten  

 
Art. 5 Wijzigt art. 2, eerste lid, 2°, b) van de wet van 4 juli 1966.  
 
Afdeling 5. Wijziging van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetge-

ving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van 
de openbare sector 

 
Art. 6 Vervangt art. 34, eerste lid van de wet van 9 juli 1969. 
 
Afdeling 6. Wijziging van de wet van 16 juni 1970 betreffende de bonificaties wegens di-

ploma’s inzake pensioenen van leden van het onderwijs 
 
Art. 7  Wijzigt art. 2 van de wet van 16 juni 1970. 
 
Afdeling 7. Wijzigingen van de wet van 29 juni 1976 tot wijziging van sommige bepalin-

gen van de gemeentewet, het Veldwetboek, de wetgeving op de pensioenre-
geling van het gemeentepersoneel en het daarmee gelijkgestelde personeel 
en tot regeling van sommige gevolgen van de samenvoegingen, aanhechtin-
gen en wijzigingen van grenzen van gemeenten verwezenlijkt door de wet 
van 30 december 1975 

 
Art. 8 Vervangt art. 36 van de wet van 29 juni 1976. 
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Art. 9 Voegt art. 36bis in in de wet van 29 juni 1976. 
 
Art. 10 Voegt art. 36ter in in de wet van 26 juni 1976. 
 
Afdeling 8. Wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budget-

taire hervormingen 
 
Art. 11 Voegt art. 50ter in in de wet van 5 augustus 1978. 
 
Afdeling 9. Wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonise-

ring in de pensioenregelingen 
 
Art. 12 Wijzigt art. 48 van de wet van 15 mei 1984. 
 
Afdeling 10. Wijzigingen van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betref-

fende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensi-
oenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten 

 
Art.13 Heft art. 2, § 1, tweede lid en § 3 van het K.B. nr. 442 van 14 augustus 1986 op. 
 
Art. 14 Heft art. 2bis, § 1, tweede lid van het K.B. nr. 442 van 14 augustus 1986 op. 
 
Art. 15 Voegt art. 2ter in in het K.B. nr. 442 van 14 augustus 1986. 
 
Art. 16 Voegt art. 2 quater in in het K.B. nr. 442 van 14 augustus 1986. 
 
Art. 17 Voegt art. 2quinquies in in het K.B. nr. 442 van 14 augustus 1986. 
 
Art. 18 Wijzigt art. 3 van het K.B. nr. 442 van 14 augustus 1986. 
 
 Afdeling 11. Wijzigingen van de Nieuwe gemeentewet 
 
Art. 19 Wijzigt art. 161 van de Nieuwe gemeentewet. 
 
Art. 20 Vervangt art. 161bis, § 1, eerste lid van de Nieuwe gemeentewet. 
 
Afdeling 12. Wijzigingen van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepa-

lingen 
 
Art. 21 Wijzigt art. 134, § 1, eerste lid van de wet van 26 juni 1992. 
 
Art. 22 Vult art. 140 van de wet van 26 juni 1992 aan. 
 
Afdeling 13. Wijzigingen van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van 

het benoemd personeel van de plaatselijke besturen 
 
Art. 23 Wijzigt art. 4, § 2 van de wet van 6 augustus 1993.  
 
Art. 24 Vult art. 5, eerste lid van de wet van 6 augustus 1993 aan. 
 
Art. 25 Wijzigt art. 7 van de wet van 6 augustus 1993. 
 
Art. 26 Vervangt art. 8 van de wet van 6 augustus 1993. 
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Art. 27 Vervangt art. 14, § 1, eerste lid van de wet van 6 augustus 1993. 
 
Afdeling 14. Wijzigingen van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire 

en andere bepalingen 
 
Art. 28 Wijzigt art. 5, eerste lid van de wet van 12 augustus 2000. 
 
Art. 29 Vult art. 6 van de wet van 12 augustus 2000 aan. 
 
Afdeling 15. Wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende essentiële elementen van 

het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende di-
verse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten 

 
Art. 30 Wijzigt art. 82, eerste lid van de wet van 26 april 2002. 
 
Afdeling 16. Wijziging van de wet van 4 maart 2004 houdende toekenning van aanvullen-

de voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om 
een management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst 

 
Art. 31 Vervangt art. 7 van de wet van 4 maart 2004. 
 
HOOFDSTUK III. Wijzigende bepalingen inzake overlevingspensioenen 
 
Afdeling 1. Wijziging van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband 

tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector 
 
Art. 32 Wijzigt art. 9, vierde lid van de wet van 14 april 1965. 
 
Afdeling 2. Wijzigingen van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en bud-

gettaire hervormingen 
 
Art. 33 Vervangt art. 43ter, tweede lid van de wet van 5 augustus 1978. 
 
Art. 34 Voegt art. 50quater in in de wet van 5 augustus 1978. 
 
Afdeling 3. Wijzigingen van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmoni-

sering in de pensioenregelingen 
 
Art. 35 Vervangt art. 15bis, tweede lid van de wet van 15 mei 1984. 
 
Art. 36 Vervangt art. 17, eerste lid van de wet van 15 mei 1984. 
 
Art. 37 Wijzigt art. 18, § 1, vierde lid van de wet van 15 mei 1984. 
 
Art. 38 Heft art. 19 van de wet van 15 mei 1984 op. 
 
HOOFDSTUK IV. Wijzigende bepalingen inzake perequatie 
 
Afdeling 1. Wijzigingen van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wet-

geving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van 
de openbare sector 

 
Art. 39 Vervangt art. 1 van de wet van 9 juli 1969. 
 
Art. 40 Vervangt het opschrift van hoofdstuk II van de wet van 9 juli 1969. 
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Art. 41 Heft de art. 2 tot 10 van de wet van 9 juli 1969 op. 
 
Art. 42 Vervangt art. 11 van de wet van 9 juli 1969. 
 
Art. 43 Vervangt het opschrift van hoofdstuk III van de wet van 9 juli 1969. 
 
Art. 44 Vervangt art. 12 van de wet van 9 juli 1969. 
 
Art. 45 Vervangt art. 13 van de wet van 9 juli 1969. 
 
Art. 46 Heft het opschrift van hoofdstuk IV van de wet van 9 juli 1969 op. 
 
Art. 47 Vervangt art. 14 van de wet van 9 juli 1969. 
 
Art. 48 Vervangt art. 15 van de wet van 9 juli 1969. 
 
Art. 49 Vervangt art. 16 van de wet van 9 juli 1969. 
 
Art. 50 Vervangt art. 17 van de wet van 9 juli 1969. 
 
Art. 51 Heft art. 18, 19 en 20 van de wet van 9 juli 1969 op. 
 
Art. 52 Vervangt art. 43 van de wet van 9 juli 1969. 
 
Art. 53 Voegt art. 44bis in in de wet van 9 juli 1969. 
 
Afdeling 2. Wijzigingen van de wet van 5 januari 1971 betreffende de pensioenen van de 

leden van het beroepspersoneel der kaders in Afrika 
 
Art. 54 Vervangt art. 3 van de wet van 5 januari 1971. 
 
Art. 55 Vervangt art. 5 van de  wet van 5 januari 1971. 
 
Afdeling 3. Wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonise-

ring in de pensioenregelingen 
 
Art. 56 Wijzigt art. 4, § 1, eerste lid van de wet van 15 mei 1984. 
 
Afdeling 4. Wijziging van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalin-

gen 
 
Art. 57 Vervangt art. 121, § 2 van de wet van 26 juni 1992. 
 
Afdeling 5. Wijzigingen van de wet van 13 mei 1999 betreffende de berekening van het 

rustpensioen van het onderwijzend en bestuurspersoneel van het kleuter- en 
lager onderwijs 

 
Art. 58 Heft art. 3 van de wet van 13 mei 1999 op. 
 
Art. 59 Heft art. 4, tweede lid van de wet van 13 mei 1999 op. 
 
Art. 60 Wijzigt art. 6 van de wet van 13 mei 1999. 
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HOOFDSTUK V. Wijzigende bepalingen inzake de cumulatie van een overlevingspensi-
oen met een vervangingsinkomen 

 
Art. 61 Vervangt art. 2, 3° van de wet van 5 april 1994. 
 
Art. 62 Vervangt art. 13 van de wet van 5 april 1994. 
 
Art. 63 Vult art. 14, § 3 van de wet van 5 april 1994 aan. 
 
HOOFDSTUK VI. Autonome bepalingen 
 
Art. 64 De algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de rechten van het 

kind geniet, voor de duur van zijn functies, dezelfde pensioenregeling als de vast 
benoemde personeelsleden van de Staat. Dit pensioen valt ten laste van de Staats-
kas. 

 
Art. 65 Artikel 156, derde lid, van de Nieuwe gemeentewet, zoals het luidde voor zijn wijzi-

ging door de wet van 3 februari 2003, blijft van toepassing op de leden van de 
brandweerkorpsen die voor 13 maart 2003 een verlof voorafgaand aan de pensione-
ring hebben genoten op grond van het koninklijk besluit van 3 juni 1999 betreffende 
de invoering van de mogelijkheid van een verlof voorafgaand aan de pensionering 
voor de leden van een beroepsbrandweerkorps. 

 
Art. 66 Voor de plaatselijke besturen aangesloten bij het stelsel van de nieuwe bij de Rijks-

dienst aangeslotenen bedoeld in artikel 1bis, d) van de wet van 6 augustus 1993 be-
treffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen, 
wordt, vanaf 1 januari 2007, het beschikbare saldo bedoeld in artikel 7 van de wet 
van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïnte-
greerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid, ver-
deeld tussen het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen en het 
plaatselijk bestuur zelf. 

 
 Het gedeelte van het beschikbare saldo dat aan elkeen van de twee voormelde enti-

teiten toekomt, wordt vastgesteld in functie van de verhouding die op het ogenblik 
van de aansluiting bestond tussen de last van de overgenomen pensioenen en de 
last van de pensioenen die ten laste van het plaatselijk bestuur gebleven zijn. 

 
 HOOFDSTUK VII. Opheffingsbepalingen 
 
Art. 67  Worden opgeheven : 
 
 1° artikel 65 van de bij het koninklijk besluit van 11 augustus 1923 samengeor-

dende wetten op de militaire pensioenen, zoals gewijzigd bij de wetten van 14 juli 
1936, 17 juli 1975, 12 juli 1979 en 21 mei 1991; 

 
 2° afdeling 2 van hoofdstuk IV van titel III van de wet van 29 december 1990 hou-

dende sociale bepalingen; 
 
 3° artikel 82, derde lid, van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse 

bepalingen, ingevoegd bij de wet van 13 mei 1999; 
 
 4° het tweede lid van artikel IX.I.4. van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot 

regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bevestigd bij 
artikel 136 van de wet van 26 april 2002 houdende essentiële elementen van het 



© PDOS – augustus 2007 - 6 - 
Wet van 25 april 2007 

statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere 
bepalingen met betrekking tot de politiediensten. 

 
HOOFDSTUK VIII. Overgangsbepalingen 
 
Art. 68 De door artikel 7, 2°, in artikel 2, § 3, van de wet van 16 juni 1970 aangebrachte wij-

ziging kan op verzoek van betrokkene worden toegepast op de op de datum van de 
bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad lopende pensioenen. 

 
 De herziening ingevolge de door de artikel 7, 2°, aangebrachte wijziging wordt uitge-

voerd overeenkomstig de hierna bepaalde regels : 
 
 1° voor de pensioenen die ingegaan zijn vanaf 1 januari 1990, wordt het nominale 

bedrag van het pensioen van kracht op de datum waarop de herziening uitgevoerd 
moet worden, vermenigvuldigd met de verhouding tussen het nominale bedrag dat 
het pensioen oorspronkelijk zou hebben bereikt indien het was vastgesteld rekening 
houdend met de bepalingen van artikel 7, 2°, en het oorspronkelijke nominale be-
drag; 

 
 2°  voor de pensioenen die ingegaan zijn vóór 1 januari 1990, wordt het nominale 

bedrag van het pensioen van kracht op de datum waarop de herziening uitgevoerd 
moet worden, vermenigvuldigd met de verhouding tussen het nominale bedrag dat 
het pensioen oorspronkelijk zou hebben bereikt indien het was vastgesteld rekening 
houdend met de bepalingen van artikel 7, 2°, en het oorspronkelijke nominale be-
drag; daarbij moeten deze laatste twee bedragen naar behoren omgezet worden 
naar het spilindexcijfer 138,01. Voor deze omzetting wordt toepassing gemaakt van 
de bepalingen van artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet van 2 januari 1990 houden-
de tijdelijke toekenning van een pensioencomplement aan sommige gepensioneer-
den van de openbare sector. 

 
 De herziening heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999. 
 
Art. 69 De artikelen 8 tot en met 10 zijn van toepassing op de op 31 december 2006 lopen-

de pensioenen. Deze pensioenen worden ambtshalve herzien volgens de hierna be-
paalde nadere regels : 

 
 1° voor de berekening van het pensioen bedoeld in artikel 36bis van de wet van 

29 juni 1976 tot wijziging van sommige bepalingen van de gemeentewet, het Veld-
wetboek, de wetgeving op de pensioenregeling van het gemeentepersoneel en het 
daarmee gelijkgestelde personeel en tot regeling van sommige gevolgen van de sa-
menvoegingen, aanhechtingen en wijzigingen van grenzen van gemeenten verwe-
zenlijkt door de wet van 30 december 1975, zoals gewijzigd door artikel 9, wordt re-
kening gehouden met het geldelijk statuut dat van kracht is op de datum waarop de 
herziening uitwerking heeft; 

 
 2° het bedrag van het pensioen bedoeld in artikel 36ter van voormelde wet van 29 

juni 1976, zoals gewijzigd door artikel 10, wordt verkregen door het op de datum 
waarop de herziening uitwerking heeft betaalde pensioenbedrag te vermenigvuldi-
gen met de verhouding die bestaat tussen enerzijds de duur van de periode bepaald 
in artikel 36ter die in aanmerking genomen wordt voor de berekening van het pensi-
oen en anderzijds de totale duur van de loopbaan. 

 
 De herziening heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007. 
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Art. 70 De artikelen 50ter en 50quater van de wet van 5 augustus 1978 houdende economi-
sche en budgettaire hervormingen, ingevoegd door de artikelen 11 en 34, zijn van 
toepassing op de op de datum van de inwerkingtreding van deze wet lopende pensi-
oenen. Voor deze laatste pensioenen worden de perioden van opsluiting of interne-
ring vóór die datum evenwel niet in aanmerking genomen. 

 
Art. 71 Artikel 12 van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving 

betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare 
sector, zoals het luidde voor de inwerkingtreding van artikel 44 van onderhavige wet, 
blijft van toepassing op de herzieningen van de pensioenen die voortvloeien uit wij-
zigingen in de bezoldigingsregeling die uiterlijk op 1 januari 2007 uitwerking krijgen, 
op voorwaarde dat deze wijzigingen uiterlijk op 30 juni 2008 werden bekendgemaakt 
in het Belgisch Staatsblad of behoorlijk werden bekrachtigd bij een beslissing van de 
bevoegde overheid en bij aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs ter kennis 
werden gebracht van de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS). 

 
Art. 72 De pensioenen en renten van de leden van het beroepspersoneel van de kaders in 

Afrika en hun rechthebbenden worden vastgesteld, rekening houdend met de artike-
len 3 en 5 van de wet van 5 januari 1971 betreffende de pensioenen van de leden 
van het beroepspersoneel der kaders in Afrika, zoals zij luidden voor de inwerking-
treding van de artikelen 54 en 55 van deze wet, en met de wijze waarop de in die ar-
tikelen bedoelde moederlandse weddenschalen zijn geëvolueerd tot en met 1 januari 
2007.  

 
 Voor de toepassing van het eerste lid wordt uitsluitend rekening gehouden met de 

wijzigingen van de moederlandse weddenschalen die uiterlijk op 30 juni 2008 wer-
den bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad of behoorlijk werden bekrachtigd bij 
een beslissing van de bevoegde overheid en bij aangetekend schrijven tegen ont-
vangstbewijs ter kennis werden gebracht van de PDOS. 

 
Art. 73 Hoofdstuk V is van toepassing op de op 31 december 2006 lopende pensioenen en 

cumulaties. 
 
 In afwijking van het eerste lid blijven de bepalingen van artikel 13, § 2 van de wet 

van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de open-
bare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit 
of met een vervangingsinkomen, zoals het luidde voor de wijziging ervan door artikel 
62 van deze wet, van toepassing op de op 31 december 2006 lopende pensioenen 
waarvan de betaling op die datum geschorst was met toepassing van artikel 13, § 2, 
van voormelde wet van 5 april 1994 zolang hun gerechtigde na 1 januari 2007 geen 
beroepsactiviteit heeft uitgeoefend. 

 
HOOFDSTUK IX. Inwerkingtreding 
 
Art. 74 Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin ze is be-

kendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van : 
 

- de bepalingen van de hoofdstukken IV en V en van de artikelen 19, 2°, 25, 3° en 
4°, 26, 29, 66, 67, 3°, 71 en 72 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 
2007; 

- artikel 31 dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2004; 
- artikel 5 dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2004; 
- de artikelen 22 en 65 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2003; 
- artikel 2, 1° tot en met 6°, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2002; 
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- de artikelen 33, 35 en 36 die uitwerking hebben met ingang van 1 augustus 
2001; 

- artikel 7, 2° dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1999; 
- de artikelen 23 en 25, 1° die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 1995; 
- artikel 19, 3° dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1994. 
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(staatsblad 10 april – erratum 12 september) 
Wet van 28 februari 2007 

 
tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht 
 

- Uittreksel - 
 
TITEL VIII. — De pensioenen 
 
Art. 193.  Voor de toepassing van de rust-, overlevings- en vergoedingspensioenregel-

gevingen worden de aspiranten gelijkgesteld met de vast benoemde militai-
ren. 

 
Art. 194. (1)  In afwijking van artikel 46, eerste lid, van de wet van 15 mei 1984 houdende 

maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, kan aan de gewe-
zen militairen van het actief kader in werkelijke dienst als militair van dit kader 
vanaf de datum van de inwerkingtreding van deze bepaling, op hun verzoek, 
een pensioen verleend worden op de eerste dag van de maand die volgt op 
die waarin zij de volle leeftijd van 58 jaar hebben bereikt, of op de eerste dag 
van de maand die volgt op de stopzetting van hun functies indien deze zich 
later voordoet, op voorwaarde dat zij ten minste vijfentwintig pensioenaan-
spraakverlenende dienstjaren tellen die werden doorgebracht in de hoeda-
nigheid van militair, met uitzondering van de bonificaties wegens studies en 
van andere periodes vergoed wegens diensten die voor de vaststelling van 
de wedde meetellen. Voor de berekening van die vijfentwintig dienstjaren 
worden de in aanmerking komende diensttijd en perioden slechts voor hun 
enkelvoudige duur in aanmerking genomen. 

 
Het eerste lid is niet van toepassing op aanvragen om uitgesteld pensioen, 
noch op aanvragen om onmiddellijk pensioen vanaf de leeftijd van 60 jaar.  

 
Het eerste lid is evenmin van toepassing op de militairen wier leeftijdsgrens 
hoger ligt dan 58 jaar. 
Voor de gewezen militairen die, met toepassing van het eerste lid, vragen om 
vóór de leeftijd van 60 jaar gepensioneerd te worden, wordt de in artikel 2, 
tweede lid, van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker ver-
band tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector 
bedoelde minimumleeftijd, vastgesteld op 58 jaar. 

 
Voor de toepassing van artikel 83 van de wet van 5 augustus 1978 houdende 
economische en budgettaire hervormingen op de gewezen militairen van het 
actief kader in werkelijke dienst als militair van dit kader vanaf de datum van 
de inwerkingtreding van deze bepaling, wordt de in voornoemde bepaling 
bedoelde leeftijd van 60 jaar vervangen door de leeftijd van 58 jaar. 

 
Het vierde lid is niet van toepassing op de militairen wier leeftijdsgrens hoger 
ligt dan 58 jaar. 

 
Art. 195.  De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad 

de bedragen en de perioden voor dewelke de commandotoelage bedoeld in 
artikel 31, § 3, van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezol-
digingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel 
van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de 
rang van officier, de vormingstoelage bedoeld in artikel 32 van hetzelfde be-
sluit en de meesterschapstoelage bedoeld in artikel 34 van hetzelfde besluit, 
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in aanmerking worden genomen voor de berekening van de rust- en overle-
vingspensioenen. 

 
 
TITEL IX. — Wijzigings- en opheffingsbepalingen 
 
Art. 196 Vult artikel 8 §3 van de algemene wet van 21 juli 1844 aan. 
 
Art. 197 tot 206 Wijzigen K.B. nr. 16020 van 11 augustus 1923 : artikels 1, 3, 5 en 58 aange-

vuld, artikels 4 en 76 gewijzigd en artikels 27bis, 58bis en 58ter ingevoegd. 
 
Art. 207 Heft de wet van 23 december 1955 op. 
 
Art. 210 Vult artikel 3 van de wet van 14 april 1965 aan. 
 
Art. 211 en 212 Vullen de artikels 32 en 35 §1 van de wet van 9 juli 1969 aan 
 
Art. 239 Vervangt artikel 5, 1ste lid van de wet van 25 februari 2003. 
 
 
 
                                                 
1  Met uitwerking vanaf 1 januari 2009 (K.B. 7 januari 2009 art. 1, 1° – B.S. 16 januari) 
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(Staatsblad 29 december) 
Wet van 22 december 2008 

 
Wet houdende diverse bepalingen (I) (1) 
 

- UITTREKSEL - 
 
HOOFDSTUK 3. — Autonome bepaling betreffende de militaire pensioenen (1) 
 
Art. 35. Zie voetnoot 8 van artikel 4, zesde lid, van de bij het koninklijk besluit nr.16020 van 

11 augustus 1923 samengeordende wetten op de militaire pensioenen. 
 
HOOFDSTUK 4. — Bepalingen betreffende de vrijwillige opschorting van de prestaties van be-
paalde militairen (2) 
 
Art. 36.  De militair van het actief kader kan zijn vrijwillige opschorting van de prestaties tot 

zijn oppensioenstelling verkrijgen op voorwaarde dat hij: 
 

1° daartoe een aanvraag indient; 

2° op de datum waarop zijn vrijwillige opschorting van de prestaties ingaat, minstens 
50 jaar oud is; 

3° op de datum waarop zijn vrijwillige opschorting van de prestaties ingaat, nog ten 
hoogste vijf jaar van de normale datum van oppensioenstelling verwijderd is; 

4° niet reeds geselecteerd is door een openbare werkgever of door een partner-
werkgever van de privésector voor de betrekking waarvoor hij zich kandidaat 
heeft gesteld, of reeds ter beschikking gesteld is van een openbare werkgever; 

5° niet gebezigd is in de zin van de wet van 20 mei 1994 betreffende de beziging van 
militairen buiten de Krijgsmacht; 

6° geen functie bekleedt waarvan de bezoldiging niet gedragen wordt door de begro-
ting van het Ministerie van Landsverdediging; 

7° op de datum waarop zijn vrijwillige opschorting van de prestaties ingaat, niet tijde-
lijk uit zijn ambt ontheven is; 

8° op de datum waarop zijn vrijwillige opschorting van de prestaties ingaat, niet geaf-
fecteerd is in een internationaal of intergeallieerd organisme; 

9° de toelage niet ontvangen heeft, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 
2 juni 2000 houdende toekenning van een toelage aan militairen belast met in-
formaticataken, voorzover hij nog steeds zulke taken uitoefent op het moment 
van de indiening van zijn aanvraag; 

10° niet op zijn verzoek de vorming van preventieadviseur heeft gevolgd op kosten 
van het Ministerie van Landsverdediging, voor zover hij nog steeds de functie 
van preventieadviseur uitoefent op het moment van de indiening van zijn aan-
vraag; 

11° geen functie uitoefent waarvoor een specifiek en zeldzaam competentieprofiel is 
vereist: 

  a) verpleegkundige; 

  b) medisch laboratoriumtechnoloog of gelijkgesteld; 

  c) kinesitherapeut; 

  d) piloot; 
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  e) lid van het medisch technisch korps; 

12° geen aanvraag heeft ingediend om zijn loopbaan te verlengen in toepassing 
van,naargelang het geval, artikel 3bis van het besluit van de Regent van 
6 februari 1950 betreffende de opruststelling van de officieren van de krijgsmacht 
of artikel 3ter van het koninklijk besluit 22 april 1969 betreffende de inrustestel-
ling van de militairen beneden de rang van officier. 

De militair bedoeld in het eerste lid, 4° en 8° tot en met 11°, kan evenwel aan de di-
recteur-generaal Human Resources de toelating vragen om deel uit te maken van de 
doelgroep. Elke weigering kan het voorwerp uitmaken van een beroep bij de Minister 
van Landsverdediging. 

Voor de toepassing van het eerste lid, is de normale datum van oppensioenstelling, 
de datum van oppensioenstelling op leeftijdsgrens op basis van de wetgeving en de 
reglementering die van toepassing zijn op datum waarop de vrijwillige opschorting 
van de prestaties uitwerking heeft. 

De Koning kan, in functie van de kaderbehoeften van de krijgsmacht, per perso-
neelscategorie de lijst van de in het eerste lid, 11°, bedoelde functies wijzigen. 

 
Art. 38. Tijdens de vrijwillige opschorting van de prestaties is de militair in werkelijke dienst 

en de periode van afwezigheid wordt gelijkgesteld met verlof. 
 

Art. 42.  De periode van vrijwillige opschorting van de prestaties is, voor de berekening van 
het rust- of overlevingspensioen, een periode van werkelijke diensten en telt als tijd 
doorgebracht in het kader van het varend personeel van de luchtvaart voor de toe-
passing van de artikelen 4 en 51 van de bij het koninklijk besluit nr.16020 van 
11 augustus 1923 samengeordende wetten op de militaire pensioenen. De periode 
telt evenwel niet als activiteitsperiode in de graad voor de toepassing van artikel 58 
van dezelfde wetten. 

 
Art. 44.  § 1. De militair mag gedurende de periode van vrijwillige opschorting van de presta-

ties een beroepsactiviteit uitoefenen, mits voorafgaande toelating van de Minister 
van Landsverdediging volgens de procedure die de Koning bepaalt. 

 
Indien de inkomsten uit deze beroepsactiviteiten de grenzen inzake cumulatie, be-
paald bij artikel 4 van de wet van 5 apri l1994 houdende regeling van de cumulatie 
van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefe-
ning van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen voor een persoon die 
om een andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid vóór de leeftijd van vijfenzes-
tig jaar ambtshalve op rust werd gesteld, en artikel 9 van dezelfde wet overschrijden, 
wordt de wedde die overeenstemt met vijfenzeventig procent van de bezoldiging zo-
als bedoeld in artikel 43, § 1, verminderd op dezelfde wijze als bedoeld in artikel 5 
van dezelfde wet. 

 
Voor de toepassing van het tweede lid en de bepaling van de tien of twintig procent, 
wordt rekening gehouden met het rustpensioen dat de militair zou verworven hebben 
op de normale datum van oppensioenstelling. 

 
Voor de toepassing van het tweede lid dient de militair die in vrijwillige opschorting 
van de prestatiesis, elk kalenderjaar aan de chef van de sectie bezoldigingen kin-
derbijslag van de algemene directie budget en financiën van de Generale Staf van 
Landsverdediging dezelfde inlichtingen aangaande de inkomsten van zijn beroeps-
activiteiten te bezorgen als de gepensioneerden van de openbare sector. 
Indien deze inlichtingen niet worden bezorgd vóór 15 februari van elk kalenderjaar of 
vóór het einde van de derde maand die volgt op het begin van de beroepsactiviteiten 
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van de militair die werd toegelaten een beroepsactiviteit uit te oefenen, wordt een 
vermindering van twintig procent toegepast op de wedde die overeenstemt met vijf-
enzeventig procent van de bezoldiging zoals bedoeld in artikel 43, § 1, tot het einde 
van de maand waarin de inlichtingen worden overgemaakt. 

 
§ 2. Indien de militair tijdens de vrijwillige opschorting van de prestaties een be-
roepsactiviteit uitoefent zonder voorafgaande toelating van de Minister van Lands-
verdediging,  

1° wordt de periode te rekenen vanaf het begin van de vrijwillige opschorting 
van de prestaties niet in aanmerking genomen voor de pensioenberekening; 

2° wordt de terugbetaling gevorderd van twintig procent van de wedde die over-
eenstemt met vijfenzeventig procent van de bezoldiging zoals bedoeld in arti-
kel 43, § 1, gedurende de in 1° bepaalde periode. 

 
De periode bedoeld in het eerste lid zal naar boven toe afgerond worden in gehele 
maanden. 

 
Art. 46.  De militair in vrijwillige opschorting van de prestaties kan geen gebruik maken van 

de mogelijkheid, bedoeld in de artikelen 3 bis, eerste lid, van het besluit van de Re-
gent van 6 februari 1950 betreffende de opruststelling van de officieren van de 
krijgsmachten 3 ter, eerste lid, van het koninklijk besluit van 22 april 1969 betreffen-
de de inrustestelling van de militairen beneden de rang van officier, om zijn loopbaan 
te verlengen. 

 
Art. 50.  Wijzigt de tabel in bijlage van het koninklijk besluit nr. 16020 van 11 augustus 1923 

samengeordende wetten op de militaire pensioenen en treedt in werking op hetzelf-
de ogenblik als artikel 206 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het 
statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht. (3) 

 
HOOFDSTUK 5. — Inwerkingtreding 
 
Art. 52.  De hoofdstukken 2 tot 4 treden in werking op 1 januari 2009, met uitzondering van 

artikel 50 dat op hetzelfde ogenblik in werking treedt als artikel 206 van de wet van 
28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader 
van de Krijgsmacht (3). 

 
 
TITEL 8. — Pensioenen 
 
HOOFDSTUK 1. — Vergoedingspensioenen 
 
Art. 53 tot 55 
 
HOOFDSTUK 2. — Rust- en overlevingspensioenen 
 
Afdeling 1. — Actieve diensten 
 
Art. 56.  Wijzigt de bijlage bij de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke 

pensioenen 
 
Art. 57.  Artikel 56 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2003. 
 
 
Afdeling 2. — Pensioenen van de plaatselijke overheidsdiensten 



 

© PDOS – augustus 2009  
Wet van 22 december 2008 - 4 - 
 

 
Art. 58.  Vervangt art. 161bis van de nieuwe gemeentewet, ingevoegd bij de wet van 

30 december 1992 en gewijzigd bij de wetten van 12 januari 2006 en 25 april 2007  
 
Art. 59.  Vult art. 161quater van 161bis van de nieuwe gemeentewet aan. 
 
Art. 60.  Vervangt art. 14 van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het 

benoemd personeel van de plaatselijke besturen. 
 
Art. 61.  Voegt in dezelfde wet wordt een artikel 14bis in. 
 
 
                                                 
1  Treedt in werking op 1 januari 2009  
2  Treedt in werking op 1 januari 2009 
3  Treedt in werking op 1 januari 2009 (K.B. van 7 januari 2009 (BS 16 januari) 
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(Staatsblad 12 februari) 
Wet van 10 januari 2010 

 
tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toe-
passing op het militair personeel 
 
 

- UITTREKSEL - 
 
   
HOOFDSTUK 10. — De vrijwillige militaire inzet  
 
… 
 
Afdeling 8. — Geldelijke en sociale bepalingen 
 
… 
 
Art. 51. De bepalingen van de samengeordende wetten op de militaire pensioenen zijn maar 

van toepassing op de militairen EVMI vanaf de eerste dag van de zesde kalender-
maand die volgt op de maand tijdens dewelke de militair EVMI de in artikel 21, twee-
de lid (1), bedoelde dienstneming aangaat.  

 
                                                 
1 van de wet van 10 januari 2010 (B.S. 12.02) 
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(Staatsblad 7 mei) 
Wet van 23 april 2010 

 
tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel 
 

- UITTREKSEL – 
 
 
HOOFDSTUK 8. — Autonome bepaling 
 
Art. 30.  De periodes in de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek, toegekend in 

toepassing van hoofdstuk I van de wet van 25 mei 2000 tot instelling van de vrijwillige 
arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde 
uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met 
het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbre-
king, aan de militairen die niet in werkelijke dienst waren op het ogenblik dat zij hun 
aanvraag hebben ingediend, komen in aanmerking voor de berekening van de rust- 
en  overlevingspensioenen overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 van de voor-
noemde wet. 

 
De periodes van halftijdse vervroegde uitstap, toegekend in toepassing van hoofd-
stuk II van voornoemde wet, aan de militairen die niet in werkelijke dienst waren op 
het ogenblik dat zij hun aanvraag hebben ingediend, komen in aanmerking voor de 
berekening van de rust- en overlevingspensioenen overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 18 van de voornoemde wet. 

 
De periodes van tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking en van dis-
ponibiliteit, toegekend in toepassing van hoofdstuk III van voornoemde wet, aan de 
militairen die niet in werkelijke dienst waren op het ogenblik dat zij hun aanvraag 
hebben ingediend, komen in aanmerking voor de berekening van de rust- en overle-
vingspensioenen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 21 en 23 van de 
voornoemde wet. 

 
 
HOOFDSTUK 9. — Slotbepalingen 
 
Art. 33.  Artikel 30 van deze wet heeft uitwerking met ingang van 20 augustus 1997. 
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(Staatsblad 31 december – 3de editie) 
Wet van 29 december 2010 

 
houdende diverse bepalingen 
 
Gewijzigd bij
 

 : de wet van 13 december 2012 (Staatsbl.21 december 2012) 

- UITTREKSEL – 
 
TITEL 13. — Pensioenen 
 
ENIG HOOFDSTUK. — Het bijhouden van een elektronische loopbaangegevensbank en een 
elektronisch pensioendossier voor het overheidspersoneel 
 
Afdeling 1. — Definities 
 
Art. 139. Gewijzigd bij de wet van 13 december 2012, art. 19 
 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder : 
1° pensioenregeling van de overheidssector : één van de pensioenregelingen zoals 

bedoeld in artikel 38 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en 
budgettaire hervormingen; 

 
2° werkgever : de overheid of de overheidsinstelling waarvan de personeelsleden 

en de gewezen personeelsleden met een vaste benoeming een rustpensioen 
genieten ten laste van een pensioenregeling van de overheidssector. 

 
De verschillende exploitatiezetels, kantoren of regionale en centrale zetels van 
eenzelfde werkgever worden, ongeacht hun geografische lokalisatie, als één en 
dezelfde werkgever beschouwd. 

 
De volgende overheden of overheidsinstellingen worden met een werkgever ge-
lijkgesteld : 
a) de overheid of overheidsinstelling die rust- of overlevingspensioenen toekent 

zoals bedoeld in artikel 38, 3°, van dezelfde wet van 5 augustus 1978 voor zo-
ver de PDOS deze pensioendossiers beheert; 

 
b) de overheid of overheidsinstelling die personeelsleden in dienst heeft of in 

dienst heeft gehad van wie de PDOS de pensioendossiers beheert. 
 

De overheid of de overheidsinstelling waarvan de personeelsleden en de gewe-
zen personeelsleden met een vaste benoeming een rustpensioen genieten ten 
laste van de werknemersregeling dat eventueel wordt aangevuld met een aanvul-
lende verzekering is geen werkgever in de zin van dit hoofdstuk voor zover de 
PDOS geen beheerstaken heeft te vervullen met betrekking tot de aanvullende 
verzekering of voor zover deze pensioenregeling niet valt binnen het toepas-
singsveld van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband 
tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector; 

 
3° personeelslid : de persoon in dienst van een in 2° van dit artikel bedoelde werk-

gever. 
De persoon die rechten opbouwt op een rustpensioen zoals bedoeld in artikel 38, 
3°, van dezelfde wet van 5 augustus 1978 wordt voor de toepassing van dit 
hoofdstuk gelijkgesteld met een personeelslid; 
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4° loopbaan- en bezoldigingsgegevens : alle loopbaan- en bezoldigingsgegevens 
die noodzakelijk zijn voor de vaststelling en de opvolging van de pensioenrechten 
in een pensioenregeling van de overheidssector, ongeacht of deze gegevens al 
dan niet betrekking hebben op diensten gepresteerd als vast benoemd perso-
neelslid; 

 
5° elektronisch attest : het elektronisch attest houdende een gevalideerde éénma-

lige verklaring van de werkgever dat wordt aangegeven via de portaalsite van de 
sociale zekerheid; 

 
6° elektronisch attest « historische gegevens » : het elektronisch attest zoals be-

doeld in artikel 143; 
 
7° SIGeDIS : de vereniging zonder winstoogmerk Sociale Individuele Gegevens - 

Données Individuelles Sociales; 
 
8° PDOS : de Pensioendienst voor de overheidssector; 
 
9° pensioeninstellingen van de overheidssector : de PDOS en elke andere instelling 

die een pensioen in een pensioenregeling van de overheidssector toekent; 
 
10° RSZ : de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; 
 
11° RSZPPO : de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatse-

lijke Overheidsdiensten; 
 
12° DmfA : de aangifte zoals bedoeld in artikel 21 van de wet van 27 juni 1969 tot 

herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschap-
pelijke zekerheid der arbeiders; 

 
13° DmfAppl : de aangifte zoals bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 

25 oktober 1985 tot uitvoering van Hoofdstuk 1, afdeling 1, van de wet van 
1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen. 

 
 
Afdeling 2. — Gegevens aan te geven via DmfA/DmfAppl 
 
Art. 140. § 1. De werkgever die aangesloten is bij de RSZ geeft de loopbaan- en bezoldi-

gingsgegevens van zijn personeelsleden aan de RSZ aan door middel van de DmfA 
binnen de termijnen bepaald in artikel 33, § 2, van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders. 

 
§ 2. De werkgever die aangesloten is bij de RSZPPO geeft de loopbaan- en bezol-
digingsgegevens van zijn personeelsleden aan de RSZPPO aan door middel van de 
DmfAppl binnen de termijnen bepaald in artikel 3, tweede lid, van het koninklijk be-
sluit van 25 oktober 1985 tot uitvoering van Hoofdstuk 1, afdeling 1, van de wet van 
1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen. 

 
 
Afdeling 3. — Punctuele gegevens 
 
Onderafdeling 1. — Gegevens met betrekking tot het diploma 
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Art. 141. Indien het diploma een voorwaarde is voor de aanwerving of een latere benoeming, 
is de werkgever gehouden een elektronisch attest « gegevens met betrekking tot het 
diploma » aan te geven en te valideren voor zover deze diplomagegevens niet die-
nen opgenomen te worden in een elektronisch attest « historische gegevens » of 
voor zover een vorige werkgever geen elektronisch attest dient aan te geven en te 
valideren voor hetzelfde diploma. 

 
 Indien het diploma een voorwaarde was voor een aanwerving of een benoeming na 

31 december 2010, wordt deze verplichting nagekomen binnen de termijn van een 
maand na de aangifte bedoeld in artikel 140 waarbij deze aanwerving of benoeming 
werd aangegeven. 

 
Onderafdeling 2. — Gegevens met betrekking tot de beëindiging van de arbeidsbetrekking 
 
Art. 142. Wanneer de werkgever de arbeidsbetrekking definitief beëindigt na 31 december 

2010, geeft hij een elektronisch attest « beëindiging arbeidsbetrekking » aan binnen 
de termijn van een maand nadat de arbeidsbetrekking werd beëindigd. 

 
 
Afdeling 4. — Historische gegevens 
 
Onderafdeling 1. — Algemene verplichte aangifte 
 
Art. 143. De werkgever is gehouden voor elk personeelslid in dienst op 1 januari 2011 een 

elektronisch attest met betrekking tot de loopbaan- en bezoldigingsgegevens voor 
de periode tot en met 31 december 2010 aan te geven en te valideren vóór 1 januari 
2016. Deze gegevens kunnen in voorkomend geval betrekking hebben op diensten 
gepresteerd bij andere werkgevers. Dit attest bevat eveneens de punctuele gege-
vens bedoeld in afdeling 3. 
Behoudens toepassing van artikel 145 is de werkgever van deze verplichting onthe-
ven voor het personeelslid voor wie hij vóór 1 januari 2016 een pensioendossier 
heeft overgemaakt aan de bevoegde pensioeninstelling van de overheidssector met 
het oog op de toekenning van een rust- of overlevingspensioen dat ingaat vóór 
1 januari 2016. 

 
Onderafdeling 2. - Vervroegde verplichte aangifte indien de loopbaan van het personeelslid 

een einde neemt tussen 1 januari 2011 en 1 januari 2016 
 
Art. 144.  In afwijking van artikel 143 van deze wet, geeft de in artikel 143 bedoelde werkgever 

voor elk personeelslid in dienst op 1 januari 2011 dat na deze datum bij hem uit 
dienst treedt zonder een rustpensioen bekomen te hebben een elektronisch attest 
«historische gegevens» aan en valideert het binnen de termijn van een maand na 
de uitdiensttreding van dit personeelslid. 

 
Art. 145.  De in artikel 143 bedoelde werkgever is gehouden voor elk personeelslid in dienst 

op 1 januari 2011 dat een aanvraag om rustpensioen indient, of naar aanleiding van 
wiens overlijden een aanvraag om overlevingspensioen wordt ingediend, een elek-
tronisch attest « historische gegevens » aan te geven en te valideren binnen de 
termijn van een maand nadat hij de pensioenaanvraag heeft ontvangen, tenzij een 
elektronisch attest werd aangegeven overeenkomstig artikel 143 of 144. 

 
Art. 145/1 Ingevoegd bij de wet van 13 december 2012, art. 20 
 
 De in artikel 143 bedoelde werkgever is gehouden voor elk personeelslid in dienst 

op 1 januari 2011 waarvoor hij de PDOS vraagt de datum van vervroegde 
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oppensioenstelling te bepalen, een elektronisch attest «historische gegevens» aan 
te geven en te valideren binnen de termijn van een maand na het versturen van zijn 
vraag aan de PDOS, tenzij een elektronisch attest werd aangegeven 
overeenkomstig artikel 143. 

 
 
Onderafdeling 3. - Verplichte aangifte indien de loopbaan van het personeelslid werd beëin-

digd vóór 1 januari 2011 
 
Art. 146.  De laatste werkgever bij wie een personeelslid vóór 1 januari 2011 uit dienst is ge-

treden zonder een rustpensioen bekomen te hebben, is gehouden een elektronisch 
attest « historische gegevens » aan te geven en te valideren binnen de termijn van 
een maand vanaf de ontvangst van een aanvraag om rustpensioen. 

 
Art. 147.  De laatste werkgever bij wie een personeelslid vóór 1 januari 2011 uit dienst is ge-

treden zonder een rustpensioen bekomen te hebben, is gehouden een elektronisch 
attest « historische gegevens » aan te geven en te valideren binnen de termijn van 
een maand vanaf de inkennisstelling van de ontvangst van een aanvraag om over-
levingspensioen. 

 
Onderafdeling 4. — Verplichte aangifte indien een personeelslid in dienst treedt na 1 januari 
2011  
 
Art. 148.  De eerste werkgever bij wie een personeelslid na 1 januari 2011 in dienst treedt is 

gehouden voor dit personeelslid een elektronisch attest « historische gegevens » 
aan te geven en te valideren binnen de termijn van een maand na het verstrijken 
van de termijn waarbinnen de eerste aangifte bedoeld in artikel 140 voor dit perso-
neelslid moest worden gedaan, tenzij een elektronisch attest dient te worden aan-
gegeven en gevalideerd overeenkomstig artikel 143 of 144. 

 
Onderafdeling 5. — Verplichte aangifte indien een werkgever pas na 1 januari 2011 onder het 
toepassingsgebied van dit hoofdstuk valt 
 
Art. 149.  De werkgever die pas na 1 januari 2011 onder het toepassingsgebied van dit hoofd-

stuk valt, is gehouden voor elk personeelslid een elektronisch attest « historische 
gegevens » aan te geven en te valideren binnen een door de PDOS te bepalen ter-
mijn. 
In dit geval dekken de historische gegevens de loopbaan- en bezoldigingsgegevens 
die betrekking hebben op de periode vóór de periode die gedekt wordt door de eer-
ste in artikel 140 bedoelde aangifte van de werkgever en enkel voor zover deze pe-
riode nog niet werd opgenomen in een elektronisch attest bedoeld in artikelen 143, 
144, of 148 of in een in artikel 140 bedoelde aangifte. 

 
Onderafdeling 6. — Gemeenschappelijke bepalingen 
 
Art. 150.  De artikelen 145 tot 147 zijn enkel van toepassing indien het rust- of overlevings-

pensioen wordt toegekend of beheerd door de PDOS en : 
- hetzij dit pensioen ingaat na 31 december 2012; 
- hetzij de pensioenaanvraag bij de PDOS toekomt na 31 december 2012, waarbij 

de poststempel als bewijs geldt. 
 
Art. 151.  Indien meerdere werkgevers een elektronisch attest « historische gegevens » aan-

geven, dan bevat het attest « historische gegevens » van elke werkgever de histori-
sche gegevens die betrekking hebben op de bij hem gepresteerde diensten en op 
de bij een andere werkgever gepresteerde diensten, met uitzondering van de dien-
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sten gepresteerd bij de werkgever die eveneens gehouden is een attest « histori-
sche gegevens » aan te geven. 

 
Art. 152.  § 1. De aangifte kan uitsluitend elektronisch verricht worden volgens de voorschrif-

ten van het referentiedocument voor de volledige en gedetailleerde beschrijving van 
alle aangifte-elementen in het elektronisch attest. 

 
§ 2. Binnen een termijn van een maand na de validatie door de werkgever van het 
elektronisch attest « historische gegevens » verstuurt de PDOS een overzicht van 
de door de werkgever verklaarde loopbaan- en bezoldigingsgegevens aan het per-
soneelslid. 

 
§ 3. Indien het personeelslid niet instemt met de verklaarde loopbaan- en bezoldi-
gingsgegevens richt hij een aanvraag voor aanvulling of verbetering van de gege-
vens aan de werkgever die het elektronisch attest « historische gegevens » heeft 
gevalideerd. 

 
§ 4. De werkgever beslist binnen een termijn van vier maanden na de ontvangst van 
de in paragraaf 3 bedoelde aanvraag van het personeelslid of een aanvulling of ver-
betering van de gegevens noodzakelijk is. 
 
§ 5. Indien de werkgever meent dat geen aanvulling of verbetering van de gegevens 
noodzakelijk is of indien de werkgever geen beslissing neemt binnen de vier maan-
den na de afgifte van de in paragraaf 3 bedoelde aanvraag van het personeelslid, 
kan het personeelslid de betwiste loopbaan- en bezoldigingsgegevens aan de 
PDOS voorleggen. 
De PDOS deelt binnen de vier maanden na deze voorlegging een beslissing over de 
loopbaan- en bezoldigingsgegevens mee aan de werkgever en het personeelslid en 
vult aan of verbetert desgevallend de verklaarde loopbaan- en bezoldigingsgege-
vens. 

 
Art. 153.  De werkgever die voor een personeelslid wiens rust- of overlevingspensioen wordt 

toegekend door de PDOS het attest « historische gegevens » heeft aangegeven, is 
niet meer gehouden een pensioendossier over te maken aan de PDOS. 

 
 
Afdeling 5. — Gemeenschappelijke bepalingen 
 
Art. 154.  De loopbaan- en bezoldigingsgegevens waarvan aangifte is gedaan overeenkom-

stig de afdelingen 2 tot 4 zijn rechtsgeldig tot het ogenblik waarop een verbeterde 
aangifte wordt gedaan of tot het bewijs van het tegendeel. 

 
Art. 155.  SIGeDIS bewaart en beheert de gegevens zoals bedoeld in afdelingen 2 en 4 op 

elektronische wijze en stelt deze ter beschikking van de pensioeninstellingen van de 
overheidssector. 
Met het oog op de uitvoering van dit hoofdstuk sluiten de pensioeninstellingen van 
de overheidssector en SIGeDIS een samenwerkingsakkoord waarin alle nodige af-
spraken worden vastgelegd over de doorstroming van de elektronische loopbaan- 
en bezoldigingsgegevens overeenkomstig de machtigingen daartoe afgeleverd door 
het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid bedoeld in 
artikel 3 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 
een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. 
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Art. 156.  De pensioeninstellingen van de overheidssector bewerken de elektronische loop-
baan- en bezoldigingsgegevens tot pensioengegevens en houden een elektronisch 
pensioendossier bij. 

 
Art. 157.  Voor zover de PDOS de pensioendossiers van de personeelsleden van een werk-

gever die op 1 januari 2011 onder het toepassingsgebied van dit hoofdstuk valt niet 
beheert, deze werkgever stelt de PDOS in kennis van het administratief en geldelijk 
statuut van zijn personeel binnen de termijn van een maand na de inwerkingtreding 
van dit hoofdstuk, maar ten vroegste binnen de termijn van een maand na de be-
kendmaking ervan. 
De werkgever die pas na 1 januari 2011 onder het toepassingsgebied van dit hoofd-
stuk valt, stelt de PDOS in kennis van het administratief en geldelijk statuut van zijn 
personeel binnen de termijn van een maand nadat hij onder het toepassingsgebied 
van dit hoofdstuk valt. 
De werkgever is gehouden het administratief en geldelijk statuut van zijn personeel 
ter beschikking te stellen van de PDOS indien deze hierom verzoekt. 
De werkgever stelt de PDOS in kennis van de wijzigingen in het administratief en 
geldelijk statuut van zijn personeel die een weerslag hebben op de pensioenrechten 
in de overheidssector binnen de termijn van een maand na de officiële goedkeuring 
van deze wijzigingen. 

 
 
Afdeling 6. — Toezicht 
 
Art. 158.  De werkgever bewaart een afschrift van de in artikel 140 bedoelde aangifte samen 

met alle verantwoordingsstukken en gegevens op basis waarvan hij deze aangifte 
heeft gedaan tot het verstrijken van een termijn van vijf jaar na de aangifte. 

 
Art. 159.  De werkgever bewaart alle verantwoordingsstukken en gegevens op basis waarvan 

hij het elektronisch attest « historische gegevens » heeft gevalideerd tot het verstrij-
ken van een termijn van zes maanden na de pensionering van het personeelslid of 
tot het ogenblik waarop de PDOS hem van deze bewaarplicht ontlast. 

 
Art. 160.  Op verzoek van de ambtenaren van de PDOS verstrekken de werkgevers kosteloos 

alle inlichtingen, documenten of een afschrift ervan die zij nuttig achten om de toe-
passing van dit hoofdstuk te controleren. 

 
Art. 161.  Indien de ambtenaren van de PDOS bij het uitoefenen van het toezicht vaststellen 

dat een werkgever een onvolledige of onjuiste aangifte heeft gedaan, kunnen zij de-
ze werkgever binnen een termijn van vijf jaar na zijn onvolledige of onjuiste aangifte 
ertoe verplichten een verbeterde aangifte te doen binnen de termijn van een maand 
overeenkomstig hun instructies. 
Indien deze vaststelling meer dan vijf jaar na de aangifte plaats heeft, verbeteren 
deze ambtenaren ambtshalve de loopbaan- en bezoldigingsgegevens in het elek-
tronisch pensioendossier. 

 
 
Afdeling 7. — Responsabilisering 
 
Art. 162.  Vervangen bij de wet van 13 december 2012, art. 21 
 

Indien een pensioeninstelling van de overheidssector een te hoog pensioenbedrag 
uitbetaalt omdat de werkgever bij het vervullen van de in dit hoofdstuk voorgeschre-
ven verplichtingen de pensioenwetgeving of de in de gebruikte toepassingen weer-
gegeven instructies en glossaria niet heeft nageleefd, vordert hij het gedeelte van de 
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schuld dat hij niet kan terugvorderen van de sociaal verzekerde, terug van de werk-
gever. 

 
Art. 162/1 Ingevoegd bij de wet van 13 december 2012, art. 22 
 

Indien een persoon door zijn werkgever in disponibiliteit of verlof voorafgaand aan 
de oppensioenstelling is geplaatst op basis van een beslissing van de Pensioen-
dienst voor de overheidssector waarin de datum wordt bepaald vanaf welke deze 
persoon de voorwaarden inzake leeftijd en duur van de diensten zal vervullen om op 
pensioen gesteld te worden overeenkomstig artikel 46  van de wet van 15 mei 1984 
houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, kan het pensi-
oen, in ieder geval, ingaan vanaf die datum. 

Indien bij het verstrijken van de periode van disponibiliteit of verlof voorafgaand aan 
de oppensioenstelling blijkt dat de voorwaarden inzake leeftijd en duur van de dien-
sten niet vervuld zijn, vallen de pensioenbedragen ten laste van de Staatskas tot op 
het ogenblik waarop deze voorwaarden vervuld zijn. Indien de in het eerste lid be-
doelde beslissing gebaseerd was op onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door 
de werkgever, vordert de Pensioendienst voor de overheidssector die pensioenbe-
dragen terug van de werkgever. 

 
Afdeling 8. — Inwerkingtreding 
 
Art. 163.  § 1. Onder voorbehoud van de bepalingen van §§ 2 en 3, treedt dit hoofdstuk in 

werking op 1 januari 2011. 
 

§ 2. Voor de werkgevers waarvan het pensioen van hun personeelsleden niet toe-
gekend of beheerd wordt door de PDOS, is afdeling 4 slechts van toepassing voor 
zover de werkgever een overeenkomst heeft gesloten met de PDOS waarin hij zich 
ertoe verbindt de verplichtingen voorzien in die afdeling na te leven. 
 
§ 3. Voor de werkgevers voor wie de PDOS bevoegd is om de wettelijkheid en het 
bedrag van het pensioen van hun personeelsleden te controleren, bepaalt de koning 
de inwerkingtreding van afdeling 4. 
Deze datum kan in voorkomend geval verschillend zijn naargelang de betrokken 
werkgever 
.
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(Staatsblad 3 november 2011) 
Wet van 24 oktober 2011 

 
tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde perso-
neelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, 
tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de 
geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houden-
de diverse wijzigingsbepalingen 
 
Gewijzigd bij
 

 : de programmawet van 22 juni 2012 (Staatsbl. 28 juni) 

TITEL 1. — Algemene bepalingen 
 
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 

 
TITEL 2. — Financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van 
de provinciale en plaatselijke besturen en van de lokale politiezones 
 

HOOFDSTUK 1. — Toepassingsgebied en definities 

 
Art. 2.  Deze titel is van toepassing op : 

1) de provinciale en plaatselijke besturen aangesloten bij de Rijksdienst voor Socia-
le Zekerheid voor provinciale en plaatselijke overheidsdiensten krachtens artikel 32 
van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag 
voor loonarbeiders; 

2) de lokale politiezones bedoeld in artikel 9 van de wet van 7 december 1998 tot 
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. 

Deze titel is echter niet van toepassing op vastbenoemde personeelsleden : 

1) die aanspraak kunnen maken op een rustpensioen ten laste van het pensioen-
stelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het 
personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechtheb-
benden; 

2) die aanspraak kunnen maken op een rustpensioen ten laste van de Schatkist. 

 
Art. 3.  Voor de toepassing van deze titel moet worden verstaan onder : 

1) « RSZPPO » : de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaat-
selijke overheidsdiensten bedoeld in artikel 1 van de wet van 1 augustus 1985 hou-
dende sociale bepalingen; 

2) « het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke overheden » : het 
stelsel waarbij de vastbenoemde personeelsleden van bepaalde provinciale en 
plaatselijke besturen zijn aangesloten in toepassing van artikel 161, § 1, eerste en 
tweede lid, van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

3) « het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen » : het stelsel waar-
bij de vastbenoemde personeelsleden van bepaalde provinciale en plaatselijke be-
sturen zijn aangesloten in toepassing van artikel 2 van de wet van 6 augustus 1993 
betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke bestu-
ren; 
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4) « de lokale politiezones » : de eengemeentezones en de meergemeentenzones 
bedoeld in artikel 9 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïn-
tegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

5) « het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO » : het gesolidariseerd 
pensioenstelsel waarbij de vastbenoemde personeelsleden van de in artikel 5 be-
doelde besturen zijn aangesloten in toepassing van hoofdstuk 3; 

6) « PDOS » : de Pensioendienst voor de Overheidssector bedoeld in artikel 3 van 
de wet van 12 januari 2006 tot oprichting van de « Pensioendienst voor de Over-
heidssector »; 

7) « de voorzorgsinstelling » : de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening bedoeld 
in artikel 2, eerste lid, 1°, van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht 
op instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen, of de verzekeringsmaatschappij 
waarmee een provinciaal of plaatselijk bestuur een overeenkomst heeft afgesloten 
voor de financiering en, in voorkomend geval, het administratief beheer van de pen-
sioenen van zijn vastbenoemde personeelsleden en van hun rechthebbenden. 

 
HOOFDSTUK 2. — Het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO 

 
Art. 4.  § 1. Een fonds, genaamd « het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO », 

wordt opgericht in de schoot van de RSZPPO en wordt door deze beheerd. 

§ 2. De reserves die op 31 december 2011 in de definitief afgesloten en goedge-
keurde rekeningen van de RSZPPO staan geregistreerd als reservefonds van het 
gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke overheden, behouden deze 
bestemming. Deze reserves kunnen uitsluitend worden aangewend voor de in arti-
kel 16, 2) vermelde doeleinden. 

§ 3. In de schoot van de RSZPPO wordt een Fonds voor de amortisatie van de ver-
hoging van de pensioenbijdragevoeten opgericht waarnaar alle reserves, behalve 
deze bedoeld in paragraaf 2, worden overgedragen, die ingeschreven zijn in de op 
31 december 2011 definitief afgesloten en goedgekeurde rekeningen van de 
RSZPPO en die hetzij wettelijk bestemd zijn voor de financiering van de pensioenen 
van de benoemde personeelsleden, hetzij bedoeld zijn voor de pensioensector zon-
der hiervoor wettelijk bestemd te zijn.  

Dit fonds wordt ook gestijfd met een inhouding van 13,07 pct. Die uitgevoerd wordt 
op het volledige bedrag van het vakantiegeld openbare sector, dat vanaf 1 januari 
2012 betaald wordt aan de personeelsleden van de provinciale en plaatselijke be-
sturen en van de lokale politiezones waarop deze titel van toepassing is. 

 

HOOFDSTUK 3. — Werkgevers en personeelsleden aangesloten bij het gesolidariseerd pensi-
oenfonds van de RSZPPO 

 
Art. 5.  § 1. Onder voorbehoud van paragraaf 3 zijn vanaf de datum van inwerkingtreding 

van deze wet ambtshalve, van rechtswege en onherroepelijk aangesloten bij het ge-
solidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO : 

1) de provinciale en plaatselijke besturen die de dag vóór de inwerkingtreding van 
deze wet bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke overheden 
zijn aangesloten; 

2) de provinciale en plaatselijke besturen die de dag vóór de inwerkingtreding van 
deze wet bij het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen zijn; 
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3) de provinciale en plaatselijke besturen die de dag vóór de inwerkingtreding van 
deze wet voor hun actief vastbenoemd personeel over een eigen pensioenstelsel 
beschikken en het financieel en/of administratief beheer van de pensioenen aan een 
voorzorgsinstelling toevertrouwen; 

4) de provinciale en plaatselijke besturen die de dag vóór de inwerkingtreding van 
deze wet voor hun actief vastbenoemd personeel over een eigen pensioenstelsel 
beschikken en zelf voor het beheer van de pensioenen instaan. Dit is tevens het ge-
val wanneer het bestuur het administratief beheer van de pensioenen conventioneel 
aan de PDOS heeft toevertrouwd; 

5) de lokale politiezones bedoeld in titel II van de wet van 7 december 1998 tot or-
ganisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

6) de gewestelijke overheden voor de gewestelijke ontvangers die de dag vóór de 
inwerkingtreding van deze wet bij het in 1) bedoelde pensioenstelsel zijn aangeslo-
ten; 

7) De provincies voor de verbindingsambtenaren en de brigadecommissarissen die 
de dag vóór de inwerkingtreding van deze wet bij het in 1) bedoelde pensioenstelsel 
zijn aangesloten. 

§ 2. Elk provinciaal of plaatselijk bestuur of iedere lokale politiezone die zal worden 
opgericht vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet, zal, vanaf het ogen-
blik waarop deze de werkgever wordt van vastbenoemd personeel, ambtshalve, van 
rechtswege en onherroepelijk bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZP-
PO worden aangesloten.  

§ 3. Voor de in paragrafen 1, 3) of 4) bedoelde provinciale en plaatselijke besturen, 
wordt de ambtshalve aansluiting op 1 januari 2012 niet effectief indien het provinci-
aal of plaatselijk bestuur vóór 15 december 2011 zijn weigering per aangetekende 
brief aan de Minister van Pensioenen te kennen geeft. 

§ 4. Indien de aansluiting geweigerd wordt, wordt het deel van de reserves van het 
betrokken plaatselijk bestuur hem ter beschikking gesteld op een lopende rekening 
op zijn naam. Op vraag van het plaatselijk bestuur, zal het deel van de reserves 
hem worden terugbetaald over een periode van vijf jaar. Intussen zal die door de 
RSZPPO gebruikt kunnen worden voor zijn thesaurie. 

§ 5. Een provinciaal of plaatselijk bestuur dat heeft geweigerd zich ambtshalve aan 
te sluiten volgens de in paragraaf 3 voorziene modaliteiten, blijft nadien vrij om zijn 
aansluiting bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de RSZPPO alsnog aan te 
vragen. In dat geval zal de bijdragevoet gelijk zijn aan deze die in werking treedt op 
1 januari van het jaar van de aansluiting, en zal deze worden aangewend voor de 
overname van de lopende pensioenen. 

 

Art. 6.  De in artikel 5 voorziene ambtshalve aansluiting betreft : 

- alle vastbenoemde personeelsleden die in dienst zijn en die de dag vóór de inwer-
kingtreding van deze wet bij de in artikel 5, § 1, 1) tot 7) bedoelde pensioenstelsels 
zijn aangesloten, ongeacht de situatie of de administratieve toestand van het perso-
neelslid op die datum; 

- alle personeelsleden die zullen worden benoemd in een provinciaal of plaatselijk 
bestuur of een lokale politiezone aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds 
van de RSZPPO vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet; 

- alle personen die door aanwerving, overplaatsing of om het even welke andere re-
den vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet de hoedanigheid verkrijgen 
van vastbenoemd personeelslid van een provinciaal of plaatselijk bestuur of van een 
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lokale politiezone aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZP-
PO. 

 

Art. 7.  § 1. In geval van ambtshalve aansluiting van een in artikel 5, § 1, 3) of 4) bedoeld 
provinciaal of plaatselijk bestuur, wordt de last van de rust- en overlevingspensioe-
nen van dit bestuur die reeds lopende waren vóór de aansluiting, vanaf de dag van 
de aansluiting geheel of gedeeltelijk overgenomen door het gesolidariseerd pensi-
oenfonds van de RSZPPO. 

Het deel van de last van de lopende pensioenen dat vanaf de datum van inwerking-
treding van deze wet door het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO 
wordt overgenomen, is gelijk aan het verschil tussen enerzijds de loonmassa die 
door de werkgever in kwestie voor het aansluitingsjaar aan zijn vastbenoemd per-
soneel wordt uitbetaald, vermenigvuldigd met de basispensioenbijdragevoet die in 
2012 van toepassing is in toepassing van artikel 18, en anderzijds de last van de 
rust- en overlevingspensioenen die in de loop van het aansluitingsjaar ingaan. 

De op de datum van aansluiting lopende pensioenen met de meest recente in-
gangsdatum, worden bij voorrang overgenomen door het gesolidariseerd pensioen-
fonds van de RSZPPO. 

Voor de vaststelling van het in het tweede lid bedoelde deel van de pensioenlast 
wordt rekening gehouden met het brutobedrag van het pensioen betaald de dag 
vóór de aansluiting, zelfs indien dit pensioen werd vastgesteld volgens een gunsti-
gere berekeningswijze dan deze voorzien door het gemeenschappelijk pensioen-
stelsel van de plaatselijke overheden. 

Wanneer het bedrag van de pensioenlast dat kan worden overgenomen het bedrag 
van de lopende pensioenen overschrijdt, worden de pensioenaandelen, die op de 
dag vóór de inwerkingtreding van deze wet werden gedragen door de ambtshalve 
aangesloten werkgever in de enige pensioenen toegekend door andere pensioen-
stelsels, overgenomen om het over te nemen bedrag te vervolledigen. 

In afwijking van het tweede lid, wordt, wanneer de dag vóór de inwerkingtreding van 
deze wet meerdere provinciale of plaatselijke besturen aan eenzelfde eigen pensi-
oenfonds deelnemen of over een gemeenschappelijk pensioenfonds beschikken, 
het deel van de lopende pensioenen dat wordt overgenomen door het gesolidari-
seerd pensioenfonds van de RSZPPO vastgesteld door de pensioenlast en de 
loonmassa van het benoemd personeel van de verschillende deelnemers te globali-
seren alsof het om één enkele werkgever gaat. 

§ 2. De lopende pensioenen die niet door het gesolidariseerd pensioenfonds van de 
RSZPPO worden overgenomen, blijven ten laste van het ambtshalve aangesloten 
provinciaal of plaatselijk bestuur. 

Mits hun kosten door het provinciaal of plaatselijk bestuur wordt ten laste genomen, 
kan de last van de niet overgenomen pensioenen het voorwerp zijn van een over-
eenkomst met de PDOS of een voorzorgsinstelling. 

Bij gebrek hieraan worden de niet overgenomen pensioenen verder betaald door het 
provinciaal of plaatselijk bestuur.  

 
HOOFDSTUK 4.—Uitgaven ten laste van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO 

 
Art. 8.  Het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO draagt vanaf de datum van 

inwerkingtreding van deze wet de last van de volgende lopende pensioenen : 
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1) de vóór 1 april 2001 ingegane rustpensioenen van de vroegere gemeentelijke po-
litieagenten, evenals de vóór deze datum aan de rechthebbenden van deze perso-
nen toegekende overlevingspensioenen die op de vooravond van de inwerkingtre-
ding van deze wet worden gedragen door het gemeenschappelijk pensioenstelsel 
van de plaatselijke overheden, het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aange-
slotenen of het eigen pensioenstelsel van de provinciale en plaatselijke besturen; 

2) de pensioenaandelen, vastgesteld overeenkomstig de wet van 14 april 1965 tot 
vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen 
van de openbare sector en die betrekking hebben op diensten gepresteerd in de 
hoedanigheid van gemeentelijk politieagent, in vóór 1 april 2001 ingegane pensioe-
nen ten laste van een andere macht of instelling dan het gemeenschappelijk pensi-
oenstelsel van de plaatselijke overheden, het stelsel van de nieuwe bij de Rijks-
dienst aangeslotenen of het eigen pensioenstelsel van de provinciale en plaatselijke 
besturen en die op de dag vóór de inwerkingtreding van deze wet worden gedragen 
door één van deze stelsels; 

3) de andere rust- en overlevingspensioenen dan deze bedoeld onder 1) die op de 
dag vóór de inwerkingtreding van deze wet door het gemeenschappelijk pensioen-
stelsel van de plaatselijke overheden worden gedragen; 

4) de pensioenaandelen, vastgesteld overeenkomstig voormelde wet van 14 april 
1965 en die betrekking hebben op andere diensten dan deze gepresteerd in de 
hoedanigheid van gemeentelijk politieagent, in pensioenen ten laste van een andere 
macht of instelling dan het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke 
overheden en die op de dag vóór de inwerkingtreding van deze wet door het ge-
meenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke overheden worden gedragen; 

5) de andere rust- en overlevingspensioenen dan deze bedoeld onder 1) die op de 
dag vóór de inwerkingtreding van deze wet door het stelsel van de nieuwe bij de 
Rijksdienst aangeslotenen worden gedragen; 

6) de pensioenaandelen, vastgesteld overeenkomstig voormelde wet van 14 april 
1965 en die betrekking hebben op andere diensten dan deze gepresteerd in de 
hoedanigheid van gemeentelijk politieagent, in pensioenen ten laste van een andere 
macht of instelling dan het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen, 
en die op de dag vóór inwerkingtreding van deze wet door het stelsel van de nieuwe 
bij de Rijksdienst aangeslotenen worden gedragen; 

7) de rust- en overlevingspensioenen, evenals de pensioenaandelen die vanaf de 
datum van inwerkingtreding van deze wet worden overgenomen ten laste van het 
gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO in toepassing van artikel 7, § 1; 

8) de rustpensioenen toegekend aan de vroegere personeelsleden van de lokale 
politiezones die ingegaan zijn vanaf 1 april 2001, en die op de dag vóór de inwer-
kingtreding van deze wet worden gedragen door het pensioenfonds van de geïnte-
greerde politie, evenals de vanaf deze datum toegekende overlevingspensioenen; 

9) de pensioenaandelen vastgesteld overeenkomstig voormelde wet van 14 april 
1965 en die betrekking hebben op diensten gepresteerd in de hoedanigheid van 
personeelslid van de gemeentelijke politie of van een lokale politiezone, in vanaf 
1 april 2001 ingegane pensioenen ten laste van een andere macht of instelling dan 
het pensioenfonds van de geïntegreerde politie, en die op de dag vóór de inwerking-
treding van deze wet door het pensioenfonds van de geïntegreerde politie worden 
gedragen, evenals de pensioenaandelen in de vanaf deze datum toegekende over-
levingspensioenen, die betrekking hebben op dergelijke diensten. 

 
Art. 9.  Het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO draagt de volgende uitgaven 

vanaf de datum waarop deze ingaan : 
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1) de onmiddellijke of uitgestelde rustpensioenen die vanaf de datum van inwerking-
treding van deze wet worden toegekend aan personen die hun loopbaan beëindigen 
in de hoedanigheid van vastbenoemd personeelslid bij een provinciaal of plaatselijk 
bestuur of een lokale politiezone aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds 
van de RSZPPPO, evenals de overlevingspensioenen die vanaf deze datum worden 
toegekend aan de rechthebbenden van deze personen;  

2) de pensioenaandelen van de rustpensioenen toegekend vanaf de inwerkingtre-
ding van deze wet door een ander pensioenstelsel dan het gesolidariseerd pensi-
oenfonds van de RSZPPO, die betrekking hebben op diensten gepresteerd bij een 
bij dit fonds aangesloten provinciaal of plaatselijk bestuur, of bij een lokale politiezo-
ne, evenals de pensioenaandelen van de overlevingspensioenen die vanaf deze da-
tum worden toegekend en die betrekking hebben op dergelijke diensten; 

3) de uitgestelde rustpensioenen toegekend vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze wet aan personen die vóór deze datum hun loopbaan hebben beëindigd in 
de hoedanigheid van benoemd personeelslid van een provinciaal of plaatselijk be-
stuur aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO of van een 
lokale politiezone, evenals de overlevingspensioenen toegekend vanaf deze datum 
aan de rechthebbenden van deze personen; 

4) de pensioenaandelen toegekend vanaf de datum van inwerkingtreding van deze 
wet door een ander pensioenstelsel dan het gesolidariseerd pensioenfonds van de 
RSZPPO, die betrekking hebben op diensten gepresteerd in een bij dit fonds aan-
gesloten provinciaal of plaatselijk bestuur of lokale politiezone door personen die 
vóór deze datum hun loopbaan hebben beëindigd in de hoedanigheid van benoemd 
personeelslid van een provinciaal of plaatselijk bestuur of een lokale politiezone 
aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO, evenals de 
overlevingspensioenen toegekend vanaf deze datum en die betrekking hebben op 
dergelijke prestaties; 

5) de overdrachten van de bijdragen in toepassing van de artikelen 4 en 8 van de 
wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onder-
scheiden pensioenregelingen van de openbare sector en de privésector die betrek-
king hebben op diensten gepresteerd bij een provinciaal of plaatselijk bestuur of een 
lokale politiezone aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZP-
PO en waarvoor de aanvraag tot overdracht ingediend wordt vanaf de datum van 
inwerkingtreding van deze wet; 

6) de vergoedingen voor begrafeniskosten uitbetaald ingevolge het overlijden van 
de rechthebbende van een rustpensioen ten laste van het gesolidariseerd pensioen-
fonds van de RSZPPO dat plaatsvindt vanaf de datum van inwerkingtreding van de-
ze wet in toepassing van artikel 6 van de wet van 30 april 1958 tot wijziging van de 
Koninklijke besluiten nrs. 254 en 255 van 12 maart 1936 waarbij eenheid wordt ge-
bracht in het regime van de pensioenen der weduwen en wezen van het burgerlijk 
rijkspersoneel en van de leden van het leger en van de rijkswacht, en tot instelling 
van een begrafenisvergoeding ten gunste van de rechthebbenden van gepensio-
neerde rijksambtenaren; 

7) de bestuurskosten van de RSZPPO voor de inning van de in artikelen 16 tot 20 
voorziene bijdragen. Tot de inwerkingtreding van het koninklijk besluit, bedoeld in 
artikel 27, § 1, zijn deze kosten degene die worden bedoeld in hoofdstuk V van het 
koninklijk besluit van 25 oktober 1985 houdende uitvoering van hoofdstuk I, sectie 1, 
van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen; 

8) de bestuurskosten van de PDOS voor de individuele controle van de dossiers be-
treffende de rust- en overlevingspensioenen ten laste van het gesolidariseerd pen-
sioenfonds van de RSZPPO, die worden beheerd door een voorzorgsinstelling. De 
Koning bepaalt de wijze waarop de controle van de dossiers wordt georganiseerd, 
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de berekeningswijze van de kosten die verbonden zijn aan deze controle en de da-
tum van inwerkingtreding; 

9) de bedragen overgedragen met toepassing van artikel 4 van de wet van 
10 februari 2003 tot regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen Belgi-
sche pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht, die 
betrekking hebben op diensten en perioden waarvoor pensioenrechten opgebouwd 
werden ten laste van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO. 

 

HOOFDSTUK 5. — Ontvangsten van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO 

 
Art. 10.  De ontvangsten van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO zijn de 

volgende : 

1) de persoonlijke en werkgeverspensioenbijdragen die in artikel 5, § 1, 1) tot 7) be-
doelde de werkgevers verschuldigd zijn aan de RSZPPO vanaf de datum van hun 
aansluiting bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO in toepassing van 
artikel 16 voor hun vastbenoemd personeel dat bij dit stelsel is aangesloten; 

2) de werkgeverspensioenbijdragen die de in artikel 5, § 1, 1) tot 7) bedoelde werk-
gevers verschuldigd zijn aan de RSZPPO vanaf de datum van hun aansluiting bij 
het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO in toepassing van artikel 20; 

3) de pensioenaandelen in de pensioenen toegekend door het gesolidariseerd pen-
sioenfonds van de RSZPPO die door andere pensioenstelsels worden terugbetaald 
in toepassing van artikel 14 van voormelde wet van 14 april 1965; 

4) de overdrachten van bijdragen waarvoor de aanvraag tot overheveling naar het 
gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO vanaf 1 januari 2012 wordt inge-
diend in toepassing van artikel 1 van voormelde wet van 5 augustus 1968; 

5) de bijdragen gestort door een personeelslid van een werkgever aangesloten bij 
het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO met het oog op de validering 
van de periodes van loopbaanonderbreking na 1 januari 2012; 

6) de bedragen van de aanvullende pensioenvoordelen toegekend met toepassing 
van artikel 31, tweede lid en waarvan de last moet worden gedragen door de werk-
gever; 

7) het resultaat van de inhouding van 0,5 % die wordt geheven op de rustpensioe-
nen ten laste van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO in toepassing 
van artikel 7, tweede lid van voormelde wet van 30 april 1958; 

8) de bedragen teruggevorderd ingevolge een onterechte betaling; 

9) de bedragen betaald in toepassing van artikel 161bis, § 1er, van de Nieuwe ge-
meentewet zoals deze luidde voor de opheffing door artikel 54, door een werkgever 
die niet is aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO; 

10) de bedragen betaald in toepassing van artikel 14, § 1, van de wet van 
6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van de 
plaatselijke besturen zoals deze luidde voor de hopheffing door artikel 54, door een 
werkgever die niet is aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de 
RSZPPO; 

11) de correctiefactoren bedoeld in artikel 13; 

12) de bijdragen betaald in toepassing van de artikelen 24, § 1, en 25, § 1; 

13) de in toepassing van artikel 26 betaalde regularisatiebijdragen;  
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14) de in toepassing van artikel 26 overgedragen reserves : 

15) de bedragen overgedragen voor de opbouw van pensioenrechten ten laste van 
het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO in toepassing van artikel 14 van 
voormelde wet van 10 februari 2003. 

 

HOOFDSTUK 6. — Verdeling van de lasten van het gesolidariseerd pensioenfonds van de 
RSZPPO 

 

Sectie 1. — De gesolidariseerde last die wordt gedekt door de basispensioenbijdragevoet 

 
Art. 11.  De RSZPPO verricht jaarlijks vóór 1 september een raming van het geheel van de in 

de artikelen 8 en 9 bedoelde uitgaven die door het gesolidariseerd pensioenfonds 
van de RSZPPO moeten worden gedragen voor elk van de drie eerstvolgende ka-
lenderjaren, evenals een raming van de in artikel 10 bedoelde ontvangsten voor 
voormelde drie jaren. 

Op hetzelfde ogenblik als de in het eerste lid bedoelde ramingen verricht het Be-
heerscomité van de RSZPPO tevens louter indicatief de in het eerste lid voorziene 
ramingvoor het vierde, vijfde en zesde volgende jaar. 

 

Art. 12.  Na rekening te hebben gehouden met de in artikel 13 bedoelde correctiefactoren, 
raamt het Beheercomité van de RSZPPO op basis van het in artkel 11, eerste lid, 
bedoelde brutobedrag, het nettobedrag van de uitgaven dat voor elk van de drie 
volgende kalenderjaren moet worden verdeeld tussen de plaatselijke en provinciale 
besturen en de lokale politiezones die bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de 
RSZPPO zijn aangesloten. 

 

Art. 13.  De correctiefactoren zijn : 

1) de jaarlijkse ontvangsten van het in artikel 4, § 3, bedoelde Fonds voor de amor-
tisatie van de verhoging van de pensioenbijdragevoeten, met name : 

— Het overschot inzake gezinsbijslag verhoogd met de financiële opbrengsten van 
zowel dit overschot als van het reservefonds van de kinderbijslag van de RSZPPO; 

— De beschikbare bedragen in het reservefonds van de kinderbijslag van de 
RSZPPO en het reservefonds van de pensioenen; 

— De opbrengst van de inhouding van 13,07 pct. verricht in toepassing van arti-
kel 4, § 3, tweede lid op het volledige bedrag van het vakantiegeld van de openbare 
sector dat in de loop van het jaar waarvoor de bijdragevoet is vastgesteld, wordt be-
taald aan de personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen en van de 
lokale politiezones; 

— de opbrengst van de inhouding in toepassing van artikel 39quater van de wet van 
29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers op het vakantiegeld en de Copernicuspremie die in de loop van het jaar 
waarvoor de bijdragevoet is vastgesteld, worden betaald aan de vastbenoemde per-
soneelsleden van de lokale politiezones; 

— de regularisaties betreffende voorgaande jaren gestort door de werkgevers die 
zijn aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO; 
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2) De pensioenlasten van afgeschafte plaatselijke besturen die geen aanleiding ge-
ven tot de toepassing van artikel 161bis van de nieuwe gemeentewet of van arti-
kel 14 van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het be-
noemd personeel van de plaatselijke overheidsdiensten. 

 
Art. 14.  § 1. Onder voorbehoud van artikel 18 formuleert het Beheerscomité van de  

RSZPPO jaarlijks vóór 1 september een voorstel met betrekking tot de basis-
pensioenbijdragevoet voor het derde volgende kalenderjaar, aan de minister van 
Pensioenen. De voorgestelde bijdragevoet is deze die noodzakelijk is om het deel 
van het in artikel 12 bedoelde bedrag van de te verdelen geraamde uitgaven, te 
dekken op basis van het solidariteitsprincipe, zonder rekening te houden met het 
deel dat gedekt wordt, door de responsabilisering tussen het geheel van provinciale 
en plaatselijke besturen en de lokale politiezones aangesloten bij het gesolidari-
seerd pensioenfonds van de RSZPPO.  

De verhoging van de bijdragevoet ten opzichte van het voorgaande jaar, zal worden 
beperkt tot de kost van de vergrijzing zoals vastgesteld door de Studiecommissie 
voor de Vergrijzing. In geval van een voorstel tot verhoging van de basisbijdrage-
voet, verifieert het beheerscomité van de RSZPPO of de responsabiliseringscoëffi-
ciënt eveneens dient te worden verhoogd en motiveert zijn voorstel uitdrukkelijk. 

De basispensioenbijdragevoet is identiek voor alle provinciale en plaatselijke bestu-
ren en lokale politiezones die zijn aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds 
van de RSZPPO. Deze bijdragevoet wordt uitgedrukt in een percentage van de 
loonmassa van het bij dit stelsel aangesloten personeel van voormelde instellingen 
dat bekleed is met een benoeming in vast verband of met een door of krachtens de 
wet daarmee gelijkgestelde benoeming. 

De deelname van het personeelslid in de financiering van het gesolidariseerde pen-
sioenfonds van de RSZPPO bestaat in een persoonlijke pensioenbijdrage die inte-
graal deel uitmaakt van de basispensioenbijdrage. 

De in het derde lid bedoelde persoonlijke bijdragevoet is gelijk aan de bijdragevoet 
voorzien in artikel 60 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot har-
monisering in de pensioenstelsels. Zij wordt door de werkgever aan de RSZPPO 
gestort samen met de basiswerkgeversbijdrage. 

Zowel de persoonlijke bijdrage als de basiswerkgeversbijdrage inzake pensioenen 
worden toegepast op de baremieke wedden en op de andere loonelementen waar-
mee rekening wordt gehouden voor de berekening van de rustpensioenen. 

§ 2. Het Beheerscomité van de RSZPPO formuleert bovendien, en louter indicatief, 
een voorstel met betrekking tot de basispensioenbijdragevoet voor het vierde, vijfde 
en zesde volgende jaar. 

 

Art. 15.  Aanvullend bij het voorstel betreffende de basispensioenbijdragevoet bedoeld in 
artikel 14, § 1 voor het derde volgende kalenderjaar of bij de bijdragevoet vastge-
steld bij artikel 18, formuleert het Beheerscomité van de RSZPPO een voorstel met 
betrekking tot het deel van de basispensioen-bijdragevoet dat zou kunnen worden 
gedragen door het in artikel 4, § 2, bedoelde reservefonds van het gemeenschappe-
lijk pensioenstelsel van de plaatselijke besturen, voor de plaatselijke besturen die bij 
dit pensioenstelsel waren aangesloten op 31 december 2011. 

Met het oog op het in het eerste lid bedoelde voorstel wordt rekening gehouden met 
het bedrag van het reservefonds van het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de 
plaatselijke overheden dat op 31 december van het voorgaande jaar ingeschreven 
is in de rekeningen die definitief zijn afgesloten en goedgekeurd door het Beheers-
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comité van de RSZPPO en de minister bevoegd voor de Pensioenen van de open-
bare sector. 

 

Art. 16.  Bij een koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, stelt de Koning 
het volgende vast : 

1) De basispensioenbijdragevoet voor het derde volgende kalenderjaar bedoeld in 
artikel 14; 

2) Het deel van de basispensioenbijdragevoet dat zal worden gedekt door de tus-
senkomst van het bedoelde reservefonds van het gemeenschappelijk pensioenstel-
sel van de plaatselijke besturen bedoeld in artikel 15 (1). 

De in het eerste lid, 2), bedoelde tussenkomst in de door een provinciaal of plaatse-
lijk bestuur verschuldigde basispensioenbijdragen, wordt in mindering gebracht op 
de factuur die de RSZPPO naar dit bestuur stuurt. 

 
Art. 17.  De basispensioenbijdragevoet voor het derde volgende kalenderjaar en het deel 

daarvan dat door het reservefonds van het gemeenschappelijk pensioenstelsel van 
de plaatselijke besturen wordt gedragen, worden aan de provinciale en plaatselijke 
besturen meegedeeld tegen uiterlijk 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het 
eerste jaar waarop de nieuwe bijdragevoet van toepassing is.  

Deze mededeling die elektronisch aan de werkgevers wordt verstuurd door de 
RSZPPO vermeldt eveneens louter indicatief een raming van de basispensioenbij-
dragevoet voor het vierde, vijfde en zesde volgende jaar. Zij informeert over de mo-
gelijkheid om voorschotten te storten en over de gevolgen van het gebrek aan stor-
tingen. 

 

Art. 18.  In afwijking van artikel 14, wordt voor de jaren 2012 tot 2016 de basis-
pensioenbijdragevoet als volgt vastgesteld : 

1) Voor de plaatselijke besturen die de dag vóór de inwerkingtreding van deze wet 
waren aangesloten bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke 
besturen, is de basispensioenbijdragevoet die aan het gesolidariseerd pensioen-
fonds van de RSZPPO moet worden betaald, als volgt vastgesteld : 

— 2012 : 34 % 
— 2013 : 36 % 
— 2014 : 38 % 
— 2015 : 40 % 
— 2016 : 41,5 % 

2) Voor de provinciale en plaatselijke besturen die de dag vóór de inwerkingtreding 
van deze wet waren aangesloten bij het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst 
aangeslotenen, is de basispensioenbijdragevoet die aan het gesolidariseerd pensi-
oenfonds van de RSZPPO moet worden betaald, als volgt vastgesteld : 

— 2012 : 41 % 
— 2013 : 41 % 
— 2014 : 41 % 
— 2015 : 41 % 
— 2016 : 41,5 % 

3) Voor de provinciale en plaatselijke besturen die de dag vóór de inwerkingtreding 
van deze wet voor hun benoemd personeel in dienst over een eigen pensioenstelsel 
beschikten en die het beheer van de pensioenen aan een voorzorgsinstelling had-
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den toevertrouwd, en voor de besturen die zelf instonden voor het beheer van de 
pensioenen, is de basispensioenbijdragevoet die aan het gesolidariseerd pensioen-
fonds van de RSZPPO moet worden betaald, als volgt vastgesteld : 

a) Indien de eigen voor 2012 verwachte pensioenbijdragevoet van een bestuur klei-
ner dan 41 % is : 

— 2012 : 34 % 
— 2013 : 36 % 
— 2014 : 38 % 
— 2015 : 40 % 
— 2016 : 41,5 % 

b) Indien de eigen voor 2012 verwachte pensioenbijdragevoet van een bestuur gelijk 
aan of groter dan 41 % is : 

— 2012 : 41 % 
— 2013 : 41 % 
— 2014 : 41 % 
— 2015 : 41 % 
— 2016 : 41,5 % 

4) Voor de lokale politiezones bedoeld in titel II van de wet van 7 december 1998 tot 
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, is 
de basisbijdragevoet die aan het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO 
moet worden betaald, als volgt vastgesteld : 

— 2012 : 31 % 
— 2013 : 34 % 
— 2014 : 37 % 
— 2015 : 40 % 
— 2016 : 41,5 % 

 
Sectie 2. — Aanvullende pensioenbijdragen voor individuele responsabilisering  

 

Art. 19.  § 1. Het Beheerscomité van de RSZPPO stelt jaarlijks in de loop van het derde 
kwartaal van het jaar de responsabiliseringscoëfficiënt vast die voor het voorgaande 
jaar moet worden toegepast. 

De responsabiliseringscoëfficiënt waarvan sprake in het eerste lid, is dezelfde voor 
alle provinciale en plaatselijke besturen en alle lokale politiezones die zijn aangeslo-
ten bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO. 

Deze coëfficiënt wordt zodanig vastgesteld dat de aanvullende werkgeversbijdragen 
inzake pensioenen die verschuldigd zijn voor de individuele responsabilisering in 
toepassing van artikel 20, het verschil voor het voorgaande kalenderjaar volledig 
dekken tussen : 

a) enerzijds de bijdragen geïnd door het gesolidariseerd pensioenfonds van de 
RSZPPO op basis van de in toepassing van artikel 16 vastgestelde basispensioen-
bijdragevoet, en de in artikel 10 bedoelde andere financiële ontvangsten dan de bij-
dragen voor het beschouwde jaar; 

b) anderzijds de uitgaven die in toepassing van de artikelen 8 en 9 door het gesoli-
dariseerd pensioenfonds van de RSZPPO werden gedragen voor het beschouwde 
kalenderjaar. 

De bedragen van de in a) en b) bedoelde ontvangsten en uitgaven zijn deze die in-
geschreven zijn in de rekeningen van het beschouwde jaar die definitief afgesloten 
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en goedgekeurd zijn door het Beheerscomité van de RSZPPO en de minister be-
voegd voor de Pensioenen van de openbare sector. 

§ 2. Indien de basispensioenbijdragevoet vastgesteld in toepassing van de artike-
len 16 en 18 tot gevolg heeft dat de responsabiliseringscoëfficiënt die eruit voort-
vloeit in toepassing van § 1 kleiner is dan 50 %, wordt de aanwending van de in arti-
kel 13 bedoelde correctiefactoren beperkt zodat de coëfficiënt 50 % bedraagt. Het 
niet-aangewende deel wordt bestemd voor het in artikel 4,  

§ 3 bedoelde fonds voor de amortisatie van de verhoging van de pensioenbijdrage-
voeten. Bovendien kan de responsabiliseringscoëfficiënt niet verlagen ten opzichte 
van het voorgaande jaar en geeft dit indien nodig aanleiding tot een verlaging van 
de basisbijdragevoet om dit te bereiken. 

 

Art. 20.  De pensioenbijdragen die een provinciaal of plaatselijk bestuur of een lokale politie-
zone verschuldigd is in toepassing van artikel 16, maken het voorwerp uit van een 
aanvulling van de werkgeversbijdrage inzake pensioenen wanneer de eigen pensi-
oenbijdragevoet van deze werkgever groter is dan de basispensioenbijdragevoet 
vastgesteld in toepassing van artikel 16. 

De eigen pensioenbijdragevoet bedoeld in het eerste lid, is de verhouding tussen 
enerzijds de uitgaven inzake pensioenen die het gesolidariseerd pensioenfonds van 
de RSZPPO gedurende het beschouwde jaar heeft gedragen voor de gewezen per-
soneelsleden van desbetreffende werkgever en hun rechthebbenden, en anderzijds 
de loonmassa die overeenstemt met het aan pensioenbijdragen onderworpen loon 
dat voor ditzelfde jaar door deze werkgever werd uitbetaald aan zijn vastbenoemd 
personeel dat bij het fonds is aangesloten.  

De in het eerste lid bedoelde aanvullende werkgeversbijdragen, stemmen overeen 
met het bedrag dat wordt bekomen door de in toepassing van artikel 19 vastgestel-
de responsabiliseringscoëfficiënt toe te passen op het verschil tussen enerzijds de 
uitgaven inzake pensioenen bedoeld in het tweede lid, en anderzijds de persoonlijke 
en de werkgeversbijdragen inzake pensioenen die door de betrokken werkgever in 
toepassing van artikel 16 verschuldigd zijn voor het desbetreffende jaar 

In afwijking van het eerste lid wordt in geval van toepassing van artikel 7, § 1, zesde 
lid, de krachtens artikel 19 vastgestelde responsabiliseringscoëfficiënt, toegepast op 
de geglobaliseerde pensioenlast en loonmassa van het benoemd personeel van de 
verschillende deelnemers, alsof het één en dezelfde werkgever betrof. 

Voor werkgevers die om andere redenen dan de herstructureringen bedoeld in arti-
kelen 24 en 25 geen vastbenoemd personeel meer tewerkstellen, is de responsabi-
liseringsfactuur gelijk aan de last van de rust- en de overlevingspensioenen die voor 
het beschouwde jaar door het pensioenfonds van de RSZPPO wordt gedragen. 

De werkgevers die dat wensen, kunnen voorschotten storten die in vermindering 
zullen worden gebracht op het bedrag van de door hen verschuldigde aanvullende 
bijdragen. 

In geval van thesaurietekort, worden de interesten van de prefinanciering door de 
RSZPPO verdeeld tussen de geresponsabiliseerde werkgevers die onvoldoende 
voorschotten gestort hebben ten opzichte van hun persoonlijke factuur. 

 
Art. 21.  Het bedrag van de verschuldigde aanvullende werkgeversbijdragen voor individuele 

responsabilisering, wordt aan het provinciaal of plaatselijk bestuur of de lokale poli-
tiezone meegedeeld in de loop van de maand september van het kalenderjaar waar-
in het moet worden betaald. 
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Het bedrag van deze aanvullende werkgeversbijdragen moet uiterlijk op 
31 december van het jaar waarin de factuur wordt verstuurd, op de rekening van de 
RSZPPO worden gestort. 

 
 
Art. 22.  § 1. Voor het jaar 2012, stelt het Beheerscomité van de RSZPPO voor welk deel 

van de andere beschikbare reserves zoals bedoeld in artikel 23, respectievelijk zal 
worden aangewend om enerzijds de basispensioenbijdragevoet te verminderen die 
werkelijk door de werkgevers moet worden betaald ten opzichte van de door arti-
kel 18 voorziene bijdragevoet, en anderzijds om een deel van de aanvullende werk-
geversbijdragen te dekken die bepaalde werkgevers verschuldigd zijn voor de indi-
viduele responsabilisering. 

Met het oog op het in het eerste lid bedoelde voorstel wordt rekening gehouden met 
een raming van de beschikbare reserves. Deze raming is gebaseerd op een redelij-
ke evolutie van de bedragen van de reserves die op 31 december van het jaar 2011 
ingeschreven zijn in de rekeningen die definitief zijn afgesloten en goedgekeurd 
door het Beheerscomité van de RSZPPO en de Minister bevoegd voor de Pensioe-
nen van de openbare sector. 

De tussenkomst in de bijdragen waarvan sprake in het eerste lid wordt in mindering 
gebracht op de factuur die door de RSZPPO wordt gestuurd aan de werkgevers 
alsook, in voorkomend geval, op de in artikel 21 voorziene factuur (1). 

§ 2. Voor de door de werkgevers na 2012 werkelijk te betalen pensioenbijdragevoet, 
wordt de in paragraaf 1 voorziene operatie herhaald indien er op 31 december van 
het jaar 2011 andere beschikbare reserves staan ingeschreven in de rekeningen die 
definitief zijn afgesloten en goedgekeurd door het Beheerscomité van de RSZPPO 
en de Minister bevoegd voor de Pensioenen van de openbare sector. 

§ 3. Voor het jaar 2012 en eventueel voor de volgende jaren legt de Koning bij een 
koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad eveneens het bedrag van 
de andere beschikbare reserves vast dat zal worden aangewend. 

 
Art. 23.  Rekening houdend met artikel 5, § 4, zijn de andere beschikbare reserves waarvan 

sprake in artikel 22, de volgende : 

1) het overschot inzake kinderbijslag van de provinciale en plaatselijke besturen en 
de lokale politiezones dat niet werd bestemd in toepassing van artikel 9 van de wet 
van 6 augustus 1993 en dat de dag vóór de inwerkingtreding van deze wet is inge-
schreven in het reservefonds van de pensioenen van de Rijksdienst; 

2) het eventuele saldo van de nog niet verdeelde interesten op het overschot van de 
kinderbijslag dat de dag vóór de inwerkingtreding van deze wet is ingeschreven in 
het reservefonds van de pensioenen van de Rijksdienst; 

3) de opbrengst van de inhouding van 13,07 pct. uitgevoerd op het volledige bedrag 
van het vakantiegeld van de openbare sector dat in 1993 werd uitbetaald aan de 
personeelsleden van de plaatselijke besturen, vermeerderd met de interesten hier-
op. 

 

HOOFDSTUK 7. — Toepasselijke bepalingen in geval van herstructurering 

 
Art. 24.  § 1. Wanneer, hetzij ten gevolge van een overdracht van alle activiteiten of van be-

paalde activiteiten van een provinciaal of plaatselijk bestuur dat is aangesloten bij 
het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO, hetzij ten gevolge van de her-
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structurering of de afschaffing van een dergelijk provinciaal of plaatselijk bestuur, 
het personeel van dit bestuur wordt overgeheveld naar een of meerdere werkgevers 
die niet bij dit fonds zijn aangesloten, dan zijn deze laatste ertoe gehouden bij te 
dragen in de last van de rustpensioenen van de personeelsleden van het provinciaal 
of plaatselijk bestuur die in deze hoedanigheid gepensioneerd werden vóór de over-
dracht van de activiteiten, de herstructurering of de afschaffing. Dit geldt eveneens 
voor de last van de overlevingspensioenen van de rechthebbenden van voormelde 
personeelsleden of van de personeelsleden van een provinciaal of plaatselijk be-
stuur die overleden zijn vóór de datum van de overheveling van de activiteiten, de 
herstructurering of de afschaffing.  

De bijdrage van deze werkgever of werkgevers is verschuldigd vanaf de datum van 
de overdracht van de activiteiten, de herstructurering of de afschaffing. 

Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de RSZPPO. Zij is gelijk aan het be-
drag dat verkregen wordt door de last van de in het eerste lid bedoelde en in de loop 
van het voorgaande jaar betaalde rust- en overlevingspensioenen te vermenigvuldi-
gen met een coëfficiënt die gelijk is aan de verhouding tussen de loonmassa van het 
overgehevelde personeel dat niet langer aangesloten is bij het gesolidariseerd pen-
sioenfonds van de RSZPPO, en de totale loonmassa van het provinciaal of plaatse-
lijk bestuur op het ogenblik van de overdracht van de activiteiten, de herstructurering 
of de afschaffing. Voor de toepassing van dit lid worden uitsluitend de wedden van 
het personeel dat bekleed is met een vaste benoeming, in aanmerking genomen. 

Voormelde coëfficiënt wordt vastgesteld door de RSZPPO rekening houdende met 
de respectieve loonmassa’s op de datum van de overdracht. 

§ 2. In het in paragraaf 1 bedoelde geval is vanaf de ingangsdatum van het pensi-
oen, het pensioen of pensioenaandeel van het overgehevelde personeelslid dat niet 
langer is aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO, ten 
laste van de werkgever naar dewelke dit personeelslid werd overgeheveld.  

In geval van een pensioenaandeel wordt dit berekend overeenkomstig de bepalin-
gen van voormelde wet van 14 april 1965. 

§ 3. De in toepassing van paragrafen 1 en 2 verschuldigde sommen blijven ten laste 
van de in die bepalingen bedoelde privé- of openbare werkgever, wanneer het over-
gehevelde personeel later opnieuw wordt overgeheveld naar een andere privé- of 
openbare werkgever die niet deelneemt aan het gesolidariseerd pensioenfonds van 
de RSZPPO. 

§ 4. Om de toepassing van de in paragraaf 1 vervatte bepalingen mogelijk te ma-
ken, zijn het provinciaal of plaatselijk bestuur alsook de werkgevers die geheel of 
gedeeltelijk in de rechten en verplichtingen van het provinciaal of plaatselijk bestuur 
getreden zijn, ertoe gehouden aan de RSZPPO een nominatieve lijst mee te delen 
van de overgedragen personeelsleden die niet langer zijn aangesloten bij het geso-
lidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO. Deze mededeling moet uiterlijk plaats 
vinden binnen de twee maanden die volgen op de datum van de overdracht. 

 

Art. 25.  § 1. De RSZPPO betekent aan elke betrokken werkgever het bedrag van de bijdra-
ge die hij op zich moet nemen in toepassing van 24, § 1. 

Dit bedrag wordt gestort aan de RSZPPO binnen de twee maanden volgend op de 
betekening. 

Bij wijze van voorschot op de som die voor het lopende jaar verschuldigd zal zijn, is 
de werkgever ertoe gehouden elk kwartaal een voorlopig bedrag te storten dat 
overeenstemt met het geraamd bedrag van de pensioenlast voor dit kwartaal. Dit 
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voorlopig bedrag wordt vastgesteld en betekend aan de betrokken werkgever door 
de RSZPPO.  

§ 2. De in toepassing van paragraaf 1 verschuldigde bedragen worden gelijkgesteld 
aan socialezekerheidsbijdragen voor de toepassing van het in artikel 27, § 1 be-
doelde koninklijk besluit. 

Tot de inwerkingtreding van het in het eerste lid bedoelde koninklijk besluit worden 
de in toepassing van § 1 verschuldigde bedragen gelijkgesteld aan socialezeker-
heidsbijdragen zoals bedoeld in artikel 1, f), van het koninklijk besluit van 25 oktober 
1985 houdende uitvoering van hoofdstuk 1, sectie 1 van de wet van 1 augustus 
1985 houdende sociale bepalingen. 

 

HOOFDSTUK 8. — Regularisatie in geval van vaste benoeming van een contractueel perso-
neelslid 

 
Art. 26.  § 1. Indien een provinciaal of lokaal bestuur of een lokale politiezone een contractu-

eel personeelslid dat meer dan vijf jaar daadwerkelijk onder arbeidsovereenkomst 
gepresteerde diensten bij deze werkgever telt, in vast verband benoemt, dan is hij 
een regularisatiebijdrage verschuldigd, volgens de modaliteiten voorzien in de §§ 2 
tot 6. 

Deze bijdrage is verschuldigd voor alle daadwerkelijk bij de in het eerste lid bedoel-
de werkgever gepresteerde diensten die meer dan vijf jaar na de datum liggen 
waarop de betrekking als contractueel personeelslid is aangevangen. 

§ 2. Het bedrag van de regularisatiebijdrage komt overeen, met het verschil tussen : 

a) enerzijds, de persoonlijke en werkgeversbijdragen bestemd voor de financiering 
van het rustpensioen in de wettelijke pensioenregeling die, door de benoeming, van 
toepassing wordt op de vast benoemde ambtenaar en de financiering van het over-
levingspensioen van de rechthebbenden van dergelijke ambtenaren. Voor de werk-
gevers aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO, betreft 
het enkel de persoonlijke en werkgeversbijdragen verschuldigd in toepassing van 
artikel 16; 

b) anderzijds, de persoonlijke en werkgeversbijdragen bedoeld in artikel 38, § 2, 1° 
en § 3, 1° van voormelde wet van 29 juni 1981. 

De persoonlijke en werkgeversbijdragen bedoeld in punten a) en b) worden bere-
kend rekening houdende met : 

— de bezoldiging die werd aangegeven bij de instelling voor sociale zekerheid die 
de bijdragen heeft ontvangen bestemd voor de financiering van het wettelijk pensi-
oen van het contractuele personeelslid, met uitsluiting van het vakantiegeld en de 
eindejaarspremie; 

— de persoonlijke en werkgeversbijdragevoet bestemd voor de financiering van het 
wettelijk pensioen die op de datum van elke betaling van de bezoldiging toegepast 
zou zijn als het contractuele personeelslid vast benoemd was geweest in dezelfde 
functie bij dezelfde openbare werkgever; 

— de bijdragevoet van de persoonlijke en werkgeversbijdragen bedoeld in arti-
kel 38, § 2, 1° en § 3, 1° van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene be-
ginselen van de sociale zekerheid voor werknemers toepasselijk op de datum van 
elke betaling van de bezoldiging. 

§ 3. In geval van een vaste benoeming vervallen de rechten van de aangeslotene 
op de verworven reserves en prestaties evenals de rechten op de bedragen ge-
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waarborgd in toepassing van artikel 24, § 2, van de wet van 28 april 2003 betreffen-
de de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van 
sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, die betrekking hebben op 
de contractuele diensten in rekening genomen in het pensioen van de overheidssec-
tor. 

§ 4. De vanaf de inwerkingtreding van deze wet door de werkgever opgebouwde re-
serves die betrekking hebben op diensten onder arbeidsovereenkomst die aanlei-
ding geven tot de betaling van een regularisatiebijdrage, worden overgedragen aan 
de instelling die de bijdragen int die bestemd zijn voor de financiering van het wette-
lijk rustpensioenstelsel dat, ten gevolge van zijn benoeming, van toepassing wordt 
op de vast benoemde ambtenaar. 

De overgedragen reserves worden bij voorrang bestemd voor deze regularisatie.  

Het eventuele surplus wordt in reserve gehouden en aangewend voor de betaling 
van de pensioenbijdragen verschuldigd aan het Gesolidariseerd pensioenfonds van 
de RSZPPO voor de periode volgend op de benoeming in vast verband. 

§ 5. Het in paragraaf 2 bedoelde bedrag en de reserves bedoeld in paragraaf 4 
moeten bij de RSZPPO toekomen uiterlijk op de laatste dag van de derde maand 
volgend op de datum van de beslissing tot vaste benoeming. 

§ 6. De regularisatiebijdrage voorzien in paragraaf 1 is verschuldigd voor de perso-
neelsleden die in vast verband benoemd worden vanaf 1 januari 2012. De termijn 
van vijf jaar voorzien in paragraaf 1 vangt aan vanaf deze datum. 

 

Art. 27.  § 1. De Koning bepaalt hoe de inning en de invordering van de pensioenbijdragen 
verschuldigd in toepassing van de artikelen 16, 18, 20, 24, 25, 26 en 38 gebeurt. 

Hij bepaalt tevens het bedrag en de toepassingsvoorwaarden van de verhoging en 
de verwijlinteresten in geval van niet-naleving van de betalingstermijnen, alsook de 
nadere regels waaronder afgezien kan worden van de toepassing van deze verho-
gingen of verwijlintresten. 

De schuldvorderingen van de RSZPPO met betrekking tot de sommen verschuldigd 
in toepassing van de artikelen 16, 18, 20, 24, 25, 26 en 38 verjaren na drie jaar van-
af de datum van hun opeisbaarheid. 

In geval van toepassing van de artikelen 24 en 25 is de datum van opeisbaarheid 
gelijk aan de dag van bekendmaking. 

De ingestelde vorderingen tot terugvordering van de voormelde niet-verschuldigde 
bedragen verjaren na verloop van drie jaar, te rekenen vanaf de dag van de beta-
ling. 

§ 2. Tot op de dag waarop het besluit bedoeld in paragraaf 1 in werking treedt, wor-
den de in toepassing van de artikelen 16, 18, 20, 24, 25, 26 en 38 verschuldigde 
bedragen gelijkgesteld aan socialezekerheidsbijdragen en zijn de bepalingen van 
hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 25 oktober 1985 houdende uitvoering van 
hoofdstuk I, sectie 1 van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen 
hierop van toepassing. 

 

HOOFDSTUK 9. — Inning van de pensioenbijdragen en administratief beheer van de pensioe-
nen 
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Art. 28.  De ontvangsten bedoeld in artikel 10, 1), 2), 4), 9), 10), 11), 12), 13) en 14) worden 
geïnd door de RSZPPO ongeacht de instelling waaraan het administratief beheer 
van de pensioenen werd toevertrouwd in toepassing van artikel 29. 

 
Art. 29.  § 1. De toekenning, het beheer en de betaling van de rust- en overlevingspensioe-

nen ten laste van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO die ingaan 
vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet, worden bij beslissing van het 
provinciaal of plaatselijk bestuur hetzij aan de Pensioendienst voor de overheidssec-
tor, hetzij aan een voorzorgsinstelling toevertrouwd. 

De beslissing van het provinciaal of plaatselijk bestuur om het administratief beheer 
van de pensioenen aan een voorzorgsinstelling toe te vertrouwen of om deze niet 
langer meer aan de voorzorgsinstelling toe te vertrouwen moet ten laatste op 
30 september bij een ter post aangetekende zending aan de RSZPPO ter kennis 
gebracht worden om uitwerking te hebben met ingang van 1 januari van het volgen-
de jaar. 

§ 2. Het administratief beheer van de rust- en overlevingspensioenen van de perso-
neelsleden van de lokale politie, van de provinciale en plaatselijke overheidsdien-
sten die de dag vóór de inwerkingtreding van deze wet aangesloten waren bij het 
gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke overheden of bij het stelsel 
van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen en die hun administratief beheer 
hadden toevertrouwd aan de PDOS, blijft toevertrouwd aan die dienst.  

Het administratief beheer en de betaling van de lopende rust- en overlevingspensi-
oenen van het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen die de dag 
vóór de inwerkingtreding van deze wet werden uitgevoerd door een voorzorgsinstel-
ling, blijven eraan toevertrouwd.  

De provinciale en plaatselijke besturen die de dag vóór de inwerkingtreding van de-
ze wet voor hun vastbenoemd personeel in dienst over een eigen pensioenstelsel 
beschikten, die een beroep deden op een voorzorgsinstelling voor het beheer van 
de pensioenen, en die ambtshalve bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de 
RSZPPO zijn aangesloten, kunnen het beheer en de betaling van deze pensioenen 
verder toevertrouwen aan de voorzorgsinstelling die op deze datum reeds instond 
voor het beheer en de betaling ervan. 

 

Art. 30.  De RSZPPO stort, bij voorbaat en maandelijks, aan de Pensioendienst voor de 
overheidssector en aan de voorzorgsinstellingen de noodzakelijke provisies voor de 
betaling van de maandelijkse pensioenbedragen ten laste van het gesolidariseerd 
pensioenfonds van de RSZPPO. 

 
Art. 31.  De pensioenen ten laste van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO 

worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de wet van 7 maart 1978 
betreffende de mogelijkheid van vervroegde pensionering voor sommige gemeente-
secretarissen en gemeenteontvangers, die niet als zodanig zijn herbenoemd in ge-
meenten die door samenvoeging zijn ontstaan of bij een aanhechting betrokken, 
alsmede voor sommige secretarissen en ontvangers van de randfederaties, van de 
artikelen 156 tot 160 van de Nieuwe gemeentewet en van de wet van 30 maart 2001 
betreffende het pensioen van de politiediensten en hun rechthebbenden.. 

Indien de aansluiting bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO voor 
gevolg heeft dat het pensioen van een gewezen personeelslid minder bedraagt dan 
datgene dat zou voortgevloeid zijn uit de toepassing van de bepalingen van de pen-
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sioenregeling die op hem toepasselijk was op het ogenblik van de aansluiting mag 
de werkgever te zijnen laste een aanvullend pensioenvoordeel toekennen. 

De instelling die de pensioenen beheert, voert een dubbele berekening van het pen-
sioen uit. Het verschil tussen het bedrag van het pensioen berekend volgens de pre-
ferentiële regeling die vóór de aansluiting van toepassing was, en het berekende 
bedrag ten laste van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO, is ten las-
te van de werkgever. 

 
Art. 32.  Een provinciaal of plaatselijk bestuur kan in het kader van een verzekeringsover-

eenkomst beslissen om de betaling van het geheel van de basispensioenbijdragen 
en de aanvullende werkgeversbijdragen inzake pensioenen verschuldigd voor de 
indivuduele responsabilisering toe te vertrouwen aan een voorzorgsinstelling. De 
voorzorgsinstelling neemt de verplichtingen inherent aan deze betalingen ten aan-
zien van de RSZPPO over. De voorzorgsinstelling wordt voor deze sommen in de 
plaats gesteld van het provinciaal of plaatselijk bestuur voor de toepassing van het 
koninklijk besluit voorzien in artikel 27, § 1, of, vóór de tussenkomst ervan, voor de 
toepassing van de bepalingen van hoofdstuk II van voormeld koninklijk besluit van 
25 oktober 1985. 

De beslissing van het provinciaal of plaatselijk bestuur om de betaling van de bijdra-
gen aan een voorzorgsinstelling toe te vertrouwen of om deze niet langer meer aan 
de voorzorgsinstelling toe te vertrouwen, moet ten laatste op 30 september bij een 
ter post aangetekende zending aan de RSZPPO ter kennis worden gebracht om 
uitwerking te hebben met ingang van 1 januari van het volgende jaar. 

 
TITEL 3. — Bepalingen van toepassing op de federale politie en de algemene inspectie 
 

HOOFDSTUK 1. — Toepassingsgebied en definities 

 
Art. 33.  Deze titel is van toepassing op de federale politie en de algemene inspectie van de 

federale politie en de lokale politie. 

 
Art. 34.  Voor de toepassing van deze titel moet worden verstaan onder : 

1) « RSZPPO » : de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaat-
selijke overheidsdiensten bedoeld in artikel 1 van de wet van 1 augustus 1985 hou-
dende sociale bepalingen; 

2) « de federale politie » : de federale politie bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet van 
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus; 

3) « de algemene inspectie van de politie » : de algemene inspectie van de federale 
politie en de lokale politie bedoeld in artikel 2, 3°, van dezelfde wet. 

 

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingen aan de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de 
pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake 
sociale zekerheid 

 



 

© PDOS – januari 2012  
Wet van 24 oktober 2011 - 19 - 
 

Art. 35.  Het « Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie » opgericht door arti-
kel 3 van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen 
van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale ze-
kerheid wordt omgezet in een « Fonds voor de pensioenen van de federale politie » 
waarbij de federale politie en de algemene inspectie van de politie van rechtswege 
en onherroepelijk aangesloten zijn. 

 
Art. 36.  Vervangt art. 3 van de wet van 6 mei 2002 
 
Art. 37.  Vervangt art 5 van de wet van 6 mei 2002  

 
Art. 38.  De bijdragen bedoeld in artikel 5 van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het 

Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere 
bepalingen inzake sociale zekerheid worden door de RSZPPO geïnd. 

 
Art. 39.  De RSZPPO stort, bij voorbaat en maandelijks, aan de Pensioendienst voor de 

overheidssector de noodzakelijke provisies voor de betaling van de maandelijkse 
pensioenbedragen ten laste van het fonds voor de pensioenen van de federale poli-
tie. 

 

TITEL 4. — Diverse wijzigingsbepalingen 
 
Art. 40.  Wijzigt art. 6, § 5, van de wet van 30 april 1958  

 

Art. 41.  Wijzigt art. 1, eerste lid, van de wet van 14 april 1965 

 
Art. 42.  Wijzigt artl 1, eerste lid, van de wet van 4 juli 1966  

 

Art. 43.  Vervangt artikel 1 van de wet van 5 augustus 1968  

 

Art. 44.  Artikel 1 van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband 
tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privésector, zoals 
gewijzigd bij artikel 43, is van toepassing op alle verzoeken tot overdracht van bij-
dragen ingediend vanaf 1 augustus 2011. 

 
Art. 45.  Wijzigt art. 1, eerste lid, van de wet van 9 juli 1969  

 
Art. 46.  Wijzigt art. 1, eerste lid, van de wet van 10 januari 1974  

 
Art. 47.  Vult art. 58, eerste lid, van de wet van 24 december 1976 aan 

 

Art. 48.  Vult art. 38, eerste lid, 2°, van de wet van 5 augustus 1978 aan 
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Art. 49.  Vult artikel 1, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 
aan : 

 

Art. 50.  Vult artikel 1, 2°, van koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 aan. 

 

Art. 51.  Wijzigt artikel 118, § 1, van de wet van 26 juni 1992  

 

Art. 52.  Vult artikel 1, 2°, van de wet van 5 april 1994 aan. 

 

Art. 53.  Vult artikel 2, 2°, van de wet van 12 augustus 2000  

 

TITEL 5. — Slotbepalingen 
 

HOOFDSTUK 1. — Opheffingsbepalingen 

 
Art. 54.  Worden opgeheven : 

1°) artikelen 161 tot 169 van de nieuwe gemeentewet; 

2°) de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd per-
soneel van de plaatselijke overheidsdiensten; 

3°) artikelen 6 tot 9 van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de 
pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake 
sociale zekerheid. 

 

HOOFDSTUK 2. — Overgangsbepalingen 

 
Art. 55.  Vervangen bij de programmawet van 22 juni 2012, art. 112 (2) 

 De bepalingen van de artikelen 161bis, 161ter en 161quater van de nieuwe ge-
meentewet, zoals deze luidden vóór de opheffing ervan door artikel 54 van deze 
wet, blijven van toepassing op personeelsoverdrachten die vóór de inwerkingtreding 
van deze wet hebben plaatsgevonden. 

De bepalingen van de artikelen 14, 14bis en 15 van de wet van 6 augustus 1993 be-
treffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen, 
zoals deze luidden vóór de opheffing ervan door artikel 54 van deze wet, blijven van 
toepassing op personeelsoverdrachten die vóór de inwerkingtreding van deze wet 
hebben plaatsgevonden. 

Tussen 1 januari 2012 en de door de Koning te bepalen datum wordt de opbrengst 
van de persoonlijke bijdragen en de opbrengst van de werkgeversbijdragen voor de 
personeelsleden van de federale politie alsook van de algemene inspectie van de 
federale politie en de lokale politie, zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 6 mei 
2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie 
en houdende bijzondere bepalingen inzake Sociale Zekerheid, respectievelijk door 
het sociaal secretariaat SSGPI en door de Staatskas gestort aan de Pensioendienst 
voor de Overheidssector en bestemd voor het Fonds voor de pensioenen van de fe-
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derale politie. Deze stortingen worden uitgevoerd op het ogenblik dat de wedde aan 
betrokken personeelsleden wordt uitbetaald. 

Het bedrag dat overeenstemt met de werkgeversbijdrage bedoeld in het derde lid 
wordt afgehouden van de opbrengst van de btw-ontvangsten. 

 

HOOFDSTUK 3. — Inwerkingtreding 

 
Art. 56.  Vervangen bij de programmawet van 22 juni 2012, art. 113 (3) 

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2012, met uitzondering van de artikelen 38 
en 39 die in werking treden op een door de Koning te bepalen datum. 

                                                 
1  KB van 13 november 2011 (Staatsblad 18 november) 
2  Heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012 
3  Heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012 
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Staatsblad 30 december – vierde editie) 
Wet van 28 december 2011 

 
houdende diverse bepalingen 
 
Gewijzigd bij

 

 : de programmawet van 29 maart 2012 (I) (Staatsbl. 30 maart – derde editie) en 
de wet van 13 december 2012 (Staatsbl. 21 december – 3de uitgave) 

TITEL 8. — Pensioenen  
 
HOOFDSTUK 1. — Pensioenen van de overheidssector 

 
Afdeling 1. — Verhoging van de pensioenleeftijd 

 
Art. 85.  Vervangt artikel 46 van de wet van 15 mei 1984  

 
Art. 86.  Wijzigt artikel 51 van wet van 15 mei 1984  

 
Art. 87.  De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de leeftij-

den en de bedragen bepaald in artikel 5 van de wet van 12 augustus 2000 houden-
de sociale, budgettaire en andere bepalingen wijzigen. 

 
Art. 88.  Gewijzigd bij de wet van 13 december 2012, art. 3 (1) 
 

Niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling zijn 
de voorwaarden inzake leeftijd en duur van de diensten vermeld in artikel 46, § 1, 
eerste lid, 1°, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering 
in de pensioenregelingen toepasselijk op elke persoon wiens pensioen bedoeld 
wordt in artikel 38 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en bud-
gettaire hervormingen of artikel 80 van de wet van 3 februari 2003 houdende diver-
se wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sec-
tor. 

Het eerste lid doet geen afbreuk aan de voorwaarden inzake duur van de diensten 
en aan de preferentiële leeftijdsgrenzen van de oppensioenstelling bepaald: 

— voor het rijdend personeel van de NMBS-Holding; 

— voor de geïntegreerde politie; 

— voor de militairen; 

— voor de gewezen militairen bedoeld in artikel 10 van de wet van 30 maart 2001 
betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun rechtheb-
benden, in artikel 5 bis van de wet van 25 februari 2003 houdende de inrichting van 
de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die be-
trekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van 
gevangenen, in artikel 10 van de wet van 16 juli 2005 houdende de overplaatsing 
van sommige militairen naar een openbare werkgever en in artikel 194 van de wet 
van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief 
kader van de Krijgsmacht.  
 
In afwijking van het eerste lid worden de personen die zich op eigen aanvraag op 1 
januari 2012 in een voltijdse of deeltijdse disponibiliteit voorafgaand aan de oppen-
sioenstelling bevinden of in een vergelijkbare situatie, op pensioen gesteld op de 
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eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van de termijn van die disponi-
biliteit of van de ermee gelijkgestelde situatie. Deze datum kan evenwel niet gelegen 
zijn voor de eerste dag van de maand die volgt op de 60e verjaardag.  
 
Het derde lid is eveneens van toepassing op de personen die bij hun werkgever een 
aanvraag om vóór 5 maart 2013 in een in dat zelfde lid beoogde situatie te worden 
geplaatst hebben ingediend: 

1° vóór 1 januari 2012; 

2° of vanaf 1 januari 2012 op voorwaarde dat deze aanvraag door de werkgever 
werd ingewilligd vóór 5 maart 2012. 

De Koning stelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de lijst 
vast van de situaties die aanleiding geven tot de toepassing van de leden 3 en 4. 

De afwijkingen voorzien in het derde en vierde lid zijn niet meer van toepassing in-
dien het personeelslid de disponibiliteit of de vergelijkbare situatie voortijdig beëin-
digt. 

Het rijdend personeel bedoeld in het tweede lid zijn de personeelsleden die behoren 
tot het rijdend personeel bepaald door het pensioenreglement van de NMBS Hol-
ding zoals het van kracht was op 28 december 2011. 
 

 
Art. 89.  Gewijzigd bij de programmawet van 29 maart 2012, art. 180 en opgeheven bij de 

wet van 13 december 2012, art. 4 (2) 

 
Art. 90.  Gewijzigd bij de wet van 13 december 2012, art. 5 
 

Elke persoon die op een bepaald ogenblik de voorwaarden inzake leeftijd en duur 
van de diensten vervult die, voor de personeelscategorie waartoe hij op dat ogenblik 
behoort, gelden om voor de leeftijd van 62 jaar een rustpensioen te bekomen, be-
houdt het genot van dit voordeel, ongeacht de latere werkelijke ingangsdatum van 
zijn pensioen of de personeelscategorie waartoe hij op die datum behoort (3). 

 
Art. 91.  De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wettelij-

ke bepalingen inzake overheidspensioenen aanvullen, opheffen en wijzigen om ze 
aan te passen aan de geleidelijke verhoging van de leeftijd en de duur van de dien-
sten bepaald in artikel 46, § 1, eerste lid, 1°, van voormelde wet van 15 mei 1984, 
zoals gewijzigd door deze wet. 

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, eveneens 
de leeftijden van opruststelling bepaald in artikel 83 van de wet van 5 augustus 1978 
houdende economische en budgettaire hervormingen, wijzigen. 

 
Art. 92.  Gewijzigd bij de wet van 13 december 2012, art. 6 
 

Deze afdeling treedt in werking op 1 januari 2013. 

 
Afdeling 2. — Aanpassing van de toepasselijke tantièmes 

 
Art. 93.  Een titel IIIbis wordt ingevoegd in boek 1 van de wet van 15 mei 1984 met het op-

schrift ″Toepasselijke tantièmes″. 
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Art. 94.  Vult dezelfde Titel IIIbis aan met artikel 52/1 

 
Art. 95.  Vult dezelfde Titel IIIbis aan met artikel 52/2. 

 
Art. 96.  Vult artikel 5, § 2 van de wet van 8 december 1976 aan. 

 
Art. 97.  In de wet van 21 juli 1844 wordt een artikel 24/1 ingevoegd.  

 
Art. 98.  Vervangt artikel 27 van de wet van 21 juli 1844  

 
Art. 99.  Heft de artikelen 28 tot en met 30 van de wet van 21 juli 1844 op. 

 
Art. 100.  Deze afdeling treedt in werking op 1 januari 2012. 

De personen die de leeftijd van 55 jaar hadden bereikt op 1 januari 2012, behouden 
het voordeel van de berekeningswijze die op hen van toepassing was op de datum 
van 31 december 2011. 

 
Afdeling 3. — Beperking van de toelaatbaarheid van periodes van afwezigheid, verlof en loop-

baanonderbreking 

 
Art. 101.  Vult artikel 2quater van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 aan. 

 
Art. 102.  Voegt artikelen 2sexies en 2septies inin het koninklijk besluit nr. 442 van 

14 augustus 1986  

 
Art. 103.  De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, elke wijzi-

ging aanbrengen aan de wettelijke bepalingen van het voormelde besluit nr. 442 van 
14 augustus 1986, die hij nodig of bruikbaar acht om hen in overeenstemming te 
brengen met de wijzigingen aangebracht door de artikelen 101 en 102 van deze wet 
of om specifieke situaties te regelen die niet beoogd zijn door dezelfde bepalingen. 
In dit kader kan hij deze wijzigen, vervolledigen of opheffen. 

 
Art. 104. Deze afdeling treedt in werking op 1 januari 2012. 

 
Afdeling 4. — Berekening van het pensioen op de tien laatste loopbaanjaren 

 
Art. 105.  Gewijzigd bij de wet van 13 december 2012, art. 16 (4) 
 

Niettegenstaande elke andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling 
worden de pensioenen bedoeld in artikel 38, 1° en 2°, van de wet van 5 augustus 
1978 houdende economische en budgettaire hervormingen en in artikel 80 van de 
wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende 
de pensioenen van de openbare sector met ingang van 1 januari 2012 berekend op 
basis van een referentiewedde die gelijk is aan de gemiddelde wedde van de laatste 
tien loopbaanjaren of van de volledige duur van de loopbaan als die minder dan tien 
jaar bedraagt. 

In afwijking van het eerste lid wordt een in dat lid bedoeld pensioen met ingang van 
1 januari 2012 berekend op basis van een referentiewedde die gelijk is aan de ge-
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middelde wedde van de laatste vier loopbaanjaren  of van de volledige duur van de 
loopbaan als die minder dan vier jaar bedraagt, indien het pensioen krachtens de 
bepalingen die van toepassing waren op 31 december 2011, berekend zou gewor-
den zijn op basis van de laatste activiteitswedde of van een referentiewedde die be-
trekking heeft op een kortere periode dan vijf jaar. 

De Koning wordt belast met het aanpassen van de verschillende wettelijke teksten 
om hen in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het eerste lid. 

Het eerste tot derde lid zijn niet van toepassing op het gewaarborgd minimumbe-
drag bedoeld in artikel 121 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diver-
se bepalingen. 

Indien het bedrag van het pensioen berekend op basis van de gemiddelde wedde 
van de laatste tien loopbaanjaren of van de volledige duur als die meer dan vijf maar 
minder dan tien jaar bedraagt, lager is dan het gewaarborgd minimumbedrag voor 
een alleenstaande gepensioneerde bepaald in artikel 120 van de wet van 26 juni 
1992 houdende sociale en diverse bepalingen, wordt het pensioen herberekend op 
basis van de gemiddelde wedde van de laatste vijf loopbaan jaren, zonder dat het 
nieuwe pensioenbedrag meer mag bedragen dan voornoemd gewaarborgd mini-
mumbedrag. 

 
Art. 106.  Artikel 105 treedt in werking op 1 januari 2012. Dit artikel is evenwel niet van toe-

passing op de personen die, op 1 januari 2012, de leeftijd van 50 jaar hebben be-
reikt of, indien het een overlevingspensioen betreft, de rechthebbende of één van de 
rechthebbenden deze leeftijd heeft bereikt op 1 januari 2012. 

 
 
HOOFDSTUK 6. — Bekrachtigingsbepaling 

 
Art. 127.  Gewijzigd bij de wet van 13 december 2012, art. 17 (5) 
 

§ 1. De besluiten genomen krachtens de artikelen 91, tweede lid, 103, 113, 116, 
118, 119 en 123 kunnen de van kracht zijnde wettelijke bepalingen opheffen, aan-
vullen, wijzigen of vervangen. 

§ 2. De opdracht van de Koning, toevertrouwd door de artikelen beoogd in § 1, ver-
strijkt op 30 april 2012. Bij ontstentenis van bekrachtiging door de wet voor 31 juli 
2012 worden de besluiten in uitvoering van deze artikelen geacht nooit uitwerking te 
hebben gehad.  

De besluiten die bij wet zijn bekrachtigd zoals bedoeld in het eerste lid, kunnen niet 
dan bij wet worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven. 

                                                 
1  Met ingang van 1 januari 2013 
2  Met ingang van 1 januari 2013 
3  Met ingang van 1 januari 2013 
4  Met ingang van 1 januari 2013 
5  Met ingang van 9 januari 2012 
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Staatsblad 30 december – vierde editie) 
Wet van 28 december 2011. 

 
houdende diverse bepalingen inzake justitie (I)  
 
 
TITEL II. — Diverse bepalingen 
 
HOOFDSTUK 1. — Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de pensioenen van de magi-
straten betreft 

 
Art. 2.   In het tweede deel, boek II, titel IV, hoofdstuk II, van het Gerechtelijk Wetboek 

wordt een artikel 391/1 ingevoegd. 
 
Art. 3.  In hetzelfde hoofdstuk II wordt een artikel 392/1 ingevoegd. 
 
Art. 4.  Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2012. 

De magistraten die de leeftijd van 55 jaar hebben  bereikt op 1 januari 2012, behou-
den het voordeel van de berekeningswijze die op hen van toepassing was op de da-
tum van 31 december 2011. 
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(Staatsblad 30 december – vierde editie) 
Wet van 13 december 2012 

 
Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector 
 
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepaling 
 
Art. 1.  Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 
 
 
HOOFDSTUK 2. — Verhoging van de leeftijd van het onmiddellijk of uitgesteld pensioen 
 
Art. 2.  Wijzigt art. 46 van de wet van 15 mei 1984. 
 
Art. 3 Wijzigt art. 88 van de wet van 28 december 2011. 
 
Art. 4 Heft art. 89 van dezelfde wet op. 
 
Art. 5 Vervangt art. 90 van dezelfde wet. 
 
Art. 6 Wijzigt art. 92 van dezelfde wet 
 
 
HOOFDSTUK 3. — Aanpassing van de toepasselijke tantièmes 
 
Art. 7.  Wijzigt art. 5, § 2, tweede lid, van de wet van 8 december 1976 
 
Art. 8 Wijzigt art. 49, § 2, van de wet van 15 mei 1984 
 
 
HOOFDSTUK 4. — Beperking van de aanneembaarheid van perioden van afwezigheid, 

verlof en loopbaanonderbreking  
 
Art. 9.  Voegt in het K.B. nr. 442 van 14 augustus 1986 een hoofdstuk 1 in dat de artikelen 

1 en 1/1 bevat. 
 
Art.10 Voegt in hetzelfde K.B. een artikel 1/1 in  
 
Art. 11 Vervangt de artikelen 2 tot 2septies van hetzelfde K.B. 
 
Art. 12 Voegt in hetzelfde K.B. een hoofdstuk 7 in dat art. 3 bevat 
 
Art. 13 Wijzigt art. 3 van hetzelfde K.B. 
 
Art. 14 Voegt in hetzelfde K.B. een hoofdstuk 8 in dat art. 4 bevat 
 Vervangt art. 4 van hetzelfde K.B. 
 
Art. 15 Voegt in hetzelfde K.B. een hoofdstuk 9 in dat art. 6 bevat 
 
 
HOOFDSTUK 5. — Berekening van het pensioen op de laatste tien loopbaanjaren  
 
Art. 16.  Wijzigt art. 105 van de wet van 28 december 2011 
 
Art. 17 Wijzigt art. 127, §1 van dezelfde wet 



 

© PDOS – januari 2013  
Wet van 13 december 2012 - 2 - 
 

 
HOOFDSTUK 6. — Diverse wijzigingen 
 
Art. 18.  De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, elke maat-

regel nemen ten einde de titularissen van de laagste pensioenen een pensioen be-
drag te garanderen dat niet lager mag zijn dan een bedrag door Hem bepaald. 

 
Art. 19.  Wijzigt art.139,6° van de wet van 29 december 2010 
 
Art. 20.  Voegt een art. 145/1 in, in titel 13, enig hoofdstuk, afdeling 4, onderafdeling 2 van 

dezelfde wet. 
 
Art. 21 Vervangt art. 162 van dezelfde wet 
 
Art. 22 Voegt een artikel 162/1 in, in titel 13, enig hoofdstuk, afdeling 7, van dezelfde wet. 
 
 
HOOFDSTUK 7. — Inwerkingtreding 
 
Art. 23.  Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012. 
 

In afwijking van het eerste lid: 

1° heeft artikel 19 uitwerking met ingang van 1 januari 2011; 

2° heeft artikel 17 uitwerking met ingang van 9 januari 2012; 

3° treedt hoofdstuk 2 in werking op 1 januari 2013; 

4° treden de artikelen 8, 18, 21 en 22 in werking op de eerste dag van de maand die 
volgt op deze waarin deze wet wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
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Coördinatiewetteksten 

Koninklijk besluit nr. 16020 van 11 augustus 1923 (coördinatiebesluit) 

Koninklijk besluit van 31 december 1958 (coördinatiebesluit) 

Koninklijk besluit van 21 mei 1964 (coördinatiebesluit) 

Koninklijk besluit van 12 januari 1973 (coördinatiebesluit) 

Koninklijk besluit van 7 augustus 1987 (coördinatiebesluit) 

Koninklijk besluit van 24 juni 1988 () (coördinatiebesluit) 

Koninklijk besluit van 13 maart 1991 (coördinatiebesluit) 

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (coördinatiebesluit) 

Koninklijk besluit van 14 juli 1994 (coördinatiebesluit) 
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Coördinatiewetteksten  
Koninklijk besluit nr. 16020 van 11 augustus 1923 (coördinatiebesluit) 
(Staatsblad 29 augustus, errata 23 september) 
 
tot goedkeuring van de tekst der samengeordende wetten op de militaire pensioenen. 
 
Art. 1 De bij onderhavig besluit gevoegde tekst der samengeordende wetten op de 

militaire pensioenen wordt goedgekeurd; deze tekst zal in het Staatsblad afge-
kondigd worden. Naar luid van het eerste artikel der wet van 31 juli 1923, zul-
len de wijzigingen toegebracht bij onderhavige wet aan die van 23 november 
1919, behoudens strijdige bepaling, van kracht worden op dezelfde datum als 
deze laatste wet. 

 
Art. 2 Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van onderha-

vig besluit. 
 
 SAMENGEORDENDE WETTEN OP DE MILITAIRE PENSIOENEN 
 
Gewijzigd bij

 

 : de wetten van 28 juli 1926 (Staatsbl. 4 augustus), 29 juli 1926 (Staatsbl. 4 au-
gustus), 14 juli 1930 (Staatsbl. 20/21 juli), 13 juli 1934 (Staatsbl. 19 juli), het K.B. van 20 de-
cember 1935 (Staatsbl. 22 december), de wetten van 14 juli 1936 (Staatsbl. 29 juli), 12 juni 
1947 (Staatsbl. 21 juni), 30 juni 1947 (Staatsbl. 30 juli), 26 mei 1948 (Staatsbl. 11 juni), 9 juli 
1951 (Staatsbl. 14 juli), 2 augustus 1955 (Staatsbl. 14 augustus), 24 april 1958 (Staatsbl. 
22 mei), 11 juni 1964 (Staatsbl. 26 juni), 14 april 1965 (Staatsbl. 7 mei), 15 juli 1966 (Staatsbl. 
9 augustus), 10 oktober 1967 (Staatsbl. 31 oktober), 5 augustus 1968 (Staatsbl. 24 augustus), 
17 juni 1971 (Staatsbl. 13 juli), 29 juni 1972 (Staatsbl. 26 augustus), 11 juli 1973 (Staatsbl. 
5 september), 12 juli 1973 (Staatsbl. 3 augustus), 17 juli 1975 (Staatsbl. 8 augustus), 27 de-
cember 1977 (Staatsbl. 31 januari 1978), 12 juli 1979 (Staatsbl. 26 juli), 20 juni 1980 (Staatsbl. 
8 augustus), 3 juni 1982 (Staatsbl. 17 juni), 30 juni 1983 (Staatsbl. 26 juli), 15 mei 1984 
(Staatsbl. 22 mei), 25 juni 1987 (Staatsbl. 24 juli), het K.B. van 20 juni 1990 (Staatsbl. 29 juni), 
de wet van 21 mei 1991 (Staatsbl. 20 juni),de K.B.'s van 24 juli 1997 (Staatsbl. 15 augustus - 
tweede uitgave), de wetten van 25 mei 2000 (Staatsbl. 29 juni - erratum Staatsbl. 1 juli), het 
K.B. van 20 juli 2000 (Staatsbl. 30 augustus - eerste uitgave), de wetten van 22 maart 2001 
(Staatsbl. 7 april), 3 februari 2003 (Staatsbl. 13 maart - eerste uitgave), 28 februari 2007 
(Staatsbl. 10 april) en 25 april 2007 (Staatsbl. 11 mei), het K.B. van 14 juni 2007, (Staatsbl. 
10 juli) en de wet van 22 december 2008 (Staatsbl. 29 december) . 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Aangevuld bij de wet van 28 februari 2007, art. 197 (1
 

) 

 Onderhavige wet is toepasselijk op de rechten op de pensioenen die van 
1 augustus 1914 af ontstaan zijn, of die in 't vervolg uit een der bij volgende ar-
tikelen vermelde oorzaken zullen ontstaan. 

 
 Zij is, echter, niet toepasselijk op de militairen die op 1 augustus 1914, op 't 

punt stonden gepensioneerd te worden, op non-activiteit om onverschillig wel-
ke reden, of wegens ziekte met verlof waren, indien deze militairen later geen 
dienst hebben hernomen. 

 
 Voor de toepassing van deze wetten moet verstaan worden onder (1): 
 

1° « in dienst » : de stand van de militair bedoeld in artikel 187, tweede lid, 
van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de mili-
tairen van het actief kader van de krijgsmacht en in artikel 4, tweede lid, 
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van de wet van 20 mei 1994 betreffende de aanwending van de krijgs-
macht, de paraatstelling, alsook betreffende de periodes en de standen 
waarin de militair zich kan bevinden; 

 
2° « in werkelijke dienst » : de stand van de militair bedoeld in artikel 188 van 

voormelde wet van 28 februari 2007 en in artikel 5, eerste lid, van voormel-
de wet van 20 mei 1994; 

 
3° « in non-activiteit » : de stand van de militair bedoeld in artikel 189 van 

voormelde wet van 28 februari 2007 en in artikel 6 van wet van 20 mei 
1994; 

 
4° het transferpunt : het ogenblik dat de transferperiode afsluit zoals bedoeld 

in artikel 3, 58° van voormelde wet van 28 februari 2007; 
 
 In afwijking van het vorige lid, worden de diensten van vóór 15 augustus 

1994 in aanmerking genomen op basis van de wetgeving die van kracht 
was voor die datum. 

 
 TITEL I. RECHTEN OP HET PENSIOEN WEGENS DIENSTOUDERDOM 
 
Art. 2 Gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1930, art. 2, littera a, 13 juli 1934, art. 1, I, 

30 juni 1947, art. 1, 5 augustus 1968, art. 31, 17 juni 1971, art. 10, 29 juni 
1972, art. 2, 21 mei 1991, art. 67, 9°, het K.B. van 24 juli 1997, art. 17 en de 
wet van 25 mei 2000, art. 17 (enkel Franse tekst).  

 
 Hebben recht op een rustpensioen wegens dienstouderdom : 
 
 A. 1° de hogere en de opperofficieren die veertig jaar werkelijke dienst 

hebben en die ten volle 55 jaar oud zijn; de hogere officieren en de 
opperofficieren die veertig jaar werkelijke dienst hebben, waarvan 
ten minste twaalf bij het kader van het varend personeel van het mi-
litair vliegwezen, en die ten volle vijfenveertig jaar oud zijn; 

 
  2° de lagere officieren die vijfendertig jaar werkelijke dienst hebben en 

die ten volle 50 jaar oud zijn; de lagere officieren die vijfendertig jaar 
werkelijke dienst hebben, waarvan ten minste tien bij het kader van 
het varend personeel van het militair vliegwezen en die ten volle 
veertig jaar oud zijn; 

 
  3° a) de militairen beneden de rang van officier met inbegrip derge-

nen van de gendarmerie, die twintig jaar werkelijke dienst 
hebben, behalve de onder verderstaand littera b) vermelde mi-
litairen; de militairen beneden de rang van officier die vijftien 
jaar werkelijke dienst hebben, waarvan ten minste vijf bij het 
kader van het varend personeel van het militair vliegwezen, en 
die ten volle dertig jaar oud zijn; 

 
   b) de militaire muzikanten van het Gidsregiment die twintig jaar 

werkelijke dienst tellen of die vijfenvijftig jaar oud zijn en vijf-
tien jaar werkelijke dienst tellen, alsmede de als werkman of 
ambachtsman bij de inrichtingen, diensten en eenheden  van 
het leger gebezigde en tot de bij een koninklijk besluit (2) be-
paalde categorieën behorende militairen die vijfendertig jaar 
werkelijke dienst tellen of die vijfenvijftig jaar oud zijn en vijf-
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tien jaar werkelijke dienst tellen (3

 

). Het koninklijk besluit zal 
de graad bepalen waarmede de belanghebbenden, volgens 
de duur der volbrachte diensten, zullen worden gelijkgesteld 
voor de regeling van hun pensioen wegens diensttijd en, even-
tueel, van hun invaliditeitspensioen; deze gelijkstellingen mo-
gen in geen geval tot gevolg hebben het bedrag van het pen-
sioen wegens diensttijd op te voeren tot een som die hoger is 
dan het totaal bedrag der laatste activiteitsbezoldiging - loon 
en bijloon - welke de belanghebbende toekomt, noch hun een 
pensioen te doen toekennen dat kleiner is dan datgene dat 
hun, op grondslag van de activiteitsbezoldiging, bij toepassing 
van de wetten op de burgerlijke pensioenen zou kunnen wor-
den verleend. 

    De laatste activiteitsbezoldiging - loon en bijloon welke in 
aanmerking dient genomen voor de toepassing van deze lit-
tera, zal bij koninklijk besluit worden bepaald (2); 

 
  4° de officieren en de militairen beneden de rang van officier die we-

gens verwondingen of lichaamsgebreken waardoor zij recht verkrij-
gen op een militair invaliditeits- of vergoedingspensioen, buiten 
staat zijn nog te dienen. Indien hun ambt echter een bijbetrekking is, 
kan het pensioen wegens ongeschiktheid slechts worden verleend 
na vervulling van tien jaar werkelijke dienst. De Koning bepaalt wat 
een bijbetrekking in de zin van deze bepaling is (4

 

). Wanneer het 
militaire invaliditeits- of vergoedingspensioen voorlopig wordt toege-
kend, komt het dienstouderdomspensioen uit hoofde van boven-
staande bepalingen slechts tijdelijk ten goede; het wordt definitief, 
wanneer bovengemeld voorlopig pensioen in definitief pensioen 
wordt omgezet; het valt weg, wanneer dit voorlopig pensioen ont-
trokken wordt. 

 B. Opgeheven bij de wet van 21 mei 1991, art. 67, 9°. 
 
Art. 3 Gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1930, art. 2, littera B, 13 juli 1934, art. 1, II, 

17 juni 1971, art. 11 en 12, het K.B. van 24 juli 1997, art. 17 en de wetten van 
25 mei 2000, art. 17 (enkel Franse tekst), 3 februari 2003, art. 85 en aangevuld 
bij de wet van 28 februari 2007, art. 198 (1). 

 
  De Koning kan op pensioen stellen : 
 
 A. De officieren : 
 
  1° Opgeheven bij de wet van 3 februari 2003, art. 85, 6° (5
 

). 

  2° Opgeheven bij de wet van 3 februari 2003, art. 85, 6° (5). 
 
  3° met veertig jaar werkelijke dienst, die het aanvragen; 
 
  4° die de leeftijd van volle 50 jaar bereikt hebben, zo er sprake is van 

lagere officieren, en de leeftijd van volle 55 jaar, wanneer het hoofd- 
en opperofficieren geldt; 
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  5° die tot het kader van het militaire vliegwezen behoren en 40 jaar 
oud zijn, zo het lagere officieren geldt, en 45 jaar, indien het hoofd- 
of opperofficieren betreft; 

 
  6° Opgeheven bij de wet van 3 februari 2003, art. 85, 6° (5). 
 
  Dit pensioen wordt maar definitief op het ogenblik dat gezegde verplich-

tingen vervuld zijn. 
 
  Een koninklijk besluit zal jaarlijks, per graad, wapen of dienst, het aantal 

officieren bepalen die het voordeel van deze bepaling kunnen genieten. 
 
 B. a) De bij littera a) van 3° van artikel 2 vermelde militairen:  
 
   1° Opgeheven bij de wet van 3 februari 2003, art. 85, 6° (5). 
 
   2° die meer dan volle 50 jaar oud zijn; 
 
   3° die deel uitmaken van het militaire vliegwezen en meer dan 

volle 40 jaar oud zijn; 
 
  b) de bij littera b) van 3° van artikel 2 vermelde militairen, die meer dan 

55 jaar oud zijn en ten minste vijftien jaar werkelijke dienst hebben. 
 
 C. De officieren en de militairen beneden de rang van officier die gedwongen 

zijn de dienst te verlaten wegens lichamelijke ongeschiktheid. Indien al-
leen bijbetrekkingen worden uitgeoefend, kan het pensioen wegens on-
geschiktheid slechts worden verleend na vervulling van tien jaar werkelij-
ke dienst de bij het tweede lid van artikel 4 ingestelde vermeerderingen 
niet begrepen. De Koning bepaalt wat een bijbetrekking in de zin van de-
ze bepaling is (4). 

 
D. Opgeheven bij de wet van 3 februari 2003, art. 85, 6° (5). 

 
De officieren die erom verzoeken en die, op de dag vóór de inwerkingtreding 
van deze bepaling, titularis waren van een graad waarin zij, overeenkomstig de 
op die datum geldende bepalingen, ambtshalve gepensioneerd zouden gewor-
den zijn bij het bereiken van de leeftijdsgrens van 51 jaar, kunnen aanspraak 
maken op een pensioen dat ingaat op de eerste dag van het trimester dat volgt 
op dat waarin zij de volle leeftijd van 51 jaar hebben bereikt, op voorwaarde dat 
zij de dag vóór de inwerkingtreding van deze bepaling ten minste de volle leef-
tijd van 42 jaar hadden bereikt en zij op het ogenblik van hun opruststelling 
geen hoofd- of opperofficier, noch hoofdexpert zijn. De militairen beneden de 
rang van officier van het varend personeel die erom verzoeken en die, de dag 
vóór de inwerkingtreding van deze bepaling, titularis waren van een brevet 
waardoor zij, overeenkomstig de op die datum geldende bepalingen, ambtshal-
ve gepensioneerd zouden geworden zijn bij het bereiken van de leeftijdsgrens 
van 51 jaar, kunnen aanspraak maken op een pensioen dat ingaat op de eer-
ste dag van het trimester dat volgt op dat waarin zij de volle leeftijd van 51 jaar 
hebben, op voorwaarde dat zij de dag vóór de inwerkingtreding van deze bepa-
ling ten minste de volle leeftijd van 35 jaar hadden bereikt. 
 
Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing op aanvragen om uitge-
steld pensioen. Deze leden zijn evenmin van toepassing indien de erin bedoel-
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de militairen ambtshalve op rust moeten gesteld worden op het einde van het 
trimester tijdens hetwelk zij de volle leeftijd van 51 jaar hebben bereikt (1). 

 
Art. 3bis Ingevoegd bij de wet van 21 mei 1991, art. 33 (6

 

) en gewijzigd bij de wet van 3 
februari 2003, art. 42. 

 De artikelen 2 en 3 zijn niet van toepassing op de militair die verplicht werd het 
leger te verlaten ten gevolge van de artikelen 19, 31, 32 of 33 van het Straf-
wetboek of van artikel 5 van het Militair Strafwetboek. 

 
 Een opruststelling voortvloeiend uit de toepassing van de artikelen 2 en 3 mag 

niet uitgesproken worden zolang de militair verplicht kan worden het leger te 
verlaten tengevolge van feiten waarvoor hij in verdenking gesteld werd. 

 
Art. 4 Aangevuld bij de wet van 14 juli 1930, art. 2, littera C en gewijzigd bij de wet 

van 21 mei 1991, art. 34 (7), het K.B. van 24 juli 1997, art. 17 en de wet van 25 
mei 2000, art. 17 (enkel Franse tekst) en aangevuld bij de wet van 28 februari 
2007, art. 199(8 1) ( ). 

 
 De jaren werkelijke dienst worden berekend vanaf de dag waarop de militair 

toegelaten wordt tot een vormingscyclus als officier of onderofficier of in werke-
lijke dienst is getreden, hetzij als dienstplichtige, hetzij in een andere hoeda-
nigheid. De tijd die hij aan een vormingscyclus heeft besteed, wordt evenwel 
slechts in aanmerking genomen vanaf de volle leeftijd van 16 jaar.  

 
 De door al de officieren vervulde werkelijke dienstjaren worden met twee jaar 

opgevoerd uit hoofde van voorafgaande studiën. Deze twee jaar worden, ech-
ter, voor de oudleerlingen der Militaire School, die na 6 mei 1888 in deze inrich-
ting werden opgenomen, op drie, voor de geneesheren op vijf, voor de apothe-
kers en paardenartsen, op vier jaar gebracht. 

 
 Het vorige lid is niet van toepassing op de pensioenen van de militairen van het 

actief kader in dienst vanaf de datum van de inwerkingtreding van deze bepa-
ling, noch op de uitgestelde pensioenen die vanaf deze datum worden toege-
kend (1). 

 
 Aan de militairen die vanaf de bekendmaking van deze wet tot het varend per-

soneel der luchtvaart behoord hebben, wordt er, voor het vaststellen der rech-
ten op het pensioen, een dienstjarentoeslag verleend gelijk aan de bij dat per-
soneel doorgebrachte tijd. 

 
 Die toeslag, van maximum twaalf jaar, wordt als wezenlijke dienst aangere-

kend. 
 

Voor de berekening van het militair anciënniteitspensioen van de militairen van 
het actief kader in dienst vanaf de datum van de inwerkingtreding van deze be-
paling wordt een tijdsbonificatie van twee jaar in aanmerking genomen als wer-
kelijke dienst, op voorwaarde dat de voornoemde militairen hun transferpunt 
voorbij zijn en ten minste twaalf pensioenaanspraakverlenende dienstjaren tel-
len die werden doorgebracht in de hoedanigheid van militair van het actief ka-
der, met uitzondering van de bonificaties wegens studies en van andere perio-
des vergoed wegens diensten die voor de vaststelling van de wedde meetellen. 
Voor de berekening van die twaalf dienstjaren worden de in aanmerking ko-
mende diensttijd en perioden slechts voor hun enkelvoudige duur in aanmer-
king genomen. (9) 
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 Het vorige lid is niet van toepassing op de uitgestelde pensioenen (1). 
 
Art. 5 Gewijzigd bij het K.B. van 24 juli 1997, art. 17 en de wet van 25 mei 2000, 

art. 17 (enkel Franse tekst) en aangevuld bij de wet van 28 februari 2007, 
art. 200 (1). 

 
 De buiten activiteit zonder wedde doorgebrachte tijd kan bij de berekening van 

de werkelijke dienst niet in aanmerking komen. 
 
 De in beschikbaarheid doorgebrachte tijd telt voor gans de duur ervan. Hetzelf-

de geldt voor de tijd doorgebracht in non-activiteit uit oorzaak van ter gelegen-
heid van de dienst opgedane ziekte, voor korpsontbinding of afschaffing van 
betrekking. 

 
 De wegens alle andere reden in non-activiteit doorgebrachte tijd telt voor de 

helft en de in reform doorgebrachte tijd slechts voor het vierde van de duur er-
van. 

 
 In afwijking van het derde lid wordt, voor de militairen van het actief kader in 

dienst vanaf de datum van de inwerkingtreding van deze bepaling, elke bezol-
digde periode van non-activiteit voor een andere reden voor de volledige duur 
ervan in aanmerking genomen voor de berekening van de werkelijke dienst 
voor het pensioen (1). 

 
Art. 6 Gewijzigd bij de wetten van 29 juli 1926, art. 5, 8°, 12 juni 1947, enig artikel, 30 

juni 1947, art. 2 en 12, 14 april 1965, art. 23, aangevuld bij de wetten van 27 
december 1977, art. 18, 3 juni 1982, art. 34, gewijzigd bij de wetten van 3 juni 
1982, art. 38, 15 mei 1984, art. 70, 1° en 2°, het K.B. van 24 juli 1997, art. 17 
en de wet van 25 mei 2000, art. 17 (enkel Franse tekst). 

 
 De tijd doorgebracht in een burgerlijke dienst die recht geeft op pensioen, geeft 

aanspraak op het militaire pensioen. 
 
 Voor de loontrekkende militaire werklieden gelden als werkelijke militaire dien-

sten, de diensten welke zij, hetzij als burgerlijk werkman, hetzij als tijdelijk 
werkman, bij de inrichtingen en diensten van het leger hebben volbracht. Het 
hun te verlenen pensioen mag niet lager zijn dan datgene dat hun, op 't ogen-
blik dat hun rechten openvallen, eventueel zou toegekend geworden zijn door 
de Werkliedenkas van het Ministerie van Verkeerswezen. 

 
 De pensioenen van de bij afkondiging van deze wet in leven zijnde militaire 

werklieden zullen overeenkomstig vorenstaande bepalingen herzien worden te 
rekenen van de eerste dag der maand na die waarin gezegde wet in het Bel-
gisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. 

 
 De tijd, gedurende welke de bij littera b van 3° van artikel 2 vermelde militairen 

zich bevonden in de stand van burgerlijk werkman, aangesloten bij de Werklie-
denkas van het Ministerie van Verkeerswezen, wordt zowel voor het pensioen 
medegerekend als de diensten welke volbracht werden in de stand van militair 
die als werkman of ambachtsman gebezigd wordt in de inrichtingen, diensten 
en eenheden van het leger. 

 
 Wordt eveneens meegerekend voor het pensioen (10) (11), de tijd voor dewel-

ke personen de hoedanigheid hebben van (12) agent van de inlichtingsdien-
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sten of gedeporteerde van de oorlog 1914-1918, op voorwaarde dat zij vóór 1 
juli 1924 in dienst zijn getreden en dat die tijd om enig andere reden reeds niet 
in aanmerking komt. 

 
 De werkelijke duur van (13

 

) de medewerking aan de inlichtingsdiensten of de 
deportatie wordt bewezen zoals inzake de oorlogsrente. 

 Wordt meegerekend voor het pensioen (14) (15

 

), de tijd voor dewelke perso-
nen die vóór 1 juli 1924 in dienst getreden zijn, de hoedanigheid bezitten van 
politiek gevangene van de oorlog 1914-1918.  

 De werkelijke duur van de hechtenis wordt bewezen zoals inzake oorlogsrente 
en de in aanmerking te nemen periode wordt dubbel geteld voor de berekening 
van het pensioen overeenkomstig de regelen die vastgesteld zijn voor de aan-
rekening van de militaire diensten van de oorlog 1940-1945 bedoeld in artikel 
73, met uitzondering van de tijd die aan de betrokkene reeds een minstens 
evenwaardig voordeel zou hebben opgeleverd. 

 
 TITEL IV. VASTSTELLING DER PENSIOENEN 
 
 Eerste sectie. Pensioenen wegens dienstouderdom 
 
Art. 27 Gewijzigd bij de wetten van 29 juli 1926, art.  5, 2° en 3° en 13 juli 1934, art. 1, 

III. 
 
 A. Het bedrag der in titel I dezer wet vermelde pensioenen wordt, voor elk 

der graden van het leger en zonder onderscheid van wapen of dienst, ge-
regeld overeenkomstig de cijfers der bij deze wet gevoegde tabel I. 

 
  Anderdeels worden de aldus vastgestelde pensioenen verminderd : 
 
  1° met één vijfde, voor de officieren bedoeld bij 1° van littera A van 

artikel 3; 
 
  2° met twee vijfden, voor de officieren bedoeld bij 6° van littera A van 

artikel 3. 
 
  Bovendien worden de pensioenen betreffende afgetreden of afgedankte 

militairen, die tijdens de oorlog opnieuw dienst hebben genomen, gere-
geld overeenkomstig de bepalingen van artikel 46. 

 
 B. Opgeheven bij de wet van 29 juli 1926, art. 5, 2°. 
 
 C. In onbruik gevallen. 
 

D. Voor de pensioenen verleend sinds 1 augustus 1914 tot de afkondiging de-
zer wet geschiedt de herziening van de bedragen door de maxima in elke 
graad van de wedden, op deze laatste datum toegekend, ten grondslag te 
nemen. 

 
Art. 27 bis Ingevoegd bij de wet van 28 februari 2007, art. 201 (1) 
 

In afwijking van artikel 27, eerste lid, wordt de activiteitswedde bedoeld in de bij 
deze wetten gevoegde tabel I, voor de berekening van het pensioen van de mi-
litairen van het actief kader in dienst vanaf de datum van de inwerkingtreding 
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van deze bepaling, vervangen door de referentiewedde vastgesteld overeen-
komstig artikel 8, §§ 1 en 2, van de algemene wet van 21 juli 1844 op de bur-
gerlijke en kerkelijke pensioenen. 

 
Art. 28 Gewijzigd bij de wetten van 29 juli 1926, art. 5, 2° en 13 juli 1934, art. 1, IV, 

aangevuld bij de wet van 2 augustus 1955, art. 11 en gewijzigd bij de wet van 
21 mei 1991, art. 67, 9°. 

 
 Het pensioen wegens dienstjaren wordt geregeld naar de graad waarmede de 

militair bekleed is. 
 
 Het militair anciënniteitspensioen van de na 1 mei 1922 op pensioen gestelde 

kapitein, tijdens de duur van de tijdelijke afschaffing van de graad van kapitein-
kommandant, wordt vastgesteld op grondslag van de wedde verbonden aan de 
onderafdeling van kapitein-kommandant of eerste-kapitein, indien de betrokke-
ne, op het ogenblik van zijn oppensioenstelling, zeventien jaren graad telde 
van officier bij het leger of veertien jaren bij de rijkswacht. 

 
 Het militair anciënniteitspensioen van de adjudant, gepensioneerd vóór de da-

tum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 9 april 1952, houdende 
geldelijk statuut van het weddetrekkend personeel der krijgsmacht, wordt vast-
gesteld op grond van de wedde verbonden aan de graad van adjudant eerste 
klasse of van adjudant die deel uitmaken van het korps der beroepsonderoffi-
cieren, naar gelang de belanghebbende al dan niet ten minste tien jaar activi-
teit in de graad van adjudant telt. 

 
 Op grond van de wedde, bepaald voor de onderofficieren die deel uitmaken 

van het korps der beroepsonderofficieren, wordt berekend het militair anciënni-
teitspensioen : 

 
 1° van de keuronderofficieren gepensioneerd vóór 2 april 1935; 
 
 2° van de sergeanten en wachtmeesters, oudstrijders van de veldtocht 

1914-1918, gepensioneerd vóór deze datum. 
 
Art. 29 Gewijzigd bij de wetten van 26 mei 1948, art. 1, § 1, 2 augustus 1955, art. 12, 

11 juni 1964, art. 1 en de K.B.'s van 20 juni 1990, art. 5 en 20 juli 2000, art.2 
(16). (17

 
) 

 Het bedrag van de pensioenen wegens dienstanciënniteit die worden verleend 
aan de onderofficieren en brigadiers van de rijkswacht, alsook aan de rijks-
wachters, wordt berekend volgens de bepalingen van deze samengeordende 
wetten en, voor elke volle periode van een jaar activiteit in het rijkswachtkorps, 
verhoogd met : 

 1° 17,13 EUR voor opperadjudanten; 

 2° 13,76 EUR voor de adjudanten; 

 3° 10,06 EUR voor de eerste opperwachtmeesters; 

 4° 6,74  EUR voor de opperwachtmeesters; 

 5° 3,30 EUR voor de eerste wachtmeesters. 

 
 Voor de belanghebbenden die opnieuw worden opgenomen in de gelederen 

van het gendarmeriekorps, na onder de veldtocht aangesteld te zijn geweest 
tot een hogere graad in een korps of dienst van het leger, blijft de in deze laat-
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ste stand doorgebrachte tijd beschouwd als werkelijke dienst in hun oorspron-
kelijk korps. 

 
 Deze bepaling is ook toepasselijk wanneer het pensioen naar een lagere graad 

werd bepaald, bij toepassing van de bepalingen voorzien bij artikel 58 der wet 
van 23 november 1919, gewijzigd door deze wet. 

 
 TITEL V. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Art. 42 Een koninklijk besluit duidt de militairen aan, niet vermeld in de eerste kolom 

der twee tarieven van tabel 1, die, onder opzicht van 't pensioen, met de on-
derscheidene in die kolommen vermelde graden worden gelijkgesteld (18

 
). 

Art. 43 In de gevallen, die bij koninklijk besluit vastgesteld worden, kan het dienstou-
derdomspensioen bij het definitief of voorlopig invaliditeitspensioen gevoegd 
worden (19

 
). 

Art. 45 Gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1951, art. 1 en 24 april 1958, art. 2, § 1. Is 
artikel 76 geworden in uitvoering van de wet van 24 april 1958, art. 2, § 2. 

 
Art. 46 Gewijzigd bij de wetten van 29 juli 1926, art. 5, 6°, 30 juni 1947, art. 4, 2° en 9 

juli 1951, art. 2 (20
 

). 

 f) Op het ogenblik waarop de gepensioneerde officieren, aan wie het voor-
deel werd verleend van de beschikkingen vervat in het koninklijk besluit 
van 16 september 1919, nr. 6138 (21), voorgoed uit hun betrekkingen 
ontslagen worden, wordt hun anciënniteitspensioen herzien op de graad 
die zij in voornoemde staat hebben ontvangen en in aanmerking nemen-
de de vervulde bijkomende diensten, zonder dat deze echter kunnen be-
rekend worden boven de leeftijdsgrens waaraan de officieren van hun 
graad in de actieve kaders onderworpen zijn (22

 
). 

Art. 51 Aangevuld bij de wet van 14 juli 1930, art. 2, littera D. 
 
 Gans de diensttijd der militairen bij de op oorlogsvoet zijnde legers doorge-

bracht zal voor dubbel tellen in de regeling hunner dienstjaren voor het beko-
men van een pensioen wegens dienstouderdom. 

 
 Hetzelfde zal gelden voor de tijd welke zij als krijgsgevangene of geïnterneer-

den in de vreemde hebben doorgebracht. 
 
 Heel de tijd in het kader van het varend personeel der luchtvaart doorgebracht, 

en die noch op de bij de laatste twee alinea's van artikel 4 voorziene dienstja-
rentoeslag, noch op het voordeel van onderhavig artikel en van artikel 52, noch 
op gelijk welke andere toeslag recht geeft, telt dubbel in de berekening van de 
diensten voor het bekomen van het dienstouderdomspensioen. (23)(24

 
) 

Art. 52 Vervangen door de wet van 29 juli 1926, art. 5, 8° en aangevuld bij de wet van 
14 juli 1930, art. 2, littera E. 

 
 Wordt voor het drievoud geteld, de duur der diensten overeenkomende met het 

toekennen der frontstrepen, verleend onder de bij de wet bepaalde voorwaar-
den. 
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 De diensten welke recht verlenen op verscheidene bonificaties mogen, bij de 
berekening van het dienstouderdomspensioen, voor niet langer in aanmerking 
komen dan driemaal hun werkelijke duur.  

 
Art. 53 Vervangen door de wet van 15 juli 1966, art. 1. 
 
 De berekening van het voordeel, omschreven in artikel 51, eerste en tweede 

lid, en in artikel 52, geschiedt voor elk artikel door samentelling van de in aan-
merking te nemen diensttermijnen. 

 
 Het jaaronderdeel, eventueel bekomen in de berekening der diensten die het in 

artikel 51, eerste en tweede lid, omschreven voordeel verlenen, telt voor één 
jaar; voor de diensten die aanleiding geven tot het in artikel 52 omschreven 
voordeel, komt het maandonderdeel in aanmerking voor één maand. 

 
Art. 54 Het bij artikel 51 en bij artikel 52 vermelde voordeel der bijkomende jaren zal 

aan al de rechthebbenden toegekend worden, welk ook het aantal hunner 
dienstjaren weze. 

 
 Dienvolgens zal, zo nodig het aantal dienstjaren, welke op het maximum van 

het pensioen recht verlenen, verhoogd worden met een getal jaren welk dit, 
waarvan het voordeel bij voorgaand lid voorzien is, niet te boven gaat. 

 
Art. 55 Gewijzigd bij het K.B. van 24 juli 1997, art. 17 en de wet van 25 mei 2000, 

art. 17 (enkel Franse tekst). 
 
 De tijd onder de oorlog doorgebracht, 't zij in non-activiteit, 't zij met verlof zon-

der soldij in afwachting der oppensioenstelling, of der afdanking wegens reform 
uit oorzaak van door de oorlog opgedane lichaamsgebreken, zal bij het regelen 
van het pensioen als werkelijke dienst gerekend worden, waardoor de belang-
hebbenden het voordeel van artikelen 51, 52 en 58 zullen verkrijgen.(25

 
) 

Art. 56 Wordt beschouwd als werkelijke diensttijd in de graad waarvan zij de betrek-
king hebben waargenomen, deze gedurende welke de luitenant-kolonels en 
kolonels of de met hen gelijkgestelden en de generaal-majoors aangesteld zijn 
geweest om de betrekking van een hogere graad uit te oefenen. 

 
 Zal eveneens beschouwd worden als werkelijke diensttijd in de graad  waarvan 

zij de betrekking hebben waargenomen, de tijd gedurende welke de officieren 
beneden de graad van luitenant-kolonel of de met die graad gelijkgestelde offi-
cieren aangesteld geweest zijn, om bij het veldleger een betrekking van een 
hogere graad uit te oefenen. 

 
Art. 56bis Ingevoegd bij het K.B. van 24 juli 1997, art. 39 en de wet van 25 mei 2000, art. 

39 (26
 

). 

 Wordt beschouwd als werkelijke diensttijd in de graad : 

 1° de eerste twaalf maanden van de tijd doorgebracht in tijdelijke ambtsont-
heffing wegens loopbaanonderbreking; 

 2° de volgende achtenveertig maanden van de tijd doorgebracht in tijdelijke 
ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking, beperkt tot de perioden 
voor dewelke de nodige persoonlijke bijdragen werden gestort, zo deze 
storting vereist was. 
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Art. 57 Aangevuld bij de wet van 29 juli 1926, art. 5, 9° en gewijzigd bij de wetten van 
2 augustus 1955, art. 13 en 11 juni 1964, art. 2. 

 
 De pensioenen van het lager personeel van het rijkswachtkorps, alsook de 

pensioenen van hun weduwen, wezen en andere eventuele rechtverkrijgenden, 
worden geregeld volgens de onderstaande gelijkstellingen van graad : 

 1° de onderofficieren worden gelijkgesteld met de adjudanten, met uitzonde-
ring van de adjudanten-chef die tot de kategorie van de beroepsonderof-
ficieren behoren; 

 2° de brigadiers, met de eerste-sergeant-majoors die tot de kategorie van de 
beroepsonderofficieren behoren; 

 3° de rijkswachters, met de sergeanten die tot de kategorie van de beroeps-
onderofficieren behoren. 

 
 In geen geval mag ten gevolge van de in dit artikel bepaalde gelijkstelling het 

globale bedrag, alles inbegrepen, van het pensioen voor dienstanciënniteit 
(vast gedeelte) hoger zijn dan de laatste activiteitswedde (vast gedeelte) welke 
de belanghebbende heeft genoten. 

 
Art. 58 Gewijzigd bij de wetten van 26 mei 1948, art. 1, § 2 en art. 2, 2 augustus 1955, 

art. 14, 11 juni 1964, art. 3, 12 juli 1973, art. 23 en 22 maart 2001, art. 158 en 
aangevuld bij de wet van 28 februari 2007, art. 202 (1). 

 
 Het rustpensioen, wegens dienstouderdom, ingevolge onderhavige wet toege-

kend aan alle officieren, aan alle gelijkgestelde ambtenaren en aan alle gegra-
dueerden, met uitzondering dezer van de met reformwedde geplaatste officie-
ren, wordt in de volgende verhoudingen verhoogd wegens werkelijke dienstja-
ren in de graad : 

 
BEDRAG DER VERHOGING (ten honderd van het beloop van het pensioen) verleend na het 
hieronder aangeduid aantal werkelijke dienstjaren in de graad 
 
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
RANG 
 
Opperofficieren en kolonel 
 
Luitenant-kolonel en majoor 
 
Lagere officieren en gegradueerden (van 
kapt.-comd. to korporaal) 
 

 
 
 

8 
 

5 
 

4 
 

 
 
 

12 
 

7,5 
 

6 
 

 
 
 

16 
 

10 
 

8 
 

 
 
 

20 
 

12,5 
 

10 
 

 
 
 
 
 

15 
 

12 

 
 
 
 
 

17,5 
 

14 

 
 
 
 
 

20 
 

16 
 

 
 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 Behalve bij toepassing van het 1e en het 6e van artikel 3 (27), mag er een mili-

tair van bepaalde graad nooit een pensioen toegekend worden, lager dan het 
pensioen dat hij zou verkregen hebben in een der vorige graden, zelfs indien 
hij er dienst hier had van waar genomen. Wordt dienvolgens, het pensioen be-
rekend naar een graad waarmede de belanghebbende vroeger bekleed was; 
dan wordt de bij hogerstaande tabel voorziene verhoging verleend op grond 
van de datum der bevordering tot die graad; wordt het pensioen berekend naar 
een graad waarvan de belanghebbende de dienst niet heeft uitgeoefend, dan 
wordt deze verhoging geteld vanaf de datum der bevordering tot de graad 
waarmede hij op 't ogenblik van zijn pensionering bekleed is. 
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 De werkelijke diensttijd in de graad welke recht geeft op de bij onderhavig arti-

kel voorziene verhoging van het pensioen wordt, voor de kapitein-
kommandanten, eerste kapiteins, kapiteins en met die graden gelijkgestelden, 
berekend vanaf de dag hunner benoeming, aanstelling of gelijkstelling met de 
graad van kapitein of van tweede kapitein, en voor de luitenants en met die 
graad gelijkgestelden, vanaf de dag hunner benoeming, aanstelling tot of ge-
lijkstelling met de graad van onder-luitenant. 

 
 Voor de adjudanten-chef en de adjudanten der Rijkswacht, wordt de activiteits-

tijd gerekend vanaf de dag hunner benoeming tot wachtmeester der Rijks-
wacht. 

 
 De pensioenen van de adjudanten der Rijkswacht, vóór die datum (28) toege-

staan, zullen herzien worden in overeenstemming met deze wet (29
 

). 

 Voor de adjudanten-chef en oppermeesters wordt die activiteitstijd gerekend 
vanaf hun benoeming tot de graad van adjudant of eerste-meester-chef. 

 
 Voor de adjudanten eerste klasse en de eerste-oppermeesters eerste klasse, 

wordt deze activiteitstijd gerekend vanaf de dag van hun benoeming tot adju-
dant of tot eerste-oppermeester. 

 
 Voor de korporaals-chef, brigadiers-chef, kwartiermeesters-chef of korporaals-

chef muzikant, wordt die activiteitstijd gerekend vanaf hun benoeming in de 
graad van korporaal, brigadier, kwartiermeester of korporaal muzikant. (30

 
) 

 Dit artikel is niet van toepassing op de rustpensioenen van de militairen van het 
actief kader in dienst vanaf de datum van de inwerkingtreding van deze bepa-
ling, noch op de uitgestelde pensioenen die vanaf deze datum worden toege-
kend (1). 

 
Art. 58 bis Ingevoegd bij de wet van 28 februari 2007, art. 203 (1) (31 1 - ). 
 

Blijven onderworpen aan de bepalingen van deze wetten zoals zij op hen van 
toepassing waren de dag vóór de datum van de inwerkingtreding van deze be-
paling, rekening houdend met de wijzigingen die deze bepalingen zouden heb-
ben ondergaan : 
 
1° de op de datum van de inwerkingtreding van deze bepaling toegekende 

pensioenen; 
 
2° de pensioenen van de gewezen rijkswachters die na hun overgang naar de 

geïntegreerde politiediensten beslist hebben onderworpen te blijven aan de 
wetten en reglementen die van toepassing zijn op de personeelscategorie 
waartoe zij vóór hun overgang naar die politiediensten behoorden; 

 
3° de pensioenen die met toepassing van de bij een koninklijk besluit, vastge-

legd na overleg in de Ministerraad, bepaalde artikelen van het besluit van 
de Regent van 6 februari 1950 betreffende de opruststelling van de officie-
ren van de Krijgsmacht, of van het koninklijk besluit van 22 april 1969 be-
treffende de inruststelling van de militairen beneden de rang van officier, 
worden toegekend aan de militairen van het actief kader in dienst vanaf de 
datum van de inwerkingtreding van deze bepaling, indien dit voordeliger is;. 
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4° indien dit voordeliger is, de pensioenen van de militairen van het actief ka-
der in dienst vanaf de datum van de inwerkingtreding van deze bepaling die 
zich op deze datum op ten hoogste vijf jaar bevinden van de datum waarop 
ze op rustpensioen worden gesteld, rekening houdend met de leeftijds-
grens die de dag vóór de datum van de inwerkingtreding van deze bepaling 
van toepassing was op de graad waarin zij hun loopbaan in het actief kader 
beëindigen, wanneer deze leeftijdsgrens op de dag van de inwerkingtreding 
van deze bepaling onveranderd blijft; 

 
5° indien dit voordeliger is, de pensioenen van de militairen van het actief ka-

der in dienst vanaf de datum van de inwerkingtreding van deze bepaling die 
zich op deze datum op ten hoogste vijf jaar bevinden van de datum waarop 
ze op rustpensioen worden gesteld krachtens het koninklijk besluit van 13 
augustus 2004 betreffende de leeftijd van oprustpensioenstelling van offi-
cieren die bepaalde bijzondere functies bekleden. 

 
Art. 58ter.  Ingevoegd bij de wet van 28 februari 2007, art. 204 (1) (32 1 - ). 
 
 De pensioenen die met toepassing van de bij een koninklijk besluit, vastgesteld 

na overleg in de Ministerraad, bepaalde artikelen van voormeld besluit van de 
Regent van 6 februari 1950, of van voormeld koninklijk besluit van 22 april 
1969, worden toegekend aan de militairen van het actief kader in dienst vanaf 
de datum van de inwerkingtreding van deze bepaling, worden gelijkgesteld met 
pensioenen toegekend na een ambtshalve opruststelling wegens leeftijds-
grens. 

 
Art. 62bis Ingevoegd bij de wet van 15 mei 1984, art. 65 (33) en aangevuld bij de wet van 

21 mei 1991, art. 35 (34
 

). 

 § 1. Elke pensioenaanvraag moet ten laatste ingediend worden binnen een 
termijn van een jaar die volgt op de datum van de opening van het recht. Indien 
de aanvraag ingediend wordt na het verstrijken van die termijn, zal het pensi-
oen slechts verschuldigd zijn vanaf de eerste dag van de maand die volgt op 
deze aanvraag. 

 
 § 2. Ingevoegd bij de wet van 21 mei 1991, art. 35. 
 
 Ongeacht de ingangsdatum ervan wordt het pensioen slechts uitbetaald vanaf 

de dag waarop de betrokkene ophoudt zijn activiteitswedde te trekken. 
 
Art. 63 Gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, 

art. 3, art. 165. 
 
 De militaire pensioenen en toelagen zijn persoonlijk en voor het leven. 
 
 Buiten de gevallen die de wet bepaalt, mag het recht op het genot van een 

pensioen of een toelage niet voortvloeien uit het vervallen van een recht dat te-
voren aan enige rechthebbende behoorde. 

 
Art. 64 Gewijzigd bij het K.B. van 20 december 1935, enig artikel. 
 
 Wordt aan de bevoegde Minister de macht verleend, met het recht van onder-

opdracht van macht, om alle pensioenen en renten, van welke aard ook, ten 
bezware van de Schatkist of van de voorzorgskassen te verlenen alsmede te 
herzien. 
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Art. 65 Gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1936, enig artikel, 17 juli 1975, art. 15, 12 juli 

1979, art. 36, 21 mei 1991, art. 36 en 67, 9° en opgeheven bij de wet van 25 
april 2007, art. 67, 1°. 

 
Art. 68 Gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1926, art. 20 en 29 juli 1926, art. 5, 7°. 
 
 Onderhavige wet wijzigt of trekt al de vroegere wettelijke beschikkingen in aan-

gaande de rechten op het militair pensioen, voor de gevallen welke zij voorziet. 
 
 
 TITEL VI. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE OORLOG 1940-

1945 EN DE KOREAANSE VELDTOCHT (35
 

) 

Art. 70 Ingevoegd bij de wet van 24 april 1958, art. 1 en gewijzigd bij het K.B. van 24 
juli 1997, art. 17 en de wet van 25 mei 2000, art. 17 (enkel Franse tekst). 

 
 Op de tijdens de oorlog 1940-1945 en tijdens de Koreaanse veldtocht volbrach-

te diensten zijn niet van toepassing : 
 
 - artikel 51, eerste en tweede lid; 
 
 - artikel 52, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 29 juli 1926; 
 
 - artikel 53; 
 
 - artikel 55. 
 
Art. 71 Ingevoegd bij de wet van 24 april 1958, art. 1 en gewijzigd bij de wet van 11 

juni 1964, art. 4 (36

 

), het K.B. van 24 juli 1997, art. 17 en de wet van 25 mei 
2000, art. 17 (enkel Franse tekst). 

 § 1. De beroepsmilitairen beneden de rang van officier die tijdens de oorlog 
1940-1945 tot hulpofficier werden aangesteld en die in deze hoedanigheid de 
dienst verlaten zonder ten titel van officier recht te hebben op een pensioen 
wegens dienstanciënniteit, genieten een pensioen wegens dienstanciënniteit, 
ten titel van onderofficier, indien zij het aantal werkelijke dienstjaren tellen die 
voor de toekenning van dergelijk pensioen vereist worden. 

 
 Hetzelfde geldt voor hen die, op het ogenblik waarop de aanstelling tot hulpof-

ficier eindigt, als reserveofficier in dienst gehouden worden; in dit geval komen 
al de diensten na de aanstelling volbracht als werkelijke dienst in aanmerking. 

 
 Het pensioen van de militairen bedoeld in de twee vorige leden wordt berekend 

op de maximumwedde van adjudant die tot de categorie van de beroepsonder-
officieren behoort. Voor de toepassing van artikel 58 wordt aan de belangheb-
benden een activiteit van tien jaar in de graad toegekend. 

 
 § 2. Wanneer een gepensioneerde militair, hetzij ten gevolge van een wederin-

dienstneming, hetzij krachtens een koninklijk besluit weder in het actief kader is 
opgenomen tussen 25 augustus 1939 en 14 juni 1949, vervalt zijn vroeger 
pensioen de eerste van de maand volgend op zijn wederopneming. 

 
 Het pensioen waarop hij daarna aanspraak kan maken wordt berekend op de 

gezamenlijke diensten die recht geven op een militair pensioen. 
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 § 3. Voor de toepassing van artikel 58 worden de werkelijke dienstjaren in de 

graad gerekend vanaf de bevorderingsdatum, zelfs wanneer de met deze 
graad verbandhoudende wedde niet werkelijk werd betaald voor de periode 
gedekt door een gebeurlijke terugwerkende kracht van de akte van bevorde-
ring. 

 
Art. 72 Ingevoegd bij de wet van 24 april 1958, art. 1, aangevuld bij de wetten van 27 

december 1977, art. 19 en 3 juni 1982, art. 35, 2° en 3°, gewijzigd bij de wetten 
van 3 juni 1982, art. 35, 1° en 38, 15  mei 1984, art. 70, 3°, 4° en 5°, 25 juni 
1987, art. 29, het K.B. van 24 juli 1997, art. 17 en de wet van 25 mei 2000, art. 
17 (enkel Franse tekst). 

 
 Als werkelijke dienst wordt voor de toepassing van titel I van deze wetten aan-

gerekend : 

 1° de tijd gedurende welke de tijdens de oorlog 1940-1945 in bezet België 
verblijvende militair feitelijk een wedde, een soldij, een loon of een voor-
schot op wedde of loon heeft ontvangen, alsook de tijd gedurende welke 
hij toestemming had om tijdelijk een private winstgevende activiteit uit te 
oefenen; 

 2° de tijd die nodig was om zich bij de Belgische strijdkrachten in Groot-
Brittannië of bij de weermacht in Belgisch-Congo te vervoegen vanaf het 
vertrek uit een bezet gebied, uit Frankrijk of uit een neutraal land, en die 
in aanmerking werd genomen voor de uitbetaling van de achterstallige 
wedde of van de met de soldij overeenkomende vergoeding; 

 3° de tijd door Belgische staatsburgers doorgebracht bij de weermacht van 
Belgisch-Congo; 

 4° (37) de tijd (38) gedurende welke de personen, die vóór 1 augustus 1955 
in dienst getreden zijn of die voor het recht op of de berekening van hun 
militair pensioen koloniale diensten kunnen laten gelden die vóór deze 
datum werden aangevat, het statuut genieten (39

  De werkelijke duur van de erkenning van de bovenvermelde statuten 
wordt bewezen zoals inzake de oorlogsrente. 

) van de burgerlijke 
weerstanders, van de werkweigeraars en van de gedeporteerden voor de 
verplichte tewerkstelling van de oorlog 1940-1945 behalve indien die tijd 
om enige andere reden reeds in aanmerking komt. 

 5° (40) de tijd (41) voor dewelke personen die vóór 1 augustus 1955 in 
dienst getreden zijn of die voor het recht op of de berekening van hun mi-
litair pensioen koloniale diensten kunnen laten gelden die vóór deze da-
tum werden aangevat, het voordeel genieten van de wet van 21 novem-
ber 1974 houdende statuut van weerstander tegen het nazisme in de in-
gelijfde gebieden. Indien het voormelde statuut geheel of gedeeltelijk 
werd toegekend in uitvoering van artikel 2, 1°, 3° of 5°, van de wet van 21 
november 1974, wordt (42

 

) deze tijd dubbel geteld voor de berekening 
van het pensioen overeenkomstig de regelen die vastgesteld zijn voor de 
aanrekening van de militaire oorlogsdiensten bedoeld in artikel 73. 

  De voorgaande bepaling is slechts toepasselijk in de mate dat de enkel-
voudig of dubbel te tellen tijd aan de betrokkene geen minstens even-
waardig voordeel heeft opgeleverd; 
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 6° (43) de tijd (44

 

) voor dewelke de personen die vóór 1 augustus 1955 in 
dienst getreden zijn of die voor het recht op of de berekening van hun mi-
litair pensioen koloniale diensten kunnen laten gelden die vóór deze da-
tum aangevat werden, het voordeel genieten van het statuut van de poli-
tieke gevangenen van de oorlog 1940-1945, behalve indien deze tijd 
reeds om enige andere reden in aanmerking komt. 

  De werkelijke duur van de erkenning van voormeld statuut wordt bewe-
zen zoals inzake oorlogsrente en de in aanmerking te nemen periode 
wordt dubbel geteld voor de berekening van het pensioen overeenkom-
stig de regelen die vastgesteld werden voor de aanrekening van de mili-
taire oorlogsdiensten bedoeld in artikel 73, met uitzondering van de tijd 
die aan de betrokkene reeds een minstens evenwaardig voordeel zou 
hebben opgeleverd. 

 
Art. 73 Ingevoegd bij de wet van 24 april 1958, art. 1, gewijzigd bij de wet van 17 juli 

1975, art. 34, aangevuld bij de wet van 20 juni 1980, art. 1 en gewijzigd bij de 
wetten van 30 juni 1983, art. 25 en 26, 15 mei 1984, art. 70, 6°, het K.B. van 
24 juli 1997, art. 17 en de wet van 25 mei 2000, art. 17 (enkel Franse tekst). 

 
 § 1. Voor de berekening van het militair anciënniteitspensioen worden de hier-

na opgesomde, tijdens de oorlog 1940-1945 volbrachte diensten, dubbel ge-
teld : 

 1° de periodes van werkelijke dienst, door alle gemobiliseerde militairen vol-
bracht van 10 tot 28 mei 1940; 

 2° de periodes van werkelijke dienst, van 29 mei tot 26 juni 1940 volbracht 
door de militairen die naar Frankrijk zijn getrokken en, van 29 mei 1940 
af, de periodes van werkelijke dienst van de militairen die naar Groot-
Brittannië zijn getrokken; 

 2°bis (45

 3° de duur der tewerkstelling tot het ontmijnen van sommige gedeelten van 
het nationaal grondgebied door militairen onder Belgisch militair com-
mando; 

) de periodes van werkelijke dienst volbracht door de militairen die in 
Frankrijk na 26 juni 1940 in opdracht werden gehouden voor zover ze 
werden erkend hetzij als politieke gevangenen, hetzij als krijgsgevange-
nen, hetzij als agenten of helpers van de inlichtings- en actiediensten, 
hetzij als leden van de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië of dat 
zij de in Belgisch-Congo gemobiliseerde Weermacht vóór 6 juni 1944 
hebben vervoegd; 

 4° de periode waarvoor de militairen die krijgsgevangen zijn geweest onder 
toepassing vallen van de wet van 18 augustus 1947, houdende regeling 
van het statuut der krijgsgevangenen van 1940-1945. 

  De aldus aangerekende tijd wordt vermeerderd met drie maanden we-
gens rustverlof. 

  Die tijd wordt evenwel vermeerderd met zes maanden ten aanzien van 
ontsnapte krijgsgevangenen : 

  a) die vóór 6 juni 1944 in de getalsterkte van de onder 5° en 6° ge-
noemde strijdkrachten werden opgenomen; 

  b) of die binnen deze termijn van zes maanden diensten zoals bedoeld 
onder 8° en 9° hebben volbracht; 
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 5° alle periodes van werkelijke dienst, door Belgische militairen volbracht bij 
de Belgische strijdkrachten in Groot-Brittannië of bij geallieerde strijd-
krachten bij welke de betrokkenen met toestemming van de Belgische re-
gering op de stamlijsten ingeschreven werden. 

  De aldus aangerekende tijd wordt vermeerderd met de tijd die nodig was 
om zich bij die strijdkrachten te vervoegen, vanaf het vertrek uit een bezet 
gebied, uit Frankrijk of uit een neutraal land, tot aan de opneming in de 
getalsterkte van een der hierboven bedoelde legers, met dien verstande 
dat die tijd niet meer mag bedragen dan zes maanden, verhoogd met de 
duur van de internering in de doorreisde landen; 

 6° de periodes van werkelijke dienst, bij de gemobiliseerde weermacht vol-
bracht door Belgische staatsburgers die op 10 mei 1940 in de Kolonie 
verbleven en deel hebben uitgemaakt van een expeditiekorps van de 
weermacht van Belgisch-Congo. 

  De periodes van werkelijke dienst, bij de gemobiliseerde weermacht vol-
bracht door Belgische staatsburgers die zich tijdens de vijandelijkheden 
bij de weermacht hebben vervoegd. De aldus aangerekende tijd wordt 
vermeerderd met de tijd die nodig was om zich bij de weermacht te ver-
voegen, zoals onder 5° is bepaald; 

 7° de periodes van werkelijke dienst vanaf de opneming in de getalsterkte 
van het Belgisch leger na 3 september 1944; van het genot van deze be-
paling worden uitgesloten de militairen die wegens misdaad of wanbedrijf 
tegen de uitwendige veiligheid van de Staat zijn veroordeeld. 

  De aldus aangerekende tijd wordt vermeerderd met de tijd die verstreken 
is tussen de datum waarop de dienstverbintenis werd aangegaan en die 
van de daadwerkelijke indiensttreding van de begunstigden van het ko-
ninklijk besluit van 4 december 1974 houdende statuut van de personen 
van Belgische nationaliteit die, na een vrijwillige dienstverbintenis voor de 
duur van de oorlog te hebben aangegaan, gedurende de oorlog van 
1940-1945 bij de Belgische strijdkrachten hebben gediend (46

  Het vorige lid is evenwel slechts van toepassing voor zover de toe te 
voegen tijd reeds niet in aanmerking komt om een andere reden (

). 

46); 

 8° de tijd van medewerking aan een inlichtings- en actiedienst, in de hoeda-
nigheid van agent of van helper; 

 9° de periode van werkelijke dienst bij de gewapende weerstand of bij de 
weerstand door de sluikpers; 

 10° de periode van opsluiting die in aanmerking wordt genomen voor de toe-
passing van de wet van 26 februari 1947 op de beroepsmilitairen, de mili-
tairen in werkelijke dienst, de inlichtings- en actieagenten, de gewapende 
weerstanders en de weerstanders door de sluikpers die als politiek ge-
vangene werden aangehouden. 

  De aldus aangerekende tijd wordt met drie of zes maanden vermeerderd, 
zoals onder 4° is bepaald; 

 11° (47

  De duur van deze periodes mag de in artikel 3bis, § 2, tweede lid, van de 
wet van 21 juni 1960 houdende statuut van de militairen die tijdens de 
oorlog 1940-1945 in de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië heb-
ben gediend (

) de periodes der werkelijk door de Belgen, mannen en vrouwen, die 
tussen 26 juni 1940 en 3 september 1944, een militaire verbintenis heb-
ben aangegaan bij een geallieerde strijdkracht, gepresteerde diensttijd. 

48), bepaalde limieten niet overschrijden; 
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 12° (49

  De duur van deze periode mag de in artikel 3bis, § 2, tweede lid, van de 
wet van 21 juni 1960 houdende statuut van de militairen die tijdens de 
oorlog 1940-1945 in de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië heb-
ben gediend, bepaalde limieten niet overschrijden; 

) de periode gedurende welke Belgische burgers:  magistraten, leden 
van de militaire rechtsmachten en parketten, militaire aalmoezeniers en 
verpleegsters, vóór 7 juni 1944 organiek verbonden waren aan de Belgi-
sche Strijdkrachten in Groot-Brittannië of aan de geallieerde strijdkrach-
ten. 

 13° (50) de periode van gevangenschap of van internering (51

  Deze periode wordt vermeerderd met drie of zes maanden, zoals bedoeld 
in 4°. 

) waarvoor 
personen die de hoedanigheid van militair niet bezaten, het voordeel van 
de wet van 18 augustus 1947 houdende regeling van het statuut der 
krijgsgevangenen van 1940-1945, hebben verkregen. 

 
 § 2. Zo de in § 1 omschreven diensten onmiddellijk werden gevolgd door een 

opneming in een ziekenhuis of door een herstelverlof wegens door deze dien-
sten veroorzaakte of verergerde kwalen, gebreken of verwondingen, wordt de 
dubbel te tellen tijd vermeerderd met de duur van het verblijf in het ziekenhuis 
en van het herstelverlof. 

 
 § 3. De krachtens §§ 1 en 2 aan te rekenen periodes worden slechts vanaf 10 

mei 1940 en tot 30 september 1945 in aanmerking genomen. 
 
Art. 73bis Ingevoegd bij de wet van 17 juli 1975, art. 35 (52), aangevuld bij de wet van 30 

juni 1983, art. 27 (53) en vervangen door de wet van 25 juni 1987, art. 25 (54
 

). 

 Wordt in de berekening van het militair anciënniteitspensioen driedubbel geteld 
de diensttijd gedurende de oorlog 1940-1945 door de agenten van de inlich-
tings- en actiediensten en door de helpers van de inlichtings- en actiediensten 
gepresteerd in vijandelijk of door de vijand bezet gebied, op voorwaarde dat de 
duur van deze diensttijd ten minste twaalf maanden bedraagt. 

 
 Voor de vaststelling van deze minimumduur mogen de als helper en als agent 

verstrekte diensten samengeteld worden. 
 
Art. 74 Ingevoegd bij de wet van 24 april 1958, art. 1 en vervangen bij de wet van 17 

juli 1975, art. 36 (55
 

). 

 Voor de militairen die aan de oorlog 1940-1945 hebben deelgenomen worden 
de dienstperiodes die zij voor de toepassing van de artikelen 73 en 73bis kun-
nen doen gelden, samengeteld en wordt het eventueel in het totaal begrepen 
gedeelte voor één maand gerekend. In geen geval mag een zelfde periode 
meer dan eenmaal in aanmerking worden genomen bij het berekenen van de 
tijd die krachtens artikel 73 dubbel telt. 

 
 Indien de belanghebbende ook aan de oorlog 1914-1918 heeft deelgenomen, 

worden de in de twee oorlogen volbrachte diensten in chronologische volgorde 
samengeteld. Omvat het totaal der dubbel te tellen diensten een gedeelte van 
een jaar, dan wordt dat gedeelte afgerond op het begonnen jaar of op de be-
gonnen maand, naargelang er al dan niet diensten van de oorlog 1914-1918 in 
begrepen zijn. 
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Art. 75 Ingevoegd bij de wet van 24 april 1958, art. 1 en gewijzigd bij de wet van 21 
mei 1991, art. 37 (56

 
). 

 De tijd die buiten het grondgebied van het Koninkrijk werd doorgebracht tijdens 
de periode van 1 oktober 1950 tot 27 juli 1953 door de militairen die hebben 
deelgenomen aan de veldtocht in Korea, telt dubbel voor de berekening van 
het militair anciënniteitspensioen. 

 
 In voorkomend geval wordt deze tijd op de begonnen maand afgerond. 
 
 Indien de belanghebbende ook aan de oorlog 1940-1945 heeft deelgenomen, 

worden de diensten welke ingevolge artikel 73 en ingevolge het eerste lid van 
dit artikel dubbel tellen, samengeteld en wordt het totaal eventueel op de be-
gonnen maand afgerond. 

 
Art. 76 Ingevoegd bij de wet van 24 april 1958, art. 2, § 2 (voorheen artikel 45) en 

aangevuld bij de wet van 28 februari 2007, art. 205 1° en 2°(1) . 
 
 Het anciënniteitspensioen van de militairen van alle rang, die later dan 25 au-

gustus 1939 diensten hebben volbracht na de datum van ingang van hun pen-
sioen, kan op verzoek van de belanghebbende overeenkomstig onderstaande 
regelen worden herzien : 

 1° de herziening geschiedt slechts zo de verzoeker in vredes-, mobilisatie- 
of oorlogstijd ten minste honderdtachtig  dagen nieuwe dienst gedaan 
heeft, die niet in aanmerking zijn gekomen voor zijn pensioen of een 
vroegere herziening er van.  

  Bij de herziening worden de bepalingen van deze wetten toegepast die 
van toepassing waren op het oorspronkelijke pensioen, rekening houdend 
met de wijzigingen die deze bepalingen zouden hebben ondergaan (1); 

 2° de nieuwe dienst die in aanmerking kan komen voor de bij dit artikel be-
doelde herziening omvat niet de dienst die, in de graad waarmede de be-
langhebbende bekleed was, verricht mocht zijn boven de normale leef-
tijdsgrens, geldend op het tijdstip waarop deze dienst werd gedaan; 

 3° voor de nieuwe dienst geschiedt de herziening op grond van de wedde 
waarop het oorspronkelijk pensioen berekend werd.  

  Indien echter de militair, op het tijdstip dat hij opnieuw het leger verlaat, 
met een hogere graad bekleed is dan die waarop voormelde wedde be-
trekking heeft, geschiedt de herziening voor de nieuwe dienst op grond 
van de laatste wedde indien hij ze gedurende ten minste zes maanden 
genoten heeft; 

  Het tweede lid is niet van toepassing op de militairen van wie het oor-
spronkelijk pensioen berekend werd op grond van de referentiewedde 
bedoeld in artikel 27bis. Indien zo’n militair, op het tijdstip dat hij opnieuw 
het leger verlaat, met een hogere graad bekleed is dan die waarin hij oor-
spronkelijk op rust werd gesteld, wordt het pensioen, in afwijking van het 
eerste lid, herzien op grond van een nieuwe referentiewedde op voor-
waarde dat de militair gedurende ten minste zes maanden een hogere 
wedde heeft genoten dan de laatste wedde die in aanmerking werd ge-
nomen voor de vaststelling van de referentiewedde die als grondslag 
heeft gediend voor de berekening van het oorspronkelijke pensioen. Bij 
de vergelijking van deze wedden wordt in voorkomend geval rekening 
gehouden met de weddenbijslagen die in aanmerking komen voor de 
vaststelling van de referentiewedde (1); 
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 4° Ingetrokken bij de wet van 24 april 1958, art. 2, § 1, 2de lid. 

 5° de herzieningen voor nieuwe dienst geven geen aanleiding tot de verho-
gingen bepaald bij de artikelen 29 en 58 van deze wet, zoals zij zijn ge-
wijzigd bij de wet van 26 mei 1948; 

 6° het totaal pensioen ingevolge de bij in dit artikel bepaalde herziening toe-
gekend mag, alleen gelet op de werkelijke dienst, niet meer bedragen 
dan de drie vierden en, met bijvoeging van de dienstjarentoeslag, de ne-
gen tienden van de tot grondslag der herziening dienende wedde; 

 7° de ingewilligde aanvragen om herziening hebben uitwerking met ingang 
van de 1e der maand volgend op de datum waarop ze werden ingediend. 

  Indien zij echter op het Ministerie van Financiën toekomen binnen drie 
maanden na de bekendmaking van deze wet, gaat het herziene pensioen 
in de 1e der maand volgend op de terugkeer van de militair in zijn haard-
stede, zonder verder te mogen teruggaan dan tot 1 juli 1941. 

  De krachtens het besluit van 5 september 1941 ingediende aanvragen 
hoeven niet te worden hernieuwd; 

 8° dit artikel heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1941. 
 
Art. 77 Ingevoegd bij de wet van 15 juli 1966, art. 2 en gewijzigd bij het K.B. van 24 juli 

1997, art. 17 en de wet van 25 mei 2000, art. 17 (enkel Franse tekst). 
 
 Voor de toepassing van deze wetten wordt als werkelijke militaire dienst geteld, 

de tijd gedurende dewelke de militairen beneden de rang van officier, tussen 3 
september 1944 en de datum van hun pensionering wegens diensttijd functies 
hebben uitgeoefend van adjunct-griffier bij de Krijgsraad te velde. De betrokke-
nen worden geacht deel uit te maken van het Belgisch leger tijdens de duur 
van de voormelde functies. 
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 TABEL I 
 
 Gewijzigd bij de wetten van 29 juli 1926, art. 5, 1°, 14 juli 1930, art. 2, F, het K.B. nr. 16 

van 15 oktober 1934, art. 8, de wetten van 30 juni 1947, art. 5, 14 juli 1951, art. 8, § 2 
(stilzwijgend), 2 augustus 1955, art. 15, het K.B. van 20 juli 2000, art. 5, § 9 (16) en de 
wetten van 28 februari 2007, art. 206 en 22 december 2008, art. 50 (1).  

 
 
 

GRADEN 

 
Gedeelte der activiteitswedde als 

annuïteit dienende voor de  
pensioenberekening (57 1) ( ) 

 
 

BEMERKINGEN (58
  

) 

 
Luitenant-generaal 
en gelijkgestelden 
 
Generaal-majoor en 
gelijkgestelden 
 
Hogere officieren en 
gelijkgestelden 
 
Lagere officieren en 
gelijkgestelden 
 
Onderofficieren en 
gelijkgestelden 
 
Brigadiers, korpo-
raals en gelijkgestel-
den 
 
Soldaten en gelijkge-
stelden 
 

 
1/60. Voor de militairen van het 
actief kader in dienst vanaf de da-
tum van de inwerkingtreding van 
deze bepaling wordt deze breuk 
evenwel op 1/50 gebracht voor alle 
perioden van werkelijke dienst en 
daarmee gelijkgestelde perioden 
alsook voor afwezigheden om ge-
zondheidsredenen, met uitzonde-
ring van de perioden van: 

1° voltijds dagonderwijs in de Ko-
ninklijke cadettenschool; 

2° militaire dienstplicht, wederop-
roeping of bijkomend prestaties 
verricht in het reservekader, met 
uitzondering van de vrijwillige en-
cadreringsprestaties; 

3° afwezigheid wegens tijdelijke 
ambtsontheffing wegens loopbaan-
onderbreking, vrijwillige opschor-
ting van de prestaties en niet door 
een wedde bezoldigde afwezigheid 
om andere dan gezondheidsrede-
nen, vanaf de datum van de inwer-
kingtreding van deze bepaling. 
 
De tijd die door voornoemde militai-
ren werd doorgebracht in een 
Burgerlijke dienst wordt voor de 
berekening van hun militair anciën-
niteitspensioen in aanmerking ge-
nomen aan het tantième eigen aan 
die burgerlijke dienst, onder voor-
behoud van de toepassing van 
artikel 3 van de wet van 14 april 
1965 tot vaststelling van een zeker 
verband tussen de onderscheiden 
pensioenregelingen van de open-
bare sector. 

 
1° Het maximum van het pensioen mag, 

met het voordeel van artikel 58, niet 
meer bedragen dan de drie vierden van 
de basiswedde; met het voordeel van 
artikelen 51 en 52 of van gelijk welke 
andere bonificaties mag bedoeld maxi-
mum de negen tienden van deze wedde 
niet overschrijden. Daarenboven, on-
verminderd de toepassing van voormel-
de artikelen 51 en 52, wordt het maxi-
mum van het pensioen van luitenant-
generaal en van generaal-majoor uni-
form bepaald op drie vierden van het 
maximum van de wedde van secretaris-
generaal van een ministerie (59

 

); en 
toch, overeenkomstig artikel 58 mag het 
pensioen wegens diensttijd van de ge-
neraal-majoor nooit lager zijn dan dat-
gene dat hij in de graad van kolonel zou 
hebben bekomen. 

 Het maximum van het pensioen, ver-
leend aan de militairen die deel hebben 
uitgemaakt van het varend personeel 
der luchtvaart, mag, met het voordeel 
van artikel 4, 3e alinea, en van artikel 58 
niet meer bedragen dan de drie vierden 
van de basiswedde; met het voordeel 
van artikelen 51 en 52 of van gelijk wel-
ke andere bonificaties mag bedoeld 
maximum de negen tienden van deze 
wedde niet overschrijden; 

 
2° De annuïteit, bekomen door het verde-

len van de wedde, wordt afgerond op de 
eurocent. 

 
 
                                                 
1  Met uitwerking vanaf 1 januari 2009 (K.B. 7 januari 2009, art. 1, 1° - B.S. 16 januari) 
2  Het betreft het K.B. van 14 juli 1951, gewijzigd bij de K.B.'s van 18 januari 1956 (werklieden) en 20 

juli 1956 (muzikanten). 
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3  Alleen zij die op 31 december 1960 in dienst waren, kunnen aanspraak maken op de bij de wet van 

29 juni 1972 in de S.W.M.P. aangebrachte wijziging. 
4  Voor de toepassing van de artikelen 2, A, 4° en 3, C en D der S.W.M.P. wordt geen enkel ambt als 

bijbetrekking beschouwd (K.B. van 11 september 1972, art. 2 - B.S. 25 oktober). 
5  Met ingang van 1 januari 2003. 
6  Met ingang van 1 juli 1991. 
7  Met uitwerking op 1 juni 1984. 
8  Voor de toepassing van artikel 4, zesde lid, worden de militairen van het actief kader, in dienst op de 

datum van inwerkingtreding van deze bepaling, geacht hun transferpunt voorbij te zijn. 
9  De militairen van het actief kader, in dienst op de datum van inwerkingtreding van deze bepaling, 

worden geacht hun transferpunt voorbij te zijn. 
10  Met ingang van 1 januari 1978. 
11  De woorden ",vanaf de leeftijd van 19 jaar," werden geschrapt vanaf 1 juni 1984 (Wet van 15 mei 

1984, art. 70, 1°). 
12  De woorden "politiek gevangene," werden geschrapt vanaf 1 januari 1981 (Wet van 3 juni 1982, 

art. 38). 
13  De woorden "de gevangenschap," werden geschrapt vanaf 1 januari 1981 (Wet van 3 juni 1982, art. 

38). 
14  Met uitwerking op 1 januari 1981. 
15  De woorden ",vanaf de leeftijd van 16 jaar," werden geschrapt vanaf 1 juni 1984 (Wet van 15 mei 

1984, art. 70, 2°). 
16  Met ingang van 1 januari 2002. 
17  De bedragen vermeld in dit artikel zijn gekoppeld aan het indexcijfer 138,01 (K.B. 20 juni 1990, art. 

13 - B.S. 29 juni). 
18  Het betreft de K.B.'s van gelijkstelling (K.B. van 14 juli 1951). 
19  Het betreft de K.B.'s van gelijkstelling (K.B. van 14 juli 1951). 
20  Littera a), b), c), d), e), g), h), i) en j) werden ingetrokken bij art. 2 van de wet van 9 juli 1951. 
21  Het betreft de zwaargewonden 1914-1918. 
22 Dezelfde bepalingen worden toegepast voor de vaststelling van het anciënniteitspensioen der officie-

ren die het voordeel van dit K.B. genieten, zonder titularis te zijn van een dergelijk pensioen. 
23  Het 1ste en 2de lid zijn niet van toepassing op 1940-1945 (art. 70). De perioden die dubbel dienen 

aangerekend voor 1940-1945 zijn beperkt tussen 10 mei 1940 en 30 september 1945 inbegrepen 
(art. 73). 

24  Dit artikel is niet van toepassing op 1940-1945 (art. 70). 
25  Dit artikel is niet van toepassing op 1940-1945 (art. 70). 
26  Met ingang van 20 augustus 1997. 
27  Daar de oorspronkelijke tekst van art. 3 vervangen werd door art. 1, II van de wet van 13 juli 1934, 

betreft het thans 6° van dit art. 3 en niet 5° waarvan sprake in de oorspronkelijke tekst. 
28  1 juli 1948, datum waarop volgens art. 2, 2de lid van de wet van 26 mei 1948 deze wet uitwerking 

heeft. 
29  Wet van 26 mei 1948. 
30  Dit lid werd vervangen bij art. 158 van de wet van 22 maart 2001 (B.S. 7 april) met ingang van 26 juni 

2002 (K.B. van 7 maart 2002, art. 1, 1° - B.S. 28 maart, tweede uitgave). 
31  Art. 11 van het K.B. van 14 juni 2007 bepaalt :  

"Voor de toepassing van artikel 58bis, 3°, van de bij het koninklijk besluit nr. 16020 van 11 augustus 
1923 samengeordende wetten op de militaire pensioenen, ingevoegd bij de wet van 28 februari 2007, 
zijn de bedoelde artikelen de artikelen 3 en 3bis van het besluit van de Regent van 6 februari 1950 
betreffende de opruststelling van de officieren van de krijgsmacht, en de artikelen 1bis, 3bis en 3ter, 
van het koninklijk besluit van 22 april 1969 betreffende de inrustestelling van de militairen beneden 
de rang van officier." 

32  Art. 12 van het K.B. van 14 juni 2007 bepaalt : 
"Voor de toepassing van artikel 58ter van dezelfde wetten, ingevoegd bij de wet van 28 februari 2007, 
zijn de bedoelde artikelen artikel 3bis van het besluit van de Regent van 6 februari 1950 betreffende 
de opruststelling van de officieren van de krijgsmacht en artikel 3ter van het koninklijk besluit van 22 
april 1969 betreffende de inrustestelling van de militairen beneden de rang van officier." 

33  Met ingang van 1 juni 1984. 
34  Met uitwerking op 1 juli 1984. 
35  Ingelast bij art. 1 van de wet van 24 april 1958, met uitwerking op 10 mei 1940, met uitzondering van 

de bepalingen betreffende de veldtocht in Korea, die uitwerking hebben op 1 oktober 1950, en die 
van art. 76, die uitwerking hebben op 1 juli 1941. 
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36  Met uitwerking op 1 januari 1964. 
37  Met uitwerking op 1 januari 1978. 
38  De woorden "in aanmerking te nemen vanaf de leeftijd van 19 jaar," werden geschrapt vanaf 1 juni 

1984 (Wet van 15 mei 1984, art. 70, 3°). 
39  De woorden "van de politieke gevangenen," werden geschrapt vanaf 1 januari 1981 (Wet van 3 juni 

1982, art. 38). 
40  Met uitwerking op 1 januari 1977. 
41  De woorden "in aanmerking te nemen vanaf de leeftijd van 19 jaar," werden geschrapt vanaf 1 juni 

1984 (Wet van 15 mei 1984, art. 70, 4°). 
42  De woorden "de hiervoor bepaalde leeftijd van 19 jaar vervangen door die van 16 jaar en" werden 

geschrapt vanaf 1 juni 1984 (Wet van 15 mei 1984, art. 70, 4°). 
43  Met uitwerking op 1 januari 1981. 
44  De woorden "in aanmerking te nemen vanaf de leeftijd van 16 jaar," werden geschrapt vanaf 1 juni 

1984 (Wet van 15 mei 1984, art. 70, 5°). 
45  Met uitwerking op 1 januari 1974. 
46  Dit lid heeft uitwerking op 1 januari 1982. 
47  Met uitwerking op 1 januari 1974. 
48  Art. 3bis, § 2, 2de lid van de wet van 21 juni 1960 (B.S. 30 juni), zoals het werd ingevoegd bij de wet 

van 10 juli 1969, art. 1 (B.S. 26 juli) luidt als volgt : "De perioden, die bij de berekening van diensten 
in aanmerking komen, mogen evenwel niet ingaan vóór 29 mei 1940 noch de datum van 8 mei 1945 
overschrijden. Deze laatste datum wordt verschoven tot 15 augustus 1945 voor de personen die deel 
hebben genomen aan de krijgsverrichtingen tegen Japan of die, na 3 september 1944, deelnamen 
aan de krijgsverrichtingen buiten het Europees vasteland". 

49  Met uitwerking op 1 januari 1974. 
50  Met ingang van 1 september 1980. 
51  De woorden "na de leeftijd van 16 jaar," werden geschrapt vanaf 1 juni 1984 (Wet van 15 mei 1984, 

art. 70, 6°). 
52  Met uitwerking op 1 januari 1974. 
53  Met uitwerking op 1 januari 1983. 
54  Met uitwerking op 1 januari 1985. 
55  Met uitwerking op 1 januari 1974. 
56  Met uitwerking op 1 januari 1981. 
57 1/60e werd vastgesteld bij art. 5, 1° van de wet van 29 juli 1926; vroeger was het 1/75 voor de luite-

nant-generaal en gelijkgestelden, 1/66 voor de generaal-majoor en gelijkgestelden en 1/64 voor de 
andere graden. 

58  De huidige tekst werd ingevoerd bij art. 5 van de wet van 30 juni 1947 (gewijzigd wat het maximum 
betreft bij de wet van 14 juli 1951, art. 8, § 2 en bij art. 15 van de wet van 2 augustus 1955). 

 De paragraaf die betrekking heeft op het varend personeel van de luchtmacht werd ingelast bij art. 2, 
littera F van de wet van 14 juli 1930. 

 De oorspronkelijke tekst luidde als volgt : 
 "1° Zie het gewijzigd artikel 58 der wet van 25 november 1919 en het gewijzigd artikel 6 der wet van 

25 augustus 1920 op de militaire pensioenen. 
 2° Het maximum van het pensioen berekend buiten het voordeel van artikelen 51, 52 en 58 der wet 

van 23 november 1919 op de militaire pensioenen, mag niet meer dan 40 annuïteiten bedragen. 
 3° De annuïteit, bekomen door het verdelen van de wedde wordt tot de hogere of lagere frank afge-

rond, naar gelang dat de tiendelige getallen 50 c. bereiken of beneden de 50 c. blijven." 
59  Dit maximum werd vastgesteld bij art. 15 van de wet van 2 augustus 1955, met uitwerking op 1 janua-

ri 1955. Vroeger bedroeg het : 
 a) 26.000 en 22.000 (art. 5, 1° van de wet van 9 juli 1926); 
 b) 62.400 en 52.800 met uitwerking op 1 januari 1930 (art. 5 van de wet van 30 juni 1947) (maxima 

vastgesteld bij art. 8 van het K.B. nr. 16 van 15 oktober 1934). 
 c) eenvormig op 83.250 op 1 januari 1951 bij art. 8, § 2 van de wet van 14 juli 1951. 
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Koninklijk besluit van 31 december 1958 (coördinatiebesluit) 
(Staatsblad 30 januari 1959) 
 
tot samenordening van de wetten betreffende de afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in 
de steenkolenmijnen. 
 
Gewijzigd bij  : de wetten van 25 juli 1967 (Staatsbl. 28 juli), 29 mei 1970 (Staatsbl. 1 juli), 18 
juni 1976 (Staatsbl. 28 augustus), 15 mei 1984 (Staatsbl. 22 mei) en de programmawet van 30 
december 1988 (Staatsbl. 5 januari 1989). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 De wetten van 16 augustus 1927, 5 mei 1929, 26 april 1933, 20 juli 1955 en 28 

april 1958, betreffende de afgevaardigden bij het toezicht in de steenkolenmij-
nen, worden samengeordend overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekst. 

 
Art. 2 Onze Minister van Economische Zaken wordt belast met de uitvoering van dit 

besluit. 
 
 Wetten betreffende de afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in de steen-

kolenmijnen, samengeordend op 31 december 1958. 
 
Art. 15 Gewijzigd bij de wetten van 25 juli 1967, art. 4, 29 mei 1970, art. 1, 18 juni 

1976, art. 1, 15 mei 1984, art. 26, 35° en de programmawet van 30 december 
1988, art. 158. (1

 
) 

 De pensioenleeftijd van de afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in de 
steenkolenmijnen is bepaald op 60 jaar. De afgevaardigden evenwel, die we-
gens hun leeftijd bij de vernieuwing van de mandaten niet meer kunnen voor-
gedragen worden, mogen hun aanspraken op een pensioen ten laste van de 
Staat doen gelden bij het verstrijken van hun laatste mandaat. 

 
 De wetsbepalingen betreffende de pensioenen van het Rijkspersoneel zijn van 

toepassing op de afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in de steenkolen-
mijnen, met dit verschil dat het aantal jaren dienst bij de Staat, bij artikel 1 van 
de wet van 21 juli 1844 vereist, tot twaalf jaren wordt verminderd. 

 
 De betrokkenen, met uitzondering van die welke ontslagen zijn geweest, hun 

ontslag hebben ingediend of de vernieuwing van hun mandaat niet hebben 
aangevraagd, kunnen het voordeel van deze maatregel genieten, zelfs indien 
zij op de pensioenleeftijd niet meer in dienst zijn van de Staat. 

 
 Het hun door de Staat toe te kennen pensioen wordt verminderd met een be-

drag dat gelijk is aan 66 pct. van het met de tijd van de mandaten van afge-
vaardigde-werkman overeenstemmend gedeelte van het mijnwerkers- of werk-
nemerspensioen. Voor de berekening van dat gedeelte, wordt het pensioen 
waarop de mijnwerker-afgevaardigde in het invaliditeitspensioenstelsel of in het 
rustpensioenstelsel der mijnwerkers aanspraak kan maken, vermenigvuldigd 
met een breuk waarvan de teller de diensttijd als afgevaardigde-werkman uit-
drukt en de noemer overeenstemt met de gehele mijndiensttijd, de diensttijd als 
afgevaardigde-werkman inbegrepen; geldt het een werknemerspensioen, dan 
wordt hetzelfde gedaan ten aanzien van het deel ervan dat overeenstemt met 
de gehele mijndiensttijd. 
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 Ter berekening van de bij het vorig lid bedoelde vermindering wordt geen reke-
ning gehouden met de toepassing van de samenvoegingsregelen inzake inva-
liditeitspensioen, rustpensioen der mijnwerkers of der werknemers, en ook niet 
met een schorsing van een dezer pensioenen. 

 
 De Koning mag het in lid 4 vastgelegd percentage wijzigen. 
 
 ...... (2
 

). 

 In afwijking van het bepaalde in dit artikel kan aan de afgevaardigden-
werklieden bij het toezicht in de steenkolenmijnen, die op 31 december 1988 in 
dienst zijn en die ingevolge de sluiting van hun steenkolenmijnen, op 1 januari 
1989 geen vernieuwing van hun mandaat zullen verkrijgen, worden toegestaan 
hun rechten op een staatspensioen te laten gelden vanaf deze laatste datum 
voor zover zij ten minste gedurende twaalf jaar in dienst van de Staat zijn ge-
weest. 

 
 
                                                 
1  De andere artikelen hebben geen betrekking op de pensioenen. 
2  Het zevende lid is opgeheven bij de wet van 15 mei 1984, art. 26, 35° vanaf 1 juni 1984. 
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Koninklijk besluit van 21 mei 1964 (coördinatiebesluit) 
(Staatsblad 26 mei) 
 
tot coördinatie van de wetten betreffende het personeel in Afrika. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 4 maart 1965 (Staatsbl. 13 maart), 2 april 1965 (Staatsbl. 23 
april), 20 april 1965 (Staatsbl. 14 mei), het K.B. nr. 25 van 29 juni 1967 (Staatsbl. 30 juni), de 
wetten van 22 juli 1969 (Staatsbl. 31 juli), 20 juli 1971 (Staatsbl. 11 december), 4 juni 1976 
(Staatsbl. 17 juli), 22 december 1977 (Staatsbl. 24 december), 6 april 1981 (Staatsbl. 23 juni), 
het K.B. nr. 103 van 20 oktober 1982 (Staatsbl. 23 oktober), de wetten van 15 mei 1984 
(Staatsbl. 22 mei), 21 december 1994 (Staatsbl. 23 december-tweede uitgave) en het K.B. van 
11 december 2001 (Staatsbl. 22 december - tweede uitgave). 
 

- UITTREKSEL - (1
 

) 

Art. 1 Worden gecoördineerd overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekst : 
 
 1° De wet van 27 juli 1961 houdende sommige maatregelen ten gunste van het 

beroepspersoneel van de kaders van Afrika; 
 
 2° De wet van 27 juli 1961 houdende sommige maatregelen ten voordele van de 

aanvullingsambtenaren van het bestuur in Afrika, van de kaders van het be-
stuurs-, meesters- en gespecialiseerd personeel van de Officiële Universiteit 
van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi en van het erkend lekenpersoneel 
van het vrij onderwijs in Belgisch-Congo of in Ruanda-Urundi, van de leden van 
het personeel in Afrika van de parastatale of daarmede gelijkgestelde sector en 
van de tijdelijken van het bestuur in Afrika; met de hieraan bij de wet van 3 april 
1964 aangebrachte wijzigingen. 

 
Art. 2 Onze Minister van Binnenlandse Zaken en van het Openbaar Ambt is belast met de 

uitvoering van dit besluit. 
 
 Bijlage van het koninklijk besluit van 21 mei 1964 
 
 WETTEN BETREFFENDE HET PERSONEEL IN AFRIKA GECOÖRDINEERD OP 

21 MEI 1964 
 
 HOOFDSTUK I. Maatregelen ten gunste van het beroepspersoneel van de ka-

ders van Afrika 
 
Art. 1 Dit hoofdstuk is van toepassing op de personen van Belgische of Luxemburgse nati-

onaliteit die vóór 30 juni 1960 waren benoemd in de hoedanigheid van leden van het 
beroepspersoneel der kaders in Afrika. 

 
 Onder leden van het beroepspersoneel der kaders in Afrika dient te worden ver-

staan : 
 
 1° De ambtenaren van het Bestuur in Afrika, van de onderwijskaders, van de 

rechterlijke orde en van de gerechtelijke politie van de parketten; 
 
 2° De officieren en onderofficieren van de weermacht; 
 
 3° De magistraten van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi; 
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 4° De leden van het onderwijzend personeel en van het wetenschappelijk be-
roepspersoneel, of het ermede gelijkgesteld personeel, van de Officiële Uni-
versiteit van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi; 

 
 5° De overheidspersonen die bedoeld zijn in het koninklijk besluit van 18 mei 

1959 tot vaststelling van het statuut van de gouverneur-generaal van Belgisch-
Congo, van de vice-gouverneur-generaal van Belgisch-Congo, van de gouver-
neur van Ruanda-Urundi, van de secretaris-generaal van Belgisch-Congo, van 
de secretarissen van het gouvernement van Belgisch-Congo en van de provin-
ciegouverneurs van Belgisch-Congo; 

 
 6° De overheidspersonen die bedoeld zijn in het koninklijk besluit van 25 januari 

1960 tot vaststelling van het statuut van de hoge overheidspersonen in Ruan-
da-Urundi. 

 
 Worden met de in 4° hiervoren bedoelde leden van het onderwijzend en van het we-

tenschappelijk beroepspersoneel van de Officiële Universiteit van Belgisch-Congo 
en van Ruanda-Urundi gelijkgesteld, de leden van het onderwijzend en van het we-
tenschappelijk beroepspersoneel van de Universiteit Lovanium, die behoorlijk zijn 
erkend overeenkomstig het decreet van 7 maart 1960 houdende vaststelling van de 
tegemoetkomingsregeling van Belgisch-Congo in de uitgaven inzake personeel, 
werking en investeringen van de Universiteit Lovanium. 

 
 Worden niet beschouwd als leden van het beroepspersoneel der kaders in Afrika, de 

personen benoemd in hoedanigheid van aanvullingsambtenaar, overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 24 december 1959 en de erin aangebrachte wijzigingen, of de 
personen aangeworven in hoedanigheid van tijdelijk beambte. 

 
 Afdeling I 
 
Art. 2 Genieten de voordelen van de bepalingen dezer afdeling, de leden van het beroeps-

personeel der kaders in Afrika, die benoemd werden in de voorwaarden bepaald in 
het eerste artikel en die zich in de onmogelijkheid bevinden hun loopbaan voort te 
zetten ingevolge de gebeurtenissen. 

 
 Als in de onmogelijkheid zijnde hun loopbaan voort te zetten ingevolge de gebeurte-

nissen worden beschouwd de leden van het personeel die, na 29 juni 1960, geroe-
pen zijn definitief een einde te maken aan hun diensten om een andere reden dan 
die welke door hun statuut zijn bepaald en die hieronder, op beperkende wijze, zijn 
opgesomd : 

 
 1° De pensionering wegens het verstrijken van de normale of verlengde duur der 

loopbaan of wegens het bereiken van de leeftijdsgrens; 
 
 2° De vervroegde pensionering op eigen verzoek; 
 
 3° De lichamelijke of beroepsongeschiktheid; 
 
 4° Het ontslag van ambtswege of het aangeboden en aanvaard ontslag; 
 
 5° De afzetting; 
 
 6° De vervroegde opruststelling of de vervroegde ambtsontheffing; 
 
 7° Het verstrijken van de normale duur van het mandaat; 
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 8° Het niet-toelaten in vast verband wegens onvoldoende stage. 
 
 Als ontslag, in de zin van dit artikel wordt niet beschouwd, de definitieve stopzetting 

van het ambt voortvloeiende uit de toepassing van de artikelen 2 tot 10 van het ko-
ninklijk besluit van 8 december 1960 tot instelling van een vrijwilligersregeling in het 
Ruanda-Urundigebied. 

 
 Het 6° van dit artikel heeft alleen betrekking op de magistraten van Belgisch-Congo 

en van Ruanda-Urundi; het 7° heeft alleen betrekking op de in 5° en 6° van het eer-
ste artikel bedoelde overheidspersonen die hun ambt in Belgisch-Congo of in Ruan-
da-Urundi onder het mandaatstelsel hebben uitgeoefend. 

 
Art. 3 Aangevuld bij de wet van 22 juli 1969, art. 1. 
 
 De in artikel 2 bedoelde personeelsleden genieten een overgangsverlof van zes 

maanden te rekenen van het tijdstip waarop zij worden geacht definitief een einde te 
maken aan hun diensten. 

 
 De verloven en het tegoed der herstelverloven waarop de betrokkenen op die datum 

nog kunnen aanspraak maken krachtens hun statuut, worden aangerekend op de 
duur van het overgangsverlof. Wanneer de duur van deze verloven en van het ver-
loftegoed zes maanden overschrijdt, wordt het overgangsverlof verlengd met het 
verschil. 

 
 De Koning bepaalt de wijze waarop de datum wordt vastgesteld waarop de perso-

neelsleden met uitzondering van de in het eerste artikel, 5°, bedoelde overheidsper-
sonen, worden geacht definitief een einde te maken aan hun diensten. 

 
 Wat die overheidspersonen betreft, de datum van hun definitieve dienstneerlegging 

is vastgesteld op 30 juni 1960. 
 
 Indien de omstandigheden het mogelijk maken en indien zij erin toestemmen, kun-

nen de in artikel 2 bedoelde personeelsleden, tijdens hun overgangsverlof, opnieuw 
in werkelijke dienst worden geplaatst. In dit geval wordt het overgangsverlof ge-
schorst. 

 
 Indien de betrokkenen later opnieuw belet zijn hun loopbaan voort te zetten in de zin 

van artikel 2, wordt het gedeelte van het overgangsverlof, waarop zij nog recht heb-
ben, en het verloftegoed, waarop zij voor hun nieuwe diensten nog kunnen aan-
spraak maken, gevoegd bij de herstelverloven. 

 
 De in 5° en 6° van het eerste artikel bedoelde overheidspersonen, die hun ambt in 

Belgisch-Congo of in Ruanda-Urundi onder het mandaatstelsel hebben uitgeoefend, 
kunnen niet opnieuw in werkelijke dienst worden geplaatst tijdens een langere duur 
dan die van het deel van het mandaat dat zij nog dienden te vervullen. 

 
 Onder de door de Koning te bepalen voorwaarden, kan het overgangsverlof of even-

tueel een gedeelte ervan worden vervangen door een gelduitkering die gelijk is aan 
het bedrag van de wedde en van de gezinsbijslag, waarop de in artikel 2 bedoelde 
personeelsleden hadden kunnen aanspraak maken voor de duur van het over-
gangsverlof of van het gedeelte dat nog moest lopen. 

 
 De personeelsleden waarvan het overgangsverlof aldus geheel of gedeeltelijk door 

een uitkering vervangen wordt, behouden voor een tijdspanne die overeenstemt met 
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deze van de totale duur van het overgangsverlof, het recht op tussenkomst in de 
kosten voortvloeiende uit geneeskundige zorgen. 

 
 Het bepaalde in artikel 18, § 1, 2°, van de wet van 6 maart 1925 betreffende de cu-

mulaties en in artikel 4 van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 houdende wijziging 
van het regime der rijkspersoneelsbezoldiging, alsmede het bepaalde in artikel 60 
van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 gecoördineerde wetten betreffen-
de de kinderbijslag voor loonarbeiders is niet toepasselijk op de in het achtste en in 
het negende lid van dit artikel bedoelde uitkering. 

 
Art. 4 Het krachtens artikel 3 toegestane overgangsverlof wordt gelijkgesteld met het nor-

male herstelverlof of met het verlof voor termijneinde, hetwelk door de statutaire be-
palingen is vastgesteld. Tijdens het overgangsverlof genieten de in artikel 2 bedoel-
de personeelsleden de wedden, gezinsbijslagen en voordelen welke, krachtens die 
bepalingen, tijdens de duur van het normaal herstelverlof of verlof voor termijneinde, 
verschuldigd zijn. 

 
 Op deze wedden en gezinsbijslagen wordt het indexcijfer van de kosten van levens-

onderhoud toegepast dat in Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi op 30 juni 1960 van 
kracht was. 

 
Art. 5 Het mandaat of de loopbaan van de in artikel 2 bedoelde personeelsleden neemt 

een einde bij het verstrijken van het overgangsverlof.  
 Wanneer dit verlof geheel of gedeeltelijk door een gelduitkering wordt vervangen, 

neemt het mandaat of de loopbaan een einde op het tijdstip waarop het overgangs-
verlof zou zijn verstreken indien het in zijn geheel was behouden gebleven. 

 
Art. 6 Gewijzigd bij de wetten van 4 maart 1965, art. 1 en  2 april 1965, art. 3, het K.B. nr. 

25 van 29 juni 1967, art. 9, de wet van 22 juli 1969, art. 2, het K.B. nr. 103 van 20 
oktober 1982, art. 3 en opgeheven door de wet van 21 december 1994, art. 166, 3°. 

 
Art. 7 Gewijzigd bij de wet van 22 juli 1969, art. 3. 
 
 § 1. Vanaf het tijdstip waarop een einde wordt gemaakt aan hun loopbaan, wordt de 

toestand van de in artikel 2 bedoelde personeelsleden, op geldelijk gebied geregeld 
overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 8 tot 24  en van de artikelen 26 en 
28 van deze wetten. 

 
 Het voordeel van de artikelen 8, 9, 10 en 11 is ondergeschikt aan het indienen van 

een aanvraag binnen de termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag waarop de 
loopbaan een einde neemt. 

 
 De Koning stelt de vorm vast waarin deze aanvraag moet worden ingediend. 
 
 De in het tweede lid bedoelde termijn van drie jaar wordt op de datum van de be-

kendmaking van deze wet opnieuw opengesteld ten gunste van de personeelsleden 
wier loopbaan vóór die datum geëindigd is. De aanvragen die vroeger, buiten de bij 
§ 1, tweede lid, bedoelde termijn zijn ingediend in de voorgeschreven vorm, moeten 
niet opnieuw ingediend worden. 

 
 § 2. De Koning kan door algemene dan wel bijzondere maatregelen, ten behoeve 

van de bij artikel 2 bedoelde personeelsleden, opleidings- en volmakingscursussen 
inrichten, ten einde de belanghebbenden voor te bereiden op de uitoefening van 
functies in de moederlandse besturen, in de internationale instellingen en in vreemde 
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landen - meer in het bijzonder in de ontwikkelingslanden - die een beroep op Belgi-
sche specialisten mochten doen. 

 
Art. 8 Gewijzigd bij de wet van 22 juli 1969, art. 4. 
 
 § 1. De in artikel 2 bedoelde personeelsleden die niet in vast verband werden aan-

genomen in één der in het eerste artikel, 1° tot 4°, opgesomde hoedanigheden, als-
ook de in hetzelfde artikel, 5° en 6°, bedoelde overheidspersonen, die minder dan 
drie jaren loopbaan tellen, ontvangen een kapitaaluitkering. 

 
 Deze geldt als pensioen voor de toepassing van hoofdstuk III van de wet van 2 au-

gustus 1955, houdende perekwatie van de rust- en overlevingspensioenen. 
 
 Het bedrag van deze uitkering wordt vastgesteld op grond van de wedde welke 

krachtens artikel 15, in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pen-
sioen, naar rato van 1,2 t.h. van deze wedde per maand dienst wanneer de belang-
hebbenden minder dan twee jaren dienst tellen en 1,3 t.h. wanneer zij twee jaren en 
meer dienst tellen. In geen geval mag het bedrag van de uitkering lager zijn dan 
driemaal het maandelijks bedrag van de laatste activiteitswedde bekomen op het 
tijdstip waarop de loopbaan een einde neemt. 

 
 De diensttijd waarmee rekening wordt gehouden, zowel voor de vaststelling van de 

coëfficiënt 1,2 of 1,3 als voor de berekening van het aantal maanden, is die welke in 
aanmerking komt voor de berekening van het pensioen, overeenkomstig artikel 
15, § 3.  

 
 De belanghebbenden genieten bovendien een vergoeding gelijk aan zesmaal het 

maandelijks bedrag van de gezinsbijslag bepaald door hun statuut ten gunste van de 
ambtenaren in werkelijke dienst. 

 
 In aanmerking komen de gezinsleden die, op het tijdstip waarop de loopbaan een 

einde neemt, krachtens de statutaire bepalingen op de toekenning van de gezinsbij-
slag recht hebben. 

 
 § 2. Zij worden geacht aan het pensioenstelsel der bedienden onderworpen te zijn 

geweest tijdens de duur van de diensten die aanleiding hebben gegeven tot de sta-
tutaire afhouding met het oog op de vorming van de overlevingsrente. 

 
 De Verzekeringskas van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi is dan verplicht aan 

de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid een bedrag te storten dat gelijk is aan 
dat van de wiskundige reserves en van de bijdragen bedoeld bij artikel 8 van het de-
creet van 18 januari 1956, welke aan de bovenvermelde diensten beantwoorden, en 
dit ten belope van de afhoudingen van 6 t.h. die op hun wedde in de Kolonie gedaan 
werden, met dien verstande dat het saldo van de verschuldigde sommen door de 
Belgische Schatkist wordt gedragen. 

 
 De Verzekeringskas van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi is dan ontslagen 

van iedere verplichting ten opzichte van de belanghebbenden en van hun rechtver-
krijgenden. 

 
 Binnen een termijn van zes maanden, te rekenen van 28 april 1964, kunnen de be-

langhebbenden, bij een aangetekend schrijven gericht aan de Minister van Financi-
ën, Bestuur der Pensioenen, vragen om bij de Verzekeringskas van Belgisch-Congo 
en van Ruanda-Urundi aangesloten te blijven : in dat geval verliezen zij het genot 
van het in het eerste lid bedoelde stelsel. 
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Art. 9 Gewijzigd bij de wetten van 4 maart 1965, art. 2 en 22 juli 1969, art. 5. 
 
 § 1. De in artikel 2 bedoelde personeelsleden die vast benoemd zijn in één der in het 

eerste artikel, 1° tot 4°, opgesomde hoedanigheden en minder dan vijftien jaren 
dienst tellen, alsmede de in artikel 1, 5° en 6° bedoelde overheidspersonen die min-
stens drie jaren en minder dan vijftien jaren dienst tellen, krijgen gedurende een pe-
riode gelijk aan het gedeelte van de loopbaan dat zij hebben volbracht, met een 
maximum van zes jaren een wachtgeld dat maandelijks wordt uitgekeerd. 

 
 Het bedrag per jaar van dat wachtgeld is gelijk aan het vierde van het jaarbedrag 

van de laatste activiteitswedde bekomen op het tijdstip waarop de loopbaan eindigt. 
 
 Bovendien komen de betrokkenen, tijdens dezelfde periode, in aanmerking voor de 

gezinsbijslag bepaald in hun statuut ten voordele van de ambtenaren in actieve 
dienst. 

 
 Niettemin hebben de betrokkenen, op het stuk van kinderbijslag, gezinsvakantiegeld 

en kraamgeld, vanaf de zevende maand recht op de regeling die ten gunste van het 
rijkspersoneel in werkelijke dienst van kracht is. 

 
 De in dit artikel bepaalde voordelen worden niet meer toegekend, van zodra de be-

trokkenen voldoen aan de vereisten om, overeenkomstig § 2, een rustpensioen te 
bekomen. 

 
 § 2. Bij het verstrijken van een periode gelijk aan deze welke zij in actieve dienst 

hadden moeten doorbrengen om een loopbaan van vijftien jaren te volbrengen, in-
dien zij in dienst gebleven waren, bekomen de in § 1 bedoelde personeelsleden een 
rustpensioen.  

 
 Dit pensioen wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 15. Geen 

enkele verminderingscoëfficiënt wordt erop toegepast indien de betrokkenen ten 
minste negen jaren loopbaan tellen. Wanneer zij minder dan negen jaren loopbaan 
tellen,  wordt op het pensioen de volgende verminderingscoëfficiënt toegepast:  

 
 8 jaren en minder dan 9 jaren loopbaan : verminderingscoëfficiënt 0,950; 
 6 jaren en minder dan 8 jaren loopbaan : verminderingscoëfficiënt 0,900; 
 4 jaren en minder dan 6 jaren loopbaan : verminderingscoëfficiënt 0,850; 
 minder dan 4 jaren loopbaan : verminderingscoëfficiënt 0,800. 
 
 § 3. Als vast benoemd kunnen worden beschouwd voor de toepassing van de bepa-

lingen van de huidige afdeling de magistraten wier dienstduur en daarmede gelijkge-
stelde perioden, welke in aanmerking komen voor de berekening van hun loopbaan 
als lid van het beroepspersoneel van de kaders van Afrika, ten minste drie jaar be-
draagt. 

 
 Hetzelfde geldt voor de personeelsleden, bedoeld in het 4° en in het voorlaatste lid 

van artikel 1, die niet in vast verband benoemd werden. 
 
 § 4. De in artikel 2 bedoelde leden van het beroepspersoneel van de kaders van 

Afrika, die behoren tot de actieve kaders van het moederlands leger, vast benoemd 
werden, maar een loopbaan van minder dan vijftien jaar dienst tellen en die verder 
gediend hebben onder het stelsel van het decreet van 12 februari 1937, ontvangen 
de speciale, door dit decreet en de aanvullende decreten, zoals deze van kracht wa-
ren op 30 juni 1960 bepaalde uitkeringen. 
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 Het bepaalde in § 3, tweede lid, van artikel 15 is van toepassing voor de berekening 

van het bedrag van die speciale uitkeringen. 
 
 De in het eerste lid van artikel 2 van het decreet van 29 augustus 1955 bepaalde 

uitkeringen worden eveneens toegekend, indien het personeelslid minder dan vijftien 
jaar dienst telt. 

 
Art. 10 Aangevuld bij de wet van 22 juli 1969, art. 6. 
 
 De in artikel 2 bedoelde personeelsleden, die vijftien of meer jaren loopbaan tellen, 

bekomen een rustpensioen berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 
zonder dat hierop een verminderingscoëfficiënt wordt toegepast. 

 
 Op het aldus berekende pensioen wordt een coëfficiënt van 1,05 toegepast zonder 

dat het nochtans het overeenkomstig het eerste lid vastgestelde pensioenbedrag 
voor een loopbaan van drieëntwintig jaar mag overschrijden. 

 
 Het voordeel van de in het vorige lid bedoelde verhoging wordt aan de belangheb-

benden niet meer toegekend over de tijdsbestekken bedoeld in artikel 12, § 1, 1°, 2° 
en 3°. 

 
 De leden van het beroepspersoneel van de kaders in Afrika, als bedoeld in artikel 2, 

die behoren tot de actieve kaders van het moederlandse leger, die een loopbaan van 
vijftien jaar of meer tellen en die onder de regeling van het decreet van 12 februari 
1937 hun dienst hebben voortgezet, hebben aanspraak op de door genoemd de-
creet en de aanvullende decreten, zoals die op 30 juni 1960 van kracht waren, vast-
gestelde bijzondere vergoedingen. 

 
 Het bepaalde in § 3, tweede lid, van artikel 15 is van toepassing voor de berekening 

van het bedrag van die speciale uitkeringen. 
 
Art. 11 Aangevuld bij de wet van 22 december 1977, art. 136. 
 
 De in artikel 2 bedoelde personeelsleden die een rustpensioen genieten bij toepas-

sing van de bepalingen van deze afdeling, komen inzake gezinsbijslag, gezinsvakan-
tiegeld en kraamgeld, in aanmerking voor de regeling die op de gepensioneerde 
Rijksambtenaren wordt toegepast. 

 
 In elk geval hebben de personen bedoeld in de eerste alinea, die van uitkeringen 

van dezelfde aard kunnen genieten krachtens andere wettelijke of reglementaire be-
palingen, slechts recht op het verschil tussen de voordelen voortvloeiend uit de eer-
ste alinea en die toegekend op basis van andere wettelijke of reglementaire beschik-
kingen. 

 
 Artikel 60 van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördi-

neerd door het koninklijk besluit van 19 december 1939, is niet toepasselijk in geval 
van uitkeringen zoals bedoeld in de eerste alinea (2

 
). 

Art. 12 Gewijzigd bij de wetten van 4 maart 1965, art. 4, 22 juli 1969, art. 7, 4 juni 1976, art. 
3 en 15 mei 1984, art. 81. 

 
 § 1. De in artikel 2 bedoelde personeelsleden die in vaste dienst werden aangeno-

men en die minder dan vijftien jaar loopbaan tellen, houden op het wachtgeld en de 
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aanvullende gezinsbijslag te genieten voorzien in artikel 9, § 1, evenals het rustpen-
sioen voorzien bij § 2, van hetzelfde artikel : 

 
 1° Terwijl zij een betrekking bekleden in de diensten : 
  a) van de Staat, van een provincie, van een gemeente, van een agglomera-

tie van gemeenten, van een federatie van gemeenten, van een commis-
sie voor de cultuur, of van een vereniging van gemeenten; 

  b) van een regelmatig door de Staat gesubsidieerde onderwijsinrichting; 
  c) van een instelling van openbaar nut bedoeld in de wet van 16 maart 

1954; 
  d) van een der overige instellingen van openbaar nut die regelmatig door de 

Staat is gesubsidieerd, en waarvan de lijst door de Koning wordt opge-
maakt (3

  e) van een der instellingen die hun voornaamste inkomsten halen uit open-
bare subsidies, waarvan de lijst door de Koning wordt opgemaakt; 

); 

 
 2° terwijl zij een betrekking bekleden voor rekening van een vreemde regering, 

wanneer de Belgische Schatkist geheel of gedeeltelijk de bezoldiging te haren 
laste neemt die hun door deze regering wordt toegekend; 

 
 3° terwijl zij een betrekking bekleden in een internationaal lichaam bepaald door 

de Koning en onder door hem te stellen voorwaarden (4
 

); 

 4° terwijl zij een moederlands pensioen genieten bedoeld bij artikelen 1, 5 en 7 
van de wet van 20 maart 1958, betreffende de cumulatie van pensioenen en 
wedden en de regeling inzake rustpensioenen die aan verschillende ambten 
verbonden zijn, met uitzondering van de rustpensioenen vóór 31 juli 1961 toe-
gekend ingevolge de gecoördineerde wetten op de militaire pensioenen. 

 
 § 2. De personeelsleden die, in toepassing van de beschikkingen van § 1 van on-

derhavig artikel, ophouden het wachtgeld en de aanvullende gezinsbijslag te genie-
ten voorzien bij artikel 9, § 1, of het rustpensioen voorzien bij § 2 van hetzelfde arti-
kel, ontvangen een degressieve compensatie- en wederaanpassingsvergoeding. 
Deze vergoeding wordt in tien annuïteiten toegekend. Elke annuïteit wordt berekend 
op basis van de laatste activiteitswedde bereikt op het ogenblik dat de loopbaan in 
Afrika een einde neemt, met toepassing van het indexcijfer van de kosten van le-
vensonderhoud in Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi dat op die datum van kracht 
was. 

 
 Het bedrag van de eerste annuïteit is gelijk aan 5, 10, 15 of 20 t.h. van deze wedde 

naar gelang de betrokkenen, als leden van het personeel in Afrika, geen bevordering 
of één, twee of meer dan twee bevorderingen bekomen hebben. 

 
 Het bedrag van elk der volgende annuïteiten wordt ten aanzien van het bedrag van 

de vorige, verminderd met een som gelijk aan 0,5, 1, 1,5 of 2 t.h. van de wedde die 
als basis van de berekening volgens hetzelfde onderscheid gediend heeft. 

 
 De compensatie- en wederaanpassingsvergoeding wordt niet toegekend of houdt op 

toegekend te worden voor de nog te vervallen annuïteiten wanneer meer dan 20 ja-
ren verstreken zijn sinds het ogenblik waarop de loopbaan in Afrika een einde heeft 
genomen. 

 
 De compensatie- en wederaanpassingsvergoeding mag, gedurende dezelfde perio-

de, niet gecumuleerd worden met de voordelen voorzien in artikel 9, § 1 of § 2. 
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 Voor de toepassing van onderhavige paragraaf, wordt van het aantal der gedurende 
de loopbaan in Afrika bekomen bevorderingen een aantal afgetrokken gelijk aan dit 
van de bevorderingen die de personeelsleden in hun bestuur of moederlands korps 
van oorsprong bekomen hebben vooraleer opnieuw ter beschikking van deze te 
worden gesteld. Anderzijds wordt voor de beroepsmagistraten rekening gehouden 
met de bevorderingen, in de kaders van het bestuur van Afrika bekomen vóór hun 
toelating in de magistratuur van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi, tenzij wan-
neer die magistraten sedertdien in de Belgische magistratuur benoemd zijn, en wel 
vanaf de datum van hun vaste benoeming in de magistratuur. 

 
 Voor het vaststellen van de degressieve compensatie- en wederaanpassingsver-

goeding, en bijgevolg, van de jaarbedragen van die vergoeding, wordt de in aanmer-
king genomen activiteitswedde verhoogd met het jaarbedrag van de kinderbijslag die 
de betrokkenen bij het afbreken van hun carrière genoten op grond van de op hen 
toepasselijke statutaire bepalingen. 

 
 Het bepaalde in artikel 4 van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 houdende wijzi-

ging van het regime der rijkspersoneelsbezoldiging is niet toepasselijk op de com-
pensatie- en wederaanpassingsvergoeding. 

 
 § 3. De diensten als lid van het beroepspersoneel van de kaders in Afrika gepres-

teerd door de personen bedoeld in § 1 van dit artikel, komen niet alleen in aanmer-
king voor de vaststelling van de geldelijke loopbaan en de berekening van de moe-
derlandse wedde, maar ook voor de vaststelling van dienstanciënniteit, in geval van 
aanwerving of wederdienstneming in de besturen, korpsen en instellingen waarvan 
sprake in 1° van die paragraaf. 

 
 Zij komen eveneens in aanmerking voor het berekenen van het bedrag van de rust- 

en invaliditeitspensioenen toegekend voor bij deze bewezen diensten en voor de 
opening van het recht op de pensioenen. 

 
 Voor de berekening van deze onderscheidene voordelen, worden de als lid van het 

beroepspersoneel der kaders in Afrika gepresteerde diensten enkel geteld. 
 
 Voor de berekening van het bedrag van de rust- en invaliditeitspensioenen worden 

die diensten echter aangerekend voor anderhalve maal hun duur, tenzij wanneer 
gebruik gemaakt is van het in § 4 bepaalde recht en zo zij werden verstrekt door le-
den van het personeel die speciale vergoedingen als bedoeld in het decreet van 12 
februari 1937 of een militair pensioen, vóór 31 juli 1961 toegekend op grond van de 
gecoördineerde wetten op de militaire pensioenen, hebben ontvangen, en voor 
tweemaal hun duur indien zij zijn volbracht door personen die onder toepassing vie-
len van artikel 33 van de wet van 18 oktober 1908 of van de wet van 27 juli 1962, 
tenzij wanneer gebruik gemaakt is van het in § 4 bepaalde recht. 

 
 ......(5
 

). 

 Het bepaalde in dit artikel is niet toepasselijk op de bij artikel 2 bedoelde perso-
neelsleden die worden aangeworven voor of opnieuw in dienst genomen bij de be-
sturen, korpsen of organismen waarvan sprake in bovenstaand § 1, 1°, wanneer de 
wetgeving of de reglementering toepasselijk op deze besturen, korpsen of organis-
men niet toelaat rekening te houden met de diensten in Afrika voor het opmaken van 
de geldelijke loopbaan en de berekening van de wedde. In dit geval, is het bepaalde 
in artikel 9 toepasselijk op de betrokkenen. 
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 Wanneer er op het ogenblik van de inruststelling voor de berekening van het bedrag 
van het rustpensioen geen rekening mag worden gehouden met de Afrikadiensten, 
wordt bovenstaand § 1, 4°, niet toegepast. In dit geval, is het bepaalde in artikel 9, § 
2, van toepassing op de betrokkenen. 

 
 § 4. De bij artikel 2 bedoelde personeelsleden, aangeworven of weder in dienst ge-

nomen door de onder bovenstaande § 1, 1°, bepaalde besturen, korpsen of instellin-
gen, met uitzondering van die welke reeds een koloniaal pensioen ontvangen of die 
de bij het decreet van 12 februari 1937 bepaalde speciale uitkeringen hebben ont-
vangen, kunnen, op hun verzoek, op de leeftijd van 60 jaar, een rustpensioen genie-
ten in verhouding tot de duur van hun Afrikadiensten. Dat pensioen wordt berekend 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 15. Hierop wordt de verminderingscoëfficiënt 
0,800 toegepast. 

 
 Dit pensioen mag worden uitbetaald vanaf de leeftijd van 45 jaar zo de beneficiant 

vroegtijdig in ruste wordt gesteld om gezondheidsredenen. In dit geval, wordt het 
verminderd met: 

 
 7,25 pct. per jaar of gedeelte van een jaar leeftijdsverschil begrepen tussen 55 en 60 

jaar; 
 4,25 pct. per jaar of gedeelte van een jaar leeftijdsverschil begrepen tussen 50 en 55 

jaar; 
 2,50 pct. per jaar of gedeelte van een jaar leeftijdsverschil begrepen tussen 45 en 50 

jaar. 
 
 Dit pensioen gaat in ten vroegste de eerste van de maand volgend op de aanvraag. 
 
 Wanneer de betrokkenen gebruik maken van de in deze paragraaf opengestelde 

mogelijkheid, worden de als lid van het beroepspersoneel van de kaders in Afrika 
gepresteerde diensten enkel gerekend bij de berekening van het bedrag van het 
moederlands rustpensioen. 

 
 § 5. Voor zover zij vast benoemd zijn in een permanente betrekking in de in § 1, 1°, 

opgesomde besturen, korpsen en organismen en voor zover zij de door de Belgi-
sche wetgeving opgelegde voorwaarden vervullen om eventueel het recht op een 
weduwen- en wezenpensioen te openen, mogen de in § 1 bedoelde personeelsle-
den op eigen aanvraag, de overdracht aan de Belgische Schatkist vragen van alle of 
een gedeelte der persoonlijke bijdragen afgehouden op hun wedde en in het bezit 
van de Verzekeringskas van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi, zulks ten einde hun 
diensttijd te valideren voor de vestiging van een moederlands overlevingspensioen. 

 
 De beschikkingen van onderhavige paragraaf zoals deze van §§ 1, 2 en 3 zijn toe-

passelijk op de overheidspersonen bedoeld bij 5° en 6° van het eerste artikel die 
minstens drie jaar en minder dan vijftien jaar loopbaan tellen. 

 
Art. 13 Gewijzigd bij de wet van 22 juli 1969, art. 8.(6
 

) 

 § 1. Indien de omstandigheden het toelaten en mits de belanghebbenden ermee 
akkoord gaan, kunnen de in artikel 2 bedoelde personeelsleden wier loopbaan be-
ëindigd is, terug in actieve dienst worden geroepen door de Minister die bevoegd is 
inzake bijstand aan Congo en Ruanda-Urundi. 

 
 In dit geval wordt de statutaire toestand van de belanghebbenden geregeld alsof zij 

intussen ter beschikking werden gesteld om persoonlijke redenen, terwijl zij het recht 
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behouden op de voordelen die voortspruiten uit de toepassing van de bepalingen 
dezer afdeling, voor de periode die aan de dienstherneming voorafgaat. 

 
 Indien een in artikel 8 bedoeld personeelslid terug in actieve dienst geroepen en 

definitief aangenomen wordt, wordt zijn toestand van het begin af herzien op basis 
van het bepaalde in de artikelen 9 en 12. Het eventuele overschot van de kapitaal-
uitkering op het wachtgeld, in voorkomend geval vermeerderd met de gezinsbijslag, 
of op de degressieve compensatie- en wederaanpassingsvergoeding moet door de 
belanghebbende niet terugbetaald worden. 

 
 Tijdens de periode van dienstherneming, wordt de toepassing dezer bepalingen ge-

schorst. Bij het verstrijken van deze periode worden, met uitzondering wat betreft het 
overgangsverlof en de degressieve compensatie- en wederaanpassingsvergoeding, 
voorzien in artikel 12, de voordelen welke krachtens die bepalingen zijn verschuldigd 
terug berekend met inachtneming van de diensten die sedert de dienstherneming 
werden gepresteerd. 

 
 De belanghebbenden komen echter niet meer in aanmerking voor de in dit hoofdstuk 

bepaalde voordelen, indien hun nieuwe dienstopzegging voortspruit uit een der in ar-
tikel 2 opgesomde statutaire voorwaarden. 

 
 In dit geval worden zij onderworpen aan de pensioenregeling die, volgens de wette-

lijke bepalingen die op 30 juni 1960 van kracht waren, van toepassing was op de 
personeelsleden die deel uitmaken van de categorie waartoe zij behoren en die om 
een van deze redenen hun diensten definitief stopzetten. 

 
 De toepassingsmodaliteiten van dit artikel worden door de Koning geregeld. 
 
 § 2. De leden van het in artikel 2 bedoelde personeel wier loopbaan is geëindigd, 

kunnen met hun toestemming door de regering eveneens worden belast met bijzon-
dere opdrachten bij internationale organisaties, bij overheidsdiensten of lichamen die 
van een vreemde regering afhangen - meer in het bijzonder in ontwikkelingslanden - 
welke een beroep mochten doen op Belgische specialisten. 

 
 Tijdens de duur van de opdrachten wordt de toepassing van de bepalingen van deze 

wet op de betrokkenen opgeschort. 
 
 De administratieve en geldelijke toestand van de personen, overeenkomstig dit arti-

kel met opdrachten belast, wordt door de Koning bepaald. 
 
Art. 14 De laatste activiteitswedde die in aanmerking wordt genomen om het bedrag van het 

in artikel 9, § 1, bepaalde wachtgeld vast te stellen, is die welke is bereikt op het tijd-
stip waarop de loopbaan eindigt. Zij wordt berekend overeenkomstig de statutaire 
bepalingen van kracht op 30 juni 1960 en is onderworpen aan het indexcijfer van de 
kosten van levensonderhoud in Belgisch-Congo en in Ruanda-Urundi dat op deze 
datum van toepassing was. 

 
 Het bedrag van de gezinsbijslag dat in aanmerking wordt genomen om dit van de in 

artikel 8 voorziene vergoeding te bepalen, is gelijk aan het bedrag dat door de op 30 
juni 1960 van kracht zijnde statutaire bepalingen werd voorzien voor de toestand van 
dienstactiviteit. Het is onderworpen aan het indexcijfer van de kosten van levenson-
derhoud in Belgisch-Congo en in Ruanda-Urundi dat op die datum van kracht was. 

 
 Voor het tijdvak na 30 juni 1960, zijn de in artikel 8 bedoelde vergoeding, de in artikel 

9, § 1, bedoelde wachtvergoeding, zomede de in artikel 12 bedoelde degressieve 
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compensatie- en wederaanpassingsvergoeding onderworpen aan de schommelin-
gen van de kosten van levensonderhoud in België volgens de door de Koning te be-
palen modaliteiten. Dit is eveneens het geval voor de wedden en gezinsbijslagen die 
betrekking hebben op het overgangsverlof dat bij de artikelen 3 en 4 wordt voorzien. 

 
Art. 15 Gewijzigd bij de wetten van 4 maart 1965, art. 5, 22 juli 1969, art. 9 en het K.B. van 

11 december 2001, art. 1. 
 
 § 1. De in artikelen 9, § 2 en 10 bedoelde rustpensioenen worden berekend op de 

manier welke voor de vaststelling van het bedrag der pensioenen is omschreven in 
de bepalingen tot vaststelling van de regeling der pensioenen verleend aan de be-
stuursambtenaren, aan de militairen en aan de ambtenaren van de rechterlijke orde 
van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi, zoals zij op 30 juni 1960 van kracht wa-
ren. 

 
 § 2. De wedde die in aanmerking werd genomen voor de berekening van de pensi-

oenen, bedoeld in § 1, is de laatste activiteitswedde die bereikt werd op het tijdstip 
waarop de loopbaan eindigt. 

 
 Voor de leden van het beroepspersoneel van de kaders van Afrika gedetacheerd bij 

de officiële universiteit van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi of bij de Universi-
teit Lovanium wordt rekening gehouden met de laatste activiteitswedde die op dit 
tijdstip werd bereikt door de betrokkenen als leden van het onderwijzend of weten-
schappelijk beroepspersoneel of gelijkgestelden van deze universiteit. 

 
 De laatste activiteitswedde wordt berekend overeenkomstig de statutaire bepalingen 

die op 30 juni 1960 van kracht waren. De verminderingscoëfficiënt 100/124 wordt er-
op toegepast.Na de toepassing van de coëfficiënt 100/124 mag deze wedde echter 
niet meer dan 8.676,28 EUR bedragen voor de berekening van het rustpensioen 
waarvan sprake is in artikel 9, § 2. 

 
 Wat de in artikel 1 bedoelde personeelsleden betreft die hun ambt in Ruanda-Urundi 

hebben uitgeoefend na 29 juni 1960, wordt er bij de berekening van de laatste activi-
teitswedde, rekening gehouden met het bepaalde in het koninklijk besluit van 10 mei 
1962, met betrekking tot de weddebevordering van het beroepspersoneel van de 
kaders van Afrika, van Ruanda-Urundi, in het koninklijk besluit van 4 december 1962 
tot aanvulling van het vorige en in de artikelen 10, tweede lid, en 18, tweede lid, van 
het koninklijk besluit van 7 januari 1963 tot vaststelling van de toestand van de leden 
van het personeel in Afrika aangewezen om hun functies uit te oefenen in Rwanda of 
in Burundi in het kader van de technische hulp aan deze landen. 

 
 § 3. Om het bedrag van de pensioenen, bedoeld in § 1, te bepalen, wordt medege-

rekend de duur van de loopbaan zoals deze is vastgesteld door de statutaire bepa-
lingen die op 30 juni 1960 van kracht waren. 

 
 De na 30 juni 1960 in Congo of na 1 juli 1962 in Rwanda en Burundi gepresteerde 

werkelijke of daarmee gelijkgestelde diensten worden voor anderhalve maal hun 
duur medegerekend; de bonificatie voortvloeiend uit deze valorisatie mag evenwel 
de drie dienstjaren niet te boven gaan of het totaal van de diensttijd niet op meer dan 
drientwintig jaren brengen. 

 
 Aan de op die wijze berekende dienstduur wordt de forfaitaire verhoging toegevoegd 

die in toepassing van de op 30 juni 1960 van kracht zijnde statutaire bepalingen, de 
herstelverloven of de verloven wegens termijneinde vertegenwoordigen. Deze ver-
hoging wordt niet toegepast op de in artikel 1, 4°, bedoelde personeelsleden. 
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 Voor het bepalen van het percentage van de pensioenen bedoeld in § 1, wordt geen 

rekening gehouden met de diensten die aanleiding hebben gegeven tot het verlenen 
van de bijzondere bij decreet van 12 februari 1937 bepaalde vergoedingen, tenzij de 
belanghebbenden hun voorkeur hebben gegeven aan de pensioenregeling bepaald 
bij decreet van 4 april 1955 en de wijzigingen welke hierin naderhand werden aan-
gebracht. 

 
 § 4. De rustpensioenen die bij toepassing van de artikelen 9, § 2, en 10, worden toe-

gekend mogen de maxima niet overschrijden die wat de rustpensioenen aangaat, 
voorzien worden door de bepalingen tot vaststelling van de regeling der pensioenen 
die worden toegekend aan de bestuursambtenaren, de militaire ambtenaren en deze 
van de rechterlijke orde van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi, zoals zij op 30 juni 
1960 van kracht waren. 

 
 § 5. De pensioenminima bepaald bij het decreet van 20 maart 1951, aangevuld bij 

het decreet van 27 juni 1955 zijn niet toepasselijk op de bij toepassing van artikel 9, 
§ 2, verleende rustpensioenen. 

 
Art. 16 De rustpensioenen, bedoeld in de artikelen 9, § 2, en 10, evenals de kapitaaluitke-

ringen die krachtens artikel 8 worden toegekend, zijn onderhevig aan de schomme-
lingen van het algemeen indexcijfer van de kleinhandelsprijzen van het Rijk over-
eenkomstig het mobiliteitsstelsel zoals dit vastgesteld door artikel 3 van het decreet 
van 12 maart 1954 betreffende de revalorisatie en de mobiliteit van de burgerlijke en 
koloniale pensioenen, gewijzigd door het decreet van 20 mei 1957. 

 
 Het indexcijfer dat in aanmerking wordt genomen is het cijfer dat van kracht is op de 

vervaldag der bedragen die als pensioen of kapitaaluitkering verschuldigd zijn. 
 
Art. 17 § 1. De in § 2 van artikel 9 bedoelde pensioenen zijn voor overdracht en beslag vat-

baar binnen de hierna vastgestelde perken voor de schuldvorderingen voortsprui-
tende uit leningen toegestaan door erkende kredietinstellingen met het oog op inves-
teringen bestemd voor de installatie en de beroepsherklassering van de belangheb-
benden : 

 
 1° voor de twintig eerste annuïteiten wanneer het ambtenaren betreft die minder 

dan negen jaren loopbaan tellen; 
 
 2° voor de tien eerste annuïteiten wanneer het ambtenaren betreft die negen ja-

ren en minder dan twaalf jaren loopbaan tellen; 
 
 3° voor de vijf eerste annuïteiten wanneer het ambtenaren betreft die twaalf jaren 

en minder dan vijftien jaren effectieve dienst tellen. 
 
 De in artikel 12 bedoelde degressieve compensatie- en weder-

aanpassingsvergoeding is volledig voor overdracht en beslag vatbaar  voor de 
schuldvorderingen voortspruitende uit leningen door dezelfde instellingen toegestaan 
met het oog op investeringen gedaan door de betrokken personeelsleden voor de 
behoeften van hun installatie. 

 
 § 2. De rustpensioenen, kapitaaluitkeringen, wachtgeld, bijkomende vergoeding en 

degressieve compensatie- en wederaanpassingsvergoeding verschuldigd krachtens 
de bepalingen van deze afdeling worden verminderd ten belope van de rustpensioe-
nen, kapitaaluitkeringen, disponibiliteitswedde en kinderbijslagen welke buitenlandse 
Staten werkelijk aan de in artikel 2 bedoelde personeelsleden  zouden storten voor 
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de diensten door hen bewezen aan Congo, aan Ruanda-Urundi of aan een van deze 
buitenlandse Staten. 

 
Art. 18 Ingeval op het tijdstip waarop de loopbaan van een van de personeelsleden bedoeld 

in artikel 2, ten laste van de betrokkene een tuchtvordering is ingesteld wegens fei-
ten welke tot afzetting kunnen leiden, wordt het verlenen van de rustpensioenen, ka-
pitaaluitkeringen en hieraan verbonden vergoedingen bedoeld in de bepalingen van 
deze afdeling afhankelijk gesteld van de beslissing van de Minister die bevoegd is 
inzake bijstand aan Congo en Ruanda-Urundi. Deze beslissing wordt genomen op 
advies van een commissie. 

 
 De Minister kan eveneens het verlenen van deze voordelen weigeren of intrekken 

indien, binnen drie maanden volgend op de datum waarop een einde werd gemaakt 
aan de loopbaan van de betrokkene, hem feiten worden ten laste gelegd welke tot 
afzetting kunnen leiden. De beslissing van de Minister wordt getroffen op advies van 
de in het eerste lid bedoelde commissie. 

 
 De Koning bepaalt de samenstelling van de commissie, alsmede de procedure vol-

gens welke zij haar adviezen uitbrengt. 
 
 Wanneer het recht op het rustpensioen of op de kapitaaluitkering en op de hieraan 

verbonden vergoedingen aan personeelsleden wordt geweigerd, wordt de toestand 
van de betrokkenen geregeld vanaf het tijdstip waarop hun loopbaan eindigt, over-
eenkomstig de bepalingen van het decreet van 18 januari 1956 tot wijziging van de 
regeling van de pensioenen der ambtenaren der kolonie en van de beroepsmagistra-
ten. 

 
Art. 19 De weduwen en wezen van de in artikel 2 bedoelde personeelsleden komen in aan-

merking voor de renten en vergoedingen bedoeld in de wettelijke bepalingen hou-
dende statuut van de Verzekeringskas van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi, 
zoals deze van kracht waren op 30 juni 1960. 

 
 Ingeval echter deze personeelsleden een loopbaan van minder dan vijftien jaren 

hebben volbracht, wordt de weduwenrente berekend naar rato van één achtenzes-
tigste van de wedde die in aanmerking komt voor de berekening van het pensioen, 
overeenkomstig artikel 15, voor elk bijdragejaar ten bate van voormelde Kas. Indien 
een gedeelte van de afhoudingen in de Belgische Schatkist werd gestort voor reke-
ning van aangeslotenen die tot een moederlands bestuur of korps behoren, met het 
oog op de vestiging van een moederlands overlevingspensioen, wordt de rente be-
rekend naar rato van de afhoudingen die ter beschikking van de Verzekeringskas 
zijn gebleven.   

 
Art. 20 Gewijzigd bij de wet van 22 juli 1969, art. 10. 
 
 De in artikel 2 bedoelde personeelsleden komen in aanmerking voor de verzeke-

ringsregeling ingevoerd door het decreet van 4 augustus 1959 op de verzekering be-
treffende de gezondheidszorgen van de huidige en gewezen bestuurs- en militaire 
ambtenaren, van de huidige en gewezen beroepsmagistraten en van de huidige en 
gewezen ambtenaren van de rechterlijke orde en van de rechterlijke politie bij de 
parketten.  

 
 Ten opzichte van het voordeel van deze verzekering worden zij beschouwd als ge-

wezen ambtenaren in de betekenis hieraan door artikel 2 van voormeld decreet ge-
geven. 
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 De bijdragen worden maandelijks afgehouden van het wachtgeld en van de pensi-
oenen welke krachtens de artikelen 9 en 10 aan de betrokkenen worden toegekend. 

 
 Zij worden door de personeelsleden zelf gestort wanneer dezen niet meer in aan-

merking komen voor een wachtgeld of voor een pensioen, in toepassing van die arti-
kelen, of ophouden hiervoor in aanmerking te komen. 

 
 De personeelsleden die krachtens dit artikel in aanmerking komen voor de verzeke-

ringsregeling, ingevoerd door het decreet van 4 augustus 1959, mogen aan deze 
verzaken. De betekening van de verzaking brengt de afstand van de verzekerings-
regeling mede. 

 
 Vanaf het ogenblik waarop de belanghebbenden verplicht aan een andere verzeke-

ringsregeling voor gezondheidszorgen onderworpen zijn en er werkelijk aanspraak 
kunnen op maken, is de bij het decreet van 4 augustus 1959 ingestelde regeling op-
geschort. Binnen een termijn van twee jaar ingaande op de datum van deze op-
schorting, hebben de betrokkenen het recht opnieuw bij te dragen in de verzeke-
ringsregeling van het decreet van 4 augustus 1959 en er het voordeel van te genie-
ten. Indien zij van dat recht geen gebruik hebben gemaakt bij het verstrijken van vo-
renvermelde termijn, treedt de verzaking ambtshalve in. 

 
 Niettegenstaande de verzaking van ambtswege, ingetreden vóór 28 april 1964, heb-

ben de in artikel 2 bedoelde personeelsleden het recht, mits betaling van de bijdra-
gen, opnieuw het voordeel te genieten van de bij decreet van 4 augustus 1959 inge-
stelde verzekeringsregeling; dit recht kan slechts worden uitgeoefend dan binnen 
een termijn van twee jaar ingaande op de datum waarop de verzaking van ambts-
wege is ingetreden, zonder evenwel dat deze termijn mag verstrijken vóór 31 okto-
ber 1964. 

 
Art. 21 § 1. Voor de toepassing van de artikelen 22 en 23 van de wet van 2 augustus 1955 

houdende aanpassing van de rust- en overlevingspensioenen : 
 
 1° wordt het overgangsverlof, uitgezonderd de verlenging toegestaan krachtens 

artikel 24, die niet in aanmerking wordt genomen, beschouwd als "in Europa in 
dienst van de kolonie doorgebrachte tijd"; 

 
 2° worden de pensioenen en kapitaaluitkeringen toegekend krachtens de be-

schikkingen van onderhavige afdeling, beschouwd als toegekend ten laste van 
de Koloniale Schatkist. 

 
 § 2. Voor de toepassing van de wet van 20 maart 1958 betreffende de cumulatie van 

pensioenen en wedden en de regeling inzake rustpensioenen die aan verschillende 
ambten verbonden zijn, worden de pensioenen en toelagen bedoeld bij de wet van 
14 maart 1960 houdende waarborg van de Belgische Staat voor de pensioenen, ren-
ten, toelagen en andere voordelen ten laste van Belgisch-Congo of van Ruanda-
Urundi, evenals de pensioenen toegekend krachtens onderhavige wet beschouwd 
als pensioenen ten laste van de Koloniale Schatkist. 

 
 § 3. Overigens worden de kapitaaluitkeringen beschouwd als een "voordeel dat als 

pensioen geldt" in de zin van artikel 13 der wet van 12 juli 1957 betreffende het rust- 
en overlevingspensioen voor bedienden. 

 
Art. 22 § 1. Ingeval de bepalingen van artikel 9, § 1, cumulatief van toepassing zijn op twee 

echtgenoten, wordt, behoudens in geval van scheiding van tafel en bed en van goe-
deren, uitgesproken vóór 30 juni 1960, de aan de echtgenote toegekende wachtver-
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goeding met de helft verminderd, tenzij de betrokkenen in onderlinge overeenstem-
ming bij de in artikel 7 bedoelde aanvraag verzoeken om de vermindering toe te 
passen op de vergoeding van de man. 

 
 Er dient rekening te worden gehouden met de huwelijkstoestand op het ogenblik 

waarop de beroepsloopbaan ten einde loopt om te bepalen of de in het eerste lid 
bedoelde vermindering moet worden toegepast. 

 
 § 2. De personen die aanspraak kunnen maken op de voordelen bedoeld bij de be-

palingen van deze afdeling evenals op die voorzien ten gunste van de aanvullings-
ambtenaren van het Bestuur van Afrika, van het erkend lekenpersoneel van het vrij 
onderwijs in Congo en in Ruanda-Urundi, van de leden van het administratief, mees-
ters- en gespecialiseerd personeel van de officiële universiteit van Congo en Ruan-
da-Urundi, van de tijdelijke agenten van het Bestuur in Afrika en van het personeel 
van Afrika van de parastatale of daarmede gelijkgestelde sector, moeten voor de 
voordelen van de ene of van de andere regeling kiezen, met dien verstande dat de 
keuze van één der regelingen het definitieve verlies van de aanspraken op de voor-
delen van de andere regeling met zich brengt. 

 
 De personen die reeds het voordeel van het bepaalde in artikel 6 hebben genoten, 

worden geacht de regeling van dit hoofdstuk te hebben gekozen. 
 
 De voordelen die aan de belanghebbenden verschuldigd zijn voor de duur van het 

overgangsverlof, worden hun slechts toegekend voor de periode gedurende welke zij 
geen gelijkaardige voordelen hebben verkregen vanwege de instellingen of organis-
men waarbij ze gedetacheerd werden of tot het uitoefenen van hun functies toegela-
ten werden. 

 
Art. 23 Vervangen door de wet van 22 juli 1969, art. 11.  
 
 Op hun verzoek kunnen het voordeel van de bepalingen van deze afdeling genieten, 

de leden van het beroepspersoneel van de kaders in Afrika, die  : 
 
 1° tussen 30 juni 1960 en 31 oktober 1961 ontslag of vervroegde oppensioenstel-

ling hebben aangevraagd en verkregen, of uit hun ambt zijn ontheven wegens 
lichamelijke ongeschiktheid; 

 
 2° na 30 juni 1960 van ambtswege zijn ontslagen omdat zij in de echt getreden 

waren. 
 
 De aanvragen moeten worden ingediend binnen drie jaar na de bekendmaking van 

de wet. 
 
 Overgangsbepalingen 
 
Art. 24 Aangevuld bij de wet van 6 april 1981, enig artikel. 
 
 § 1. Wanneer het overgangsverlof, berekend overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 3, een einde moet nemen vóór 31 juli 1961, wordt de duur van dit verlof ver-
lengd tot op die datum. 

 
 De in artikel 2 bedoelde personeelsleden wier verlof aldus wordt verlengd, genieten 

tijdens de duur dezer verlenging, het stelsel dat is ingesteld bij artikel 2 van de wet 
van 31 januari 1961 houdende sommige voorlopige maatregelen ten gunste van 
personen die een openbaar of ander ambt hebben uitgeoefend in Belgisch-Congo en 
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in Ruanda-Urundi. Voor de toepassing van deze wet wordt rekening gehouden met 
criteria betreffende het bepalen van de gezinsleden die in aanmerking komen voor 
het toekennen van de gezinsbijslag en de weddebevordering waarop de belangheb-
benden krachtens hun statuut aanspraak maken. Gedurende diezelfde periode ko-
men zij bovendien in aanmerking voor de door hun statuut inzake geneeskundige 
verzorging bepaalde voordelen ten gunste van de personeelsleden met herstelverlof 
of eindetermijn en ten gunste hunner gezinsleden. 

 
 Het voordeel bij het eerste en tweede lid van deze paragraaf voorzien, wordt voor de 

periode dat zij het voorwerp uitmaakten van een terbeschikkingstelling, niet toege-
kend aan de personeelsleden bedoeld in artikel 2 die ter beschikking werden gesteld 
tussen de datum van hun definitieve dienstneerlegging en 31 juli 1964. De loopbaan 
der belanghebbenden neemt een einde op deze laatste datum en het overgangsver-
lof of het gedeelte van dit verlof waarop ze nog aanspraak mogen maken, wordt ver-
vangen door de uitkering die bij artikel 3, achtste lid, voorzien wordt. 

 
 § 2. De verlenging van het overgangsverlof, toegekend krachtens § 1 van dit artikel, 

wordt aangerekend op de periode tijdens welke de in artikel 2 bedoelde perso-
neelsleden wachtgeld en gezinsbijslag kunnen genieten krachtens artikel 9, § 1. 

 
 De tijd die nog te doen blijft om aanspraak te maken op het in artikel 9, § 2, bedoelde 

rustpensioen, wordt voor de personeelsleden die het voordeel van deze verlenging 
hebben genoten, verminderd met een termijn gelijk aan de duur van de verlenging 
van het overgangsverlof toegestaan krachtens § 1 van dit artikel. 

 
 Het bedrag van de krachtens artikel 8 verschuldigde sommen wordt verminderd met 

het bedrag van de wedden en de gezinsbijslag toegekend in toepassing van artikel 2 
van de wet van 31 januari 1961. 

 
 § 3. Onder voorbehoud van wat in § 1, tweede lid, van dit artikel is bepaald betref-

fende de voordelen toegekend tijdens de verlenging van het overgangsverlof, wordt 
deze verlenging voor de toepassing van dit hoofdstuk gelijkgesteld met het over-
gangs- of eindetermijnverlof. 

 
 De loopbaan of het mandaat van de in artikel 2 bedoelde personeelsleden neemt 

een einde bij het verstrijken van de verlenging van het overgangsverlof. 
 
 § 4. De bij artikel 2 bedoelde personeelsleden hebben het recht de eretitel van hun 

ambt te voeren. 
 
 Afdeling II 
 
Art. 25 Gewijzigd bij de wet van 22 juli 1969, art. 12. 
 
 § 1. De regelingen inzake pensioenen, renten, uitkeringen en gezinsbijslagen toege-

kend als aanvulling van het pensioen, zoals die voortvloeien uit de op 30 juni 1960 
van kracht zijnde wettelijke bepalingen welke betrekking hebben op de leden van het 
beroepspersoneel der kaders in Afrika en op hun rechtverkrijgenden, zijn van toe-
passing op de leden van dat personeel die hun dienst vóór die datum definitief heb-
ben neergelegd alsook op hun weduwe en wezen. 

 
 Die regelingen zijn eveneens van toepassing op de leden van het beroepspersoneel 

van de kaders in Afrika die hun dienst na 29 juni 1960 definitief hebben neergelegd 
om één der in artikel 2 opgesomde statutaire redenen, alsook op hun weduwe en 
wezen. De regelen welke in die regelingen voor de berekening van het pensioen van 
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de gouverneur-generaal van Belgisch-Congo zijn vastgesteld, zijn van toepassing bij 
de berekening van het pensioen van de resident-generaal van Ruanda-Urundi. 

 
 Voor die regelingen komen eveneens in aanmerking, de weduwen en wezen van de 

leden van het beroepspersoneel der kaders in Afrika die na 30 juni 1960 in dienst 
overlijden. 

 
 Het bepaalde in artikel 18, § 1, 2° van de wet van 6 maart 1925 betreffende de cu-

mulaties, in artikel 4 van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 houdende wijziging 
van het regime der rijkspersoneelsbezoldiging, alsmede in artikel 60 van de wetten 
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders gecoördineerd bij koninklijk besluit 
van 19 december 1939, is niet toepasselijk op de verlofuitkering verleend ter vervan-
ging van herstelverlof en overblijvende gedeelten van herstelverlof, waarop de in het 
tweede lid bedoelde leden van het beroepspersoneel van de kaders in Afrika krach-
tens hun statuut nog aanspraak kunnen maken. 

 
 § 2. Bij de berekening van de pensioenen, renten en uitkeringen, als bepaald in § 1, 

wordt in aanmerking genomen de laatste activiteitswedde die werd bereikt op het 
tijdstip dat de loopbaan een einde neemt, berekend overeenkomstig de op 30 juni 
1960 geldende statutaire bepalingen. Niettemin wordt op deze wedde de verminde-
ringscoëfficiënt 100/124 toegepast, wat betreft : 

 
 1° de genoemde personeelsleden, wanneer de loopbaan een einde heeft geno-

men na 31 december 1958; 
 
 2° de magistraten van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi, wanneer de loop-

baan een einde heeft genomen na 14 april 1960; 
 
 3° de officieren en onderofficieren van de Weermacht wanneer de loopbaan een 

einde heeft genomen na 29 juni 1960. 
 
 Wat betreft de in artikel 1 bedoelde personeelsleden die hun functies hebben uitge-

oefend in Ruanda-Urundi na 29 juni 1960, wordt er, voor de berekening van de laat-
ste activiteitswedde, rekening gehouden met de bepalingen van het koninklijk besluit 
van 10 mei 1962 met betrekking tot de weddebevordering van het personeel van 
Ruanda-Urundi, van het koninklijk besluit van 4 december 1962 tot aanvulling van 
het vorige en met de artikelen 10, tweede lid, en 18, tweede lid, van het koninklijk 
besluit van 7 januari 1963 tot vaststelling van de toestand van de leden van het per-
soneel in Afrika aangewezen om hun functies uit te oefenen in Rwanda of in Burundi 
in het kader van de technische hulp aan deze landen. 

 
  Met het oog op de toepassing van de bepalingen inzake gezinsbijslagen toegekend 

tegelijkertijd met het pensioen, wordt het bedrag van de aan de ambtenaren van het 
Bestuur in Afrika toegekende gezinsbijslagen bepaald door de op 31 december 1958 
van kracht zijnde statutaire bepalingen. 

 
 De duur van de na 30 juni 1960 in Congo of na 1 juli 1962 in Rwanda of in Burundi 

gepresteerde dienst wordt voor de berekening der bij § 1, bedoelde pensioenen, ge-
valoriseerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, § 3, tweede lid. 

 
 Met het oog op het berekenen van het bedrag van de in § 1 bedoelde pensioenen, 

wordt er insgelijks rekening gehouden met de bepalingen van artikel 15, § 3, derde 
lid. 
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 § 3. De burgerlijke en koloniale pensioenen, waarvan de titularissen werkelijk verblijf 
houden in de grondgebieden die aan het Belgisch gezag onderworpen of aan de 
Belgische administratie toevertrouwd waren, zijn onderworpen aan het mobiliteits-
stelsel, bedoeld in artikel 3 van het decreet van 12 maart 1954. 

 
 Wat de pensioenen betreft die vóór 1 juli 1960 zijn ingegaan, mag evenwel het ver-

hogingspercentage van het pensioen, voortvloeiende uit de toepassing van dit mobi-
liteitsstelsel, niet lager zijn dan het percentage dat op 30 juni 1960 krachtens artikel 
4 van vorenvermeld decreet op de burgerlijke en koloniale pensioenen werd toege-
past. 

 
 § 4. De in dit artikel bedoelde leden van het beroepspersoneel van de kaders van 

Afrika zullen de voor de personeelsleden van het moederlands bestuur geldende re-
geling inzake gezinsvakantiegeld en kraamgeld genieten. 

 
 § 5. De in § 1 van dit artikel bedoelde personeelsleden die het rustpensioen beko-

men hebben na een loopbaan van ten minste vijftien jaar, verliezen het genot van 
hun pensioen gedurende de periode dat zij, door de Minister die de technische bij-
stand onder zijn bevoegdheid heeft, terug in actieve dienst zijn geroepen in een ont-
wikkelingsland. 

 
 Bij het verstrijken van die termijn van terugroeping in actieve dienst wordt hun pensi-

oen herberekend met inachtneming van deze diensttijd en volgens de modaliteiten 
bepaald in § 2 van dit artikel. 

 
Art. 26 Opgeheven bij de wet van 15 mei 1984, art. 26, 38° vanaf 1 juni 1984; blijft evenwel 

van toepassing op de pensioenen toegekend vóór 1 juni 1984. 
 
 De hieronder vastgestelde regelen moeten worden toegepast bij de berekening van 

de weduwen- en wezenpensioenen toegekend in uitvoering van het koninklijk besluit 
nr. 254 van 12 maart 1936 tot eenmaking van de pensioenregeling voor de weduwen 
en wezen van het burgerlijk personeel van de Staat en het daarmee gelijkgestelde 
personeel, en van het koninklijk besluit nr. 255 van 12 maart 1936 tot eenmaking van 
de pensioenregeling voor de weduwen en wezen van de leden die tot het leger en 
de rijkswacht behoren, wanneer het pensioenen betreft toe te kennen aan de wedu-
wen en wezen van de leden van het beroepspersoneel der kaders in Afrika, zoals 
bedoeld in artikel 1, die aanspraak kunnen maken op een weduwenrente of op een 
wezenuitkering ten laste van de Verzekeringskas van Belgisch-Congo en van Ruan-
da-Urundi : 

 
 1° De diensten, waarvoor een bijdrage werd geïnd ten bate van de Verzekerings-

kas van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi, worden eventueel in aanmer-
king genomen om een dienstjaar te voltooien zoals bepaald in het eerste lid 
van de artikelen 1 en 4, om vijftien dienstjaren te voltooien zoals bepaald in § 2 
van artikel 2, of nog om twintig dienstjaren te voltooien zoals bepaald in het 
eerste lid van artikel 1 en in het vijfde lid van artikel 4 van het koninklijk besluit 
nr. 254 van 12 maart 1936, evenals het bezoldigingsjaar bedoeld in het eerste 
lid van de artikelen 1 en 4 en de duur van twintig dienstjaren bedoeld in het 
tweede lid van artikel 1, 1°, en in het vierde lid van artikel 4 van het koninklijk 
besluit nr. 255 van 12 maart 1936. 

 
 2° Het bedrag van 30 pct. voor de eerste twintig jaren of voor alle jaren indien het 

totaal ervan lager ligt dan twintig, bepaald in het eerste lid van artikel 8 van de 
koninklijke besluiten nrs. 254 en 255 van 12 maart 1936, en van artikel 118 van 
de wet van 14 februari 1961, wordt vervangen door 1,5 pct. per jaar en dat van 
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33 pct. bepaald in het tweede lid van hetzelfde artikel van het koninklijk besluit 
nr. 254 wordt vervangen door 1,65 pct. per jaar. 

 
  Het in § 2 van artikel 8 van het koninklijk besluit nr. 255 bepaalde bedrag van 

43 pct. voor de 33 eerste jaren of voor alle jaren indien het totaal ervan lager 
ligt dan 33, wordt vervangen door 1,5 pct. per jaar voor de eerste twintig jaren 
en door 1 pct. voor elk bijkomend jaar, zonder dat het aldus vastgestelde pen-
sioen lager mag liggen dan 43 pct. van de basiswedde, verminderd met 43,33 
pct. per jaar dienst rechtgevend op de effectieve toekenning van een wedu-
wenrente ten laste van de Verzekeringskas van Belgisch-Congo en van Ruan-
da-Urundi. 

 
 3° Het in artikel 14, § 1, van dezelfde koninklijke besluiten bepaalde minimum van 

30 pct., wordt verminderd met 1,5 pct. per jaar dienst dat aanleiding geeft tot 
de werkelijke toekenning van een weduwenrente ten laste van de Verzeke-
ringskas van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi. 

 
  Voor de toepassing van deze vermindering en van deze bedoeld in het laatste 

lid van 2°, wordt het in de artikelen 10, § 1, en 23, § 1, van het decreet van 28 
juni 1957, houdende het statuut van de Verzekeringskas van Belgisch-Congo 
en van Ruanda-Urundi, geacht met zeventien jaren koloniale dienst overeen te 
stemmen. 

 
  De toepassing van de in het eerste lid bedoelde vermindering mag niet tot ge-

volg hebben het bedrag van de gecumuleerde achterstallen van het pensioen 
en van de weduwenrente of van de wezenuitkering ten laste van de Verzeke-
ringskas van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi te verminderen tot bene-
den het bedrag van de achterstallen slaande op een op het minimum van 30 
pct. vastgesteld pensioen. 

 
 4° De verhoging van het weduwenpensioen wegens kinderlast en het wezenpen-

sioen toegekend in uitvoering van de koninklijke besluiten nrs. 254 en 255 van 
12 maart 1936, zijn slechts verschuldigd in zover ze meer bedragen dan de 
wezenuitkeringen bepaald in het decreet van 28 juni 1957 houdende het sta-
tuut van de Verzekeringskas van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi. 

 
 De overlevingspensioenen die ingaan tussen 1 juli 1960 en 31 juli 1961 worden be-

rekend overeenkomstig de wetsbepalingen die op 30 juni 1960 van kracht wa-
ren; zij worden met ingang van 1 september 1961 op de hiervoren bepaalde 
grondslagen herzien. 

 
Art. 27 Gewijzigd bij de wet van 22 juli 1969, art. 14. 
 
 § 1. De toepassing van het bepaalde in afdeling I wordt opgeschort wat betreft de 

leden van het beroepspersoneel die hun diensten niet definitief gestaakt hebben en 
de in artikel 2 bedoelde leden die opnieuw in dienst geroepen werden bij toepassing 
van het bepaalde in artikel 3, vijfde lid, of 13, § 1, wanneer de betrokkenen erkend, 
aangeduid of benoemd zijn door de bevoegde Minister om hun diensten te vervullen 
bij de technische samenwerking in de ontwikkelingslanden. 

 
 Die opschorting neemt een aanvang op de datum dat de erkenning, de aanduiding of 

de benoeming uitwerking heeft en duurt voort gedurende de periode tijdens welke zij 
hun diensten vervullen ingevolge deze erkenning, aanduiding of benoeming, evenals 
gedurende de periode tijdens welke zij ter beschikking blijven of van de verloven die 
er op volgen. 
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 § 2. De toepassing van de bepalingen van de statuten die van toepassing zijn op de 

leden van het beroepspersoneel die hun diensten niet voorgoed gestaakt hebben, 
evenals op de leden van het beroepspersoneel bedoeld in artikel 2, die opnieuw in 
dienst geroepen werden bij toepassing van het bepaalde in artikel 3, vijfde lid, of 13, 
§ 1, wordt opgeschort wanneer de betrokkenen erkend, aangeduid of benoemd zijn 
door de bevoegde Minister om hun diensten te vervullen bij de technische samen-
werking in de ontwikkelingslanden. 

 
 Die opschorting neemt een aanvang op de datum waarop de erkenning, de aandui-

ding of de benoeming uitwerking heeft en duurt voort gedurende de periode tijdens 
welke zij hun diensten vervullen ingevolge deze erkenning, aanduiding of benoe-
ming, evenals gedurende de periode tijdens welke zij ter beschikking blijven of van 
de verloven die er op volgen. 

 
 Niettemin, gedurende de periode bepaald in voorgaand lid, blijven de betrokkenen 

onderworpen aan de wettelijke bepalingen houdende het statuut van de Verzeke-
ringskas van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi, zoals zij van kracht waren op 
30 juni 1960, alsmede aan het verzekeringsstelsel tegen risico's van ongevallen op-
gelopen buiten de dienst, waarin is voorzien door het decreet van 28 juni 1957. 

 
 De bijdrage in te houden op de wedde van de betrokkenen met het oog op de sa-

menstelling van de weduwenrente evenals de persoonlijke bijdrage waarin is voor-
zien bij het decreet van 28 juni 1957 worden ingehouden op de bedragen die zouden 
toegekend worden aan de betrokkenen om reden van technische samenwerking. 

 
 De wedde die tot basis dient bij de berekening van het bedrag van de inhouding en 

van de bijdrage bepaald in voorgaand lid is de bruto-activiteitswedde door de betrok-
kenen verworven op de datum van hun erkenning, aanduiding of benoeming. 

 
 De bijdrage gelijk aan de persoonlijke bijdrage bestemd voor de financiering van de 

verzekeringsregeling tegen de risico's van ongevallen opgelopen buiten de dienst en 
bij toepassing van het decreet van 28 juni 1957 door de Koloniale Schatkist gedra-
gen, wordt door de Belgische Schatkist ten laste genomen. 

 
 Wanneer de betrokkenen geen enkele bezoldiging of vergoeding genieten ten laste 

van de Belgische Schatkist neemt deze laatste, buiten de bijdrage bepaald in het 
voorgaande lid, de tegenwaarde ten laste van de bedragen die de inhoudingen en 
de persoonlijke bijdragen vertegenwoordigen waarvan sprake in leden 3 tot 5 van 
deze paragraaf. 

 
 Gedurende de tijdspanne dat zij weder in dienst geroepen werden, worden de leden 

van het personeel bedoeld in artikel 25, § 5, eveneens onderworpen aan het bepaal-
de in de vijf voorgaande leden. 

 
 § 3. Van de dag af dat de opschorting van de bepalingen van de statuten die op hen 

toepasselijk zijn ten einde is, zijn deze bepalingen opnieuw toepasselijk op de leden 
van het personeel in § 2, eerste lid. 

 
 Hun activiteitswedde wordt herberekend alsof de in hun statuut bepaalde regelen 

inzake weddeverhoging op hen werden toegepast gedurende de periode tijdens wel-
ke de toepassing van dit statuut werd opgeschort. 

 
 De dienstperiodes volbracht onder het stelsel van de erkenning, de aanduiding of de 

benoeming, worden beschouwd als werkelijke dienstperiodes volbracht overeen-
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komstig de bepalingen van hun op 30 juni 1960 van kracht zijnde statuut, zowel voor 
de toepassing van deze bepalingen als voor het toekennen van de in afdeling I be-
doelde voordelen of het genot van de regeling inzake pensioenen, renten en uitke-
ringen waarvan sprake in artikel 25. 

 
 De tijd gedurende welke de betrokkenen niet in dienst zijn geweest tijdens hun er-

kenning, hun aanduiding of hun benoeming, evenals de periode tijdens welke zij ter 
beschikking blijven of met verlof zijn bij het einde van een diensttermijn, worden 
aangerekend als herstelverlof of verlof wegens termijneinde in de zin van hun statuut 
of, indien dit in dergelijke verloven niet voorziet als dienstonderbreking begrepen in 
hun loopbaan met behoud van de rechten op weddeverhoging. 

 
 § 4. De bepalingen van afdeling I worden opnieuw van toepassing op de leden van 

het personeel bedoeld in § 2, eerste lid, vanaf de dag dat de opschorting van die be-
palingen waarvan sprake in § 1, een einde neemt. 

 
 Wat de leden van dit personeel betreft die weder in dienst geroepen werden op basis 

van de bepalingen van artikel 13, § 1, worden de voordelen waarop zij aanspraak 
kunnen maken krachtens de bepalingen van afdeling I herberekend zoals dit voor-
geschreven wordt in voornoemd artikel 13, § 1. 

 
 Niettemin worden de bepalingen van deze afdeling niet toegepast op de beambten 

bedoeld in § 2, eerste lid, indien aan hun loopbaan een einde wordt gemaakt we-
gens een van de in artikel 2 opgesomde statutaire oorzaken, hetzij bij afloop van hun 
erkenning, aanduiding of benoeming, hetzij bij het verstrijken van de periode tijdens 
welke zij ter beschikking blijven of van het herstelverlof of van het verlof wegens 
termijneinde dat erop volgt. 

 
 § 5. Voor de toepassing van de bepalingen van afdeling I bepaalt de Koning op wel-

ke wijze de datum wordt vastgesteld waarop de leden van het personeel bedoeld bij 
§ 2, lid 1, worden beschouwd als hebbende hun diensten voorgoed gestaakt. Hij be-
paalt de modaliteiten voor de toepassing van dit artikel. 

 
Art. 28 Gewijzigd bij de wetten van 22 juli 1969, art. 15 en 22 december 1977, art. 137 (7
 

). 

 § 1. Voor de toepassing van artikel 60 van de wetten betreffende gezinsbijslag voor 
werknemers, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 19 december 1939, als-
mede van de wetten en verordeningen welke naar die bepaling verwijzen zijn de ge-
zinsvergoedingen of gezinsbijslag wegens kinderlast toegekend aan de begunstig-
den van dit hoofdstuk ter aanvulling hetzij van een wedde verbonden aan het in arti-
kel 3 bedoelde overgangsverlof, hetzij van het in artikel 9, § 1, bepaalde wachtgeld, 
hetzij van een pensioen verleend aan de leden van het beroepspersoneel van de 
kaders van Afrika overeenkomstig de decreten van kracht op 30 juni 1960, begrepen 
in "de gezinsbijslag verschuldigd krachtens andere wettelijke of verordenende bepa-
lingen" bedoeld in artikel 60, eerste lid, van voornoemd koninklijk besluit van 19 de-
cember 1939. 

 
 § 2. Onverminderd de bepalingen van artikel 17, § 1, zijn de artikelen 1409, 1411 en 

1412 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing wat betreft de wedden van het 
overgangsverlof, de uitkeringen die dat verlof geheel of ten dele vervangen, de 
wachtgelden en de degressieve compensatie- en wederaanpassingsvergoedingen 
waarin dit hoofdstuk voorziet. 

 
 Onverminderd de bepalingen van artikel 17, § 1, zijn de artikelen 1410 tot 1412 van 

het Gerechtelijk Wetboek van toepassing wat betreft de pensioenen en de uitkerin-
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gen die geheel of ten dele de pensioenen vervangen, verleend overeenkomstig de 
bepalingen van dit hoofdstuk.  

 
 § 3. De gezinsbijslagen die gedurende het overgangsverlof of samen met het wacht-

geld verschuldigd zijn, kunnen, in de door de Koning te bepalen voorwaarden, recht-
streeks aan de echtgenote of de persoon die met de bewaking der kinderen belast 
is, worden toegestaan. 

 
 § 4. Onder de toepassing van § 1 valt niet de gezinsbijslag toegekend samen met 

een vóór 30 juni 1960 verleend invaliditeitspensioen, voor zover  dit pensioen gelijk 
is aan of geringer dan het pensioen waarvan het bedrag is vastgesteld bij de artike-
len 5 en 8 van het decreet van 27 juni 1955 op de herwaardering en de mobiliteit van 
de burgerlijke en koloniale pensioenen. 

 
Art. 29 Vervangen door de wet van 20 juli 1971, enig artikel. 
 
 De Staat waarborgt de wedden, gezinsbijslagen, eindeloopbaan vergoedingen en 

vergoedingen wegens overlijden, welke vóór 30 juni 1960 verschuldigd zijn aan de in 
artikel 1 bedoelde leden van het beroepspersoneel van de kaders in Afrika, krach-
tens de wettelijke of verordenende bepalingen, welke hun administratieve toestand 
regelen, of aan hun rechthebbenden. 

 
 De Staat waarborgt eveneens de vergoedingen wegens overlijden welke na 30 juni 

1960 zijn verschuldigd aan de personen bedoeld in het vorenstaande lid, volgens de 
in dat lid vastgestelde bepalingen, behalve wanneer het overlijden aanleiding geeft 
tot een vergoedingspensioen met toepassing van de wet van 6 augustus 1962 waar-
bij de toepassing van de wetten op de vergoedingspensioenen wordt uitgebreid tot 
de gevolgen van sommige schadelijke feiten die zich hebben voorgedaan op het 
grondgebied van de Republiek Congo (Leopoldstad), van Rwanda en van Burundi.  

 
 Voor de toepassing van het eerste lid wordt de datum van 30 juni 1960 vervangen 

door de datum van 1 juli 1962, wat het in Ruanda-Urundi in dienst zijnde personeel 
betreft. 

 
Art. 30 De in artikel 2 bedoelde leden van het beroepspersoneel van de kaders in Afrika die 

tot de actieve kaders van het moederlandse leger behoren of hebben behoord en 
die, overeenkomstig het decreet van 4 april 1955, de voorkeur hebben gegeven aan 
de pensioenregeling, kunnen, op hun verzoek, bekomen dat de bedragen overeen-
stemmende met het gedeelte van de door hen terugbetaalde bijzondere uitkeringen 
voor de periode welke 1 januari 1955 voorafgaat, hun opnieuw worden gestort. 

 
 Indien de belanghebbenden van dit recht geen gebruik maken, worden de bedragen 

overeenstemmende met het gedeelte van de door hen nog terug te betalen bijzonde-
re uitkeringen afgetrokken van de in toepassing van de artikelen 9, § 2, 10 en 12, § 
2, als pensioen of vergoeding verschuldigde bedragen. 

 
 Indien de belanghebbenden van dit recht gebruik maken, worden het decreet van 12 

februari 1937 en de decreten uitgevaardigd ter aanvulling daarvan, zoals zij van 
kracht waren op 30 juni 1960, tot 1 januari 1955 op hen toegepast. 

 
 Zij behouden het recht op het pensioen onder de bij de artikelen 9, § 2, of 10 vastge-

stelde voorwaarden voor de diensten die na 1 januari 1955 werden verstrekt.  
 
 In dit geval wordt het pensioen berekend op grond van de totale duur van de dien-

sten, maar het aldus bekomen bedrag wordt vermenigvuldigd met een breuk waar-
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van de teller de duur van de na 1 januari 1955 volbrachte diensten vertegenwoordigt, 
en de noemer de totale duur der diensten. 

 
 De toepassingsmodaliteiten van dit artikel worden door de Koning geregeld. 
  
Art. 30bis Ingevoegd bij de wet van 20 april 1965, art. 1 (8
 

). 

 De leden van het bij het artikel 1 bedoelde personeel, toegelaten tot het voordeel 
van een rust- of invaliditeitspensioen,bekomen, op hun verzoek, van de eerste dag 
af van de maand die volgt op de datum waarop zij de leeftijd van 60 jaar hebben be-
reikt, de herziening van hun pensioen rekening houdend met de diensten volbracht 
gedurende de oorlog 1914-1918, gedurende de oorlog 1940-1945 en gedurende de 
veldtocht in Korea, zoals zij bepaald worden door de wet van 24 april 1958. 

 
 Deze diensten worden gerekend voor de helft van hun duur indien zij verstrekt wer-

den vóór de loopbaan in Afrika, of voor een vierde indien zij reeds in het pensioen 
werden aangerekend als koloniale diensten. 

 
 Wanneer de belanghebbenden gebruik maken van de bij dit artikel bedoelde moge-

lijkheid, zijn de in aanmerking genomen oorlogsdiensten, niettegenstaande iedere 
andere wettelijke of reglementaire bepaling, niet meer vatbaar om in aanmerking te 
worden genomen voor de berekening van het bedrag van het moederlandse rust-
pensioen. 

 
 
                                                 
1  De andere bepalingen hebben geen betrekking op de pensioenen. 
2  Art. 11, 2de en 3de lid treden in werking op 1 januari 1978. 
3  zie de K.B.'s van 28 december 1961 (B.S. 17 januari 1962) en 23 oktober 1964 (B.S. 28 oktober). 
4  Zie het K.B. van 13 oktober 1965 (B.S. 10 november). 
5  Het vijfde lid van artikel 12, § 3 is opgeheven bij de wet van 15 mei 1984, art. 81 (met uitwerking op 1 

januari 1983). 
6  Zie K.B. van 5 april 1967 (B.S. 7 juni). 
7  Met inwerkingtreding op 1 januari 1978. 
8  Met uitwerking op 30 juni 1960. 
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Koninklijk besluit van 12 januari 1973 (coördinatiebesluit) 
(Staatsblad 21 maart) 
 
tot aanpassing van de wet van 23 december 1946 houdende instelling van een Raad van State 
aan de wetgeving betreffende het gebruik van de talen in bestuurszaken, en tot coördinatie van 
de wetten op de Raad van State. 
 
Gewijzigd bij  : de wetten van 19 december 1974 (Staatsbl. 24 december), 9 augustus 1980 
(Staatsbl. 15 augustus), 6 mei 1982 (Staatsbl. 18 mei), 28 juni 1983 (Staatsbl. 8 juli), 16 juni 
1989 (Staatsbl. 17 juni), 17 oktober 1990 (Staatsbl. 13 november) en 24 maart 1994 (Staatsbl. 
17 mei). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 GECOORDINEERDE WETTEN OP DE RAAD VAN STATE 
 
 TITEL VII. INRICHTING VAN DE RAAD VAN STATE 
 
 HOOFDSTUK VII. Bezoldigingen en pensioenen 
 
Art. 104 Vervangen door de wet van 17 oktober 1990, art. 13. 
 
 De leden van de Raad van State, van het auditoraat en van het coördinatiebureau, 

alsmede de hoofdgriffier worden in ruste gesteld wanneer zij wegens zware en blij-
vende gebrekkigheid niet meer in staat zijn hun ambt naar behoren te vervullen of 
wanneer zij de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt. 

 
Art. 105 Gewijzigd bij de wet van 17 oktober 1990, art. 14. 
 
 De artikelen 391, 392, 393, 395, 396 en 397 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van 

toepassing op de leden van de Raad van State, van het auditoraat en van het coör-
dinatiebureau alsmede op de hoofdgriffier. 

 
Art. 106 § 1. De griffiers en de leden van het administratief personeel worden in ruste gesteld 

wanneer zij wegens zware en blijvende gebrekkigheid niet meer in staat zijn hun 
ambt naar behoren te vervullen of wanneer zij 65 jaar oud zijn. 

 
 De algemene wet op de burgerlijke pensioenen is op hen toepasselijk. 
 
 § 2. De griffiers en de leden van het administratief personeel die bij het bereiken van 

de leeftijd van volle 65 jaar niet de wettelijke voorwaarden inzake dienst vervullen 
om een rustpensioen te verkrijgen, worden in disponibiliteit geplaatst volgens de re-
gelen die voor het rijkspersoneel gelden. 

 
 Zij die geen tien jaar dienst tellen, worden echter in dienst gehouden, tot zij de wette-

lijke minimumdiensttijd hebben. 
 
 § 3. De griffiers en de leden van het administratief personeel kunnen, op voorstel 

van de Raad van State bij uitzondering in dienst worden gehouden boven de in § 1 
gestelde grens, ingeval de Raad van State bij hun verdere medewerking bijzonder 
belang heeft en zij, als zij in ruste werden gesteld, zouden moeten vervangen wor-
den. 
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 De Koning beslist over het in dienst houden van griffiers, op advies van de in Raad 
vergaderde Ministers. Hij machtigt in dezelfde vorm tot het in dienst houden van le-
den van het administratief personeel. 

 
 De indiensthouding geldt slechts voor één jaar; zij kan worden vernieuwd. 
 
 HOOFDSTUK VIII. Onverenigbaarheden en tucht 
 
Art. 112 De ambtsdragers bij de Raad van State kunnen, op het advies als bedoeld in artikel 

107, derde lid, door de Koning worden gemachtigd om een opdracht te vervullen of 
een ambt uit te oefenen bij supranationale, internationale of vreemde instellingen. 

 
 Ingeval de hun aldus toegewezen taak hen in de onmogelijkheid stelt hun ambt bij 

de Raad van State uit te oefenen, worden zij buiten kader gesteld. 
 
 ...... 
 
 De personen bedoeld in het tweede lid mogen de duur van hun opdracht doen gel-

den voor de berekening van hun pensioen, voor zover deze niet reeds voor die be-
rekening in aanmerking is genomen. Het aldus berekend pensioen wordt verminderd 
met het netto-bedrag van het pensioen dat aan de betrokkene uit hoofde van zijn 
opdracht wordt toegekend door de buitenlandse regering, het buitenlands bestuur of 
de supranationale of internationale instelling waarbij hij ze heeft vervuld. Die vermin-
dering wordt slechts toegepast op de pensioenverhoging voortvloeiend uit de tenlas-
teneming door de Schatkist van de duur van die opdracht. 

 
 ...... 
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Koninklijk besluit van 7 augustus 1987 (coördinatiebesluit)  
(Staatsblad 7 oktober) 
 
houdende coördinatie van de wet op de ziekenhuizen. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen (Staatsbl. 
1 augustus). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 Wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. 
 
 ...... 
 
 TITEL IV. SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE HET HET BEHEER 

VAN DE ZIEKENHUIZEN EN HET STATUUT VAN DE ZIEKENHUISGE-
NEESHEER 

 
 ...... 
 
 HOOFDSTUK IIIbis. Pensioen voor geneesheren in  verplegingsinstellin-

gen die tot de openbare sector behoren (Ingevoegd bij de wet van 20 juli 
1991 houdende sociale en diverse bepalingen, art. 62) 

 
Art. 142bis § 1. De geneesheren van de ziekenhuizen die door een publiekrechtelijk 

rechtspersoon worden beheerd kunnen aanspraak maken op een rustpensioen 
ten laste van de Schatkist of op een rustpensioen toegekend krachtens hoofd-
stuk VI van de nieuwe gemeentewet, voor zover de volgende voorwaarden zijn 
vervuld : 

 
 1° door de bevoegde overheid statutair benoemd zijn bij een akte waaruit de 

voorwaarden van bezoldiging, geldelijke anciënniteit en desgevallend 
verhoging in graad blijken; 

 
 2° ten laste van het ziekenhuis recht gehad hebben ofwel op een forfaitaire 

vergoeding bestaande uit een wedde ofwel op een vaste vergoeding, zo-
als voorzien in artikel 132, § 1, 4° en 5°, van deze wet. 

 
 § 2. Voor de in de schoot van de onder § 1 bedoelde instellingen gepresteerde 

diensten, worden enkel de jaren gedurende welke die geneesheren werden 
bezoldigd volgens de modaliteiten voorzien onder 2° van § 1, in aanmerking 
genomen voor de berekening van het pensioen, welke ook de instelling weze 
die belast is met de betaling van het pensioen. Indien zij werden bezoldigd vol-
gens het systeem voorzien in voormeld artikel 132, § 1, 5°, wordt bovendien 
enkel de vaste vergoeding in aanmerking genomen. 

 
 § 3. De geneesheren bedoeld in § 1 die vóór het van kracht worden van dit 

artikel bezoldigd werden volgens één der systemen voorzien bij artikel 132, § 
1, 1°, 2° en 3°, van deze wet en die voor hun activiteiten in het ziekenhuis uit-
sluitend bijdragen hebben betaald in het sociale  zekerheidsstelsel der zelf-
standigen, worden geacht enkel aan het laatstgenoemde stelsel wettelijk on-
derworpen te zijn geweest. 
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 Deze bepaling is evenwel niet van toepassing op de geneesheren die hun acti-
viteit voltijds hebben uitgeoefend in de schoot van het ziekenhuis en die voor 
deze activiteit niet rechtstreeks honoraria ontvangen hebben. 

 
 § 4. De Koning bepaalt, bij in Ministerraad overlegd besluit, de uitvoeringsmo-

daliteiten van de §§ 2 en 3.  
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Koninklijk besluit van 24 juni 1988 (1
(Staatsblad 3 september - erratum 8 juni 1990) 

) (coördinatiebesluit)  

 
tot codificatie van de gemeentewet onder het opschrift "Nieuwe gemeentewet". 
 
Gewijzigd bij : o.a. de programmawet van 6 juli 1989 (Staatsbl. 8 juli), het K.B. van 8 maart 
1990 (Staatsbl. 13 april), de wetten van 21 maart 1991 (Staatsbl. 13 april) en 30 december 
1992 (Staatsbl. 9 januari 1993), de gewone wet van 16 juli 1993 (Staatsbl. 20 juli) en de wetten 
van 21 december 1994 (Staatsbl. 23 december, errata Staatsbl. 30 juni en 26 september 1995), 
22 februari 1998 (Staatsbl. 3 maart - eerste uitgave), 7 december 1998 (Staatsbl. 5 januari 
1999), 25 januari 1999 (Staatsbl. 6 februari), 4 mei 1999 (Staatsbl. 12 juni), 30 maart 2001 
(Staatsbl. 18 april), 6 mei 2002 (Staatsbl. 30 mei - tweede uitgave), 3 februari 2003 (Staatsbl. 
13 maart - eerste uitgave), 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart), 25 april 2007 (Staatsbl. 11 mei), 22 december 2008 (Staatsbl. 
29 december) en 24 oktober 2011 (Staatsbl. 3 november). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 De hierna genoemde bepalingen, met de wijzigingen die ze hebben onder-

gaan, worden gecodificeerd volgens de bij dit besluit gevoegde tekst, onder het 
opschrift "Nieuwe gemeentewet" : 

 
 6° de artikelen 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 10bis, artikel 11 in zover het van toepas-

sing is op de brigadecommissarissen, en artikel 12 van de wet van 25 
april 1933 omtrent de pensioenregeling van het gemeentepersoneel, ge-
wijzigd bij de wetten van 20 mei 1949 en 5 juli 1968, bij het koninklijk be-
sluit nr. 491 van 31 december 1986 en bij het koninklijk besluit nr. 520 
van 31 maart 1987; 

 
Art. 2 De gecodificeerde teksten zullen als opschrift hebben "Nieuwe gemeentewet". 
 
 TITEL I. HET GEMEENTEBESTUUR 
 
 TITEL II. BEVOEGDHEDEN 
 
 HOOFDSTUK V. De ontvanger 
 
 Afdeling II. Bepalingen betreffende de gewestelijke ontvanger 
 
Art. 140 Gewijzigd bij de wetten van 21 december 1994, art. 152, 1° en 2°, 25 januari 

1999, art. 151 en 152 en 4 mei 1999, art. 18. 
 
 De wedde, vermeerderd met de werkgeversbijdragen voor de pensioenen, be-

stemd voor het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de bij de Rijksdienst 
voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten 
aangesloten besturen, evenals de bijdragen en alle kosten van de gewestelijke 
ontvanger, met inbegrip van de kosten voor de aanwerving, worden gedragen 
door alle besturen van éénzelfde provincie, die door een gewestelijke ontvan-
ger bediend worden. 

 
 Deze uitgaven worden door de provinciegouverneur omgeslagen op de door de 

Koning vastgestelde grondslagen. 
 
 Deze worden vereffend door de Staat, die door eventuele bemiddeling van een 

financiële instelling die, naargelang van het geval, voldoet aan het voorschrift 
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van de artikelen 7, 65 en 66 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van 
en het toezicht op de kredietinstellingen, de bijdrage van iedere gemeente zal 
inhouden op alle ontvangsten door de Staat voor haar rekening gedaan. 

 
 Voor de bijdrage in de wedde gebeurt die inhouding bij wijze van maandelijkse 

voorschotten, op de door de Koning bepaalde wijze. 
 
 De verschuldigde werkgevers- en werknemersbijdragen, bestemd voor de fi-

nanciering van de pensioenen, worden door de Staat aan de Rijksdienst voor 
sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten gestort 
via de dienst die instaat voor de betaling van de wedden, in de loop van de 
maand van de betaling. 

 
 De uitgaven, uitsluitend voor rekening van een bepaalde gemeente gedaan, 

komen evenwel ten laste van deze gemeente. 
 
 TITEL III. HET PERSONEEL 
 
 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen 
 
Art. 143 Gewijzigd bij de wet van 21 maart 1991, art. 1 en de gewone wet van 16 juli 

1993, art. 291. 
 
 De hoofdstukken II tot IV en hoofdstuk VI van deze titel zijn toepasselijk op het 

personeel bedoeld in artikel 17 van de Grondwet, in zover de wetten, de decre-
ten, de verordeningen en de besluiten op het onderwijs hiervan niet afwijken. 

 
 ... 
 
 HOOFDSTUK VI. Pensioenen 
 
Art. 156 (2) Aangevuld bij de wet van 7 december 1998, art. 205 (3) en gewijzigd bij de 

wetten van 25 januari 1999, art. 240 (4), 30 maart 2001, art. 9, 1° en 2° (5

 

) en 
3 februari 2003, art. 59. 

 De gemeenten zijn gehouden aan de leden van hun personeel die vast be-
noemd zijn, en aan hun rechthebbenden, een pensioen te verzekeren bere-
kend volgens de regelen die op de ambtenaren en beambten van het hoofdbe-
stuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken alsmede op hun rechtheb-
benden worden toegepast. 

 
 Het pensioen wordt berekend op basis van de referentiewedde bepaald in arti-

kel 8, § 1, tweede lid, van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke 
en kerkelijke pensioenen. (6

 
) 

 Worden in aanmerking genomen ten belope van 1/50 per jaar dienst van deze 
referentiewedde, de diensten die betrokkene gepresteerd heeft : 

 
 1° als lid van het gemeentelijk politiekorps in de hoedanigheid van politie-

ambtenaar bevoegd voor de uitoefening van opdrachten van gerechtelijke 
of bestuurlijke politie of als hulpagent van politie; 

 
 2° als lid van het operationeel korps van een brandweer dat rechtstreeks 

deelneemt aan de brandbestrijding. (6) (7
 

) 
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 Voor de leden van de politie die, overeenkomstig artikel 238 van de wet van 7 
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructu-
reerd op twee niveaus, met verlof voorafgaand aan de pensionering zijn ge-
gaan, wordt de verhoging van het pensioen waarin het derde lid voorziet, 
slechts toegestaan voor het gedeelte van het pensioen dat overeenstemt met 
de periode die voorafgaat aan het verlof voorafgaand aan de pensionering. 

 
Art. 157 (8

 

) De nieuwe gemeenten tot stand gekomen ingevolge samenvoeging  of aan-
hechting krachtens het koninklijk besluit van 17 september 1975 houdende 
samenvoeging van gemeenten en wijziging van hun grenzen, bekrachtigd door 
de wet van 30 december 1975, zijn ertoe gehouden aan hun personeelsleden 
die in vast verband aangeworven en benoemd worden vanaf de datum van de 
installatie van de nieuwe gemeenteraad en aan hun rechtverkrijgenden een 
pensioen te verlenen vastgesteld en berekend overeenkomstig de bepalingen 
van dit hoofdstuk, met uitsluiting van welke gemeentelijke pensioenreglemente-
ring ook. 

Art. 158 (9 3) Aangevuld bij de wet van 7 december 1998, art. 206 ( ). 
 
 De gemeenteambtenaren worden op pensioen gesteld op de leeftijd bepaald 

bij de algemene reglementen, met dien verstande dat deze leeftijd ten minste 
zestig en ten hoogste vijfenzestig jaar moet bedragen. 

 
 Dezelfde maximumleeftijd geldt niettegenstaande alle andersluidende wettelij-

ke en reglementaire bepalingen inzake pensioenregeling voor het personeel 
dat aan dit hoofdstuk is onderworpen, behalve voor de personeelsleden be-
doeld in artikel 238 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, waarvoor die 
maximumleeftijd wordt vastgesteld op 4 jaar na de leeftijd waarop hun het ver-
lof voorafgaand aan de pensionering is toegekend, zonder dat ze evenwel ou-
der mogen zijn dan 60 jaar. 

 
Art. 159 (10

 

) Wegens ziekte of gebrekkelijkheid, worden de gemeenteambtenaren  onder 
dezelfde voorwaarden op pensioen gesteld als de ambtenaren van het hoofd-
bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt. 

Art. 160 (11

 

) In geval van vaste benoeming, worden de civiele diensten als  tijdelijk beambte 
bewezen, aan de gemeenten, aan de instellingen die er van afhangen, aan de 
verenigingen van gemeenten, alsmede de diensten bewezen door de brigade-
commissarissen en de gewestelijke ontvangers, in aanmerking genomen om 
de rechten op het pensioen van de belanghebbenden en van hun rechtheb-
benden vast te stellen. 

Art. 161 Gewijzigd bij de programmawet van 6 juli 1989, art. 8, het  K.B. van 8 maart 
1990, art. 1 en de wetten van 22 februari 1998, art. 157, 25 januari 1999, art. 
153 en 154, 12 januari 2006, art. 46 en 67 en 25 april 2007, art. 19 en opgehe-
ven bij de wet van 24 oktober 2011, art. 54. 

 
Art. 161bis Ingevoegd bij de wet van 30 december 1992, art. 75 (12

 

), gewijzigd bij de wet-
ten van 12 januari 2006, art. 67, 25 april 2007, art. 20 en vervangen bij de wet 
van  22 december 2008, art. 58 en opgeheven bij de wet van 24 oktober 2011, 
art. 54. 
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Art. 161ter Ingevoegd bij de wet van 30 december 1992, art. 76 (12) en gewijzigd bij de 
wetten van 22 februari 1998, art. 164 en 12 januari 2006, art. 67 en opgeheven 
bij de wet van 24 oktober 2011, art. 54. 

 
Art. 161quater Ingevoegd bij de wet van 6 mei 2002, art. 33 (13

 

) en aangevuld bij de wet van 
22 december 2008, art. 59 en opgeheven bij de wet van 24 oktober 2011, 
art. 54. 

Art. 162 Opgeheven bij de wet van 24 oktober 2011, art. 54 
 
Art. 163 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67 en opgeheven bij de wet van 

24 oktober 2011, art. 54. 
 
  
 
Art. 164 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67 en opgeheven bij de wet van 

24 oktober 2011, art. 54. 
 
 
Art. 165 Opgeheven bij de wet van 24 oktober 2011, art. 54  
 
Art. 166  Opgeheven bij de wet van 24 oktober 2011, art. 54 
 
Art. 167 Opgeheven bij de wet van 24 oktober 2011, art. 54  
 
Art. 168 Opgeheven bij de wet van 24 oktober 2011, art. 54   
 
Art. 169 Opgeheven bij de wet van 24 oktober 2011, art. 54  
 
 ... 
 
 TITEL VI. BEGROTING EN REKENINGEN 
 
 ... 
 
 HOOFDSTUK V.  De gemeentebedrijven en de autonome gemeentebedrij-

ven 
 
 ... 
 
Art.263decies Ingevoegd bij de wet van 22 februari 1998, art. 160 (14
 

). 

 De bepalingen van Hoofdstuk VI van Titel III van de wet zijn van toepassing op 
de autonome gemeentebedrijven. 

 
 
 
                                                 
1  Bekrachtigd door de wet van 26 mei 1989 (B.S. 30 mei, errata B.S. 30 augustus). 
2  Art. 156 : Wet van 25 april 1933, art. 1, eerste en tweede lid, vervangen door de wet van 20 mei 

1949, art. 2, en derde lid. 
3  Met ingang van 1 januari 2001. 
4  Met uitwerking op 1 januari 1999. 
5  Met ingang van 1 april 2001. 
6  Dit lid werd vervangen bij art. 59 van de wet van 3 februari 2003 met ingang van 1 januari 2003. 
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7  Artikel 156, derde lid, van de Nieuwe gemeentewet, zoals het luidde voor zijn wijziging door de wet 

van 3 februari 2003, blijft van toepassing op de leden van de brandweerkorpsen die voor 13 maart 
2003 een verlof voorafgaand aan de pensionering hebben genoten op grond van het koninklijk besluit 
van 3 juni 1999 betreffende de invoering van de mogelijkheid van een verlof voorafgaand aan de 
pensionering voor de leden van een beroepsbrandweerkorps. (Wet 25 april 2007, art. 65). 

8  Art. 157 : Wet van 29 juni 1976, art. 37; de verwijzing naar het K.B. van 17 september 1975 is toege-
voegd; de verwijzing naar de wet van 25 april 1933 is vervangen door een verwijzing naar dit hoofd-
stuk. 

9  Art. 158 : Eerste lid : wet van 25 april 1933, art. 1, vierde lid, gewijzigd bij de wet van 29 juni 1976, 
art. 11, eerste lid. 

 Tweede lid : wet van 29 juni 1976, art. 11, tweede lid; de verwijzing naar de wet van 25 april 1933 is 
vervangen door een verwijzing naar dit hoofdstuk. 

10  Art. 159 : Wet van 25 april 1933, art. 1, vijfde lid; het woord "ze" is vervangen door de woorden "de 
gemeenteambtenaren"; de woorden "en Volksgezondheid" zijn vervangen door de woorden "en 
Openbaar Ambt". 

11  Art. 160 : Wet van 25 april 1933, art. 10bis, ingevoegd bij de wet van 20 mei 1949, art. 3, gewijzigd bij 
de wet van 5 augustus 1968, art. 37, en bij het K.B. nr. 491 van 31 december 1986, art. 9; de woor-
den "de brigadier veldwachters" zijn vervangen door de woorden "de brigadecommissarissen". 

12  Met ingang van 1 januari 1993. 
13  Met uitwerking op 1 april 2001. 
14  Met uitwerking op 18 april 1995. 
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(Staatsblad 19 april - erratum Staatsblad 20 november) 
 
houdende coördinatie van de wetten van 28 december 1984 en van 26 juni 1990 betreffende de 
afschaffing en de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdien-
sten. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 WET BETREFFENDE DE AFSCHAFFING OF DE HERSTRUCTURERING 

VAN INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT EN ANDERE OVERHEIDS-
DIENSTEN  

 
 gecoördineerd op 13 maart 1991 
 
 TITEL VI. Algemene bepalingen 
 
 ...... 
 
 HOOFDSTUK II. Bepalingen met betrekking tot de pensioenregelingen 
 
Art. 34(1
 

) Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 

 § 1. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Het bedrag van het pensioen dat zal worden toegekend aan personeelsleden 

die krachtens de artikelen 2 tot 18 worden overgedragen, evenals het bedrag 
van het pensioen van hun rechthebbenden, zal niet lager mogen zijn dan het 
pensioenbedrag dat hun zou zijn toegekend geweest overeenkomstig de wette-
lijke of reglementaire bepalingen die op hen van toepassing waren op het 
ogenblik van hun overdracht, doch rekening houdend met de wijzigingen die 
deze bepalingen nadien zouden hebben ondergaan ingevolge algemeen toe-
passelijke maatregelen voor het geheel van de instellingen behorend tot de ca-
tegorie waarvan de afgeschafte of geherstructureerde instellingen deel uit-
maakten. 

 
 De modaliteiten van tenlasteneming van de bijkomende uitgaven voortsprui-

tend uit de door het eerste lid verleende waarborg, kunnen bepaald worden 
door de Koning, op voordracht van de minister tot wiens bevoegdheid de Pen-
sioendienst voor de overheidssector behoort. 

 
 § 2. De Koning kan, bij een in ministerraad overlegd besluit, de nodige wijzigin-

gen aanbrengen in de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het 
personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun recht-
hebbenden en in de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker ver-
band tussen de onderscheiden pensioenstelsels van de openbare sector, ten 
einde de instellingen en ondernemingen die afhangen van de Gemeenschap-
pen, de Gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toe 
te laten om deel te nemen aan de pensioenregelingen ingesteld door die wet-
ten. Hij kan eveneens bij die gelegenheid voorzien in de noodzakelijk geachte 
afwijkingen op die wetsbepalingen. 
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 HOOFDSTUK III. Inwerkingtreding 
 
Art. 36(2

 

) De Koning bepaalt, bij een in ministerraad overlegd besluit, de datum waarop 
de diverse bepalingen van de artikelen 2 tot 10, 12 tot 19 en 34 in werking tre-
den. 

 
                                                 
1  Artikel 34. Wet van 28 december 1984, artikel 17; in de paragraaf 1, worden de woorden “die krach-

tens deze wet worden overgeheveld” vervangen door de woorden “die krachtens de artikelen 2 tot 18 
worden overgedragen” en de woorden “het vorige lid” vervangen door de woorden “het eerste lid”. 

2  Artikel 36. Wet van 28 december 1984, artikel 20; de woorden “van deze wet” worden vervangen 
door de woorden “van de artikelen 2 tot 10, 12 tot 19 en 34”. 
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(Staatsblad 21 augustus) 
 
houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 De hierna genoemde bepalingen, met inachtneming van de  wijzigingen  die  

ze  hebben  ondergaan,  worden gecoördineerd volgens de bij dit besluit ge-
voegde tekst : 

 
 2° de wet van 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit, gewijzigd bij de wetten 

van 8 april 1857, 20 juli 1921, 13 juli 1930, bij het koninklijk besluit nr. 34 
van 13 november 1934, bij de wetten van 14 oktober 1946, 5 maart 1952, 
28 juni 1989 en 22 november 1989; 

 
 12° de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van de schuldvorde-

ringen ten laste of ten bate van de Staat en van de Provinciën, gewijzigd 
bij de wet van 24 december 1976, in zoverre deze bepalingen van toe-
passing zijn op de Rijkscomptabiliteit; 

 
 SAMENORDENING VAN DE WETTEN OP DE RIJKSCOMPTABILITEIT 
 
 Gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1996 (Staatsbl. 28 september) en 10 juni 

1998 (Staatsbl. 17 juli). 
 
 TITEL II. DIENSTEN VAN ALGEMEEN BESTUUR VAN DE STAAT 
 
 HOOFDSTUK II. De uitvoering van de begroting 
 
 Afdeling 1. Inkomsten en Uitgaven van de begroting 
 
Art. 40 Gewijzigd bij de wet van 19 juli 1996, art. 16. 
 
 § 1. De minister van Financiën staat de betaling van een ordonnantie niet toe 

dan wanneer daartegenover een door de wet geopend krediet staat of wanneer 
zij betrekking heeft op een betaling waarvoor machtiging is verleend bij een 
besluit door de Ministerraad aangenomen krachtens artikel 44. 

 
 Geen uitgave kan gedaan worden buiten zijn tussenkomst en zonder vooraf-

gaand visum en de vereffening van het Rekenhof, behoudens de bij de wet be-
paalde uitzonderingen. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 19 juli 1996, art. 16. 
 
 In spoedeisende gevallen, wanneer de betaling niet kan uitblijven zonder dat er 

een ernstig nadeel uit voortvloeit, kan de ministerraad evenwel, op zijn eigen 
verantwoordelijkheid en met een met redenen omklede beslissing die hij tege-
lijkertijd aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Rekenhof over-
zendt, van dit Hof een voorlopig visum vorderen. 

 
 Wanneer door uitzonderlijke omstandigheden de Ministerraad niet tijdig kan 

bijeenkomen, wordt deze beslissing gezamenlijk genomen door de minister van 
Financiën en de minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft. 
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 In zodanige gevallen beperkt het Rekenhof zijn voorafgaande controle tot het 
onderzoek van de juistheid van de schuldvordering en zendt het zijn opmerkin-
gen onverwijld over aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

 
 De Ministerraad dient binnen een maand na de beslissing, de voor de regulari-

satie van de uitgave vereiste wetsontwerpen in, zodat het Rekenhof een defini-
tief visum kan verlenen. 

 
Art. 41 (1

 

) Van de vaste uitgaven, zoals ...... pensioenen, wordt het bevel tot betaling op-
gemaakt door de Minister van Financiën op verzamelstaten die hem door de 
Ministeries overgezonden worden. Deze Ministeries doen aan het Rekenhof 
het bedrag kennen van de aanrekeningen die op elk artikel van de begroting 
ten gevolge van het opmaken van die staten moeten gedaan worden, en over-
eenkomstig die mededeling boekt het Rekenhof die uitgaven. De betalingen 
worden bij dit hof verantwoord vóór het sluiten van het dienstjaar. 

 De Minister van Financiën en de Minister tot wiens bevoegdheid het Verkeer 
en de Infrastructuur behoren, worden gemachtigd door middel van voorschot-
ten te doen uitbetalen op de kas van de rekenplichtigen, onder voorbehoud van 
latere regeling en op de wijze als hierboven aangegeven : 

 
 1° ...... steungelden en vergoedingen van alle aard welke, ter aanrekening 

op hun begroting verleend zullen worden aan personeelsleden in actieve 
dienst, aan gewezen personeelsleden en aan hun gezinnen alsook aan 
getroffenen van ongevallen en hun rechtverkrijgenden; 

 
 HOOFDSTUK IX. Verjaring van de schuldvorderingen 
 
Art. 100 (2
 

) Gewijzigd bij de wet van 10 juni 1998, art. 8. 

 Verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat vervallen zijn, onverminderd 
de vervallenverklaringen ten gevolge van andere wettelijke, reglementaire of 
ter zake overeengekomen bepalingen : 

 
 1° de schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze 

bepaalde overlegging niet geschied is binnen een termijn van vijf jaar te 
rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waar-
van zij zijn ontstaan; 

 
 2° de schuldvorderingen die, hoewel ze zijn overgelegd binnen de onder 1° 

bedoelde termijn, door de ministers niet zijn geordonnanceerd binnen een 
termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar gedu-
rende hetwelk ze werden overgelegd; 

 
 3° alle andere schuldvorderingen, die niet zijn geordonnanceerd binnen een 

termijn van tien jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar van 
hun ontstaan. 

 
 Voor de schuldvorderingen die voortkomen uit vonnissen blijft evenwel de tien-

jarige (3

 

) verjaring gelden; zij dienen te worden uitbetaald door de zorg van de 
Deposito- en Consignatiekas. 

Art. 101 (4

 

) De verjaring wordt gestuit door een gerechtsdeurwaardersexploot, alsook door 
een schulderkenning van de Staat. 
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 Het instellen van een rechtsvordering schorst de verjaring totdat een definitieve 
beslissing is gewezen. 

 
Art. 102 (5

 

) Onverminderd de toepassing van andere verjaringen of vervallenverklaringen, 
vastgesteld door het bijzondere ervoor geldende recht, vervalt aan de Staat het 
tegoed, dat hij voor rekening van derden onder zich houdt en waarvoor dertig 
jaar zijn verlopen nadat de laatste verrichting met derden zich voordeed of 
zonder dat een gegrond bevonden aanvraag tot teruggave of toewijzing ervan 
of tot de betaling van de vruchten, geldig werd ingediend. 

 De sommen die de Staat onder zich houdt, doordat hij ze niet heeft kunnen 
uitkeren aan de gerechtigden, blijven onderworpen aan de verjaringstermijn die 
geldt voor de schuldvorderingen welke door middel van die sommen moeten 
worden aangezuiverd. 

 
Art. 103 (6

 

) De betaalstukken uitgegeven ter aanzuivering of terugbetaling van schuldvor-
deringen, sommen en tegoed genoemd in artikelen 100 en 102, worden waar-
deloos als de betaling ervan niet gevorderd wordt binnen een termijn van vijf 
jaar te rekenen vanaf de datum van de uitgifte ervan. 

 Het bedrag ervan vervalt voorgoed aan de Staat behoudens derdenbeslag of 
verzet; in dat geval wordt het, na het verstrijken van het vijfde jaar, te rekenen 
vanaf de datum van uitgifte van het betaalstuk, in de Deposito- en Consignatie-
kas gestort, tot behoud van de rechten van degene aan wie het toekomt. 

 
Art. 104 (7

 

) Derdenbeslag of verzet op sommen die door de Staat verschuldigd zijn of 
waarvan de betaling door hem uitgevoerd dient te worden, betekening van af-
stand of overdracht van genoemde sommen en alle andere kennisgevingen er-
toe strekkende de betaling ervan stop te zetten of toe te wijzen ten gunste van 
een hiertoe behoorlijk gerechtigde derde, moeten, op straffe van nietigheid, 
gedaan worden in handen van de minister die de uitgave aanbelangt, of van de 
daartoe gedelegeerde ambtenaar, of in spoedeisende gevallen, in handen, 
hetzij van de ambtenaar van het ministerie van Financiën, gedelegeerd voor de 
uitvoering van de postrekeningverrichtingen, hetzij van de directeur van het 
Bestuur der Postchecks. 

Art. 105 (8

 

) Een behoorlijk betekend derdenbeslag of verzet, dat betrekking heeft op som-
men, die door de Staat verschuldigd zijn of waarvan de betaling door hem dient 
te worden uitgevoerd, blijft slechts geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf 
de datum van de betekening ervan, ongeacht de overeenkomsten, proceshan-
delingen of vonnissen betreffende dat derdenbeslag of verzet. 

 Als nochtans van deze overeenkomsten, proceshandelingen of vonnissen ken-
nis wordt gegeven overeenkomstig artikel 104, blijven derdenbeslag en het 
verzet geldig gedurende dertig jaar te rekenen van de kennisgeving ervan. 

 
Art. 106 (9

 

) § 1. Inzake wedden, voorschotten daarop en vergoedingen of uitkeringen, die 
een toebehoren van de wedden vormen of ermede gelijkstaan, zijn de door de 
Staat ten onrechte uitbetaalde sommen voorgoed vervallen aan hen die ze 
hebben ontvangen, als de terugbetaling daarvan niet gevraagd is binnen een 
termijn van vijf jaar te rekenen van de eerste januari van het jaar van de beta-
ling. 
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 De in het eerste lid vastgestelde termijn wordt tot dertig jaar opgevoerd, wan-
neer de onverschuldigde sommen zijn verkregen door bedrieglijke handelingen 
dan wel door valse of bewust onvolledige verklaringen. 

 
 § 2. Om geldig te zijn moet deze vraag tot terugbetaling ter kennis van de 

schuldenaar gebracht worden bij een ter post aangetekend schrijven met ver-
melding van : 

 
 1° het totale bedrag van de teruggevraagde som met, per jaar, de opgave 

van de ten onrechte uitgevoerde betalingen; 
 
 2° de bepalingen in strijd waarmede de betalingen zijn gedaan. 
 
 Te rekenen vanaf de afgifte van de aangetekende brief kan het onverschuldig-

de bedrag gedurende dertig jaar worden teruggevorderd. 
 
Art. 107 (10

 

) Geen verhaal kan worden genomen op de ordonnateur of op de rekenplichtige, 
die verantwoordelijk zijn voor een ten onrechte uitgevoerde betaling, waarvan 
de terugvordering onmogelijk is geworden krachtens de voorgaande bepalin-
gen. 

 
 
                                                 
1  Artikel 41 : Wet van 15 mei 1846, artikel 23, gewijzigd door de wet van 23 februari 1953, artikelen 1 

en 2; de woorden "door de departementen" worden vervangen door de woorden "door de ministeries, 
deze ministeries". De woorden "De ministers van Financiën en Verkeerswezen" worden vervangen 
door de woorden "De minister van Financiën en de minister tot wiens bevoegdheid het Verkeer en de 
Infrastructuur behoren". 

2  Artikel 100 : Wet van 6 februari 1970, artikel 1. 
3  Het woord "dertigjarige"  werd vervangen door het woord "tienjarige"  met ingang van 27 juli 1998. 
4  Artikel 101 : Wet van 6 februari 1970, artikel 2. 
5  Artikel 102 : Wet van 6 februari 1970, artikel 3. 
6  Artikel 103 : Wet van 6 februari 1970, artikel 4; de verwijzing naar de artikelen 1 en 3 wordt vervan-

gen door een verwijzing naar de artikelen 100 en 102. 
7  Artikel 104 : Wet van 6 februari 1970, artikel 5; de woorden "de Postcheck- en Girodienst" worden 

vervangen door de woorden "het Bestuur der Postchecks"; het woord "departement" wordt vervangen 
door het woord "ministerie". 

8  Artikel 105 : Wet van 6 februari 1970, artikel 6; de verwijzing naar het artikel 5 wordt vervangen door 
een verwijzing naar het artikel 104. 

9  Artikel 106 : Wet van 6 februari 1970, artikel 7, §§ 1 en 2, gewijzigd bij de wet van 24 december 
1976. 

10  Artikel 107 : Wet van 6 februari 1970, artikel 7, § 3. 
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(Staatsblad 27 augustus) 
 
houdende coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een re-
geling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 
 

-UITTREKSEL- 
 
Art. 1 De hierna genoemde bepalingen, met inachtneming van de wijzigingen die ze heb-

ben ondergaan, worden gecoördineerd volgens de bij dit besluit gevoegde tekst : 
 
 1° de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewij-
zigd bij ...(opsomming van alle wijzigende teksten); 

 ... 
 
Art. 2 De coördinatie zal het volgende opschrift dragen : "Wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen". 
 
Art. 3 Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. 
 

BIJLAGE 
 
 WET BETREFFENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDI-

GE VERZORGING EN UITKERINGEN GECOORDINEERD OP 14 JULI 1994 
 
 TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Art. 1 Deze gecoördineerde wet stelt een regeling voor verplichte verzekering voor ge-

neeskundige verzorging en uitkeringen in; ze organiseert die in twee onderscheiden 
takken die betrekking hebben, de ene op de geneeskundige verstrekkingen, de an-
dere op de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, op de uitkering voor begrafe-
niskosten en op de moederschapsverzekering. 

 
Art. 2 Gewijzigd bij de wet van 22 februari 1998, art. 151. 
 
 In deze gecoördineerde wet wordt verstaan : 
 
 a) onder "Instituut", het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering be-

doeld in artikel 10; 
 
 b) onder "de Minister", de Minister die de Sociale zaken onder zijn bevoegdheid 

heeft; 
 
 c) onder "Algemeen comite", het Algemeen beheerscomité van het Instituut; 
 
 ... 
 
 TITEL IX. FINANCIERING 
 
 HOOFDSTUK I. Verzekeringsinkomsten en hun verdeling 
 
 Afdeling I. Verzekeringsinkomsten 
 



© PDOS – mei 2006 - 2 - 
Koninklijk besluit van 14 juli 1994 (coördinatiebesluit) 

Art. 191 Gewijzigd bij de wetten van 22 februari 1998, art. 147, 24 december 1999, art. 14 en 
de programmawetten van 8 april 2003, art. 19, 22 december 2003, art. 117 en 118 
en 9 juli 2004, art. 178. 

 
 De verzekeringsinkomsten bestaan uit : 
 
 ... 
 
 7° de opbrengst van een inhouding van 3,55 pct. (1

 

) verricht op de wettelijke ou-
derdoms-, rust-, anciënniteits- en overlevingspensioenen of op elk ander als 
zodanig geldend voordeel, alsmede op elk voordeel bedoeld als aanvulling van 
een pensioen, zelfs als dit laatste niet is verworven, en toegekend hetzij in toe-
passing van wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, hetzij in toepas-
sing van bepalingen voortvloeiend uit een arbeidscontract, een ondernemings-
reglement, een collectieve ondernemings- of sectoriële overeenkomst. Deze 
inhouding wordt eveneens verricht op het voordeel dat het pensioen vervangt 
of aanvult en dat wordt toegekend aan een zelfstandige krachtens een collec-
tieve overeenkomst of een individuele toezegging van een pensioen afgesloten 
door de onderneming. 

  Deze inhouding mag niet tot gevolg hebben dat het totaal van de hierboven 
vermelde pensioenen of voordelen vanaf 1 januari 2002 wordt verminderd tot 
een bedrag, lager dan 535,77 EUR per maand verhoogd met 99,20 EUR voor 
de rechthebbenden met gezinslast en, vanaf 1 januari 2003, tot een bedrag, 
lager dan 546,49 EUR per maand, verhoogd met 101,18 EUR voor de recht-
hebbenden met gezinslast (2). Dit bedrag wordt gekoppeld aan de spilindex 
132,13. Het wordt aangepast overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 
augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, 
pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de Openbare Schat-
kist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening 
dient te worden gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de 
sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied, 
opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 
worden gekoppeld. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad, voornoemd bedrag vaststellen overeenkomstig de bepalingen 
waarmee het maandbedrag van sommige wettelijke pensioenen na 1 januari 
2003 wordt geherwaardeerd. (3

 
) 

  De inhouding wordt verricht bij elke betaling van het pensioen of van het voor-
deel door het uitbetalingsorganisme dat er burgerlijk verantwoordelijk voor is. 
De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder hetzij van de invordering van 
achterstallige met niet verrichte inhoudingen overeenkomende bedragen kan 
worden afgezien, hetzij door het Instituut opdracht kan worden gegeven aan de 
uitbetalingsorganismen tijdelijk een hogere inhouding toe te passen tot invorde-
ring van de achterstallige met niet verrichte inhoudingen overeenkomende be-
dragen. 

 
  Met uitzondering van de overheidsdiensten die krachtens artikel 32 van de sa-

mengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, van 
rechtswege aangesloten zijn bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de 
provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, storten de uitbetalingsorganis-
men de opbrengst van de inhouding aan het Instituut tijdens de maand volgend 
op deze gedurende welke zij werd uitgevoerd. Elk uitbetalingsorganisme dat de 
inhouding niet tijdig stort is tevens een opslag en een verwijlinterest verschul-
digd waarvan het bedrag en de toepassingsvoorwaarden door de Koning wor-
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den vastgesteld. De opslag mag evenwel niet meer bedragen van 10 pct. van 
de verschuldigde inhouding. 

 
  De Koning bepaalt alle nodige modaliteiten ter uitvoering van deze maatregel, 

alsmede de verdeling van de opbrengst en het gedeelte ervan dat bestemd is 
voor de financiering van andere stelsels van geneeskundige verzorging. De 
Koning stelt eveneens de forfaitaire vergoeding vast die verschuldigd is bij niet 
naleving van de aan het uitbetalingsorganisme opgelegde mededelingsplicht. 

 
  De Koning kan de toepassing van de in het eerste lid bepaalde inhouding uit-

breiden tot andere aan de gepensioneerden toegekende voordelen, alsmede 
tot de beroepsinkomsten waarvan zij genieten en die niet onderworpen zijn aan 
inhoudingen van sociale zekerheid. 

 
  De door de Koning aangewezen ambtenaren waken over de uitvoering van 

deze bepalingen.(4

 
) 

  (5

 
)  

  Wanneer de invordering van de hem verschuldigde sommen al te onzeker of te 
bezwarend blijkt te zijn in verhouding tot het bedrag van de in te vorderen 
sommen, kan het Instituut van de invordering van die bedragen door een ge-
dwongen tenuitvoerlegging afzien, binnen de perken van een reglement dat 
door zijn Algemeen comité is vastgesteld en dat door de Minister is goedge-
keurd. 

 
  Ieder uitbetalingsorganisme is verplicht zich bij het Instituut te laten inschrijven 

en alle inlichtingen te verstrekken waarom in het kader van de uitvoering van 
deze maatregel en van artikel 9bis van de wet van 15 januari 1990 houdende 
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid 
wordt verzocht ; (6

 
) 

 ... 
 
 28° ... 
 ... 
 ... 
 ... 
 ... 
 
 De schuldvorderingen van het Instituut op de inhoudingen bedoeld in het eerste lid, 

7°, verjaren na vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de betaling van het pensioen 
of het aanvullend voordeel. De schuldvorderingen van Rijksdienst voor pensioenen 
op de, in toepassing van het vijfde lid, gestorte bedragen, verjaren na vijf jaar te re-
kenen vanaf de terugbetaling door de Rijksdienst. (7

 
) 

 De schuldvorderingen van het Instituut op de aanvullende bijdragen of premies, de 
ontvangsten en inhoudingen, die verschuldigd zijn krachtens het eerste lid, 8°, 9° en 
13°, verjaren na vijf jaar, te rekenen vanaf de datum waarop die aanvullende bijdra-
gen, ontvangsten en inhoudingen aan het Instituut zijn overgemaakt of door hem zijn 
vergoed. (7) 

 
 De vorderingen tot terugvordering van onverschuldigde inhoudingen, bedoeld in het 

eerste lid, 7°, ingesteld door de gerechtigden tegen de Rijksdienst, en, tot terugvor-
dering van onverschuldigde bijdragen en ontvangsten, bedoeld in het eerste lid, 8°, 
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9° en 13°, ingesteld door de uitbetalingsinstellingen en tegen het Instituut, verjaren 
na vijf jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de inhouding, de aanvullende bijdra-
ge of de ontvangst zijn overgemaakt aan het Instituut. (7) 

 
 De verjaring van de vorderingen bedoeld in het zesde, zevende en achtste lid, wordt 

onderbroken : 
 
 1° op de wijze zoals voorzien in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk 

Wetboek; 
 
 2° met een aangetekende brief die door het Instituut aan de uitbetalingsinstelling 

is gericht of met een aangetekende brief die door de uitbetalingsinstelling aan 
het Instituut is gericht. (7) 

 
 
                                                 
1  3,55 pct. met ingang van 1 oktober 1992. 
2  Het begrip "gezinslast" wordt bepaald bij artikel 1, d), van het K.B. van 15 september 1980 (B.S. 23 

september). Het verhoogde bedrag is toepasselijk : 
 - indien bij de vaststelling van het pensioen een verhoging wegens gezinslast wordt verleend ; 
 - wanneer het pensioen wordt toegekend wegens gezinslast ; 
 - wanneer de echtgenote of echtgenoot van de rechthebbende geen beroepsinkomen heeft 

ander dan dit voortspruitend uit toegelaten arbeid zoals voorzien in de pensioenregeling van 
de werknemers, noch in het genot is van een sociaal voordeel krachtens een Belgische of 
buitenlandse wetgeving ; 

 - wanneer de rechthebbende uitsluitend samenwoont met kinderen waarvan ten minste één 
recht heeft op kinderbijslag. 

3  Dit lid werd vervangen bij art. 19 van de programmawet van 8 april 2003 (B.S. 17 april, eerste uitga-
ve) met uitwerking op 1 januari 2002. 

4  Zie uitvoeringsbesluit van 15 september 1980 (B.S. 23 september). 
5  Art. 191, eerste lid, 7°, achtste lid werd opgeheven bij art. 118 van de programmawet van 22 decem-

ber 2003 (B.S. 31 december, eerste uitgave). 
6  Dit lid werd vervangen bij art. 147 van de wet van 22 februari 1998 (B.S. 3 maart, eerste uitgave). 
7  Deze leden werden toegevoegd bij art. 117 van de programmawet van 22 december 2003 (B.S. 31 

december - eerste uitgave) en vervangen bij art. 178 van de programmawet van 9 juli 2004 (B.S. 15 
juli, tweede uitgave). 
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Koninklijk besluit van 10 december 1868  
(Staatsblad 19 december) 
 
houdende algemeen reglement op de Rijkscomptabiliteit.  
 

- UITTREKSEL - (1
 

) 

Art. 68 Onder van het visa van het Rekenhof vrijgestelde vaste uitgaven worden verstaan 
...... de pensioenen waarvan het bedrag bij de wetten of door de bevoegde overhe-
den wordt bepaald. 

 
Art. 75 De pensioenen worden per kwartaal uitgekeerd (2). 
 
Art. 76 Het departement van Financiën en het Rekenhof houden een boek van de verleende 

en een boek van de te niet gegane pensioenen. 
 
 Deze boeken worden onafgebroken en zonder tussenruimten bijgewerkt. 
 
 Zij worden afgesloten bij het einde van elk kwartaal om het aldus mogelijk te maken 

op dat tijdstip de afrekening van het bedrag van de uit te keren pensioenen vast te 
stellen. 

 
Art. 77 Deze afrekening, die naar het Rekenhof wordt gezonden, strekt meteen tot grond-

slag van de controle en van het opmaken van de collectieve ordonnantiën van beta-
ling van de verschenen termijnen, alsmede van de door het Rekenhof ten bezware 
van de toegelegde sommen der begroting te verrichten boekingen. 

 
Art. 78 De pensioenen waarvan de uitkering tijdelijk is geschorst, worden in de afrekening 

gebracht. 
 
 Wanneer de tegen de betaling ingebrachte redenen opgeheven zijn, worden er ten 

bate van de belanghebbenden bijzondere collectieve ordonnantiën opgemaakt. 
 
 Mededeling ervan wordt gegeven aan het Hof, opdat het de kredieten van de begro-

ting ermede kunne bezwaren. 
 
 Er wordt evenzo gehandeld ten opzichte van al de betalingen die achtereenvolgens 

voor een en hetzelfde kwartaal dienen gedaan. 
 
Art. 79 Gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 juni 1933, art. 1. 
 
 De eerste termijn van een pensioen begrijpt het vervallen pensioengeld berekend 

sedert de dag waarop dit pensioen ingaat tot het verstrijken van het kwartaal vóór 
datgene gedurende hetwelk het Rekenhof het pensioen goedkeurt; zo deze goed-
keuring echter gegeven wordt gedurende het kwartaal in de loop waarvan het recht 
op pensioen is ingegaan, strekt de eerste termijn tot het einde van dit kwartaal. 

 
 De eerste termijn wordt verevend door middel van een of meer collectieve ordonnan-

tiën opgemaakt door het departement op wiens begroting hij dient aangerekend, met 
dien verstande dat de latere pensioentermijnen ten bezware der Rijksschuldbegro-
ting met het begin van het volgend kwartaal samenvallen. 

 
Art. 80 Gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 1921, art. 1. 
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 De ordonnantiën bedoeld bij vorig artikel worden aan het voorafgaandelijk visa van 
het Rekenhof onderworpen. De eerste ordonnantie dient vergezeld te wezen van de 
stukken waarop de erkenning der rechten van de gepensioneerde en de bepaling 
van het pensioen berusten. 

 
Art. 81 De definitieve inschrijving in het boek der pensioenen en de uitreiking van het pensi-

oenbewijs geschieden slechts na het visa van de ordonnantie door het Rekenhof. 
 
Art. 82 De betaling op door het Hof geviseerde ordonnantie, voor pensioentermijnen, ver-

schenen vóór de inschrijving wordt aangetekend op de keerzijde van het pensioen-
bewijs en melding ervan wordt in het boek der pensioenen gedaan. 

 
Art. 83 Bij het verstrijken van elk kwartaal wordt een afschrift van het boek der te niet gega-

ne pensioenen aan het Rekenhof overgemaakt om in dezes boek te worden overge-
schreven.  

  
 
                                                 
1  De andere artikelen hebben geen betrekking op de pensioenen. 
2  De pensioenen worden thans maandelijks betaald - B.W. van 28 juni 1933, art. 1 (Staatsbl. 29 juni). 
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Koninklijk besluit nr. 16.775 van 14 november 1923  
(Staatsblad 19 december) 
 
tot regeling van de uitvoering der samengeordende wetten op de militaire pensioenen.  
 
Gewijzigd bij : de K.B.'s van 15 juni 1932 (Staatsbl. 4-5 juli), 13 oktober 1932 (Staatsbl. 26 ok-
tober), 15 juni 1973 (Staatsbl. 22 augustus), 24 januari 1990 (Staatsbl. 20 februari), de wet van 
12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart) en het K.B. 
van 14 juni 2007 (Staatsbl. 10 juli) 
 

- UITTREKSEL - 
 
 TITEL I. DIENSTOUDERDOMSPENSIOENEN 
 
Art. 1 Elke aanvraag om een rustpensioen wegens dienstouderdom moet de diensten 

vermelden die de militair doet gelden, om dit pensioen te bekomen. 
 
 Zij moet gestaafd zijn : 
 
 1° door een uittreksel van het stamboek, in tweevoud, waarvan er één het hand-

teken draagt van de belanghebbende, die er alzo de juistheid van erkent. 
 
 2° ...... 
 
 3° door een uittreksel der geboorteakte, op ongezegeld papier; 
 
 4° door een verklaring waarin opgave der lokaliteit waar de belanghebbende zich 

bij zijn oppensioenstelling verlangt te vestigen (model M.P. 1); 
 
 5° door een verklaring waarbij hij erkent al dan niet erin toe te stemmen de ge-

neeskundige- en apothekerszorgen van de gezondheidsdienst van 't leger te 
ontvangen, gedurende de tijd waaronder hij zal gepensioneerd zijn (model M.P. 
2); 

 
 6° desgevallend , en alleen voor de officier, door een aanvraag om opneming in 

de reservekaders; 
 
 7° door een staat der standveranderingen, waar het een militair van lagere rang 

geldt. 
 
Art. 2 De aanvraag is het voorwerp van een voorstel tot pensionering (model M.P. 3), op-

gemaakt door de korpscommandant (of desbevoegde overheid) of door de com-
mandant der provincie, naar gelang de belanghebbende in of buiten werkelijke 
dienst is; het wordt de Minister van Landsverdediging toegestuurd langs de weg der 
hiërarchische oversten, die er, desnoods, hun adviezen en beschouwingen op in-
schrijven; die overheden rechtvaardigen, desgevallend, de door hen voorgestelde 
toepassing van de beschikkingen van het 1° of 2° van artikel 3 der samengeordende 
wetten op de militaire pensioenen. 

 
Art. 3 Buiten de onder artikel 1 voorgeschreven stukken, moet het voorstel samengaan 

met een proces-verbaal van geneeskundig onderzoek, indien het een militair geldt 
die onder toepassing valt van het 4° van artikel 2, of een officier, op wie het 2° van 
artikel 3 der samengeordende wetten dient toegepast. (Voor de dienst ongeschikt 
geoordeelde militair of officier). 
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 ...... 
 
 Voor de militairen die aan geen oorlogsverrichtingen hebben deelgenomen, geldt het 

model dat door de Minister van Landsverdediging werd vastgesteld, in uitvoering van 
het koninklijk besluit van 18 september 1923, nr. 16253. 

 
 De belanghebbenden kunnen mededeling ontvangen van al de stukken van het dos-

sier, en hun aanmerkingen en rechtvaardigingen voorleggen, welke dienen gevoegd 
bij het voorstel dat hen betreft. 

 
Art. 4 Het pensioen, tijdelijk verleend aan de reserveofficieren, bij het 5° (1) van artikel 3 

der samengeordende wetten, wordt van ambtswege ingetrokken, indien zij ophou-
den zich te onderwerpen aan de hun opgelegde verplichtingen, tenzij zij bij een ge-
motiveerde beslissing van de Minister van Landsverdediging, ervan werden ontsla-
gen. 

 
 Die maatregel zal, echter, slechts toepasselijk worden vanaf de eerste dag der eer-

ste maand van het trimester, na dit tijdens hetwelk de beslissing is gevallen. 
 
Art. 5 Wanneer de militair, met ten minste tien jaar werkelijke dienst, burgerlijke diensten 

doet gelden welke op een pensioen recht geven (art. 6 der samengeordende wet-
ten), rechtvaardigt hij deze door een behoorlijk opgemaakte dienststaat, evenals 
door zijn benoemings- en ontslagbrieven, aangaande de verschillende betrekkingen 
welke hij heeft bekleed, of door echt verklaarde afschriften van die stukken. 

 
Art. 6 Gewijzigd bij het K.B. van 15 juni 1932. 
 
 De tot het pensioen wegens dienstjaren voorgestelde officieren en met hen gelijkge-

stelden, worden er bij een koninklijk besluit toe gemachtigd hun rechten op een rust-
pensioen te doen gelden. 

 
Art. 7 Gewijzigd bij het K.B. van 14 juni 2007, art. 1 (2) (3) 
 
 ...... 
 
 De onder artikelen 51 en 52 der samengeordende wetten voorziene bijkomende ja-

ren gelden niet als werkelijke dienst. 
 
Art. 8 Bij de berekening van een pensioen of van een pensioenverhoging wordt er niets 

gerekend voor een kleiner jaaronderdeel dan drie maanden. 
  
 Drie volle maanden tellen voor een half jaar. Negen volle maanden tellen voor een 

jaar. 
 
 De bijgevoegde maandonderdelen tellen voor zoveel maanden als zij het getal 30 in 

hun geheel bevatten, tenzij dit laatste getal het enkel cijfer weze van een onvolledige 
aanvangs- of laatste maand, geval waarin dit getal 30 als een maandonderdeel moet 
aanzien worden. 

 
 TITEL VI. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Art. 84 Is het invaliditeitspensioen voorgoed toegestaan, dan wordt het gevoegd bij het 

dienstouderdomspensioen dat de betrokken militair desgevallend trekt.  
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 Is het invaliditeitspensioen voorlopig toegestaan, dan wordt het voorgoed verworven 
dienstouderdomspensioen betaald als wachtpensioen, ten laste der begroting van 
Landsverdediging, tot het ogenblik waarop de toestand van de belanghebbende, wat 
zijn voorlopig pensioen betreft, bepaald vastgesteld zijnde, de twee pensioenen kun-
nen samengevoegd worden. 

 
 Hetzelfde geldt wanneer het dienstouderdomspensioen tijdelijk wordt toegestaan, 

overeenkomstig het 4° van artikel 2 der samengeordende wetten. 
 
Art. 85 Het onder artikel 56 der samengeordende wetten voorziene voordeel van de werke-

lijke diensttijd in de graad wordt slechts aan de belanghebbenden toegekend, op 
voorwaarde dat zij bevorderd zijn geworden tot de hogere graad,waartoe zij met 's 
Konings goedkeuring werden aangesteld. 

 
 Het pensioen der aangestelde officieren wordt, met het voordeel van artikel 58 der 

samengeordende wetten bepaald naar de graad waartoe de belanghebbenden wer-
den aangesteld, indien de aanstelling hun werd verleend krachtens een koninklijk 
besluit. 

 
Art. 86 De onder artikel 58 der samengeordende wetten voorziene pensioenverhoging wordt 

maar verleend volgens het getal volle jaren werkelijke dienst in de graad. 
 
Art. 87 De beschikkingen van het 3de lid van artikel 5 der samengeordende wetten zijn toe-

passelijk, wat het verdubbelen en verdriedubbelen betreft der onder artikelen 51 en 
52 van die wetten voorziene dienstjaren : 

 
 1° op de officieren die tijdens hun gevangenschap of hun internering, bij orde-

maatregel op non-activiteit of op reformwedde werden gesteld; 
 
 2° op hen die dienst hebben mogen doen, al waren zij in een of andere van die 

twee standen gesteld. 
 
Art. 91 De verschillende stukken welke moeten dienen in zake pensioen of militaire tege-

moetkomingen, worden door de gemeentebesturen afgeleverd, zonder kosten. 
 
 Moesten, ten gevolge van verlies of vernieling der archieven, sommige stukken niet 

meer kunnen ingediend worden, dan moeten zij vervangen worden door andere van 
officiële of niet betwistbaar rechtsgeldige aard, zoals een door twee getuigen waar-
achtig bevestigde verklaring door het gemeentebestuur gewettigd of een afschrift 
van het huwelijksboekje, van het mobilisatiezakboekje van de militair, of een burger-
lijke of notariële akte waarin de datum van het huwelijk, der geboorte, enz. vermeld 
staan. 

 
 Hetzelfde zou gelden, moesten de kwartiermeesters, ten gevolge van verlies der 

archieven of om alle andere reden van overmacht, in de onmogelijkheid verkeren 
zekere stukken, stamboekinlichtingen te bezorgen, of de juiste tijd te bepalen wan-
neer de uitkeringen aan de tot pensioen voorgestelde militairen werden gestaakt.  

 
 In dergelijke gevallen moet er tot staving van de pensioendossiers der belangheb-

benden, een verklaring, model M.P. 9 of een aan de omstandigheden aangepaste 
verklaring bezorgd worden. 

 
Art. 92 Aangevuld bij het K.B. van 24 januari 1990, art. 1 en gewijzigd bij de wet van 12 ja-

nuari 2006, art. 67. 
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 De stukken van de burgerlijke stand die bij de pensioen-, tegemoetkomings-, of ren-
tedossiers moeten gevoegd worden, mogen afgeleverd worden onder vorm van af-
schriften, eensluidend verklaard door de door de Minister van Landsverdediging 
daartoe aangewezen dienst. 

 
 Indien één of meer uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand niet worden in-

gediend, kan dit worden ondervangen door een document waarop de bij het Rijksre-
gister verkregen inlichtingen vermeld staan; dit document wordt ondertekend door 
één van de ambtenaren die daartoe gemachtigd zijn door de Minister tot wiens be-
voegdheid de Pensioendienst voor de overheidssector behoort. 

 
Art. 93 Een koninklijk besluit bepaalt, in opzicht van het pensioen, de graad van gelijkstelling 

der militairen, die niet vermeld staan in de eerste kolom der bij de samengeordende 
wetten gevoegde tabel I. 

 
 
 
                                                 
1  Is 6° geworden. 
2  Lid 1 en 2 opgeheven 
3  Met uitwerking vanaf 1 januari 2009 (K.B. van 7 januari 2009, art. 1,2° - B.S. 16 januari) 
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Koninklijk besluit van 25 oktober 1926  
(Staatsblad 25 november) 
 
waarbij wordt beslist dat het pensioen van de burgerlijke leden van het onderwijskorps der pu-
pillenscholen van het leger geregeld wordt op grond van de beschikkingen ingevoerd door de 
wetgeving toepasselijk op de leden van het onderwijskorps der inrichtingen van middelbaar on-
derwijs onder Staatsgebied. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Het pensioen van de burgerlijke leden van het onderwijskorps der pupillenscholen 

van het leger wordt geregeld op grond van de schikkingen ingevoerd door de wetge-
ving toepasselijk op de leden van het onderwijskorps der inrichtingen van Middelbaar 
onderwijs onder Staatsgebied. 
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Koninklijk besluit van 12 mei 1927  
(Staatsblad 14 mei) 
 
betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het 
dienstpersoneel van de Staat. 
 
Gewijzigd bij : de K.B.'s van 20 december 1962 (Staatsbl. 22 januari 1963), 16 juni 1971 
(Staatsbl. 24 juni), 8 januari 1973 (Staatsbl. 23 februari), 7 april 1977 (Staatsbl. 9 juli 1977), 
13 september 1989 (Staatsbl. 10 oktober), de wet van 22 juli 1993 (Staatsbl. 14 augustus) en 
de K.B.’s van 3 februari 2003 (Staatsbl. 12 februari) en 1 juli 2012 (Staatsbl. 10 juli). 
 

- UITTREKSEL - (1) 
 
Art. 1 De ambtenaren, de bedienden en het dienstpersoneel der beheren van de Staat 

worden van ambtswege op pensioen gesteld en kunnen hun rechten op het pensi-
oen doen gelden, zodra zij de volle ouderdom van 65 jaar bereikt hebben. 

 
 Tenzij de wet of het reglement op de boekhouding van de Staat er zich tegen verzet, 

zijn de individuele beslissingen uitvoerbaar de eerste der maand volgend op de 65e 
verjaardag der geboorte en, voor de agenten die de volle ouderdom van 65 jaar be-
reikt hebben of zullen bereiken v••r de inwerkingtreding van dit besluit, op 1 juli 1927. 

 
Art. 2 Vervangen door het K.B. van 7 april 1977, art 1 (2). 
 
 Het personeelslid dat, op 24 augustus 1968 in dienst, op de leeftijd van volle 65 jaar 

niet de wettelijke dienstvoorwaarden vervult om een rustpensioen te verkrijgen 
wordt, overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen in disponibiliteit gesteld, 
tenzij hij overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, § 4, tweede en derde lid, van de 
wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensi-
oenstelsels van de openbare sector en die van de privé-sector om de toepassing 
verzoekt van artikel 4, §§ 1 en 2, van dezelfde wet. 

 
Art. 3 Gewijzigd bij de K.B.'s van 20 december 1962, art. 1, 16 juni 1971, art. 1, 8 januari 

1973, art. 51bis, 7 april 1977, art. 2 (3), 13 september 1989, art. 1, de wet van 22 juli 
1993, art. 35 en het K.B. van 3 februari 2003, art. 1 en vervangen bij het K.B. van 
1 juli 2012, art. 1. 

 
 Het in activiteit blijven boven de leeftijd van 65 jaar kan worden toegelaten door de 

leidend ambtenaar op aanvraag van de ambtenaar. De beslissing wordt met redenen 
omkleed. De periode van in activiteit blijven wordt bepaald voor de maximumduur 
van één jaar. Deze kan worden hernieuwd. 

 
 De Minister tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken behoren bepaalt de proce-

dure. (4) 
 
Art. 4 In geen geval mag het pensioen met een vergoeding voor einde der loopbaan wor-

den samengevoegd. 
 
Art. 6 Dit besluit zal op 1 juli 1927 in werking treden. De daarin vervatte beschikkingen 

zullen die der besluiten van 2 december 1921 en 17 juli 1923  vervangen.(5) 
 
 
 
                                                 
1  Artikel 5 is in onbruik geraakt. 
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2  Vanaf 1 augustus 1977. 
3  Vanaf 1 augustus 1977. 
4  MB van 11 september 2012 (BS 24 september) 
5  B.S. van 8 december 1921 en 29 juli 1923. 
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Koninklijk besluit van 17 augustus 1927  
(Staatsblad 1 september) 
 
ter regeling van de staat en de stand van de militaire aalmoezeniers. 
 
Gewijzigd bij  : de K.B.'s van 29 februari 1928 (Staatsbl. 16 maart) en 16 juli 1974 (Staatsbl. 
10 augustus). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 18 De militaire aalmoezeniers vallen onder toepassing van de wetgeving op de burger-

lijke en geestelijke pensioenen. 
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Koninklijk besluit nr. 3 van 31 mei 1933  
(Staatsblad 1 juni) 
 
betreffende de verklaringen te doen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen van 
elke aard, die geheel of gedeeltelijk ten laste van de Staat zijn. 
 
Art. 1 Elke verklaring gedaan in verband met een aanvraag tot het bekomen of behouden 

van een subsidie, vergoeding of toelage, die geheel of gedeeltelijk ten laste van de 
Staat is, moet eindigen met de woorden : "Ik bevestig op mijn eer dat deze verklaring 
oprecht en volledig is". 

 
 Indien de verklaarder niet kan of niet bij machte is te tekenen, drukt hij bedoelde 

bevestiging mondeling uit, hetzij vóór de ambtenaar die de verklaring ontvangt, hetzij 
vóór de burgemeester of diens afgevaardigde. 

 
 Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar wordt gestraft, hij die wetens en 

willens een valse of onvolledige verklaring doet. 
 
 Indien hij, ten gevolge van dergelijke verklaring, een subsidie, vergoeding of toelage 

ontvangt, waarop hij geen recht heeft of waarop hij slechts gedeeltelijk recht heeft, 
wordt hij gestraft met de door artikel 496 van het Strafwetboek voorziene straffen. 

 
Art. 2 Hij die weet dat hij geen recht meer heeft op het gehele bedrag van een subsidie, 

vergoeding of toelage zoals in artikel 1 voorzien, is verplicht dit te verklaren. 
 
 Hij die dat niet verklaarde, en die een subsidie, vergoeding of toelage, of een gedeel-

te van een subsidie, vergoeding of toelage aanvaardt, wetende dat hij daarop geen 
recht meer heeft, wordt gestraft met de door artikel 508 van het Strafwetboek voor-
ziene straffen. 

 
 



 

© PDOS – mei 2006  

Koninklijk besluit nr. 15 van 28 juni 1933  
(Staatsblad 29 juni) 
 
dat wijzigingen aanbrengt aan het betalingsregime der pensioenen ten bezware van de Staat. 
 
Gewijzigd bij  : de wet van 27 november 1974 (Staatsbl. 15 januari 1975). 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wet van 27 november 1974, art. 3. 
 
 Worden per maand verkregen en in de loop van de eerste halfmaand uitbetaald : 
 
 1° de door het bestuur der Thesaurie en Staatsschuld uitgekeerde pensioenen, 

renten en toelagen; 
 
 2° de rustgelden uitgekeerd door het Departement van Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie, alsmede door het Departement van Verkeerswezen. 
 
Art. 2 Gewijzigd bij de wet van 27 november 1974, art. 3. 
 
 De pensioenen, verhogingen van pensioenen, renten en toelagen waarvan de uitbe-

taling door de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen wordt gedaan, komen mede 
maandelijks toe en worden in het begin der eerste maand van elk kwartaal betaald 
(1). 

 
 Met afwijking van de bepalingen van vorenstaand lid komen de pensioenen der 

zwaar-verminkten en invaliden, aan wie de wet van 13 mei 1929 ten goede komt, 
verder aan dezen per kwartaal toe. 

 
Art. 3 De sommen verbonden aan de maanden na het overlijden van de gepensioneerde 

die ten onrechte door de Nationale Kas zullen betaald zijn, zullen door haar toedoen 
worden teruggevorderd. 

 
Art. 4 Onverminderd de bepalingen uitgevaardigd bij artikel 1 van Ons besluit van 31 mei 

1933, houdende wijziging van het regime der militaire pensioenen en der anciënni-
teitsbonificaties zullen de pensioenen, renten en toelagen van alle aard verschuldigd 
aan de weduwen, wezen, ascendenten en andere rechthebbenden, krachtens de 
samengeschakelde wetten op de militaire pensioenen, de samengeschakelde wetten 
op het herstel te verlenen aan de burgerlijke oorlogsslachtoffers, de wet betreffende 
de frontstrepen, ingaan de eerste dag der maand welke volgt op die van het overlij-
den van de militair of de daarmede gelijkgestelde of van het burgerlijk slachtoffer. 

 
 De bij titel III, der samengeschakelde wetten op de militaire pensioenen, bedoelde 

pensioenen en toelagen, gaan echter in de dag na het overlijden van de betrokken 
militair, indien deze na vervallen termijn bezoldigd of betaald werd. 

 
 Onder het voorbehoud ingevoegd in het eerste lid van dit artikel, wordt de ingenot-

treding van de pensioenen der weduwen, wezen of andere rechthebbenden van de 
zwaarverminkten en invaliden die het voordeel der wet van 13 mei 1929 genieten, 
vastgesteld op de eerste dag van het  kwartaal, dat volgt op het overlijden. 

 
Art. 5 Dit besluit wordt met ingang van 1 juli 1933 van kracht. 
 
                                                 
1  Van 1 april 1975 af (K.B. 19.2.1975, art. 1). 
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Koninklijk besluit van 11 augustus 1933  
(Staatsblad 12 augustus, errata, Staatsblad 1 september) 
 
houdende verhoging wegens studiën. 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 16 juni 1937 (Staatsblad 30 juni). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 10 1° Te rekenen van de bekendmaking van dit besluit, zullen de verhogingen we-

gens voorafgaande studiën, voorzien bij alinea 2 van artikel 4 der samenge-
schakelde wetten op de militaire pensioenen, niet kunnen medegerekend wor-
den om het bij alinea 4 van artikel 2 derzelfde wetten vereiste minimum van 
tien jaren werkelijke dienst te bereiken; 

 
 2° Wanneer,-  voor de toegestane pensioenen of voor de rechten welke, vóór de 

bekendmaking van dit besluit, krachtens alinea 4 van voormeld artikel 2 zijn 
opengevallen, - het minimum van tien jaren werkelijke dienst slechts werd of 
wordt bereikt door bijvoeging der bij alinea 2 van voormeld artikel 4 voorziene 
verhogingen, dan wordt het bedrag van het anciënniteitspensioen, te rekenen 
van 1 juli 1933, teruggebracht of vastgesteld op het bedrag verschuldigd we-
gens de werkelijke dienst, met uitsluiting van hogerbedoelde verhogingen; 

 
 3° Worden eveneens herzien mits aftrek van de bedoelde verhogingen, de anci-

ënniteitspensioenen toegekend aan de hulpofficieren, de reserve-officieren 
voor de duur van de oorlog of de reserve-officieren, die niet naar het actief ka-
der zijn overgegaan.  
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Koninklijk besluit nr. 16 van 15 oktober 1934.  
(Staatsbl. 15/16 oktober) 
 
waarbij wijzigingen worden gebracht aan de wetgeving op de pensioenen en aan het gewijzigd 
artikel 17 der wet van 29 oktober 1846 (1), betreffende de inrichting van het Rekenhof. 
 
Gewijzigd bij  : het K.B. nr. 128 van 26 februari 1935 (Staatsbl. 3 maart), de wetten van 2 au-
gustus 1955 (Staatsbl. 14 augustus) en 27 november 1974 (Staatsbl. 15 januari 1975) en het 
K.B. van 20 juli 2000 (Staatsbl. 30 augustus - eerste uitgave). 
 

- UITTREKSEL - (2) 
 
Art. 2 Gewijzigd bij de wet van 27 november 1974, art. 4 (3). 
 
 Het Bestuur der Thesaurie wordt belast met de dienst der rustpensioenen en der 

militaire pensioenen van alle aard van vredestijd. Zij betaalt eveneens de militaire 
anciënniteitspensioenen voor de berekening waarvan een oorlogselement in aan-
merking wordt genomen. 

 
 Er wordt geen ordonnantie van eerste termijn meer uitgeschreven. 
 
 De Nationale Kas voor Oorlogspensioenen verzekert verder, overeenkomstig de wet 

van 23 januari 1925, de betaling der aan de strijders en slachtoffers van de oorlog 
verleende pensioenen onder voorbehoud van de bepaling vermeld in de laatste zin 
van het eerste lid van dit artikel. 

 
Art. 3 § 1. Ter voldoening aan artikel 1 der wet van 17 mei 1920 worden de door het Be-

stuur der Thesaurie uitgekeerde pensioenen en de pensioenen ten laste van de door 
de Staat ingestelde voorzorgskassen door toedoen van de postcheckdienst aan de 
rechthebbenden betaald. 

 
 De toepassingsmaatregelen worden bij koninklijk besluit vastgelegd. (4) 
 
 § 2. Onverkort de rechten van derden en behoudens verzet vanwege haar echtge-

noot, mag de vrouw geldig quiteren : 
 
 1° voor een door het Bestuur der Thesaurie uitgekeerd pensioen; 
 
 2° voor een pensioen verevend uit hoofde van een vorig huwelijk, ten laste van 

een door de Staat ingestelde voorzorgskas (5); 
 
 3° voor vermeerderingen van pensioenen wegens het bestaan van kinderen in de 

onder 1° en 2° voorziene gevallen. 
 
Art. 5 In afwachting van de goedkeuring der nieuwe pensioenen door het Rekenhof en van 

derzelver inschrijving in het Grootboek der Thesaurie, is de Regering ertoe gemach-
tigd in het begin van elke maand aan de belanghebbenden een voorschot uit te ke-
ren. 

 
 Het maandelijks voorschot wordt vastgesteld op voet van het vermoedelijk netto-

bedrag van het pensioen; het wordt verevend door toedoen van het Bestuur der 
Thesaurie volgens het voor de uitbetaling der pensioenen vastgesteld regime. 

 
 Een koninklijk besluit regelt de toepassing van deze maatregel.(6) 
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Art. 6 § 1. Het Bestuur der Thesaurie maakt, per gemeente, naamlijsten op van de recht-
hebbenden op pensioenen en maakt dezelve in duplo aan de betrokken gemeente-
besturen over; deze houden er aantekening van in het bevolkingsregister en in de 
index op fiches, waarvan het houden werd geregeld bij koninklijk besluit van 30 de-
cember 1900, genomen ter voldoening aan de wet van 2 juni 1856 (7); zij vergewis-
sen zich terzelfdertijd van de nauwkeurigheid der aanduidingen geschikt tot het iden-
tificeren van de erin vernoemde personen (naam, voornamen, geboortedatum en 
adres); de tegenstrijdigheden welke zij er vaststellen maken het voorwerp uit van 
rectificatiën aan te brengen op bewuste lijsten, waarvan een exemplaar vervolgens 
aan het Bestuur der Thesaurie wordt teruggezonden. 

 
 De gemeenten geven aan dit Bestuur onmiddellijk kennis van het overlijden van alle 

pensioengerechtigden, alsmede van alle verandering van staat en adres en van alle 
wijziging in de samenstelling van het gezin van belanghebbenden, welke van dien 
aard zijn dat daardoor dezer rechten en de daarmede verband houdende verplich-
tingen van de Staat te niet gaan, verminderd of vermeerderd worden (huwelijken, 

 echtscheiding, scheidingen van tafel en bed, ontzetting van ouderlijke macht, overlij-
den en geboorte van kinderen, enz...). 

 
 Zij reiken kosteloos en op ongezegeld papier de levensbewijzen uit waarvan de 

overlegging van de gepensioneerden kan worden gevorderd. 
 
 Zij zijn aansprakelijk voor de betalingen welke het Bestuur der Thesaurie, door hun 

fout, ten onrechte doet, behoudens hun verhaal op de personen die ze hebben aan-
genomen; de aldus betaalde sommen worden ten behoeve van de Schatkist terug-
gevorderd, ten laste van de in gebreke zijnde gemeenten, door afhouding van 
ambtswege op haar aandeel in de door de Staat geïnde cedulaire belastingen. 

 
Art. 12 Opgeheven bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 8, § 1 (8). 
 
 
 
                                                 
1  B.S. 1 november. 
2  De artikelen 1, 4, 8, 9 en 10, gewijzigd bij art. 2 van het K.B. nr. 128 van 26 februari 1935, en artikel 

13 brengen wijzigingen aan andere teksten aan. 
 De artikelen 7, 11 en 14 zijn in onbruik geraakt. 
3  Met ingang van 1 april 1975 (K.B. 19.2.1975, art. 1). 
4  K.B. van 1 februari 1935 (B.S. 9 februari). 
5  Thans Openbare Schatkist. 
6  K.B. van 1 februari 1935 (B.S. 9 februari) gewijzigd bij besluit van de Regent van 20 september 1948 

(B.S. 29 september). 
7  B.S. 21/22 januari 1901 en 7 juni 1856. 
8  Met ingang van 1 januari 2002. 
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Koninklijk besluit nr. 80 van 22 januari 1935  
(Staatsbl. 28/29 januari) 
 
houdende maatregelen ter bespoediging van de regeling der rustpensioenen. 
 
Gewijzigd bij  : het K.B. van 18 augustus 1939 (Staatsbl. 2 september) en de wet van 31 ja-
nuari 1975 (Staatsbl. 5 april). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Vervangen door de wet van 31 januari 1975, art. 1. 
 
 De oppensioenstelling van ambtswege wordt uitgesproken in de loop van de zesde 

maand die de maand der ophouding van het ambt voorafgaat. 
 
Art. 2 Gewijzigd bij de wet van 31 januari 1975, art. 2. 
 
 Ieder die, al heeft hij geen grensleeftijd bereikt, op grond van zijn leeftijd en de duur 

van zijn diensten aanspraak kan maken op een pensioen en van dat recht gebruik 
wenst te maken, moet ten minste zes maanden van te voren ontslag uit zijn ambt 
aanvragen. 

 
 De bevoegde overheid beslist binnen een termijn van dertig dagen met ingang van 

de ontvangst van de aanvraag. 
 
Art. 3 Gewijzigd bij het K.B. van 18 augustus 1939, art. 9. 
 
 Het advies van de Administratieve Gezondheidsdienst van het Ministerie van Volks-

gezondheid, tot erkenning van de definitieve ongeschiktheid van een verschijnende 
wordt door het bestuur waartoe belanghebbende behoort onmiddellijk medegedeeld 
aan de dienst belast met de vestiging van het pensioen. 

 
Art. 4 Gewijzigd bij het K.B. van 18 augustus 1939, art. 9. 
 
 Zodra hij bericht ontvangt van een ontslag, in de bij artikelen 1 en 2 voorziene geval-

len, of het advies van de Administratieve Gezondheidsdienst van het Ministerie van 
Volksgezondheid in het geval voorzien bij artikel 3, doet de bevoegde dienst al het 
nodige voor de vestiging van het pensioen. 

 
Art. 5 Bijaldien, na de notificering aan de met de vestiging van de pensioenen belaste 

dienst, er in de toestand van de betrokken beambte enige verandering intreedt welke 
de bestanddelen van zijn pensioen kan wijzigen, waarschuwt het bestuur waartoe 
deze beambte behoort onmiddellijk voormelde dienst. 

 
Art. 6 Vervangen door de wet van 31 januari 1975, art. 3. 
 
 Het bepaalde in de vorige artikelen is van toepassing op degenen voor wie de wet-

ten op de burgerlijke pensioenen ten laste van 's Rijks Schatkist gelden, voorzover 
hiervan niet door bijzondere wetten wordt afgeweken. 
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Koninklijk besluit van 1 februari 1935  
(Staatsblad 9 februari) 
 
inzake de toepassing van het koninklijk besluit nr. 16 van 15 oktober 1934 (1) betreffende de 
betaling der pensioenen door tussenkomst van de Postcheck- en Girodienst. 
 
Gewijzigd bij : het besluit van de Regent van 20 september 1948 (Staatsbl. 29 september) en 
de K.B.'s van 9 juli 1986 (Staatsbl. 5 augustus) en 19 mei 1993 (Staatsbl. 12 juni). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Vervangen door het K.B. van 9 juli 1986, art. 1. 
 
 § 1. Het Bestuur der Thesaurie is belast met de betaling, door tussenkomst van DE 

POST, van de door hem uitgekeerde pensioenen en renten alsmede van de pensi-
oenen, renten en vergoedingen uitgekeerd door de Nationale Kas voor Oorlogspen-
sioenen. Te dien einde gebruikt het postassignaties die, desgevallend, de burgerlijke 
staat van de personen aangeven en die persoonlijk uitbetaald moeten worden. De 
regelmatige inning van die assignaties doet het vermoeden ontstaan dat de recht-
hebbende in leven is. 

 
 § 2. Tenzij de uitkering van de pensioenen, renten of vergoedingen afhankelijk zou 

zijn van de verplichting in België te verblijven, kunnen de rechthebbenden, nochtans, 
op hun aanvraag, die uitkeringen bekomen door overschrijving op een persoonlijke 
rekening geopend bij één van de in België gevestigde financiële instellingen, op 
voorwaarde dat deze met de Staat een overeenkomst gesloten heeft, die opgemaakt 
is volgens het model dat door de Minister van Financiën en de Staatssecretaris voor 
Pensioenen is goedgekeurd. Die overeenkomst bepaalt inzonderheid de onder-
scheiden verantwoordelijkheden van de Staat en van de financiële instelling wat be-
treft de regelmatigheid van de overschrijving van de pensioen-, rente- of vergoeding-
termijnen en van de creditering van de rekening van de rechthebbende; zij legt 
eveneens de waarborgen vast die de financiële instelling aan de Staat moet geven 
betreffende de terugbetaling van ten onrechte overgeschreven bedragen. 

 
 § 3. Onder de financiële instellingen waarvan sprake is in § 2 dienen te worden ver-

staan : 
 
 1° DE POST; 
 
 2° de hierna vermelde publieke kredietinstellingen : de Algemene Spaar- en Lijf-

rentekas, het Gemeentekrediet van België, de Nationale Maatschappij voor 
Krediet aan de Nijverheid, de Nationale Kas voor Beroepskrediet en het Natio-
naal Instituut voor Landbouwkrediet; 

 
 3° de gemeentelijke spaarkassen, de kredietverenigingen erkend door de Natio-

nale Kas voor Beroepskrediet en de kassen erkend door het Nationaal Instituut 
voor Landbouwkrediet; 

 
 4° de banken onderworpen aan titel I van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 

1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten; 
 
 5° de private spaarkassen onderworpen aan de op 23 juni 1967 gecoördineerde 

bepalingen betreffende de controle op private spaarkassen. 
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 § 4. De in § 2 beoogde aanvraag dient gericht te worden aan de Administratie der 
Thesaurie door middel van een formulier waarvan de inhoud door de Minister van 
Financiën en de Staatssecretaris voor Pensioenen is goedgekeurd. 

 
 Met de instemming van de directeur-generaal van de Administratie der Thesaurie of 

van diens gemachtigde, mag de financiële instelling dit formulier aanpassen volgens 
de noodwendigheden van haar organisatie, voor zover de inhoud ervan niet gewij-
zigd wordt. 

 
 Het aanvraagformulier moet worden opgemaakt in drie exemplaren. Een ervan, 

voorzien van het akkoord van de directeur-generaal van het Bestuur der Thesaurie 
of van diens gemachtigde, wordt aan de rechthebbende teruggezonden, een ander 
wordt toegezonden aan de financiële instelling. 

 
 § 5. De rechthebbende kan op ieder ogenblik door middel van een aangetekend 

schrijven gericht aan de Administratie der Thesaurie aan de betaling door overschrij-
ving verzaken. 

 
Art. 2 De pensioengerechtigden die in het buitenland verblijven, kunnen de betaling van de 

verschenen pensioentermijnen door tussenkomst van DE POST bekomen mits 
voorafgaande overlegging van een levensbewijs, uit te reiken door de Belgische di-
plomatieke of consulaire ambtenaars of de desbevoegde plaatselijke overheid. 

 
Art. 3 Het bestuur der Thesaurie en Staatsschuld is insgelijks belast met de betaling, onder 

de hierboven aangeduide voorwaarden, van de maandelijkse voorschotten welke 
aan de pensioentrekkenden dienen uitgekeerd in afwachting van de goedkeuring der 
nieuwe pensioenen door het Rekenhof. 

 
Art. 4 Vervangen door het besluit van de Regent van 20 september 1948, art. 1 en gewij-

zigd bij het K.B. van 19 mei 1993, art. 1. 
 
 Ministeriële besluiten, genomen door de Minister die de dienst der pensioenen in zijn 

bevoegdheid heeft, zullen de betaling der voorschotten op pensioenen toelaten en 
tevens de rechthebbenden evenals het maandelijks bedrag ervan aanduiden. 

 
 Die voorschotten bedragen 100 t.h. van het vermoedelijke bedrag van het pensioen, 

wanneer de gegevens uit het dossier het mogelijk maken dat bedrag op een vol-
doende overtuigende manier vast te stellen (2). 

 
Art. 5 Vervangen door het besluit van de Regent van 20 september 1948, art. 1. 
 
 De uitkering van de voorschotten zal het voorwerp uitmaken van betaalorders aan-

gerekend ten laste van de te dien einde voorziene begrotingskredieten. 
 
 Hiervan wordt aan het Rekenhof kennis gegeven zoals voor de vaste uitgaven en 

overeenkomstig deze mededeling zal het Hof deze uitgaven inschrijven. 
 
 Na goedkeuring van het pensioen door het Rekenhof, zal het nog verschuldigde 

overschot, na aftrek van de reeds geordonnanceerde voorschotten, uitgekeerd wor-
den ten laste van de begrotingskredieten van het lopend dienstjaar. 

 
 
                                                 
1  B.S. 15/16 oktober. 
2  Artikel 4, 2de lid, zoals vervangen bij het K.B. van 19 mei 1993, treedt in werking op 1 juli 1993. 
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Koninklijk besluit nr. 128 van 26 februari 1935  
(Staatsblad 3 maart) 
 
betreffende de rustpensioenen en de pensioenen ten bezware van de voorzorgskassen (1) ge-
nomen. 
 
- UITTREKSEL (2) 
 
Art. 3 De door het bestuur der Thesaurie (3) en door het Rekenhof gehouden registers der 

rustpensioenen en der militaire pensioenen van alle aard van vredestijd worden ge-
vormd door de individuele fiches waarvan sprake in artikel 4 van het besluit van 
15 oktober 1934 (4). 

 
 Deze fiches worden in duplo volgens een door de Minister van Financiën vastgesteld 

model opgemaakt. 
 
 
 
                                                 
1  Bij K.B. nr. 221 van 27 december 1935 (B.S. 29 december), werd de Staat in de plaats van die kas-

sen gesteld. 
2  De artikelen 1, 2 en 4 brengen wijzigingen aan aan andere bepalingen die zelf geen reden van be-

staan meer hebben. 
3  Het betreft thans de Pensioendienst voor de overheidssector. 
4  B.S. 15/16 oktober 1934. 
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Koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935  
(Staatsblad 1 maart) 
 
tot vaststelling van het statuut der pensioenen van het personeel der zelfstandige openbare 
inrichtingen en der regieën ingesteld door de Staat. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 28 april 1958 (Staatsbl. 30 mei), 1 juli 1971 (Staatsbl. 30 juli), 
11 juli 1975 (Staatsbl. 11 september), 17 mei 1976 (Staatsbl. 30 juni), 15 juli 1977 (Staatsbl. 
1 september), 15 mei 1984 (Staatsbl. 22 mei), het K.B. nr. 429 van 5 augustus 1986 (Staatsbl. 
21 augustus), de wet van 21 maart 1991 zoals gewijzigd bij het K.B. van 2 april 1998 (Staatsbl. 
11 april 1998), de programmawet van 2 augustus 2002 (Staatsbl. 29 augustus - tweede uitga-
ve), de wet van 11 december 2003 (Staatsbl. 15 december - tweede uitgave) en het K.B. van 
22 december 2004 (Staatsbl. 27 december - tweede uitgave). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Aan het vast personeel der zelfstandige openbare inrichtingen en der door de Staat 

ingestelde regieën komt het voor het administratief Rijkspersoneel ingevoerd pensi-
oenregime ten goede. 

 
 Worden bij de aan de zelfstandige openbare inrichtingen en aan de regieën verleen-

de diensten bijgevoegd die welke kunnen aanleiding geven tot toekenning van rech-
ten op een pensioen wegens leeftijd ten bezware van 's Rijks Schatkist. 

 
Art. 2 Gewijzigd bij de programmawet van 2 augustus 2002, art. 51 (1), de wet van 11 de-

cember 2003, art. 13 (2) en het K.B. van 22 december 2004, art. 13. 
 
 De zelfstandige openbare inrichtingen en de regieën dragen de last van de pensioe-

nen van hun personeel alsmede die van de lopende pensioenen welke werden toe-
gekend aan het personeel der vroegere besturen in de plaats waarvan de zelfstandi-
ge openbare inrichtingen en de regieën werden ingesteld. 

 
 De federale Staat draagt de last van de pensioenen van de personeelsleden in de 

zin van artikel 1, 4°, van het koninklijk besluit van 22 december 2004 tot overname 
van de wettelijke pensioenverplichtingen van Brussels International Airport Compa-
ny. (3) 

 
Art. 3 Opgeheven bij de programmawet van 2 augustus 2002, art. 52 (1). 
 
Art. 4 Opgeheven bij de programmawet van 2 augustus 2002, art. 52 (1). 
 
Art. 5 Uit hoofde van zijn verschijning voor een provinciale pensioencommissie (4) stort het 

personeel van de door de Staat ingestelde zelfstandige openbare inrichtingen aan 's 
Rijks Schatkist de bij het desbetreffend reglement bepaalde retributie. 

 
 De honoraria van de door de commissie met het onderzoek der betrokkenen belaste 

geneesheren worden door 's Rijks Schatkist gedragen. 
 
Art. 6 Opgeheven bij de wet van 15 mei 1984, art. 26, 9° (5). 
 
Art. 7 Gewijzigd bij de wetten van 28 april 1958, art. 14, § 1, 1 juli 1971, art. 38, 11 juli 

1975, art. 2, 17 mei 1976, art. 15, § 1, 15 juli 1977, art. 4, het K.B. nr. 429 van 5 au-
gustus 1986, art. 4, de wet van 21 maart 1991, art. 176, § 1 en 190, § 1, zoals gewij-
zigd bij het K.B. van 2 april 1998, art. 10 en 32 en bij de wet van 11 december 2003, 
art. 14. 
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 Dit besluit vindt alleen toepassing op het personeel van de volgende organismen : 
 
 Dienst voor de scheepvaart; 
 Bestuur der koninklijke schenking; 
 (6) 
 (7) 
 Brussels International Airport Company (8). 
 
Art. 8 Dit besluit wordt van kracht op 1 april 1935.  
 
 Met ingang van dezelfde datum zullen de bepalingen van artikelen 1 tot 4 op de lo-

pende pensioenen worden toegepast. 
 
 
                                                 
1  Met ingang van 1 oktober 2002. 
2  Met ingang van 31 december 2003 (de vermelding van Belgacom werd geschrapt in het tweede lid). 
3  Art. 2, tweede lid werd vervangen met ingang van 1 januari 2005 (K.B. 22 december 2004, art. 13).  
4  Thans de Administratieve Gezondheidsdienst. 
5  Met ingang van 1 juni 1984. 
6  De vermelding "Belgacom" werd geschrapt vanaf 31 december 2003 (Wet 11 december 2003, 

art. 14). 
7  De vermelding "Regie der Luchtwegen" werd geschrapt vanaf 1 oktober 1998 (K.B. 2 april 1998, 

art. 32). 
8  De vermelding "Brussels International Airport Company" werd ingevoegd vanaf 1 oktober 1998 (K.B. 

2 april 1998, art. 10). 
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Koninklijk besluit nr. 254 van 12 maart 1936  
(Staatsblad 13 maart) 
 
waarbij eenheid wordt gebracht in het regime van de pensioenen der weduwen en wezen van 
het burgerlijk Staatspersoneel en het daarmede gelijkgesteld personeel. 
 
Gewijzigd bij :  de wetten van 14 juli 1951 (Staatsbl. 29 juli), 13 juli 1957 (Staatsbl. 1 augus-
tus), 30 april 1958 (Staatsbl. 18 mei), 25 februari 1965 (Staatsbl. 20 maart), 3 juli 1967 (Staats-
bl. 10 augustus), 5 augustus 1968 (Staatsbl. 24 augustus), 9 juli 1969 (Staatsbl. 20 augustus), 
de K.B.'s van 27 januari 1970 (Staatsbl. 6 februari) en 13 november 1972 (Staatsbl. 2 decem-
ber), de wet van 27 maart 1973 (Staatsbl. 25 april), het K.B. van 19 november 1973 (Staatsbl. 
8 februari 1974), de wet van 31 mei 1974 (Staatsbl. 10 augustus), het K.B. van 23 juli 1974 
(Staatsbl. 30 juli), de wetten van 27 maart 1975 (Staatsbl. 3 mei), 14 april 1975 (Staatsbl. 
29 mei), 11 juni 1976 (Staatsbl.  13 augustus), 27 december 1977 (Staatsbl. 31 januari 1978), 
het K.B. nr. 30 van 30 maart 1982 (Staatsbl. 1 april), de wet van 3 juni 1982 (Staatsbl. 17 juni), 
de K.B.'s van 20 juni 1990 (Staatsbl. 29 juni), 20 juli 2000 (Staatsbl. 30 augustus - eerste uitga-
ve), 11 december 2001 (Staatsbl. 22 december - tweede uitgave) en de wet van 12 januari 
2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart). 
 
Opgeheven bij de wet van 15 mei 1984 (B.S. 22 mei), art. 26, 12° vanaf 1 juni 1984. Blijft even-
wel van toepassing op de pensioenen toegekend vóór 1 juni 1984. 
 
 Met ingang van 1 januari 1936 worden volgende bepalingen toegepast op de in 

artikel 1 van Ons besluit van 27 december 1935 bedoelde weduwen- en we-
zenpensioenen (1). 

 
 HOOFDSTUK I. Pensioenrecht van weduwen en wezen 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wetten van 30 april 1958, art. 1, 1° en 2°, 25 februari 1965, art. 

1 en 3 juli 1967, art. 22, § 1. 
 
 De weduwe heeft recht op een overlevingspensioen mits : 
 
 1° haar echtgenoot ten minste één jaar aanneembare diensten heeft vol-

bracht zo het huwelijk voor de oppensioenstelling van deze laatste werd 
aangegaan, en ten minste twintig jaar, zo het later werd voltrokken; 

 
 2° de duur van haar huwelijk minstens één jaar bedrage. 
 
 Het recht op overlevingspensioen is echter, ongeacht de duur van de diensten 

en van het huwelijk, verkregen indien het overlijden van de echtgenoot het ge-
volg is van een ongeval op de weg naar of van het werk, dan wel  van een 
verwonding of ongeval tijdens of naar aanleiding van de uitoefening van zijn 
ambt, van een door de Belgische Regering toevertrouwde opdracht of van in 
het kader van de Belgische technische bijstand verrichte prestaties of tenslotte 
het gevolg is van een beroepsziekte opgedaan onder dezelfde voorwaarden. 

 
 Hetzelfde geldt indien het overlijden het gevolg is van oorlogsfeiten of opgelo-

pen kwetsuren, ondergane ongevallen of ziekten verwekt of verergerd door 
vermoeienissen, ongevallen of gevaren van de militaire dienst in oorlogstijd. 

 
 In de gevallen voorzien in de twee vorenstaande leden, geldt het recht onder 

voorwaarde dat het huwelijk voltrokken werd vóór de verwonding, het ongeval, 
de aanvang of de verzwaring van de ziekte die de dood ten gevolge had. 
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 De in leden 2 en 3 bepaalde afwijkingen worden niet toegepast wanneer het 
huwelijk na de oppensioenstelling van de echtgenoot werd voltrokken. 

 
 Als ongeval op de weg naar of van het werk wordt aangemerkt, het ongeval, 

dat aanleiding zou geven tot toepassing van de bepalingen betreffende de ver-
goeding van schade voortspruitend uit ongevallen overkomen op de weg naar 
en van het werk, indien het slachtoffer aan het stelsel van de maatschappelijke 
zekerheid onderworpen was geweest. 

 
Art. 2 Vervangen door de wet van 5 augustus 1968, art. 32, § 1 (2) en gewijzigd bij 

de wet van 11 juni 1976, art. 1. 
 
 § 1. Aan de vrouw die een ontslagnemend, ontslagen, afgedankt, afgezet of 

ontzet personeelslid heeft gehuwd, noch aan de uit het huwelijk gesproten kin-
deren wordt enig recht op pensioen toegekend. 

 
 § 2. De vrouw en het minder dan 18 jaar oude kind van een na twintig in aan-

merking komende jaren dienst ontslagnemend, ontslagen, afgedankt, afgezet 
of ontzet personeelslid, behouden hun recht op pensioen. Hetzelfde geldt voor 
het kind tussen 18 en 25 jaar in de gevallen waarin recht bestaat op kinderbij-
slag in uitvoering van de wetgeving op de kinderbijslag voor loonarbeiders. 

 
 Telt het  personeelslid ten minste vijf jaar aanneembare diensten, dan kan hij 

de schriftelijke verbintenis aangaan telkenjare een bijdrage te storten waarvan 
het percentage gelijk is aan dat voor de afhouding op de wedden. In dat geval 
worden het pensioen van de weduwe en dat van het kind uitgekeerd met aan-
rekening van de door de stortingen gedekte periode. 

 
 Voor de vaststelling van het percentage en de berekening van de bijdrage is de 

laatste activiteitswedde in aanmerking te nemen. 
 
 Vorenbedoelde verbintenis wordt voor een onbeperkte duur ondertekend; zij is 

van rechtswege verbroken wanneer een periode van ten minste zes maanden 
is verlopen die niet door vrijwillige bijdragen is gedekt geworden. 

 
Art. 3 Gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1951, art. 11, 1°,25 februari 1965, art. 2, 

31 mei 1974, art. 2 en 14 april 1975, art. 1. 
 
 § 1. De scheiding van tafel en bed laat de bij dit besluit verzekerde rechten 

onverkort. 
 
 § 2. De uit de echt gescheiden vrouw verliest haar recht op pensioen. Zij be-

houdt echter het recht op pensioen dat zij op het tijdstip van de echtscheiding 
had verkregen als het gaat : 

 
 - ofwel om een vrouw die uit de echt is gescheiden in het exclusief nadeel 

van de man zelfs indien de echtscheiding is toegestaan ingevolge de om-
zetting van een scheiding van tafel en bed; 

 
 - ofwel om een vrouw die oorspronkelijk gedaagde was in het geding dat 

de echtscheiding uitsluitend op grond van artikel 232 van het Burgerlijk 
Wetboek toestaat en te wier laste de rechtbank de verantwoordelijkheid 
voor de feitelijke scheiding niet heeft gelegd. 
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 De betrokkene verliest het in het eerste lid vermelde recht als zij een nieuw 
huwelijk aangegaan heeft vóór het overlijden van degene die haar echtgenoot 
was. 

 
 Zij verliest eveneens haar recht op pensioen als zij geen aanvraag ingediend 

heeft binnen de termijn van één jaar te rekenen van de dag van het overlijden 
van degene die haar echtgenoot was. In dat geval wordt het volledige pensioen 
toegekend aan de weduwe. 

 
 Indien er evenwel geen weduwe is of indien deze geen recht op pensioen 

heeft, is de gescheiden vrouw die meer dan één jaar heeft laten verlopen zon-
der aanspraak op pensioen te hebben gemaakt, niet vervallen van haar rech-
ten op pensioen, doch heeft ze er slechts het genot van met ingang van de 
eerste dag van de maand volgend op degene gedurende welke haar aanvraag 
werd ingediend. 

 
Art. 4 Gewijzigd bij de wetten van 30 april 1958, art. 1, 4° en 11 juni 1976, art. 2. 
 
 De hele wees heeft recht op pensioen tot de leeftijd van achttien jaar onder 

voorwaarde dat zijn vader of moeder gedurende minstens één jaar een ambt 
heeft uitgeoefend dat recht geeft op een rustpensioen ten bezware van 's Rijks 
Schatkist. De leeftijd van 18 jaar wordt vervangen door die van 25 jaar in de 
gevallen waarin recht bestaat op kinderbijslag in uitvoering van de wetgeving 
op de kinderbijslag voor loonarbeiders. 

 
 De vaderloze wees wordt met de hele wees gelijkgesteld indien zijn of haar 

moeder geen recht op pensioen heeft. 
 
 In afwijking van lid 1 van dit artikel wordt het recht op pensioen verkregen, wel-

ke ook de duur van het waargenomen ambt zij, indien het overlijden van de va-
der of van de moeder aan een van de in lid 2 en lid 3 van artikel 1 bepaalde 
oorzaken is te wijten en het huwelijk waaruit de wees is gesproten vóór de 
verwonding, het ongeval, de aanvang of verzwaring van de dood meegebracht 
hebbende ziekte heeft plaats gehad. 

 
 In geval de overleden vader en moeder beide een onder lid 1 voorzien ambt 

uitoefenden, heeft de wees slechts op het hoogste pensioen recht. 
 
 Indien de wees gesproten is uit een door zijn vader of zijn moeder na hun op-

pensioenstelling aangegaan huwelijk, wordt de bij het eerste lid vereiste duur 
van de diensten op twintig jaar gebracht. 

 
 De in het derde lid bepaalde afwijking wordt niet toegepast in de bij het vijfde 

lid bedoelde veronderstelling. 
 
Art. 5 Gewijzigd bij de wet van 30 april 1958, art. 1, 5°. 
 
 Het door zijn vader binnen twaalf maand na de geboorte erkend buitenechtelijk 

kind heeft dezelfde rechten als was het gesproten uit een door het overlijden 
van de echtgenote ontbonden huwelijk. 

 
 Het natuurlijk of buitenechtelijk kind, dat binnen twaalf maand na zijn geboorte 

door zijn moeder wordt erkend, heeft dezelfde rechten als ware het wettig. 
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 Voor de toepassing van het 3e lid van artikel 4 op het buitenechtelijk kind, ver-
vangt de datum der erkenning die van het huwelijk. 

 
Art. 5bis Ingevoegd bij de wet van 13 juli 1957, art. 1. 
 
 Het door een personeelslid aangenomen kind heeft dezelfde rechten als ware 

het gesproten uit een door het overlijden van de echtgenoot ontbonden huwe-
lijk. 

 
 Het door een personeelslid en zijn echtgenote aangenomen kind wordt geacht 

gesproten te zijn uit het huwelijk van deze echtgenoten. 
 
 Geen enkel recht wordt verleend aan het kind aangenomen door een gepensi-

oneerd, ontslagen, ontslagnemend of afgesteld personeelslid. 
 
 Voor de toepassing van het 3e lid van artikel 4 op het aangenomen kind, wordt 

de datum der aanneming in de plaats gesteld van die van het huwelijk. 
 
 De uit deze paragraaf voortvloeiende voordelen, worden enkel verleend zo op 

het ogenblik van het overlijden van de aannemende persoon het aangenomen 
kind deel uitmaakt van het gezin van deze laatste. 

 
Art. 6 De Minister van Financiën kan het ganse pensioen of een deel ervan toewijzen 

of behouden aan de wees die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en inge-
volge krankzinnigheid, zwakzinnigheid of gebrekkigheid in de onmogelijkheid is 
in zijn bestaan te voorzien. 

 
 De toepassingsmodaliteiten van dit artikel worden bij koninklijk besluit be-

paald (3). 
 
Art. 6bis Ingevoegd bij de wet van 27 maart 1973, art. 1 en gewijzigd bij de wet van 

12 januari 2006, art. 67. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Zijn er geen rechtverkrijgenden als bedoeld in de artikelen 1 tot 6, dan kan een 

als pensioen geldende tegemoetkoming worden verleend aan hen in wier on-
derhoud het overleden personeelslid voorzag en die op het tijdstip van het 
overlijden, wegens hun leeftijd of gezondheidstoestand, niet in staat zijn zelf in 
hun onderhoud te voorzien. 

 
 De tegemoetkoming wordt verleend voor een periode van ten hoogste drie jaar. 

Zij kan voor periodes van ten hoogste drie jaar worden vernieuwd. 
 
 De tegemoetkoming wordt verleend, vernieuwd of geweigerd door de Minister 

tot wiens bevoegdheid de Pensioendienst voor de overheidssector behoort, op 
eensluidend advies van een commissie genaamd : "Commissie voor overle-
vingstegemoetkomingen". 

 
 Die commissie bestaat uit een Nederlandse en een Franse afdeling. Elke afde-

ling telt vijf leden, die voor vijf jaar door de Koning worden benoemd op de 
voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de Pensioendienst voor de 
overheidssector behoort, met name : een voorzitter die magistraat van de rech-
terlijke orde is, twee ambtenaren van de Pensioendienst voor de overheidssec-
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tor en twee personen voorgedragen door de meest representatieve vakorgani-
saties van het personeel der openbare diensten. 

 
 Elke afdeling wordt bijgestaan door een verslaggever, gekozen uit de ambtena-

ren van de Pensioendienst voor de overheidssector en aangesteld door de Mi-
nister tot wiens bevoegdheid die Pensioendienst behoort. De verslaggever on-
derzoekt de aanvragen en legt zijn conclusies voor aan de commissie. 

 
 De aanvragers kunnen, hangende het onderzoek van hun aanvraag, hun op-

merkingen aan de verslaggever doen toekomen. 
 
 Zij moeten op hun verzoek worden opgeroepen om door de commissie te wor-

den gehoord. 
 
 De commissie brengt een met redenen omkleed advies uit. 
 
 De Koning bepaalt binnen welke termijn de aanvraag moet worden ingediend 

en stelt de andere regelen met betrekking tot de procedure en de werkwijze 
van de commissie vast (4). 

 
 § 2. De in § 1 bedoelde tegemoetkoming is onderworpen aan de bepalingen 

van dit besluit, waarvan niet wordt afgeweken.  
 
 HOOFDSTUK II. Vaststelling van weduwen- en wezenpensioenen. 
 
Art. 7 Gewijzigd bij de wet van 14 juli 1951, art. 11, 2°, aangevuld bij de wet van 

27 december 1977, art. 21 (5) en gewijzigd bij de wet van 3 juni 1982, art. 33. 
 
 § 1. Onder de in volgende paragrafen vermelde voorbehoudingen, worden de 

wedden en diensten die in berekening komen voor de vaststelling der rustpen-
sioenen als grondslagen van de overlevingspensioenen genomen. 

 
 § 2. Komt evenwel niet in berekening : 
 
 1° de helft van het gedeelte der wedde boven het voor het pensioen in aan-

merking komende maximum van de wedde voor de rang van directeur 
van bestuur; 

 
 2° het voordeel van tijdsbonificaties, verleend onder het regime van de rust-

pensioenen wegens gevangenzitting of deportatie tijdens de oorlog, uit 
hoofde van werkelijke dienst in de op oorlogsvoet gestelde legers of uit 
hoofde van koloniale diensten, dit alles onder voorbehoud van de toepas-
sing van artikel 24, § 2. 

 
 § 3. De diensten die tot de inning van een korting van 6 t.h. geen aanleiding 

hebben gegeven en de diploma's die inzake rustpensioenen geldig zijn, kun-
nen voor het berekenen van de overlevingspensioenen dan alleen in aanmer-
king komen, tegen afbetaling van een bijdrage ten behoeve van 's Rijks Schat-
kist. 

 
 Zijn bewuste diensten de definitieve benoeming voorafgegaan, dan wordt de 

bijdrage voor de in aanmerking genomen duur bepaald op 6 t.h. van de eerste 
wedde die in de definitieve betrekking werd uitgekeerd. 
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 Wanneer dezelfde diensten tijdens de loopbaan voorkomen, dan wordt de bij-
drage vastgesteld op 6 t.h. van de aan het beschouwd tijdperk verbonden wer-
kelijke of fictieve wedde. 

 
 De bijdrage uit hoofde van het bezit van een diploma wordt voor elk geldig te 

maken jaar op 6 t.h. van de eerste wedde vastgesteld. 
 
 § 4. De tijd zonder wedde doorgebracht in dienstbetrekkingen welke op pensi-

oen recht geven, komt niet in aanmerking bij de berekening van de diensten; 
de tijd doorgebracht met een verminderde wedde komt slechts in aanmerking 
met inachtneming van een met de weddevermindering evenredige verminde-
ring. Stort de belanghebbende evenwel aan de Schatkist een bijdrage gelijk, 
volgens het geval, aan 6 t.h. van de volle wedde of het verschil tussen volle en 
verminderde wedde, dan wordt de tijd voor het berekenen van het pensioen 
gans in aanmerking genomen. 

 
 § 5. In afwijking van het bepaalde in § 3, worden voor het vaststellen van het 

bedrag van de overlevingspensioenen de perioden in aanmerking genomen 
waarvoor de ambtenaren, die vóór 1 augustus 1955 in dienst zijn getreden of 
die voor het recht op of de berekening van hun moederlands rustpensioen ko-
loniale diensten kunnen laten gelden die vóór deze datum werden aangevat, 
een statuut van nationale erkentelijkheid genoten hebben. 

 
 Die perioden worden gevalideerd vanaf de leeftijd vastgesteld inzake hun in-

aanmerkingneming in het stelsel van de rustpensioenen en op voorwaarde dat 
zij niet reeds om een andere reden in aanmerking komen. 

 
 De werkelijke duur van die perioden wordt bewezen zoals inzake het rustpen-

sioen. 
 
Art. 8 Gewijzigd bij de wet van 3 juli 1967, art. 22, § 2, aangevuld bij de wet van 9 juli 

1969, art. 21 en gewijzigd bij de K.B.'s van 13 november 1972, art. 3, 19 no-
vember 1973, art. 2, 23 juli 1974, art. 4, 30 maart 1982, nr. 30, art. 15, 20 juni 
1990, art. 6 en 11 december 2001, art. 7 (6).   

 
 Het pensioen van de weduwe wordt berekend op grondslag van het gemiddeld 

weddecijfer van de laatste vijf jaar, naar rato van 30 pct. voor de eerste twintig 
jaren of voor alle jaren wanneer hun totaal geen twintig bereikt en van een bij-
komend 1 pct. voor elk jaar boven de twintig. 

 
 In de gevallen bepaald bij artikel 1, 2e lid, wordt het pensioen berekend op 

grond van de laatste wedde naar rato van 33 pct. voor de eerste twintig jaren of 
voor alle jaren als er samen minder dan twintig zijn, en van 1 pct. méér voor ie-
der jaar boven twintig. 

 
 Wanneer het weduwenpensioen, berekend overeenkomstig lid 1 en lid 2, geen 

6.754,71 EUR bedraagt (7), wordt het berekend naar rato van 40 pct. voor de 
eerste dertig jaren of voor alle jaren wanneer hun totaal geen dertig bereikt en 
van een bijkomend 1 pct. voor elk jaar boven de dertig, zonder dat het aldus 
vastgestelde bedrag voormeld bedrag van 6.754,71 EUR mag overschrijden. 

 
 Indien de weduwe het genot heeft of het genot bekomt van andere pensioenen 

of delen van rust- en overlevingspensioenen ten laste van één van de pensi-
oenregelingen bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet van 27 juli 1962 tot 
vaststelling van het minimumbedrag van zekere rust- en overlevingspensioe-
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nen ten laste van de Openbare Schatkist, wordt het in voorgaand artikel ver-
melde bedrag van 6.754,71 EUR, verminderd met het bedrag van die voorde-
len, afgezien van de in die voordelen opgenomen verhogingen uit hoofde van 
het bestaan van kinderen. 

 
 De in het derde lid ingestelde berekening is niet van toepassing voor de wedu-

we die opnieuw in het huwelijk is getreden vóór 1 juli 1982. Ze is niet van toe-
passing of wordt niet meer toegepast wanneer de weduwe een beroepsactivi-
teit uitoefent die de vermindering van een overlevingspensioen tot gevolg heeft 
of krachtens een Belgische wetgeving, hetzij een primaire ongeschiktheidsuit-
kering of een invaliditeitsuitkering, hetzij een werkloosheidsvergoeding ont-
vangt of voordelen geniet van dezelfde aard krachtens een buitenlandse wet-
geving. 

 
Art. 9 Gewijzigd bij de wet van 11 juni 1976, art. 3. 
 
 Het pensioen van de weduwe wordt verhoogd, uit hoofde van het bestaan van 

wettige of gewettigde kinderen beneden achttien jaar, geboren uit de overleden 
echtgenoot, ongeacht van welk bed, naar rato, voor het eerste kind, van 5 t.h. 
van de som die tot grondslag heeft gediend voor de berekening van het pensi-
oen, voor het tweede, van 3 t.h. voor elk der overige kinderen, 2 t.h. De leeftijd 
van 18 jaar wordt vervangen door die van 25 jaar in de gevallen waarin recht 
bestaat op kinderbijslag in uitvoering van de wetgeving op de kinderbijslag voor 
loonarbeiders. 

 
 In voorkomend geval kan de Minister van Financiën een verhoging toekennen 

uit hoofde van het kind dat zich in de bij artikel 6 beoogde toestand bevindt. 
 
Art. 10 Het pensioen van de weduwe, zonder de verhogingen uit hoofde van het be-

staan van kinderen, wordt beperkt tot 50 t.h. van de wedde die tot grondslag 
van de uitbetaling ervan heeft gediend. 

 
Art. 11 Aangevuld bij de wet van 30 april 1958, art. 1, 6° en gewijzigd bij de wet van 

27 maart 1975, art. 1. 
 
 § 1. Indien de leeftijd van het overleden personeelslid, na aftrek van de duur 

van zijn huwelijk, tien jaar hoger ligt dan die van zijn echtgenote, wordt het 
overeenkomstig de voorgaande bepalingen vastgestelde pensioen van deze 
laatste per volledig jaar tijdsverschil verminderd met : 

 
 1 pct. vanaf tien jaar tot minder dan twintig jaar; 
 2 pct. vanaf twintig jaar tot minder dan vijfentwintig jaar; 
 3 pct. vanaf vijfentwintig jaar tot minder dan dertig jaar; 
 4 pct. vanaf dertig jaar tot minder dan vijfendertig jaar; 
 5 pct. vanaf vijfendertig jaar. 
 
 De vermindering slaat niet op de verhogingen wegens kinderlast. 
 
 § 2. Indien het huwelijk voltrokken werd na de oppensioenstelling van de echt-

genoot, worden de in § 1 bepaalde verminderingen gebracht op : 
 
 4 pct. vanaf tien jaar tot twintig jaar niet inbegrepen; 
 10 pct. van twintig jaar af. 
 
Art. 11bis Ingevoegd bij de wet van 25 februari 1965, art. 3. 
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 Het eventueel overeenkomstig artikel 11 verminderde en uit hoofde van de 

kinderen verhoogde weduwenpensioen mag niet lager zijn dan het wezenpen-
sioen waarop de kinderen aanspraak zouden kunnen maken indien hun moe-
der geen recht had op pensioen. 

 
 Telkens als één van de kinderen ophoudt recht te geven op een verhoging, 

wordt het aldus gewaarborgde bedrag verminderd tot het bedrag van het pen-
sioen waarop de andere kinderen aanspraak zouden kunnen maken. 

 
Art. 12 § 1. Aan de weduwe worden, uit hoofde van door haar man gelijktijdig uitgeoe-

fende functiën, onderscheiden pensioenen toegekend die afzonderlijk naar ei-
gen bestanddelen worden vastgesteld. 

 
 § 2. De achtereenvolgens uitgeoefende functiën geven aanleiding tot uitkering 

van een enig pensioen berekend op de gemiddelde wedde van de laatste vijf 
jaren en naar rato van de gezamenlijke diensten. 

 
 Is de gemiddelde wedde van de laatste vijf jaren lager dan de gemiddelde 

wedde van een vroeger vijfjarig tijdperk, zo wordt het pensioen berekend op de 
hoogste gemiddelde wedde, doch de diensttijd volbracht na het in beschouwing 
genomen vijfjarig tijdperk ondergaat een vermindering in evenredigheid met de 
verhouding bestaande tussen de in elk der in beschouwing genomen functiën 
geïnde laatste activiteitswedde. 

 
Art. 13 Vervangen bij de wet van 14 juli 1951, art. 11, 3° en aangevuld bij de wet van 

9 juli 1969, art. 22. 
 
 § 1. Het krachtens artikel 3 aan de uit de echt gescheiden vrouw toegekende 

pensioen wordt berekend op grondslag van het totale pensioen, op het ogen-
blik van het overlijden van haar gewezen echtgenoot vastgesteld overeenkom-
stig de bepalingen die voor het weduwenpensioen gelden, met uitzondering 
van artikel 11 van dit besluit, naar rato van een quotiteit in verhouding tot de 
duur van de diensten die aan het einde van de maand waarin de echtscheiding 
is uitgesproken in aanmerking komen. 

 
 § 2. Bij voorkomend geval, wordt het pensioen van de tweede echtgenote 

vastgesteld op de bij vorige paragraaf genoemde grondslag, in verhouding tot 
de duur van de diensten die, te rekenen van de eerste dag der maand volgen-
de op die waarin de echtscheiding is uitgesproken, in aanmerking komen. 

 
 § 3. De bij artikel 11 van dit besluit voorgeschreven verminderingen wegens 

leeftijdsverschil worden afzonderlijk toegepast op de pensioenen vastgesteld 
overeenkomstig de in §§ 1 en 2 van dit artikel bepaalde verdeling. 

 
 De verhoging uit hoofde van een kind wordt op dezelfde wijze berekend als de 

verhoging toegestaan aan de weduwe die een normaal pensioen geniet. 
 
 Zo de uit de echt gescheiden vrouw en de tweede echtgenote beiden kinderen 

hebben uit hun huwelijk met de overledene, wordt de verhoging onder hen ver-
deeld naar verhouding van hun onderscheiden aantal kinderen. 

 
 § 4. Voor het vaststellen van het gehele pensioen dat tot grondslag dient voor 

het berekenen van het pensioen van de uit de echt gescheiden vrouw en van 
de tweede echtgenote, worden, in voorkomend geval, de bepalingen van artikel 
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8, derde, vierde en vijfde lid, toegepast, rekening houdende met de eigen toe-
stand van elke rechthebbende. 

 
Art. 14 Gewijzigd bij de wet van 14 juli 1951, art. 11, 4°. 
 
 § 1. Generlei weduwenpensioen mag lager zijn dan 30 t.h. van het gemiddelde 

van de wedden der laatste vijf jaren waarop korting  werd toegepast, zonder 
dat tot de in artikel 7, § 2, 1° voorziene vermindering aanleiding bestaat. 

 
 In de bij artikelen 1, 2e en 3e alinea's en 4, 3e alinea van dit besluit voorziene 

gevallen wordt het vijfjarig gemiddeld cijfer door de laatste wedde vervangen. 
 
 § 2. Eventueel wordt het voordeel van het minimum slechts verleend onder de 

in artikel 11, en 21, § 1, voorziene verlagingen. 
 
 Het minimum is niet toepasselijk op het pensioen der uit de echt gescheiden 

vrouw noch op het weduwenpensioen, vastgesteld overeenkomstig de bepalin-
gen van artikel 13. 

 
Art. 15 Vervangen door de wet van 9 juli 1969, art. 23. 
 
 § 1. Het pensioen van een wees wordt vastgesteld op 6/10 van een weduwen-

pensioen, afgezien van de in artikel 11 bepaalde verminderingen en zonder dat 
er rekening moet worden gehouden met de bij artikel 8, lid 4 en lid 5, ingestel-
de beperkingen; dat van twee wezen bedraagt 8/10 van dit zelfde pensioen; 
dat van drie wezen is gelijk aan het gehele pensioen. 

 
 Het aldus vastgestelde pensioen wordt verhoogd met 5 pct. van de basiswedde 

voor de vierde wees, met 3 pct. voor de vijfde en met 2 pct. voor ieder van de 
andere wezen. 

 
 § 2. Wanneer er wezen uit verschillende huwelijken bestaan, wordt het pensi-

oen berekend alsof ze allen uit hetzelfde huwelijk waren. Dat pensioen wordt 
verdeeld onder de groepen pensioengerechtigden evenredig met de pensioe-
nen die aan de verschillende, afzonderlijk beschouwde groepen zouden toege-
kend geworden zijn. 

 
 § 3. Zo er een weduwe en tevens wezen uit een eerste huwelijk  bestaan, 

wordt het pensioen berekend zoals dat van een weduwe met kinderen. 
 
 Dat pensioen wordt verdeeld onder de groepen pensioengerechtigden evenre-

dig met de pensioenen die de verschillende, afzonderlijk beschouwde groepen 
zouden bekomen hebben zonder dat er wordt rekening gehouden met de pre-
ferentiële berekening bedoeld bij artikel 8, derde lid. 

 
 Nochtans wordt het gedeelte van de wezen eventueel derwijze gerectificeerd 

dat het niet lager is dan het bedrag dat het zou bereikt hebben indien het pen-
sioen bedoeld in het eerste lid, was berekend geworden zonder dat er rekening 
werd gehouden met de uitsluitingsclausules bepaald in artikel 8, vijfde lid, of 
met de verminderingen vastgesteld in artikel 8, lid 4, artikel 11, en artikel 21, 
§ 1,  en datzelfde pensioen was verdeeld geworden evenredig met de pensi-
oenen die aan de verschillende, afzonderlijk beschouwde groepen onder de-
zelfde voorwaarden zouden toegekend geworden zijn. 
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 Het overeenkomstig het tweede lid aan de weduwe toegekend gedeelte onder-
vindt geen nadeel van die rectificatie. 

 
 § 4. Wanneer de weduwe van de ouderlijke macht is ontzet of heeft afgezien 

van de voogdij over haar kinderen, worden deze laatsten als wezen be-
schouwd en wordt het pensioen van de weduwe, met inbegrip van de verho-
gingen uit hoofde van het bestaan van kinderen, verdeeld zoals is bepaald in § 
3, zonder dat er echter toepassing wordt gemaakt van het bij het derde lid van 
de voornoemde paragraaf ingestelde minimum. 

 
 § 5. Het wezenpensioen wordt in voorkomend geval verminderd met het be-

drag van het overlevingspensioen dat door de pensioenregeling voor arbeiders 
of bedienden die aan de sociale zekerheid onderworpen zijn, aan de moeder of 
aan de voogdes wordt toegekend uit hoofde van de diensten, die voor het 
vaststellen van het wezenpensioen in aanmerking werden genomen. 

 
Art. 15bis Ingevoegd bij de wet van 13 juli 1957, art. 2. 
 
 De toekenning van de uit artikel 5bis voortvloeiende voordelen, sluit het verle-

nen uit, voor hetzelfde kind, van de verhoging van het weduwenpensioen welke 
de wettige of natuurlijke moeder van het kind eventueel geniet. 

  
 Dezelfde voordelen kunnen niet gecumuleerd worden met het uit hoofde van 

het overlijden van de wettige of natuurlijke ouders toegewezen wezenpensioen. 
 
 De cumulatie van voordelen voortkomend van achtereenvolgende aannemin-

gen wordt verboden. 
 
 In de bij lid 2 en 3 voorziene gevallen wordt alleen het hoogste voordeel ver-

leend. 
 
 Het in dit artikel gestelde cumulatieverbod vindt toepassing op elk overlevings-

pensioen of verhoging van weduwenpensioen ten bezware van de Schatkist. 
 
Art. 15ter Ingevoegd bij de wet van 27 maart 1973, art. 2. 
 
 De in artikel 6bis bedoelde tegemoetkoming mag niet hoger zijn dan de voor 

wezenpensioenen vastgestelde bedragen. Komt meer dan een persoon in 
aanmerking, dan wordt de vergoeding in gelijke delen onder de gerechtigden 
verdeeld. 

 
 HOOFDSTUK III. Algemene bepalingen. 
 
Art. 16 Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 6, § 3 (7). 
 
 De pensioenen worden verevend volgens de totale diensttijd; nochtans worden 

de dagen die, in het totaal, geen maand uitmaken, niet medegeteld. 
 
Art. 17 De pensioenen van weduwen en van wezen gaan in met de eerste dag der 

maand volgend op de gebeurtenis die het recht doet ontstaan. 
 
Art. 18 Een koninklijk besluit bepaalt de stukken en bescheiden die tot staving van de 

pensioenaanvraag dienen overgelegd (8). 
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 Het pensioen wordt toegestaan bij een besluit van de Minister van Financiën 
dat de gronden en de wettelijke grondslagen van de verevening vermeldt. 

 
 Geen pensioen kan worden uitbetaald vooraleer door het Rekenhof te zijn 

goedgekeurd. 
 
 In afwachting van deze goedkeuring mag de regering aan belanghebbenden 

maandelijkse voorschotten toekennen vastgesteld op de grondslag van het 
waarschijnlijk nettobedrag van het pensioen. 

 
Art. 19 (9) 
 
Art. 20 Het recht op verkrijging of genot van de pensioenen wordt geschorst : 
 
 a) tijdens de duur van de hechtenis ondergaan ter uitvoering van een ver-

oordeling hetzij tot een criminele straf, hetzij tot een gevangenisstraf van 
meer dan zes maand of tot verscheidene correctionele hoofdgevangenis-
straffen waarvan het totaal zes maanden overschrijdt; gedurende het tijd-
perk van schorsing hebben de kinderen recht op een pensioen alsof zij 
hele wezen waren; 

 
 b) ten aanzien van personen die, tot een criminele straf of correctionele ge-

vangenisstraf veroordeeld, zich na veroordeling bij verstek niet ter be-
schikking van de rechter stellen of zich niet aangeven om de straf te on-
dergaan. 

 
Art. 21 Gewijzigd bij de wet van 30 april 1958, art. 1, 7°. 
 
 § 1. Ingeval een weduwe, ten gevolge van achtereenvolgende huwelijken, op 

verscheidene pensioenen mag aanspraak doen, worden de pensioenen, ande-
re dan het hoogste, met de helft verlaagd.(10) 

 
 De vrouw die een gepensioneerde heeft gehuwd mag het weduwenpensioen 

waarop zij uit dien hoofde aanspraak zou kunnen maken niet cumuleren met 
een of meer andere weduwenpensioenen ten laste van de Openbare Schatkist 
of van de Rijkswerkliedenkas. 

 
 In het in voorgaande lid bepaalde geval wordt enkel het hoogste voordeel ver-

leend, onverminderd de eventuele toepassing van het eerste lid. 
 
 § 2. Ingeval van cumulatie, voor hetzelfde kind, van een bij dit besluit voorziene 

pensioen of verhoging van pensioen met een kindertoelage, wordt alleen het 
hoogste voordeel toegekend. 

 
 Vorenbedoelde kindertoelage is die welke verbonden is aan een bij de Staat, 

bij een provincie, een gemeente, een openbare instelling of instelling van 
openbaar nut, een onder controle of onder gehele of gedeeltelijke waarborg 
van de Staat gesteld organisme uitgeoefende functie. 

 
Art. 22 De modaliteiten van toepassing van artikelen 2, § 2, 7, §§ 3 en 4, en 24, § 1, 

worden bij koninklijk besluit geregeld (11). 
 
 HOOFDSTUK IV. Overgangsbepalingen 
 
 ... 
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1  Zie B.S. van 29 december 1935. 
2  Krachtens artikel 38 van de wet van 5 augustus 1968 hebben de aan artikel 2 aangebrachte wijzigin-

gen geen uitwerking ten opzichte van de rechtverkrijgenden van de voor de datum van de bekend-
making van voormelde wet van 5 augustus 1968, m.a.w. 24 augustus, ontslagnemende, ontslagen, 
afgedankte of afgezette personeelsleden. 

3  Zie K.B. van 12 september 1936. 
4  Zie K.B. van 25 juli 1974. 
5  Met uitwerking op 1 januari 1978. Zie ook K.B. van 7 juli 1978. 
6  Met ingang van 1 januari 2002. 
7  Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer 138,01 van de consumptieprijzen van het Rijk (K.B. 

20 juni 1990, art. 13 - B.S. 29 juni) : 
 - 95.400 frank (aan spilindex 114,20) tot 31 december 1989; 
 - 272.484 frank (aan spilindex 138,01) vanaf 1 januari 1990. 
8  Zie K.B. van 8 mei 1936. 
9  Stilzwijgend opgeheven bij de wet van 10 oktober 1967, art. 1409 en 1410. 
10  Zie ook de wet van 5 augustus 1978, art. 44 bis. 
11  Zie K.B van 30 mei 1936 (B.S. 15/16 juni). 
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Koninklijk besluit nr. 255 van 12 maart 1936  
(Staatsblad 13 maart) 
 
tot éénmaking van het pensioenregime voor de weduwen en wezen der leden van het leger en 
van de rijkswacht. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 25 augustus 1947 (Staatsbl. 12 september), 14 juli 1951 (Staats-
bl. 29 juli), 13 juli 1957 (Staatsbl. 1 augustus), 30 april 1958 (Staatsbl. 18 mei), 25 februari 1965 
(Staatsbl. 20 maart), 9 juli 1969 (Staatsbl. 20 augustus), het K.B. van 13 november 1972 
(Staatsbl. 2 december), de wet van 27 maart 1973 (Staatsbl. 25 april), het K.B. van 19 novem-
ber 1973 (Staatsbl. 8 februari 1974), de wet van 31 mei 1974 (Staatsbl. 10 augustus), het K.B. 
van 23 juli 1974 (Staatsbl. 30 juli), de wetten van 27 maart 1975 (Staatsbl. 3 mei), 14 april 1975 
(Staatsbl. 29 mei), 11 juni 1976 (Staatsbl. 13 augustus), 22 december 1977 (Staatsbl. 24 de-
cember), 27 december 1977 (Staatsbl. 31 januari 1978), het K.B. nr. 30 van 30 maart 1982 
(Staatsbl. 1 april), de wet van 3 juni 1982 (Staatsbl. 17 juni), de K.B.'s van 20 juni 1990 (Staats-
bl. 29 juni), 20 juli 2000 (Staatsbl. 30 augustus - eerste uitgave), 11 december 2001 (Staatsbl. 
22 december - tweede uitgave) en de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede 
uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart). 
 
Opgeheven bij de wet van 15 mei 1984 (B.S. 22 mei), art. 26, 13° vanaf 1 juni 1984. Blijft even-
wel van toepassing op de pensioenen toegekend vóór 1 juni 1984. 
 
 HOOFDSTUK I . Recht op het pensioen van de weduwen  en wezen 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wetten van 30 april 1958, art. 2, 1°, 2° en 3°, en 25 februari 

1965, art. 5. 
 
 De weduwe van de officier der actieve kaders van het leger en de rijkswacht, 

van de wedde- of loontrekkende beroepsmilitair beneden de rang van officier, 
van een lid van het lager personeel der rijkswacht,evenals de weduwe van de 
militair of gewezen militair die tot een van voormelde categorieën heeft be-
hoord, heeft recht op een overlevingspensioen, op voorwaarde : 

 
 1° dat haar echtgenoot gedurende ten minste één jaar, een wedde of een 

loon heeft getrokken; 
 
 2° haar huwelijk voltrokken werd vóór dat haar echtgenoot ophield een wed-

de of een loon te trekken; 
 
 3° de duur van haar huwelijk niet korter weze dan één jaar. 
 
 Evenwel, in afwijking van bovenstaande 1° en 2°, heeft eveneens recht op een 

overlevingspensioen, de weduwe die een huwelijk heeft aangegaan nadat haar 
echtgenoot werd toegelaten tot het genot van een pensioen wegens diensttijd, 
op voorwaarde dat deze laatste gedurende ten minste twintig jaar diensten 
heeft bewezen welke voor de berekening van het overlevingspensioen aan-
neembaar zijn. 

 
 De vóór 1 januari 1936 bewezen diensten worden niet in aanmerking geno-

men, zo de echtgenoot de terugbetaling heeft bekomen van het tegoed dat bij 
één van de vroegere Kassen voor weduwen en wezen werd gevormd. 

 
 De weduwen van de militairen die vóór 1 januari 1922 bij het leger dienst heb-

ben volbracht, mogen deze dienst in aanmerking doen komen voor de bereke-
ning van de bovenvermelde periode van twintig jaar, voor zover hun echtge-
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noot ten minste één jaar heeft deelgenomen aan één der kassen van weduwen 
en wezen van het leger en van de rijkswacht. 

 
Art. 2 Gewijzigd bij de wetten van 30 april 1958, art. 2, 4° en 25 februari 1965, art. 6. 
 
 In afwijking van artikel 1, eerste lid, is het recht op overlevingspensioen, onge-

acht de duur van het huwelijk en van de met wedde of loon bezoldigde dien-
sten, verkregen indien het overlijden van de echtgenoot het gevolg is van een 
ongeval op de weg naar of van het werk, dan wel van een verwonding of onge-
val in bevolen dienst, bij het volbrengen van een door de Belgische Regering 
toevertrouwde opdracht of bij het verrichten van prestaties in het kader van de 
Belgische technische bijstand. 

 
 Dit is eveneens het geval wanneer het overlijden het gevolg is van oorlogsfei-

ten of van in oorlogstijd opgelopen verwondingen, overkomen ongevallen of 
door vermoeienissen, ongevallen of gevaren van de militaire dienst veroor-
zaakte of verergerde ziekten. 

 
 In de gevallen voorzien bij vorenstaande twee alinea's, is het recht afhankelijk 

van de voorwaarde dat het huwelijk dagtekent van voor de verwonding, het on-
geval, het ontstaan of de verergering der ziekte waaruit de dood is gevolgd. 

 
 Als ongeval  op de weg naar of van het werk wordt aangemerkt het ongeval, 

dat aanleiding zou geven tot toepassing van de bepalingen betreffende de ver-
goeding van schade voortspruitend uit ongevallen overkomen op de weg naar 
en van het werk, indien het slachtoffer aan het stelsel van de maatschappelijke 
zekerheid onderworpen was geweest. 

 
Art. 3 Gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1951, art. 13, 1°, 25 februari 1965, art. 7, 

31 mei 1974, art. 1 en 14 april 1975, art. 2. 
 
 § 1. De scheiding van tafel en bed laat de bij dit besluit verzekerde rechten 

onverkort. 
 
 § 2. De uit de echt gescheiden vrouw verliest haar recht op pensioen. Zij be-

houdt echter het recht op pensioen dat zij op het tijdstip van de echtscheiding 
had verkregen als het gaat : 

 
 - ofwel om een vrouw die uit de echt is gescheiden in het exclusief nadeel 

van de man zelfs indien de echtscheiding is toegestaan ingevolge de om-
zetting van een scheiding van tafel en bed; 

 
 - ofwel om een vrouw die oorspronkelijk gedaagde was in het geding dat 

de echtscheiding uitsluitend op grond van artikel 232 van het Burgerlijk 
Wetboek toestaat en te wier laste de rechtbank de verantwoordelijkheid 
voor de feitelijke scheiding niet heeft gelegd. 

 
 De betrokkene verliest het in het eerste lid vermelde recht als zij een nieuw 

huwelijk aangegaan heeft vóór het overlijden van degene die haar echtgenoot 
was. 

 
 Zij verliest eveneens haar recht op pensioen als zij geen aanvraag ingediend 

heeft binnen de termijn van één jaar te rekenen van de weg van het overlijden 
van degene die haar echtgenoot was. In dat geval wordt het volledige pensioen 
toegekend aan de weduwe. 
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 Indien er evenwel geen weduwe is of indien deze geen recht op pensioen 

heeft, is de gescheiden vrouw die meer dan één jaar heeft laten verlopen zon-
der aanspraak op pensioen te hebben gemaakt, niet vervallen van haar rech-
ten op pensioen, doch heeft ze er slechts het genot van met ingang van de 
eerste dag van de maand volgend op degene gedurende welke haar aanvraag 
werd ingediend. 

 
Art. 4 Gewijzigd bij de wetten van 25 augustus 1947, enig artikel, 1°, 30 april 1958, 

art. 2, 5°, 11 juni 1976, art. 4 en 22 december 1977, art. 115. 
 
 De volle wees heeft recht op een pensioen tot de leeftijd van 18 jaar, op voor-

waarde dat zijn vader of moeder gedurende ten minste één jaar een wedde, 
een loon of een verbeterde soldij ten bezware van de begroting van het Minis-
terie van Landsverdediging of van de Rijkswacht heeft getrokken. De leeftijd 
van 18 jaar wordt vervangen door die van 25 jaar in de gevallen waarin recht 
bestaat op kinderbijslag in uitvoering van de wetgeving op de kinderbijslag voor 
loonarbeiders. 

 
 Het vaderloos kind wordt gelijkgesteld met de volle wees, indien zijn moeder 

geen recht heeft op pensioen. 
 
 Bij afwijking van de eerste alinea van het tegenwoordig artikel, en welke de 

duur ook zij van de diensten die aanleiding hebben gegeven tot wedde of loon, 
wordt het recht op het pensioen verkregen zo het overlijden van de vader of de 
moeder te wijten is aan één der bij de eerste twee alinea's van artikel 2 be-
paalde oorzaken en indien het huwelijk, waaruit de wees gesproten is, dagte-
kent van vóór de verwonding, het ongeval, het ontstaan of de verergering van 
de ziekte waaruit de dood is gevolgd. 

 
 Heeft geen recht op pensioen, het weeskind gesproten uit een huwelijk voltrok-

ken nadat zijn vader of moeder opgehouden heeft in de bij het eerste lid van dit 
artikel bepaalde omstandigheden bezoldigd te worden, behalve wanneer zijn 
vader of moeder ten minste twintig jaren diensten heeft bewezen welke aan-
neembaar zijn voor de berekening van het overlevingspensioen, in voorko-
mend geval met inachtneming, onder de voorwaarden bepaald bij artikel 1, 1°, 
van de diensten volbracht vóór 1 januari 1922 door de militairen van lagere 
rang, en voor zover de betrokkene het genot van een pensioen wegens dienst-
tijd heeft bekomen. 

 
 Heeft geen recht op een pensioen, het weeskind dat geboren is meer dan drie-

honderd dagen na de datum waarop zijn vader of moeder opgehouden heeft in 
de bij het eerste lid van dit artikel bepaalde omstandigheden bezoldigd te wor-
den, zonder het voordeel van een pensioen wegens diensttijd te hebben be-
komen. 

 
 Ingeval de overleden vader en moeder beiden een ambt uitoefenden dat rech-

ten op een pensioen aan het weeskind verleent, dan heeft dit enkel recht op 
het hoogste pensioen. 

 
Art. 5 Gewijzigd bij de wetten van 30 april 1958, art. 2, 6° en 22 december 1977, 

art. 116. 
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 Het onecht kind dat, binnen de twaalf maanden na zijn geboorte, door zijn va-
der werd erkend, heeft dezelfde rechten alsof het gesproten ware uit een door 
het overlijden der echtgenote ontbonden huwelijk. 

 
 Het natuurlijk kind, dat binnen twaalf maanden na zijn geboorte door zijn moe-

der wordt erkend, heeft dezelfde rechten als ware het wettig.  
 
 Voor de toepassing van de 3e alinea van artikel 4 op het onecht kind, wordt de 

datum der erkenning in de plaats van de huwelijksdatum gesteld. 
 
Art. 5bis Ingevoegd bij de wet van 13 juli 1957, art. 3. 
 
 Het door een militair aangenomen kind heeft dezelfde rechten als ware het 

gesproten uit een door het overlijden van de echtgenoot ontbonden huwelijk. 
 
 Het door een militair en zijn echtgenote aangenomen kind wordt geacht ge-

sproten te zijn uit het huwelijk van deze echtgenoten. 
 
 Geen enkel recht wordt aan het aangenomen kind verleend wanneer de aan-

neming gebeurt nadat de aannemende persoon opgehouden heeft door een 
wedde of een loon bezoldigd te zijn. 

 
 Voor de toepassing van het 3e lid van artikel 4 op het aangenomen kind, wordt 

de datum der aanneming in de plaats gesteld van die van het huwelijk. 
 
 De uit deze paragraaf voortvloeiende voordelen, worden enkel verleend zo op 

het ogenblik van het overlijden van de aannemende persoon het aangenomen 
kind deel uitmaakt van het gezin van deze laatste. 

 
Art. 6 De Minister van Landsverdediging kan het pensioen geheel of gedeeltelijk ver-

lenen of laten behouden aan het weeskind dat de leeftijd van 18 jaar bereikt 
heeft en, tengevolge van zinneloosheid, onnozelheid of lichaamsgebreken, in 
de onmogelijkheid verkeert in zijn onderhoud te voorzien. 

 
 De modaliteiten inzake toepassing van het tegenwoordig artikel worden bij ko-

ninklijk besluit vastgesteld (1). 
 
Art. 6bis Ingevoegd bij de wet van 27 maart 1973, art. 3 en gewijzigd bij de wet van 12 

januari 2006, art. 67. 
 
 § 1. Zijn er geen rechtverkrijgenden als bedoeld in de artikelen 1 tot 6, dan kan 

een als pensioen geldende tegemoetkoming worden verleend aan hen in wier 
onderhoud het overleden personeelslid voorzag en die op het tijdstip van het 
overlijden, wegens hun leeftijd of gezondheidstoestand, niet in staat zijn zelf in 
hun onderhoud te voorzien. 

 
 De tegemoetkoming wordt verleend voor een periode van ten hoogste drie jaar. 

Zij kan voor periodes van ten hoogste drie jaar worden vernieuwd. 
 
 De tegemoetkoming wordt verleend, vernieuwd of geweigerd door de Minister 

tot wiens bevoegdheid de Pensioendienst voor de overheidssector behoort, op 
eensluidend advies van een commissie genaamd : "Commissie voor overle-
vingstegemoetkomingen". 
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 Die commissie bestaat uit een Nederlandse en een Franse afdeling. Elke afde-
ling telt vijf leden, die voor vijf jaar door de Koning worden benoemd op de 
voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de Pensioendienst voor de 
overheidssector behoort, met name : een voorzitter die magistraat van de rech-
terlijke orde is, twee ambtenaren van de Pensioendienst voor de overheidssec-
tor en twee personen voorgedragen door verenigingen van het personeel van 
het leger en van de rijkswacht. 

 
 Elke afdeling wordt bijgestaan door een verslaggever, gekozen uit de ambtena-

ren van de Pensioendienst voor de overheidssector en aangesteld door de Mi-
nister tot wiens bevoegdheid die Pensioendienst behoort. De verslaggever on-
derzoekt de aanvragen en legt zijn conclusies voor aan de commissie. 

 
 De aanvragers kunnen, hangende het onderzoek van hun aanvraag, hun op-

merkingen aan de verslaggever doen toekomen. 
 
 Zij moeten op hun verzoek worden opgeroepen om door de commissie te wor-

den gehoord. 
 
 De commissie brengt een met redenen omkleed advies uit. 
 
 De Koning bepaalt binnen welke termijn de aanvraag moet worden ingediend 

en stelt de andere regelen met betrekking tot de procedure en de werkwijze 
van de commissie vast (2). 

 
 § 2. De in § 1 bedoelde tegemoetkoming is onderworpen aan de bepalingen 

van dit besluit, waarvan niet wordt afgeweken. 
 
 HOOFDSTUK II. Vaststelling van de weduwen- en wezen pensioenen 
 
Art. 7 Gewijzigd bij de wet van 14 juli 1951, art. 13, 2°, aangevuld bij de wet van 

27 december 1977, art. 22 (3) en gewijzigd bij de wet van 3 juni 1982, art. 36. 
 
 § 1. Onder het in de volgende paragrafen vermeld voorbehoud zijn de elemen-

ten, die bij de berekening der overlevingspensioenen in aanmerking komen, de 
volgende : 

 
 1° de diensttijd gedurende welke de militair een wedde of een loon ten be-

zware van de begroting van het Ministerie van Landsverdediging of van 
de Rijkswacht heeft getrokken; 

 
 In voorkomend geval : 
 
 a) de tijd waarvoor er diensten of voordelen gevalideerd werden, zoals hier-

na wordt gezegd; 
 
 b) de in een burgerlijke dienst van de Staat doorgebrachte en eventueel 

gevalideerde tijd welke rechten op een overlevingspensioen kan verlenen 
krachtens de bepalingen welke deze rechten beheersen; 

 
 c) de in de kolonie of met opdracht in het buitenland doorgebrachte tijd 

waarvoor er stortingen werden gedaan; 
 
 2° het volle wedde- of loonbedrag overeenstemmend met het laatste wedde- 

of loonbedrag dat de militair getrokken heeft. 
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 Voor de onder het stelsel der verbeterde soldij geplaatste militair geldt de laat-

ste volle wedde welke hij zou genoten hebben indien het weddestelsel op hem 
toegepast geworden ware. Die wedde wordt echter met twee tienden vermin-
derd zo de militair na 31 december 1934 aangeworven werd. 

 
 § 2. Er wordt evenwel geen rekening gehouden : 
 
 1° met de helft van het gedeelte der wedde boven het voor het pensioen in 

aanmerking komende maximum van de wedde voor de rang van directeur 
van bestuur; 

 
 2° met het voordeel van de extra-diensttijd welke, in het regime der pensi-

oenen wegens diensttijd, verleend wordt wegens gevangenschap of de-
portatie tijdens de oorlog, wegens werkelijke aanwezigheid bij de legers 
op oorlogsvoet of wegens koloniale diensten. 

 
 § 3. Komen slechts in aanmerking mits storting - ten bate van de Schatkist - 

van een bijdrage van 6 t.h. van de volle wedde of het volle loon, de na-
vermelde diensten of voordelen waarvoor noch wedde noch loon werd 
getrokken : 

 
 1° de tijd welke een leerling als zodanig aan de Militaire School heeft door-

gebracht; 
 
 2° de tijd welke een vrijwilliger of milicien als zodanig in actieve dienst heeft 

doorgebracht; 
 
 3° de extra-diensttijd wegens voorafgaande studiën, welke aan de officieren 

verleend wordt voor de berekening van het pensioen wegens diensttijd; 
 
 4° de tijd welke de militair, na de datum zijner toelating tot het wedde- of 

loonstelsel, zonder wedde of loon heeft doorgebracht. 
 
 De zon- en feestdagen waarop het werkliedenpersoneel geen loon trekt, wor-

den evenwel niet beschouwd als zonder loon doorgebrachte tijd. 
 
 Dagtekenen bedoelde diensten of voordelen van vóór de datum waarop de 

wedde, het loon of de verbeterde soldij werd verkregen, dan wordt de bijdrage, 
voor de in aanmerking genomen duur, vastgesteld op 6 t.h. van het verleende 
eerste wezenlijk of fictief wedde- of loonbedrag. 

 
 Dagtekenen dezelfde diensten of voordelen van tijdens de loopbaan, dan wordt 

de bijdrage vastgesteld op 6 t.h. van het aan de beschouwde  periode verbon-
den wezenlijk of fictief wedde- of loonbedrag. 

 
 § 4. De met verminderde wedde of verminderd loon doorgebrachte tijd onder-

gaat, bij de berekening van de diensten, een vermindering die evenredig is aan 
de verhouding welke bestaat tussen de verminderde wedde of het verminderd 
loon en de volle wedde of het volle loon, tenzij de belanghebbende, ten bate 
van de Schatkist, een bijdrage heeft gestort welke gelijk is aan 6.t.h. van het 
verschil tussen de volle wedde of het volle loon en de verminderde wedde of 
het verminderd loon. 
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 Vorenstaande alinea slaat niet op de wedde- of loonsverminderingen uit hoofde 
van verlof of afwezigheid wegens ziekte. 

 
 § 5. In afwijking van het bepaalde in § 3, worden voor het vaststellen van het 

bedrag van de overlevingspensioenen de periode in aanmerking genomen 
waarvoor de militairen, die vóór 1 augustus 1955 in dienst zijn getreden of die 
voor het recht op of de berekening van hun militair anciënniteitspensioen kolo-
niale diensten kunnen laten gelden die vóór deze datum werden aangevat, een 
statuut van nationale erkentelijkheid genoten hebben. 

 
 Die perioden worden gevalideerd vanaf de leeftijd vastgesteld inzake hun in-

aanmerkingneming in het stelsel van de rustpensioenen en op voorwaarde dat 
zij niet reeds om een andere reden in aanmerking komen. 

 
 De werkelijke duur van die perioden wordt bewezen zoals inzake het rustpen-

sioen. 
 
Art. 8 Gewijzigd bij de wet van 30 april 1958, art. 2, 7°, aangevuld bij de wet van 9 juli 

1969, art. 24 en gewijzigd bij de K.B.'s van 13 november 1972, art. 4, 19 no-
vember 1973, art. 3, 23 juli 1974, art. 5, 30 maart 1982, nr. 30, art. 16, 20 juni 
1990, art. 7 en 11 december 2001, art. 8 (4). 

 
 § 1. Het pensioen der weduwe van een officier wordt naar de overeenkomstig 

artikel 7 vastgestelde laatste wedde berekend tegen de voet van 30 t.h. voor 
de eerste twintig jaren of voor al de jaren zo het gezamenlijk getal ervan lager 
is dan twintig, met bijvoeging van 1 t.h. voor elk der jaren boven twintig. 

 
 § 2. Het pensioen der weduwe van de militair beneden de rang van officier of 

der weduwe van de militair van lagere rang der rijkswacht wordt naar het over-
eenkomstig artikel 7 vastgesteld volle wedde- of loonbedrag berekend tegen de 
voet van 43 t.h. voor de eerste drieëndertig jaren of voor al de jaren zo het ge-
zamenlijk getal ervan lager is dan drieëndertig, met bijvoeging van 1 t.h. voor 
elk der jaren boven drieëndertig.(5) 

 
 Nochtans zo het huwelijk werd aangegaan nadat de echtgenoot werd toegela-

ten tot het genot van het pensioen wegens diensttijd, wordt het weduwenpen-
sioen berekend zoals bepaald in § 1. 

 
 § 3. Wanneer het weduwenpensioen, berekend overeenkomstig § 1, van dit 

artikel of overeenkomstig artikel 118, § 4, eerste lid, van de wet van 14 februari 
1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, 
geen 6.754,71 EUR (6) bedraagt, wordt het berekend naar rato van 40 pct. 
voor de eerste dertig jaren of voor alle jaren wanneer hun totaal geen dertig be-
reikt en van een bijkomende 1 pct. voor elk jaar boven de dertig, zonder dat het 
aldus vastgestelde bedrag voormeld bedrag van 6.754,71 EUR mag over-
schrijden. 

 
 Indien de weduwe het genot heeft of het genot bekomt van andere pensioenen 

of delen van rust- en overlevingspensioenen ten laste van één van de pensi-
oenregelingen bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet van 27 juli 1962 tot 
vaststelling van het minimumbedrag van zekere rust- en overlevingspensioe-
nen ten laste van de Openbare Schatkist, wordt het in voorgaand artikel ver-
melde bedrag van 6.754,71 EUR verminderd met het bedrag van die voorde-
len, afgezien van de in die voordelen desgevallend opgenomen verhogingen uit 
hoofde van het bestaan van kinderen.  
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 De in het eerste lid ingestelde berekening is niet van toepassing voor de we-

duwe die opnieuw in het huwelijk is getreden vóór 1 juli 1982. Ze is niet van 
toepassing of wordt niet meer toegepast wanneer de weduwe een beroepsacti-
viteit uitoefent die de vermindering van een overlevingspensioen tot gevolg 
heeft of krachtens een Belgische wetgeving hetzij een primaire ongeschikt-
heidsuitkering of een invaliditeitsuitkering, hetzij een werkloosheidsvergoeding 
ontvangt of voordelen geniet van dezelfde aard krachtens een buitenlandse 
wetgeving. 

 
Art. 9 Als verder gevolg aan de bepalingen van artikel 8, ondergaat het pensioen der 

weduwe van de militair die ophoudt een wedde of een loon te trekken zonder 
het voordeel van een pensioen wegens diensttijd te bekomen - en zo de over-
eenkomstig de bepalingen van artikel 7 berekende tijd minder bedraagt dan 
twintig volle jaren - een vermindering die evenredig is aan de verhouding welke 
bestaat tussen het getal volle jaren en twintig. 

 
Art. 10 Gewijzigd bij de wet van 11 juni 1976, art. 5. 
 
 Het pensioen der weduwe wordt, uit hoofde van de wettige of gewettigde kin-

deren beneden de 18 jaar die uit de overleden echtgenoot geboren zijn en 
zonder onderscheid van bed, verhoogd met 5 t.h van de tot grondslag voor de 
berekening van het pensioen gediend hebbende som voor het eerste kind, 
3 t.h. voor het tweede kind, 2 t.h. voor elk der volgende kinderen. De leeftijd 
van 18 jaar wordt vervangen door die van 25 jaar in de gevallen waarin recht 
bestaat op kinderbijslag in uitvoering van de wetgeving op de kinderbijslag voor 
loonarbeiders. 

 
 In voorkomend geval kan de Minister van Landsverdediging een verhoging 

verlenen uit hoofde van het kind dat in de bij artikel 6 voorziene toestand ver-
keert. 

 
 Generlei verhoging wordt verleend voor de kinderen wier geboorte plaats ge-

had heeft meer dan driehonderd dagen na de datum waarop hun vader opge-
houden heeft bezoldigd te worden overeenkomstig het bepaalde bij de eerste 
alinea van artikel 4, zonder het voordeel van een pensioen wegens diensttijd te 
hebben bekomen. 

 
Art. 11 Het pensioen van de weduwe, zonder de verhogingen wegens kinderen, wordt 

beperkt tot 50 t.h. van het wedde- of loonbedrag dat tot grondslag voor de pen-
sioenberekening heeft gediend. 

 
Art. 12 Aangevuld bij de wet van 30 april 1958, art. 2, 8° en gewijzigd bij de wet van 

27 maart 1975, art. 2. 
 
 § 1. Indien de leeftijd van de overleden militair, na aftrek van de duur van zijn 

huwelijk, tien jaar hoger ligt dan die van zijn echtgenote, wordt het overeen-
komstig de bovenstaande bepalingen vastgestelde pensioen van deze laatste 
per volledig jaar tijdsverschil verminderd met : 

 
 1 pct. vanaf tien jaar tot minder dan twintig jaar; 
 2 pct. vanaf twintig jaar tot minder dan vijfentwintig jaar; 
 3 pct. vanaf vijfentwintig jaar tot minder dan dertig jaar; 
 4 pct. vanaf dertig jaar tot minder dan vijfendertig jaar; 
 5 pct. vanaf vijfendertig jaar. 
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 De vermindering slaat niet op de verhogingen wegens kinderlast. 
 
 § 2. Indien het huwelijk voltrokken werd nadat de echtgenoot toegelaten werd 

tot het genot van een pensioen wegens diensttijd, worden de in § 1 bepaalde 
verminderingen gebracht op : 

 
 - 4 t.h. vanaf tien jaar tot twintig jaar niet inbegrepen; 
 - 10 t.h. van twintig jaar af. 
 
Art. 12bis Ingevoegd bij de wet van 25 februari 1965, art. 8. 
 
 Het eventueel overeenkomstig artikel 12 verminderde en uit hoofde van de 

kinderen verhoogde weduwenpensioen mag niet lager zijn dan het wezenpen-
sioen waarop de kinderen aanspraak zouden kunnen maken indien hun moe-
der geen recht op pensioen had. 

 
 Telkens als één van de kinderen ophoudt recht te geven op een verhoging, 

wordt het aldus gewaarborgde bedrag verminderd tot het bedrag van het pen-
sioen waarop de andere kinderen aanspraak zouden kunnen maken. 

 
Art. 13 Vervangen door de wet van 14 juli 1951, art. 13, 3° en aangevuld bij de wet 

van 9 juli 1969, art. 25. 
 
 § 1. Het krachtens artikel 3 aan de uit de echt gescheiden vrouw toegekende 

pensioen wordt berekend op grondslag van het totale pensioen, op het ogen-
blik van het overlijden van haar gewezen echtgenoot vastgesteld overeenkom-
stig de bepalingen die voor het weduwenpensioen gelden, met uitzondering 
van artikel 12 van dit besluit, naar rato van een quotiteit in verhouding tot de 
duur van de diensten die aan het einde van de maand waarin de echtscheiding 
is uitgesproken in aanmerking komen. 

  
 § 2. Bij voorkomend geval, wordt het pensioen van de tweede echtgenote 

vastgesteld op de bij vorige paragraaf genoemde grondslag, in verhouding tot 
de duur van de diensten die, te rekenen van de eerste dag der maand volgend 
op die waarin de echtscheiding is uitgesproken, in aanmerking komen. 

 
 § 3. De bij artikel 12 van dit besluit voorgeschreven verminderingen wegens 

leeftijdsverschil worden afzonderlijk toegepast op de pensioenen vastgesteld 
overeenkomstig de in §§ 1 en 2 van dit artikel bepaalde verdeling. 

 
 De verhoging uit hoofde van een kind wordt op dezelfde wijze berekend als de 

verhoging toegestaan aan de weduwe die een normaal pensioen geniet. 
 
 Zo de uit de echt gescheiden vrouw en de tweede echtgenote beiden kinderen 

hebben uit hun huwelijk met de overledene, wordt de verhoging onder hen ver-
deeld naar verhouding van hun onderscheiden aantal kinderen. 

 
 § 4. Voor het vaststellen van het gehele pensioen dat tot grondslag dient voor 

het berekenen van het pensioen van de uit de echt gescheiden vrouw en van 
de tweede echtgenote, worden, in voorkomend geval, de bepalingen van artikel 
8, § 3, toegepast rekening houdende met de eigen toestand van elke recht-
hebbende. 

 
Art. 14 Gewijzigd bij de wet van 14 juli 1951, art. 13, 4°. 
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 § 1. Geen enkel weduwenpensioen mag minder bedragen dan 30 t.h. van het 

volle wedde- of loonbedrag overeenstemmend met het laatste wedde- of loon-
bedrag dat aan de afhouding onderworpen geweest is, zonder dat de bij 1° van 
paragraaf 2 van artikel 7 voorziene vermindering dient toegepast. 

 
 Het minimum dat aan de weduwe van een onder het regime der verbeterde 

soldij geplaatste militair dient toegekend, wordt berekend naar de overeenkom-
stig 2° van paragraaf 1 van artikel 7 bepaalde volle laatste wedde. 

 
 § 2. In voorkomend geval wordt het voordeel van het minimum slechts verkre-

gen onder voorbehoud van de verminderingen voorzien bij artikels 9, 12 en 
21,§ 1, van het tegenwoordig besluit. 

 
 Het minimum is niet toepasselijk op het pensioen der uit de echt gescheiden 

vrouw noch op het weduwenpensioen, vastgesteld overeenkomstig de bepalin-
gen van artikel 13. 

 
Art. 15 Vervangen door de wet van 9 juli 1969, art. 26. 
 
 § 1. Het pensioen van een wees wordt vastgesteld op 6/10 van een weduwen-

pensioen, afgezien van de in artikel 12 bepaalde verminderingen en zonder dat 
er rekening moet worden gehouden met de bij artikel 8, § 3, lid 2 en 3, inge-
stelde  beperkingen; dat van twee wezen bedraagt 8/10 van dit zelfde pensi-
oen; dat van drie wezen is gelijk aan het gehele pensioen. 

 
 Het aldus vastgestelde pensioen wordt verhoogd met 5 pct. van de basiswedde 

of het basisloon voor de vierde wees, met 3 pct. voor de vijfde en met 2 pct. 
voor ieder van de andere wezen. 

 
 § 2. Wanneer er wezen uit verschillende huwelijken bestaan, wordt het pensi-

oen  berekend alsof ze allen uit hetzelfde huwelijk waren. Dat pensioen wordt 
verdeeld onder de groepen pensioengerechtigden evenredig met de pensioe-
nen die aan de verschillende, afzonderlijk beschouwde groepen zouden toege-
kend zijn. 

 
 § 3. Zo er een weduwe en tevens wezen uit een eerste huwelijk bestaan, wordt 

het pensioen berekend zoals dat van een weduwe met kinderen. 
 
 Dat pensioen wordt verdeeld onder de groepen pensioengerechtigden evenre-

dig met de pensioenen die de verschillende, afzonderlijk beschouwde groepen 
zouden bekomen hebben zonder dat er wordt rekening gehouden met de pre-
ferentiële berekening bedoeld bij artikel 8, § 3, eerste lid. 

 
 Nochtans wordt het gedeelte van de wezen eventueel derwijze gerectificeerd 

dat het niet lager is dan het bedrag dat het zou bereikt hebben indien het pen-
sioen bedoeld in het eerste lid, was berekend geworden zonder dat er rekening 
werd  gehouden met de uitsluitingsclausules bepaald in artikel 8, § 3, derde lid, 
of met de verminderingen vastgesteld in artikel 8, § 3, tweede lid, artikel 12 en 
artikel 21, § 1, en datzelfde pensioen was verdeeld evenredig met de pensioe-
nen die aan de verschillende, afzonderlijk beschouwde groepen onder dezelfde 
voorwaarden toegekend zouden zijn. 

 
 Het overeenkomstig het tweede lid, aan de weduwe toegekend gedeelte on-

dervindt geen nadeel van die rectificatie. 
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 § 4. Wanneer de weduwe van de ouderlijke macht is ontzet of heeft afgezien 

van de voogdij over haar kinderen, worden deze laatsten als wezen be-
schouwd en wordt het pensioen van de weduwe, met inbegrip van de verho-
gingen uit hoofde van het bestaan van kinderen, verdeeld zoals is bepaald in § 
3, zonder dat er echter toepassing wordt gemaakt van het bij het derde lid van 
de voornoemde paragraaf ingestelde minimum. 

 
 § 5. Het wezenpensioen wordt in voorkomend geval verminderd met het be-

drag van het overlevingspensioen dat door de pensioenregeling voor arbeiders 
of bedienden, die aan de sociale zekerheid onderworpen zijn, aan de moeder 
of aan de voogdes wordt toegekend uit hoofde van de diensten, die voor het 
vaststellen van het wezenpensioen in aanmerking werden genomen. 

 
Art. 15 bis Ingevoegd bij de wet van 13 juli 1957, art. 4. 
 
 De toekenning van de uit artikel 5bis voortvloeiende voordelen, sluit het verle-

nen uit, voor hetzelfde kind, van de verhoging van het weduwenpensioen welke 
de wettige of natuurlijke moeder van het kind eventueel geniet. 

 
 Dezelfde voordelen kunnen niet gecumuleerd worden met het uit hoofde van 

het overlijden van de wettige of natuurlijke ouders toegekend wezenpensioen. 
 
 De cumulatie van voordelen voortkomende van achtereenvolgende aannemin-

gen wordt verboden. 
 
 In de bij lid 2 en 3 voorziene gevallen wordt alleen het hoogste voordeel ver-

leend. 
 
 Het in dit artikel gestelde cumulatieverbod vindt toepassing op elk overlevings-

pensioen of verhoging van weduwenpensioen ten bezware van de Schatkist. 
 
Art. 15ter Ingevoegd bij de wet van 27 maart 1973, art. 4. 
 
 De in artikel 6bis bedoelde tegemoetkoming mag niet hoger zijn dan de voor 

wezenpensioenen vastgestelde bedragen. Komt meer dan een persoon in 
aanmerking, dan wordt de vergoeding in gelijke delen onder de gerechtigden 
verdeeld. 

  
 HOOFDSTUK III. Algemene bepalingen 
 
Art. 16 Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 6, § 4 (4). 
 
 De pensioenen worden vereffend volgens de totale duur van de overeenkom-

stig paragraaf 1 van artikel 7 vastgestelde tijd; de dagen die, in het totaal, niet 
een maand vormen, worden evenwel niet medegeteld. 

 
Art. 17 De weduwen- en wezenpensioenen gaan in de eerste dag der maand volgend 

op die van de gebeurtenis welke het recht doet openvallen. 
 
Art. 18 De stukken en documenten, welke tot staving van de pensioenaanvraag die-

nen voorgelegd, worden bij een koninklijk besluit bepaald. 
 
 Deze stukken en documenten zijn niet onderworpen aan het zegel- en registra-

tierecht. 
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 Het pensioen wordt verleend bij een besluit van de Minister van Landsverdedi-

ging, waarin de redenen en de wettelijke grondslagen van de vereffening wor-
den vermeld. 

 
 Generlei pensioen mag worden uitbetaald zonder voorafgaande goedkeuring 

door het Rekenhof. 
 
 In afwachting van deze goedkeuring is de regering er toe gemachtigd aan de 

belanghebbenden maandelijks voorschotten te verlenen welke op grondslag 
van het vermoedelijk nettobedrag van het pensioen worden berekend. 

 
Art. 19 (7) 
 
Art. 20 Het recht op het bekomen of op het genot van de pensioenen wordt geschorst : 
 
 a) tijdens de duur der hechtenis ter uitvoering van een veroordeling, hetzij 

tot een criminele straf, hetzij tot een gevangenisstraf van meer dan zes 
maand of tot verscheidene correctionele principale gevangenisstraffen 
waarvan de duur meer dan zes maand bedraagt; tijdens de periode van 
schorsing hebben de kinderen recht op een pensioen alsof zij volle wezen 
waren; 

 
 b) ten opzichte van de personen die, veroordeeld zijnde tot een criminele 

straf of tot een correctionele gevangenisstraf, zich niet aanmelden om 
zich van verstek te zuiveren of om hun straf te ondergaan. 

 
Art. 21 Gewijzigd bij de wet van 30 april 1958 art. 2, 9°.  
 
 § 1. Kan een weduwe, naar aanleiding van opeenvolgende huwelijken, aan-

spraak maken op verscheidene pensioenen, dan worden deze pensioenen, 
behalve het hoogste, met de helft verminderd.(8) 

 
 De vrouw die met een houder van een pensioen wegens diensttijd in het huwe-

lijk is getreden, mag het weduwenpensioen waarop zij uit dien hoofde aan-
spraak zou kunnen maken, niet cumuleren met één of meer andere weduwen-
pensioenen ten laste van de Openbare Schatkist of van de Rijkswerkliedenkas. 

 
 In het bij voorgaand lid bepaalde geval, wordt enkel het hoogste voordeel ver-

leend, onverminderd de eventuele toepassing van het eerste lid. 
 
 § 2. Is er, voor eenzelfde kind, cumulatie van een bij dit besluit voorzien pensi-

oen of pensioensverhoging met een kindertoelage, dan wordt alleen het hoog-
ste voordeel verleend. 

 
 Vorenbedoelde kindertoelage is die welke verbonden is aan een functie bij de 

Staat, een provincie, een gemeente, een openbare instelling of instelling van 
algemeen nut, een organisme dat onder het toezicht of de totale of gedeeltelij-
ke waarborg van de Staat is geplaatst. 

 
Art. 22 Worden alleen toegelaten, de bij artikel 7 voorziene vrijwillige stortingen om 

diensten of voordelen en de in de kolonie of met opdracht in het buitenland 
doorgebrachte tijd te valideren. 
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 Een koninklijk besluit regelt de modaliteiten inzake toepassing van vorenstaan-
de alinea en van artikel 28 van het tegenwoordig besluit. 

 
 HOOFDSTUK IV. Overgangsbepalingen. 
 
 .... 
 
 
                                                 
1  Zie K.B. van 12 september 1936 (B.S. 1 oktober). 
2  Zie K.B. van 25 juli 1974. 
3  Met uitwerking op 1 januari 1978. Zie ook K.B. van 7 juli 1978 
4  Met ingang van 1 januari 2002. 
5  Zie ook de wet van 14 februari 1961, art. 118, § 4. 
6  Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer 138,01 van de consumptieprijzen van het Rijk (K.B. 

20 juni 1990, art. 13-B.S. 29. juni) : 
 - 95.400 frank (aan spilindex 114,20) tot 31 december 1989; 
 - 272.484 frank (aan spilindex 138,01) vanaf 1 januari 1990. 
7  Stilzwijgend opgeheven bij de wet van 10 oktober 1967, art. 1409 en 1410. 
8  Zie ook de wet van 5 augustus 1978, art. 44bis. 
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Koninklijk besluit van 8 mei 1936  
(Staatsblad 29 mei) 
 
betreffende de wijze om van de rechten op pensioen te laten blijken. 
 
Gewijzigd bij : de K.B.'s van 29 januari 1985 (Staatsbl. 8 februari), 24 januari 1990 (Staatsbl. 
20 februari) en de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 De wijze om van de rechten op pensioen te laten blijken wordt bij onderstaande 

bepalingen geregeld : 
 
 I. Rustpensioenen der magistraten, der ambtenaren en beambten, der 

leden van het personeel der onderwijsinrichtingen van de Staat. 
 
Art. 2 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Alle op pensioenaanspraak gerechtigde persoon stuurt, door bemiddeling van 

het bestuur waartoe hij behoort, een pensioenaanvraag aan de Pensioendienst 
voor de overheidssector.  

 
 De aanvraag wordt gesteld op twee formulieren overeenstemmend met het 

door de Pensioendienst voor de overheidssector vastgesteld model, die aan 
belanghebbende worden afgegeven terzelfdertijd als het besluit waarbij hij tot 
pensioenaanspraak wordt gerechtigd.  

 
Art. 3 Het rust op belanghebbende de op de eerste bladzijde en op de binnenzijde 

der formulieren gevraagde aanduidingen te verstrekken, en dezelve daarna 
aan zijn bestuur terug te sturen na er te hebben bijgevoegd : 

 
 1° een op zegel gesteld uittreksel uit zijn geboorteakte; 
 
 2° het militair boekje of alle bescheid houdende aanduiding van het regiment 

waarbij belanghebbende gediend heeft, alsmede van het nummer waar-
onder hij geïmmatriculeerd werd; 

 
 3° zijn verschillende aanstellingsbrieven of eensluidende afschriften, op ze-

gel, van zijn akten van benoeming. 
 
  Mocht belanghebbende een of meer der in 3° aangeduide stukken niet 

kunnen overleggen, zo verstrekt hij een fiscaal zegel bestemd voor het at-
test dat door de dienst der pensioenen moet worden afgeleverd; 

 
 4° desvoorkomend het hem afgeleverd duplicaat van alle beslissing met 

betrekking tot een verlof zonder wedde, een terbeschikkingstelling, een 
schorsing, een ontslag, enz... 

 
 Het lid van het Staatsonderwijs legt daarenboven het origineel van zijn di-

ploma's of een door de burgemeester zijner verblijfplaats eensluidend ver-
klaard afschrift over. 

 
Art. 4 In de gevallen voorzien bij artikelen 5 en 9 van de algemene wet van 21 juli 

1844, voegt de betrokkene bij de in artikel 3 vermelde stukken een echt ver-
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klaard afschrift van het proces-verbaal opgemaakt ter gelegenheid van de ge-
beurtenis of, bij ontstentenis, een verklaring van getuigen, waarvan de handte-
kening door de bevoegde overheid wordt gelegaliseerd. 

 
 Deze akten vermelden : 
 
 a) dag, plaats, aard van de gebeurtenis; 
 
 b) de gevolgen van de gebeurtenis voor de betrokkene die hem buiten staat 

stellen zijn ambt verder waar te nemen; 
 
 c) de verklaring dat de betrokkene gekwetst is geworden of een ongeval 

heeft gehad in de uitoefening van zijn ambt, of ter zake van die uitoefe-
ning; 

 
 d) eventueel, de daden van moed en van buitengewone toewijding waarvan 

de betrokkene onder deze omstandigheden zou hebben blijk gegeven. 
 
Art. 5 Het bestuur verificeert en vult, in voorkomend geval, de door de betrokkene 

verstrekte inlichtingen aan; het berekent, op de vierde bladzijde der formulie-
ren, de gemiddelde wedde die als grondslag moet dienen voor de berekening 
van het pensioen. 

 
 Wanneer het een ambtenaar betreft die een der actieve ambten heeft bekleed, 

voorkomend in de gewijzigde tabel, behorende bij de wet van 21 juli 1844, stelt 
het bestuur, op de vierde bladzijde van de formulieren een verklaring, waaruit 
blijkt dat de betrokkene niet in sedentaire dienst werd gedetacheerd tijdens de 
duur van dit ambt of waarin de tijdperken van detachering in sedentaire dienst 
vermeld zijn. 

 
 Alle op de formulieren gebrachte aanduidingen worden echt verklaard door een 

ambtenaar met minstens de graad van onderdirecteur of een gelijkwaardige 
graad. 

 
 De formulieren en de bewijsstukken waarbij het bestuur een afschrift voegt van 

het besluit waarbij de betrokkene op pensioenaanspraak gerechtigd wordt en, 
eventueel, een uittreksel uit het proces-verbaal van verschijning vóór de pro-
vinciale pensioencommissie (1), worden vervolgens aan de dienst der pensi-
oenen van het Ministerie van Financiën gestuurd. 

 
 II. Pensioenen van de bedienaars van de eredienst. 
 
Art. 6 § 1. De bedienaar van de eredienst die van de bevoegde kerkelijke overheid 

ontslag heeft gekregen, brengt dit ter kennis van het met het bestuur der ere-
diensten belast departementshoofd. Deze stuurt onmiddellijk aan de betrokken 
geestelijke de formulieren waarvan sprake in artikel 2. 

 
 § 2. De bedienaar van de eredienst die tot het algemeen bestuur van het Rijk 

behoort, schikt zich naar artikel 2 van dit besluit. 
 
Art. 7 De betrokkene moet de inlichtingen verstrekken gevraagd op de eerste bladzij-

de van de formulieren en deze daarna terugsturen aan de kerkelijke overheid 
na bijvoeging van : 

 
 1° een op zegel gesteld uittreksel uit zijn geboorteakte; 
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 2° het militair boekje of alle document dat het regiment vermeldt waarin de 

betrokkene heeft gediend, evenals het nummer waaronder hij werd ge-
ïmmatriculeerd; 

 
 3° eventueel, zijn verschillende aanstellingsbrieven of afschriften op zegel, 

van zijn akten van benoeming in het algemeen bestuur van het Rijk. 
 
Art. 8 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De kerkelijke overheid vult de formulieren aan door de aanduiding van de door 

de betrokkene bewezen diensten, met inbegrip, in voorkomend geval, van de 
niet door 's Rijks Schatkist bezoldigde kerkelijke ambten, die, naar luid van het 
gewijzigd artikel 22 der algemene wet, voor het pensioen kunnen in aanmer-
king komen. Daarna zendt zij de bewijsstukken en formulieren aan de Minister 
van Justitie en voegt er eventueel de ontslagbrief bij. 

 
 Op de vierde bladzijde van de formulieren berekent de Minister van Justitie het 

gemiddeld cijfer van de wedden die voor de berekening van het pensioen tot 
grondslag moeten dienen, zendt dan het dossier aan de Pensioendienst voor 
de overheidssector en voegt er, desvoorkomend, het uittreksel bij uit het pro-
ces-verbaal van verschijning vóór de provinciale pensioencommissie (1), als-
mede een afschrift van de akte van ontslag. 

 
 III. Administratief en onderwijzend personeel van de gemeentelijke on-

derwijsinrichtingen, onderwijzers van de aangenomen en aanneem-
bare scholen, bestuurders, leraars en studiemeesters van de erken-
de provinciale of vrije lagere normaalscholen en de onderwijzers der 
aan deze normaalscholen verbonden oefenscholen. 

 
Art. 9 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De aanvraag om pensioen, samen met de bewijsstukken, moet aan de Minister 

van Openbaar Onderwijs worden gezonden. 
 
 Deze maakt de aanvraag aan de Pensioendienst voor de overheidssector over 

en laat hem tevens weten of niets het toestaan van het pensioen belet. Des-
voorkomend voegt hij bij de aanvraag een afschrift van het besluit waarbij be-
langhebbende van ambtswege op rust wordt gesteld, of een uittreksel uit het 
proces-verbaal van verschijning vóór de provinciale pensioencommissie (1). 

 
 De Pensioendienst voor de overheidssector doet daarna het nodige. 
 
 IV. Pensioenen van weduwen, wezen en andere rechthebbenden 
 
Art. 10 tot 15 Opgeheven bij het K.B. van 29 januari 1985, art. 15, 1° (2). 
 
 V. Gemeenschappelijke bepaling. 
 
Art. 16 Vervangen bij het K.B. van 24 januari 1990, art. 2 en gewijzigd bij de wet van 

12 januari 2006, art. 67. 
 
 Indien één of meer uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand niet worden 

ingediend, kan dit worden ondervangen door een document waarop de bij het 
Rijksregister verkregen inlichtingen vermeld staan; dit document wordt onder-
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tekend door één van de ambtenaren die daartoe gemachtigd zijn door de Mi-
nister tot wiens bevoegdheid de Pensioendienst voor de overheidssector be-
hoort. 

 
 De Minister die bevoegd is voor de Pensioendienst voor de overheidssector is 

gemachtigd om te beslissen hoe bij de behandeling van de aanvragen te werk 
gegaan dient te worden als de stukken niet toereikend zijn. 

 
 
                                                 
1  Thans de Administratieve Gezondheidsdienst van het Ministerie van Volksgezondheid. 
2  Vanaf 1 juni 1984. 
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Koninklijk besluit van 12 september 1936  
(Staatsblad 19 september) 
 
tot regeling van de toepassingsmodaliteiten der artikelen 6, 1ste alinea, en 9, 2de alinea, van 
het koninklijk besluit nr. 254 van 12 maart 1936 betreffende de gebrekkige wezen (Staatsbl. 13 
maart, erratum Staatsbl. 2 april). 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 18 augustus 1939 (Staatsbl. 2 september), het besluit van de Re-
gent van 7 juni 1945 (Staatsbl. 23 juni), de K.B.'s van 23 november 1951 (Staatsbl. 6 decem-
ber), 11 december 1956 (Staatsbl. 11 januari 1957), 25 januari 1973 (Staatsbl. 2 maart). 
 
Opgeheven bij de wet van 15 mei 1984 (B.S. 22 mei), art. 26, 16° vanaf 1 juni 1984. Blijft even-
wel van toepassing op de pensioenen toegekend vóór 1 juni 1984. 
 

- UITTREKSEL - (1) 
 
Art. 1 Gewijzigd bij het besluit van de Regent van 7 juni 1945, art. 4. 
 
 Het verkrijgen van de bij artikel 6, 1ste alinea, en bij artikel 9, 2de alinea, van Ons 

besluit van 12 maart 1936, nr. 254, voorziene voordelen wordt afhankelijk gesteld 
van : 

 
 1° het indienen van een aanvraag, samen met een medisch attest, binnen een 

termijn van zes maand met ingang van de dag waarop de gebrekkige de acht-
tienjarige leeftijd heeft bereikt of van het overlijden van de agent; nochtans, wat 
de personen betreft die, sedert 1 januari 1936, in het geval verkeren het voor-
deel van voormelde artikelen te mogen inroepen, gaat de termijn van zes 
maand in op de datum van de bekendmaking van dit besluit. 

 
  De Minister van Financiën mag het tengevolge van het laattijdig indienen der 

aanvraag opgelopen rechtsverval opheffen wanneer, naar advies van de admi-
nistratieve gezondheidsdienst, er geen twijfel bestaat dat de bij 2° van dit arti-
kel voorziene voorwaarde vervuld is. 

 
  Het pensioen gaat echter slechts in op de eerste der maand die volgt op die 

waarin de aanvraag ingediend werd. 
 
 2° het bestaan van de gebrekkigheid, hetzij op 't ogenblik dat de belanghebbende 

de achttienjarige leeftijd bereikt, hetzij bij het overlijden van de agent. 
 
Art. 3 De toestand der belanghebbenden wordt op geregelde tijden gecontroleerd. 
 
 De pensioenen en pensioenverhogingen worden niet langer meer verleend bijaldien 

de vereiste voorwaarden niet meer vervuld zijn. 
 
Art. 4 Gewijzigd bij het K.B. van 11 december 1956, art. 1. 
 
 Het pensioen van de gebrekkige wezen en de verhoging van het weduwenpensioen 

uit hoofde van gebrekkige wezen worden onderscheidenlijk berekend volgens de re-
gelen bepaald in artikel 15 en in artikel 9, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 254 
van 12 maart 1936. 

 
                                                 
1  Artikel 2 werd opgeheven bij het koninklijk besluit van 18 augustus 1939, art. 12; artikel 5 werd opge-

heven bij het koninklijk besluit van 11 december 1956, art. 5 - 1°. 
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Koninklijk besluit van 12 september 1936.  
(Staatsblad 1 oktober) 
 
houdende regeling van de modaliteiten inzake toepassing van artikelen 6, 1ste alinea, en 10, 
2de alinea, van het koninklijk besluit nr. 255 van 12 maart 1936, tot éénmaking van het pensi-
oenregime voor de weduwen en wezen der leden van het leger en van de rijkswacht. 
 
Gewijzigd bij : het besluit van de regent van 2 augustus 1945 (Staatsbl. 11 augustus) en bij de 
K.B.'s van 23 november 1951 (Staatsbl. 6 december), 2 februari 1957 (Staatsbl. 14 februari) en 
25 januari 1973 (Staatsbl. 2 maart). 
 
Opgeheven bij de wet van 15 mei 1984 (B.S. 22 mei), art. 26, 17° vanaf 1 juni 1984. Blijft even-
wel van toepassing op de pensioenen toegekend vóór 1 juni 1984. 
 
Art. 1 Gewijzigd bij het besluit van de Regent van 2 augustus 1945, art. 4. 
 
 Het verkrijgen van de bij artikel 6, 1ste alinea, en bij artikel 10, 2de alinea, van Ons 

besluit nr. 255 van 12 maart 1936 voorziene voordelen wordt afhankelijk gesteld : 
 
 1° Van het indienen ener aanvraag, vergezeld van een geneeskundig attest, binnen 

een termijn van zes maand met ingang van de dag waarop de gebrekkige de 18-
jarige leeftijd heeft bereikt of van het overlijden van de vader; nochtans, wat de 
personen betreft die, sinds januari 1936, in het geval verkeren het voordeel van 
voormelde artikelen te kunnen inroepen, gaat de termijn van zes maand in op de 
datum van de bekendmaking van dit besluit. 

 
  De Minister van Landsverdediging kan het ingevolge te laat indienen der aan-

vraag opgelopen verval van recht opheffen wanneer, naar het advies van de 
Administratieve Gezondheidsdienst (11), geen twijfel bestaat dat de bij 2° van dit 
artikel voorziene voorwaarde vervuld is. 

 
  Het pensioen gaat echter slechts in op de eerste van de maand die volgt op deze 

waarin de aanvraag ingediend werd. 
 
 2° van het bestaan der gebrekkigheid, hetzij op 't ogenblik dat de belanghebbende 

de 18-jarige leeftijd bereikt, hetzij bij het overlijden van de vader. 
 
Art. 2 Het werkelijk bestaan van de zinneloosheid, onnozelheid of gebrekkigheid, die het 

de belanghebbende onmogelijk maakt zelf in zijn levensonderhoud te voorzien, 
wordt vastgesteld door zorg van de Gezondheidsdienst van het leger. 

 
 Wordt de belanghebbende ter voorlopige waarneming in een militair hospitaal opge-

nomen, dan is zijn verblijf aldaar kosteloos. 
 
 De aangevoerde lichaamsgebreken worden vastgesteld door twee militaire genees-

heren met ten minste de graad van kapitein, die een proces-verbaal van geneeskun-
dig onderzoek opmaken overeenkomstig het model P.M. 5 dat gevoegd is bij het ko-
ninklijk besluit nr. 16775, van 14 november 1923, waarbij de uitvoering van de sa-
mengeschakelde wetten op de militaire pensioenen wordt geregeld. 

 
 De aanvragers die niet in staat zijn zich te verplaatsen, mogen thuis het geneeskun-

dig onderzoek ondergaan. 
 
 Degene die in het buitenland verblijven, worden, door tussenkomst van de diploma-

tieke ambtenaar of van de Belgische Consul hunner verblijfplaats, onderworpen aan 
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een geneeskundig onderzoek vanwege twee geneesheren-experten die door voor-
melde ambtenaar of Consul aangewezen zijn. De kosten van dit geneeskundig on-
derzoek vallen ten laste van de aanvrager. 

 
Art. 3 De toestand der belanghebbende wordt op geregelde tijden gecontroleerd. De pen-

sioenen en pensioenverhogingen worden niet langer meer verleend ingeval de ver-
eiste voorwaarden niet meer vervuld zijn. 

 
Art. 4 Gewijzigd bij K.B. van 2.2.1957, art. 1. 
 
 Het pensioen van de gebrekkige wezen en de verhoging van het weduwenpensioen 

uit hoofde van gebrekkige wezen worden onderscheidenlijk berekend volgens de re-
gelen bepaald in artikel 15 en in artikel 10 eerste lid van het koninklijk besluit nr. 255 
van 12 maart 1936. 

 
 
 
                                                 
1  Stilzwijgend gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 1970, art. 11 (Staatsbl. 14 mei). 
 Vroegere tekst : "advies van het College der medische experten". 
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Koninklijk besluit van 16 februari 1937  
(Staatsblad 19 februari) 
 
betreffende de ouderdom van de inrustestelling van de provinciegouverneurs en arrondisse-
mentscommissarissen. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 De provinciegouverneurs en de arrondissementscommissarissen worden ambtshal-

ve in ruste gesteld met aanspraak op pensioen zodra de eerstvermelde de volle leef-
tijd van 67 jaar en de laatstvermelde de volle leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. 

 
Art. 2 Is zulks door uitzonderlijke omstandigheden gerechtvaardigd, dan kunnen door Ons 

één of meer verlengingen van hoogstens één jaar ieder, toegestaan worden. 
 
Art. 3 Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, 

dat op 21 maart 1937 in werking treedt. 
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Koninklijk besluit van 19 juni 1937  
(Staatsblad 2 juli). 
 
houdende aanvulling van dat van 12 september 1936 (Staatsbl. 19 september) betreffende de 
gebrekkige wezen. 
 
Gewijzigd bij : de koninklijke besluiten van 23 november 1951 (Staatsbl. 6 december) en 
11 december 1956 (Staatsbl. 11 januari 1957). 
 
Opgeheven bij de wet van 15 mei 1984 (B.S. 22 mei), art. 26, 18° vanaf 1 juni 1984. Blijft even-
wel van toepassing op de pensioenen toegekend vóór 1 juni 1984. 
 

- UITTREKSEL - (1) 
 
Art. 3 De gebrekkigen waarvan de invaliditeit als tijdelijk werd erkend, verschijnen ieder 

jaar voor de provinciale pensioencommissie (2); deze die als ongeneesbaar worden 
aangezien ondergaan alle vijf jaar een geneeskundig onderzoek vanwege de Admi-
nistratieve Gezondheidsdienst van het Ministerie van Volksgezondheid. 

 
 
                                                 
1  De andere artikelen zijn van geen belang meer. 
2  De provinciale commissies zijn opgeheven bij het K.B. van 10 augustus 1939 (Staatsbl. 2 september 

1939). 
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Koninklijk besluit van 1 juli 1937  
(Staatsblad 18 juli). 
 
houdende de statuten van de Rijkswerkliedenkas (1). 
 
Gewijzigd en aangevuld bij  : de K.B.'s van 20 oktober 1937 (Staatsbl. 5 november), 30 no-
vember 1938 (niet uitgegeven) en 4 januari 1940 (Staatsbl. 16 februari), het besluit van de Al-
gemene Secretaris van 19 augustus 1942 (Staatsbl. 12 september), de besluiten van de Regent 
van 27 november 1945 (Staatsbl. 30/31 december), 19 oktober 1948 (Staatsbl. 28 oktober) en   
januari 1949 (Staatsbl. 28 januari), de K.B.'s van 19 maart 1952 (Staatsbl. 30/31 maart), 3 okto-
ber 1957 (Staatsbl. 19 oktober), 9 december 1957 (Staatsbl. 18 december), 30 april 1958 
(Staatsbl. 10 mei) en 8 september 1958 (Staatsbl. 18 september), de wetten van 10 oktober 
1967 (Staatsbl. 31 oktober), 6 februari 1970 (Staatsbl. 28 februari) en 26 maart 1971 (Staatsbl. 
31 maart), de K.B.'s van 7 juni 1971 (Staatsbl. 2 juli), 11 september 1972 (Staatsbl. 6 oktober), 
25 januari 1973 (Staatsbl. 2 maart), 27 juli 1973 (Staatsbl. 2 oktober; errata Staatsbl. 11 de-
cember 1973 en 12 maart 1974), 30 november 1973 (Staatsbl. 21 december), 23 december 
1974 (Staatsbl. 31 december; erratum Staatsbl. 3 januari 1975), 27 december 1974 (Staatsbl. 
25 januari 1975), 28 oktober 1975 (Staatsbl. 10 januari 1976), 26 april 1976 (Staatsbl. 21 juli) en 
20 juni 1990 (Staatsbl. 29 juni) en de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uit-
gave; erratum Staatsbl. 13 maart). 
 
Opgeheven bij de wet van 23 december 1974, art. 40, 1° vanaf 1 juli 1975. Blijft evenwel van 
toepassing voor de werklieden in dienst op 1 juli 1975. 
 
Enig artikel De Statuten van de Werkliedenkas zijn herzien overeenkomstig de volgende 

bepalingen : 
 
 STATUTEN VAN DE WERKLIEDENKAS 
 
 HOOFDSTUK I. Doel en inrichting van de instelling 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de K.B.'s van 19 maart 1952, art. 2, 3 oktober 1957, art. 1, aan-

gevuld bij het K.B. van 11 september 1972, art. 1 en gewijzigd bij de K.B.'s van 
27 juli 1973, art. 1 en 27 december 1974, art. 1. 

 
 De instelling heeft ten doel : 
 
 1° pensioen te verstrekken : 
 
  A. aan de werklieden alsmede aan de gecommissioneerde bedienden, 

voor de diensten welke zij als werkman hebben bewezen of voor die 
diensten samengerekend met die als gecommissioneerde bediende; 

 
  B. aan de weduwen en kinderen van werklieden die later gecommissi-

oneerd werden voor hun diensten als werkman of voor die diensten 
samengerekend met die als gecommissioneerd bediende. 

 
 2° de overlevingspensioenen te verlenen aan de weduwen en kinderen van 

de werklieden, voor hun diensten als werkman of voor deze diensten sa-
mengevoegd met deze van gecommissioneerde. 

 
 De aan die pensioenen verbonden lasten worden echter door de Schatkist of 

door de zelfstandige openbare instellingen en de regieën bedoeld bij het ko-
ninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935, of DE POST aan de Werklieden-
kas terugbetaald, onder de voorwaarden opgegeven in de artikelen 53 en 83. 
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 Voor de toepassing van deze statuten worden als werklieden beschouwd : 
 
 1° het in vast verband benoemd meester-, vak- en dienstpersoneel van : 
 
  a) de administraties en diensten van de Staat; 
 
  b) de Rijksinstellingen voor onderwijs; 
 
  c) de instellingen die onder toepassing vallen van het koninklijk besluit 

nr. 117 van 27 februari 1935 tot vaststelling van het statuut der pen-
sioenen van het personeel der zelfstandige openbare inrichtingen 
en der regieën ingesteld door de Staat, met uitzondering van 
BELGACOM; 

 
  d) DE POST, 
 
  wiens maximumbedrag van de weddeschalen in de organieke regeling 

die op hun graad betrekking hebben, lager is dan het maximumbedrag 
van de weddeschaal 305 van het personeel der ministeries; 

 
 2° de in vast verband benoemde leden van het werkliedenpersoneel van 

BELGACOM die niet belast zijn met een opdracht van toezicht; 
 
 3° de in vast verband benoemde personeelsleden van de wetenschappelijke 

inrichtingen van de Staat, van de rijksuniversiteiten, de rijksfaculteiten en 
de rijksuniversitaire centra die deel uitmaken van het beheerspersoneel, 
wier maximumbedrag van de weddeschalen in de organieke regeling die 
op hun graad betrekking hebben, lager is dan het maximumbedrag van 
de weddeschaal 305 van het personeel der ministeries (2). 

 
 Onder gecommissioneerde bedienden moeten worden verstaan de personen 

die achtereenvolgens aangesloten zijn geweest bij de pensioenstelsels inge-
steld door dit besluit en door de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en ker-
kelijke pensioenen of door het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935. 

 
Art. 1bis Ingevoegd bij het K.B. van 27 december 1974, art. 2 en gewijzigd bij het K.B. 

van 28 oktober 1975, art. 1. 
 
 In afwijking van het artikel 1 : 
 
 1° blijven de leden van het meesterpersoneel die in die hoedanigheid op 

31 oktober 1972 in dienst waren in een Rijksinstelling voor onderwijs die 
geen instelling is voor universitair hoger onderwijs tijdens de duur van de 
in die hoedanigheid uitgeoefende diensten onderworpen aan de bepalin-
gen die de toestand regelen van het administratief personeel van de 
Rijksinstellingen voor onderwijs (3); 

 
 2° zijn de leden van het meester-, vak- en dienstpersoneel wier betrekkingen 

opgenomen werden in de door artikel 8 van de wet van 21 juli 1844 op de 
burgerlijke en kerkelijke pensioenen bedoelde tabel niet aan de toepas-
sing van deze statuten onderworpen (3); 

... 
 
 HOOFDSTUK III. Pensioen aan werklieden 
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 Sectie 1. Voorwaarden van toekenning 
 
Art. 19 Gewijzigd bij de K.B.'s van 19 maart 1952, art. 13, 11 september 1972, art. 5 

en 27 juli 1973, art. 4. 
 
 Kunnen alleen een levenslang pensioen verkrijgen : 
 
 1° a) de werklieden met ten minste tien jaar geldige dienst die de leeftijd 

van 65 jaar hebben bereikt.  De werklieden worden van ambtswege 
gepensioneerd bij het verstrijken van de maand waarin zij 65 jaar 
oud worden; 

 
  b) ongeacht hun leeftijd en hun diensttijd, de werklieden die buiten 

staat zijn bevonden om hun ambt verder uit te oefenen, als zij be-
kleed zijn met een hoofdbetrekking; 

 
  c) uit hoofde van een bijbetrekking kan het pensioen wegens onge-

schiktheid eerst na ten minste tien dienstjaren worden verleend (4); 
 
 2° de werklieden ongeacht hun leeftijd en de duur van hun diensttijd die, ten 

gevolge van een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar of van het 
werk of van een beroepsziekte ongeschikt werden bevonden om hun 
ambt verder waar te nemen of om het later weer op te nemen; 

 
 3° opgeheven bij het K.B. van 11 september 1972, art. 5; 
 
 4° de gewezen werklieden die later gecommissioneerde werden, of zij in 

dienst van de Staat zijn gebleven dan wel zijn overgeaan naar een zelf-
standige openbare instelling of een regie bedoeld bij het koninklijk besluit 
nr. 117 van 27 februari 1935 : 

 
  a) voor de duur van hun diensten als werkman, berekend van de leef-

tijd van 19 jaar af, zo zij recht hebben op een pensioen gevestigd 
volgens het bepaalde in de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke 
pensioenen; 

 
  b) voor die duur verlengd met hun diensttijd als gecommissioneerde, 

zo deze diensttijd ontoereikend is om aanspraak te geven op een 
pensioen gevestigd volgens het bepaalde in de wet van 21 juli 1844 
op de burgerlijke pensioenen, doch onder voorbehoud dat beide 
tijdperken samen ten minste de bij de artikelen 3 en 4 der voor-
noemde wet vereiste tijd van tien of vijf jaar geldige diensten berei-
ken. 

 
 Voor de personeelsleden die naar het Ministerie van Landsverdediging zijn 

overgegaan en die aan het regime der wetten op de militaire pensioenen on-
derworpen zijn, worden de krachtens de bovenstaande bepalingen verleende 
voordelen geregeld volgens de voornoemde wetten. 

 
Art. 20 Gewijzigd bij het K.B. van 30 november 1938. 
 
 Voor de werkman wiens loon werd verlaagd, worden de rechten op zijn per-

soonlijk pensioen geregeld op grond van het hoogste loon dat hij genoten 
heeft, behalve ingeval de loonsverlaging het gevolg van een tuchtmaatregel is. 
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Art. 21 Gewijzigd bij het K.B. van 19 maart 1952, art. 14. 
 
 Wat betreft gebrekkelijke werklieden, wordt de volstrekte onbekwaamheid tot 

werken door een geneesheer-inspecteur van de Administratieve Gezondheids-
dienst in bijzijn van een lid van de Commissie van beheer der Werkliedenkas 
vastgesteld in het geneeskundig centrum of, zo belanghebbenden niet in staat 
zijn zich te verplaatsen, ten huize van dezen. 

 
 Zij mogen tegen de beslissing van de geneesheer-inspecteur beroep aanteke-

nen onder de voorwaarden door de Minister van Volksgezondheid en van het 
Gezin bepaald, de beheerscommissie gehoord. 

 
 Aan de bedienden wordt kennis gegeven van de plaats, de dag en het uur 

waarop de beheerscommissie bijeenkomt om hun dossier te onderzoeken; zij 
kunnen bij die bijeenkomst gehoord worden of kunnen aanvragen om ten hui-
ze, voor de vergadering, te worden gehoord door twee leden van de Commis-
sie, zo het vaststaat dat zij zich niet kunnen verplaatsen. 

 
Art. 22 Gewijzigd bij het K.B. van 11 september 1972, art. 6. 
 
 Behoudens het geval waardoor recht ontstaat op levenslang pensioen, wordt 

een tijdelijke toelage verleend aan ieder werkman, die wegens gebrekkelijkhe-
den ongeschikt tot de dienst geworden is, voor zover hij ten minste vijf volle ja-
ren geldige diensten telt. 

 
 Sectie 2. Grondslagen van de pensioenen 
 
Art. 23 Gewijzigd bij de K.B.'s van 3 oktober 1957, art. 2, 11 september 1972, art. 7 en 

27 juli 1973, art. 5. 
 
 Behoudens de uitzonderingen, bij artikelen 20, 24, 25 en 26 gesteld, wordt het 

levenslang pensioen der werklieden voor de eerste tien jaar dienst uitbetaald 
op grond van 2 t.h. per jaar van het gemiddeld vast loon dat de werkman gedu-
rende de laatste drie jaar heeft genoten; dat bedrag wordt verhoogd met 1 1/2 
t.h. voor elk jaar dienst boven tien, zonder 75 t.h. van dat loon te mogen over-
schrijden. De accidentiën en andere emolumenten welke als bijlonen gelden, 
komen mede in aanmerking bij de berekening van het gemiddelde loon. 

 
 De tijdsbonificaties verleend wegens gevangenschap, wegvoering of werkelijke 

aanwezigheid in het korps, in de legers op voet van oorlog, evenals bij de arti-
kelen 50 en 50bis voorziene tijdsbonificaties wegens koloniale diensten, kun-
nen hun uitwerking hebben binnen de grens der negen tienden van het gemid-
deld loon dat tot grondslag voor het berekenen van het pensioen heeft ge-
diend. 

 
Art. 24 Gewijzigd bij het K.B. van 11 september 1972, art. 8. 
 
 In de in artikel 19, 2°, bedoelde gevallen wordt het pensioen vastgesteld op 

minimum 50 t.h. van het loon dat de werkman genoot op het ogenblik van zijn 
inrustestelling. 

 
 Dat bedrag wordt verhoogd met 3 t.h. van bedoeld loon, voor elk jaar dienst 

boven vijf tot tien, vervolgens met 1 t.h. voor elk jaar dienst boven tien, en wel 
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tot 75 t.h. welk bedrag slechts mag worden overschreden in de gevallen voor-
zien bij het laatste lid van artikel 23. 

 
... 
 
Art. 26 De pensioenen, onder 4° van artikel 19 hierboven bepaald ten bate van de 

werklieden die later gecommissioneerde werden, worden berekend naar de 
grondslagen van de wet van 21 juli 1844, gewijzigd bij de daaraanvolgende 
wetten. 

 
Art. 27 Telkens als een pensioen niet 1.920 frank bedraagt, wordt het op de helft van 

het grondloon gebracht, zonder, evenwel bedoelde som van 1.920 frank te 
mogen overschrijden. 

 
Art. 28 Vervangen bij het K.B. van 11 september 1972, art. 10. 
 
 De tijdelijke toelage waarvan sprake is in artikel 22 wordt vastgesteld op 20 t.h. 

van het laatste loon. Zij wordt met 2 t.h. van dit loon verhoogd voor elk volledig 
dienstjaar boven vijf; de overgebleven dienstperiode wordt echter voor een vol-
ledig jaar geteld indien zij ten minste zes maanden bedraagt. 

 
Art. 29 Gewijzigd bij het K.B. van 11 september 1972, art. 11. 
 
 De tijdelijke toelage is beperkt tot één jaar en mag slechts voor een tweede 

jaar worden verleend zo de werkman ten minste zeven jaar dienst telt. 
 
 Het tweede jaargeld wordt zonder verhoging verleend. 
 
Art. 30 Gewijzigd bij het K.B. van 11 september 1972, art. 12. 
 
 Het levenslang pensioen en de tijdelijke toelage gaan in de dag waarop be-

langhebbende zijn activiteits- of wachtloon niet meer geniet. 
 
 Sectie 3. Verval van rechten 
 
Art. 31 Vervangen bij het K.B. van 11 september 1972, art. 13. 
 
 Het vrijwillig ontslag en de afdanking brengen het verlies van het recht op het 

levenslang pensioen met zich, wanneer de voorwaarden tot het openstellen 
van dat recht niet vervuld zijn. 

 
 Ontslag van ambtswege, afzetting en ontzetting hebben verlies van het recht 

op levenslang pensioen tot gevolg. Evenwel kan de Minister die het beheer van 
de Kas onder zijn bevoegdheid heeft de belanghebbende op zijn verzoek, en 
na beraadslaging van de Commissie, tot het op twee derde teruggebrachte 
pensioen toelaten, wanneer de op levenslang pensioen recht verlenende ver-
eisten inzake leeftijd en duur van de diensten vervuld zijn op de datum waarop 
het ontslag, de afzetting of de ontzetting uitwerking hebben. De aanvraag van 
belanghebbende moet ingediend zijn binnen zes maanden nadat van het ont-
slag, de afzetting of de ontzetting kennis is gegeven. 

 
 Ingeval de functies worden hernomen, worden de jaren dienst van vóór de af-

danking, het ontslag, de afzetting of de ontzetting in aanmerking genomen. 
 
... 
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Art. 34 Gewijzigd bij de K.B.'s van 30 november 1938 en 11 september 1972, art. 16. 
 
 Het recht op verkrijging of op genot van het levenslang pensioen of van de tij-

delijke toelage wordt geschorst : 
 
 a) tijdens de duur van de hechtenis, ondergaan ter uitvoering van een ver-

oordeling hetzij tot een criminele straf, hetzij tot een gevangenisstraf van 
meer dan zes maand of tot verscheidene correctionele hoofdgevangenis-
straffen waarvan het totaal zes maand overschrijdt; 

 
 b) ten aanzien van de personen die, tot een criminele straf of een correctio-

nele gevangenisstraf veroordeeld, zich niet aanbieden om de weerspan-
nigheid te zuiveren of de straf te ondergaan. 

 
 Gedurende het tijdperk van schorsing van het levenslang pensioen wordt aan 

de vrouw of aan de minderjarige kinderen van de veroordeelde een pensioen 
uitbetaald dat gelijk is aan het bedrag dat zij zouden verkregen hebben ware hij 
overleden. 

 
 Dat pensioen wordt niet meer uitgekeerd als het pensioen opnieuw verleend 

wordt. Bij het overlijden van de veroordeelde wordt overgegaan tot het onder-
zoek van de aanspraken op het overlevingspensioen voor de weduwe of de 
rechthebbenden van de overledene. 

 
 Sectie 4. Verkrijging van pensioenen 
 
Art. 35 Gewijzigd bij het K.B. van 11 september 1972, art. 17. 
 
 Elk voorstel tot pensioen moet langs hiërarchische weg door de onmiddellijke 

overste van de werkman worden ingediend ten minste drie maanden voor het 
verstrijken van de maand waarin hij vijfenzestig jaar oud wordt of binnen de zes 
maand na de vaststelling van de bestendige onbekwaamheid tot werken. Daar-
in dient vermeld de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende. 

 
Art. 36 De onmiddellijke overste voegt bij zijn voorstel een rechtsgeldig uittreksel uit de 

akte van geboorte van belanghebbende; dat uittreksel mag op ongezegeld pa-
pier gesteld worden. 

 
 Kan dat stuk niet worden voorgelegd, dan wordt de reden daarvan in het voor-

stel opgegeven; de Commissie oordeelt over de wijze waarop in het ontbreken 
van dat stuk moet worden voorzien. 

 
Art. 37 Gewijzigd bij het K.B. van 19 maart 1952, art. 16. 
 
 Onder voorbehoud van het bepaalde bij artikel 44, wordt elk pensioenvoorstel, 

nadat het door de Dienst der Werkliedenkas onderzocht werd, aan de be-
heerscommissie voorgelegd samen met de stukken en de met de redenen om-
klede besluiten. Een uittreksel uit het stamboek wordt bij het dossier gevoegd. 

 
 De beheerscommissie beslist, en zijn beraadslaging wordt de minister tot wiens 

bevoegdheid het beheer van de Kas behoort ter goedkeuring voorgelegd. 
 
... 
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 Sectie 5. Betaling 
 
Art. 40 De werkliedenpensioenen zijn verworven per maand en worden uitbetaald in 

de loop van de eerste halvemaand. 
 
 Zij worden vereffend door tussenkomst van DE POST; de gebeurlijke kosten 

zijn ten laste van de rechthebbenden. Belanghebbenden moeten kennis geven 
van alle verandering van verblijfplaats. Moet het pensioen aan een derde wor-
den uitbetaald, dan moet de gepensioneerde een levensbewijs indienen, afge-
leverd door de gemeenteoverheid zijner verblijfplaats. 

 
... 
 
Art. 43 Gewijzigd bij het K.B. van 3 oktober 1957, art. 11 (5). 
 
 De pensioenen, bedoeld bij 4° van artikel 19, worden betaald onder de voor-

waarden voorzien voor de pensioenen wegens leeftijd van de ambtenaren en 
beambten. 

 
 Sectie 6. Algemene bepalingen 
 
Art. 44 Gewijzigd bij het K.B. van 19 maart 1952, art. 18. 
 
 Generlei pensioen wordt verleend of geweigerd tenzij ingevolge een door de 

minister tot wiens bevoegdheid het beheer van de Kas behoort goedgekeurde 
beraadslaging van de beheerscommissie. 

 
 De pensioenen kunnen te allen tijde herzien worden. 
 
Art. 45 De aan de rechthebbenden af te geven pensioenbrieven worden, namens de 

Commissie, ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
 
Art. 46 Bij de berekening van de pensioenen der werklieden worden de diensten, vóór 

de leeftijd van 18 jaar bewezen, niet medegerekend, behoudens in de gevallen 
bij artikel 49 voorzien voor de werkelijke krijgsdienst gedurende de veldtocht 
1914-1918. 

 
Art. 47 Gewijzigd bij het K.B. van 30 november 1938 en aangevuld bij het K.B. van 

11 september 1972, art. 18. 
 
 Bij de berekening van de pensioenen worden de breuken van vijftien dagen en 

minder verwaarloosd; die van meer dan vijftien dagen worden voor één maand 
gerekend. Wanneer echter artikel 26 wordt toegepast worden de breuken die 
geen maand vormen weggelaten. 

 
 Bij al de verrichtingen betreffende de vereffening en de uitbetaling van de pen-

sioenen worden de frankbreuken weggelaten. 
 
Art. 48 Voor het bepalen van het cijfer van het jaarlijks loon, dat tot grondslag moet 

dienen voor het pensioen van de per dag betaalde werklieden, wordt rekening 
gehouden met 306 arbeidsdagen per jaar. 

 
Art. 49 Gewijzigd bij de K.B.'s van 19 maart 1952, art. 19, 11 september 1972, art. 19 

en 27 juli 1973, art. 6. 
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 Bij de berekening van de dienstperioden van de werkman, voor het bepalen 
van zijn pensioen, wordt rekening gehouden met alle dienstperioden volbracht, 
sedert de leeftijd van 18 jaar, in een administratie of dienst van de Staat, een 
Rijksinstelling voor onderwijs, bij het leger of bij de Rijkswacht, in een zelfstan-
dige openbare instelling of een regie bedoeld bij het koninklijk besluit nr. 117 
van 27 februari 1935 of bij DE POST. 

 
 Wordt dubbel gerekend de tijd, gedurende welke de werklieden werden gevan-

gen gehouden of weggevoerd wegens vaderlandsliefde of wegens weigering 
om, in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening hunner functies, 
aan de bevelen der Duitse overheid te gehoorzamen. 

 
 De tijd van werkelijke aanwezigheid bij een korps, doorgebracht bij de op oor-

logsvoet zijnde legers, zal dubbel of driedubbel tellen, volgens de regels ge-
steld voor het bekomen van het militair pensioen wegens dienstanciënniteit. 

 
 Hetzelfde geldt ten opzichte van de duur der gevangenzitting of der wegvoe-

ring, ondergaan ten gevolge van veroordelingen uitgesproken ten laste van hen 
die, in de loop van hun functies of van hun bediening, deel uitmaakten van de 
oorlogsinlichtingsdiensten of die het verlaten van België door jongelieden, wel-
ke naar de geallieerde legers gingen, hebben vergemakkelijkt. 

 
 Voormelde leeftijd van 18 jaar wordt echter vervangen door die van 16 jaar 

door de werkelijke krijgsdienst gedurende de veldtocht 1914-1918. 
 
 Behoudens andersluidende bepaling in de overeenkomst van overneming, 

wordt eveneens rekening gehouden met de diensten, door werklieden bewe-
zen bij vergunninghoudende spoorwegmaatschappijen waarvan de banen door 
de Staat werden overgenomen of bij ondernemingen betreffende een openbare 
dienst welke door de Staat overgenomen werden, alsmede met de bij de Nati-
onale Maatschappij van Belgische Spoorwegen bewezen diensten, voor zover, 
evenwel, de werkman naar de Staatsdienst is overgegaan met voorafgaand 
goedvinden van die maatschappij en deze het  bijpensioen te haren laste 
neemt. 

 
 Wat  de burgerlijke diensttijd betreft, zullen de door de werklieden in verlof 

doorgebrachte periode van meer dan een maand, behalve in geval van ziekte, 
evenals de periode van elke definitief uitgesproken schorsing van functies, 
welke ook de duur ervan zij, voor de vereffening van hun rustpensioen niet in 
aanmerking worden genomen. Deze bepaling is van toepassing, behalve in 
geval van ziekte, op de in de loop van het jaar achtereenvolgens bekomen of 
hernieuwde verloven wanneer zij te samen dezelfde duur van een maand zul-
len overschrijden. Nochtans zal de periode van meer dan een maand doorge-
bracht in verlof, slechts voor de duur die een maand zou overschrijden en niet 
voor de totaliteit, van de voor de vereffening van het pensioen aanneembare 
diensten worden afgetrokken. 

 
 De diensten, welke een werkman telt als gecommissioneerde, komen, net als 

zijn diensten in de hoedanigheid van werkman, in aanmerking ten opzichte van 
het bepalen van de rechten. 

 
Art. 50 Vervangen bij het K.B. van 3 oktober 1957, art. 4. 
 
 De werklieden die toegelaten zijn tot het bij artikel 19 bedoeld rustpensioen, 

mogen in rekening brengen : 
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 1°  de diensten verricht bij de Onafhankelijke Kongostaat, bij de Kolonie, bij 

het Belgisch Bestuur van het vroeger grondgebied van Duits-Oost-Afrika; 
 
 2° de diensten verricht op het grondgebied van Belgisch-Congo en van Ru-

anda-Urundi; 
 
  a) bij de wetenschappelijke instellingen, regieën, diensten of organis-

men opgericht bij de wet, door het gouvernement der Kolonie of 
door het bestuur van Ruanda-Urundi; 

 
  b) bij door koninklijk besluit bepaalde organismen die diensten van 

openbaar nut in Belgisch-Congo of in Ruanda-Urundi exploiteren; 
 
  c) bij het Bijzonder Comité van Katanga vóór 1 september 1910; 
 
  d) bij de regie van de plantages; 
 
  e) bij de geconcessioneerde exploitatie van de draadloze telefonie, 

vóór de overname ervan door de Kolonie; 
 
 3° de duur van de officiële opdrachten vervuld in de tropische streken door 

de beambten wier diensten onder 1° en 2° worden vermeld; 
 
 4° de tijd in Europa in dienst van de Kolonie doorgebracht; 
 
 5° de duur van de verloven binnen de grens van een zesde van de onder 1°, 

2° en 3° vermelde werkelijke diensten. 
 
 Wanneer bij de Kolonie of bij het Belgisch Bestuur van het vroeger grondge-

bied van Duits-Oost-Afrika diensten werden verricht in de loop van een moe-
derlandse loopbaan, wordt de duur ervan medegeteld van de dag waarop de 
belanghebbenden ter beschikking van de Minister van Koloniën zijn gesteld, tot 
de dag vóór die waarop zij werkelijk opnieuw ter beschikking van het moeder-
lands bestuur zijn gesteld.  

 
Art. 50bis Ingevoegd bij het K.B. van 3 oktober 1957, art. 4. 
 
 § 1. De bij artikel 50, 1° tot 3°, bedoelde diensten worden in de berekening van 

het pensioen dubbel geteld indien zij in Afrika verricht zijn en indien zij geen 
aanleiding hebben gegeven tot de toekenning van een pensioen of als pensi-
oen geldende kapitaaluitkeringen ten laste van de Koloniale Schatkist. 

 
 Voor deze verdubbeling komen evenwel niet in aanmerking, de personen die 

het recht op het verkrijgen of het genot van een pensioen of een kapitaaluitke-
ring ten laste van de Koloniale Schatkist verloren hebben om een van de in de 
desbetreffende bepalingen aangegeven oorzaken van verval of uitsluiting. 

 
 Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid worden met de pensioe-

nen en kapitaaluitkeringen ten laste van de Koloniale Schatkist gelijkgesteld : 
 
 1° de pensioenen en kapitaaluitkeringen ten laste van enig organisme inge-

steld hetzij bij decreet, hetzij onder het gezag of met de toestemming van 
de Minister van Koloniën, voor het toepassen van de bepalingen inzake 
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verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom, vroegtijdige 
dood, ziekte en invaliditeit van de koloniale werknemers; 

 
 2° de pensioenen en de als pensioen geldende kapitaaluitkeringen ten laste 

van de bij artikel 50, 2°, bedoelde organismen. 
 
 § 2. De in § 1 bepaalde tijdsbonificaties worden slechts toegestaan binnen de 

grens gesteld in de laatste alinea van artikel 23. 
 
 De tijdsbonificaties en de perioden waarop zij betrekking hebben tellen bij de 

uitkering voor 1 1/2 % van de gemiddelde wedde die als grondslag voor het 
pensioen heeft gediend. 

 
Art. 50ter Ingevoegd bij het K.B. van 3 oktober 1957, art. 4. 
 
 Wanneer de koloniale diensten verricht zijn in de loop van een moederlandse 

loopbaan, wordt het rustpensioen geregeld alsof de belanghebbenden gedu-
rende hun koloniale loopbaan werkelijk dienst zouden hebben verricht bij het 
moederlands bestuur waartoe zij behoren en aldaar werkelijk de verleende ac-
tiviteitswedden hadden genoten. 

 
 De in het eerste lid bedoelde personen kunnen hun deelneming bij de Rijks-

werkliedenkas voortzetten, op grond van dezelfde fictieve wedden. Indien zij 
hun stortingen bij deze Kas voortzetten, worden de overlevingspensioenen ge-
regeld met inachtneming van de verlenging van de bijdrage alsmede van de 
wedden waarop deze bijdrage heeft gesteund.  

 
Art. 51 Vervangen bij het K.B. van 3 oktober 1957, art. 4. 
 
 De lichaamsgebreken opgedaan gedurende de koloniale loopbaan of ter gele-

genheid van de uitoefening van koloniale ambten, alsmede de verwondingen 
opgelopen en de ongevallen die zich hebben voorgedaan in de uitoefening of 
ter gelegenheid van de uitoefening van koloniale ambten, worden voor de toe-
kenning van het moederlands rust- of overlevingspensioen alsmede voor de 
uitkering van deze pensioenen, gelijkgesteld met de lichaamsgebreken, ver-
wondingen of ongevallen, die onder dezelfde voorwaarden werden opgelopen 
of zich hebben voorgedaan in dienst van het moederland. 

 
Art. 53 Gewijzigd bij de K.B.'s van 30 november 1938, 3 oktober 1957, art. 5, 11 sep-

tember 1972, art. 21 en 27 juli 1973, art. 7. 
 
 De pensioenen aan de werklieden toegekend ter uitvoering van artikel 19, 1° 

en 2°, alsmede de pensioenen of pensioenaanvullingen, voortvloeiende uit de 
toepassing van artikel 19, 4°, worden jaarlijks aan de Werkliedenkas terugbe-
taald bij wege van subsidie ten laste van de begroting of van de zelfstandige 
openbare instellingen en de regieën bedoeld bij het koninklijk besluit nr. 117 
van 27 februari 1935 of van DE POST. 

 
 Worden eveneens op de begroting aangevraagd de nodige sommen tot terug-

betaling aan de Kas : 
 
 1° van de pensioenkwotiteiten die voortvloeien uit de toepassing van artikel 

82; 
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 2° van de hulpgelden, betaald aan gewezen werklieden of aan hun rechtver-
krijgenden, die in behoeftige toestand verkeren; 

 
 3° van de bijkomende uitgave welke voortvloeit uit de verhoging der pensi-

oenen overeenkomstig artikel 6 van de wet van 3 juni 1920; 
 
 4° van de pensioenen uitgekeerd aan de vrouw of de kinderen van de werk-

lieden wier pensioen wegens een veroordeling geschorst werd. 
 
 HOOFDSTUK IV. Overlevingspensioenen 
 
 Sectie 1. Recht op pensioen 
 
Art. 55 Gewijzigd bij de K.B.'s van 8 september 1958, art. 1, 1° en 2° en 11 september 

1972, art. 22. 
 
 De weduwe van een vast aangenomen werkman heeft recht op een overle-

vingspensioen, mits : 
 
 1° haar echtgenoot ten minste één jaar aanneembare diensten heeft vol-

bracht zo het huwelijk vóór de oppensioenstelling van deze laatste werd 
aangegaan, en ten minste twintig jaar, zo het later werd voltrokken (6); 

 
 2° de duur van haar huwelijk ten minste één jaar bedraagt. 
 
 Het recht op overlevingspensioen is echter, ongeacht de duur van de diensten 

en van het huwelijk, verkregen indien het overlijden van de echtgenoot het ge-
volg is van een ongeval op de weg naar of van het werk, dan wel van een ver-
wonding of ongeval tijdens of naar aanleiding van de uitoefening van zijn ambt, 
van een door de Belgische Regering toevertrouwde opdracht of van in het ka-
der van de Belgische technische bijstand verrichte prestaties of tenslotte het 
gevolg is van een beroepsziekte opgedaan onder dezelfde voorwaarden. 

 
 Hetzelfde geldt indien het overlijden het gevolg is van oorlogsfeiten of opgeda-

ne verwondingen, van overkomen ongevallen of van ziekten, verwekt of verer-
gerd door vermoeienissen, ongevallen of gevaren van de militaire dienst in oor-
logstijd. 

 
 In de gevallen voorzien bij de twee voorgaande leden, geldt het recht onder 

voorwaarde dat het huwelijk voltrokken werd vóór de verwonding, het ongeval, 
de aanvang of de verergering van de ziekte die de dood ten gevolge had. 

 
 De in leden 2 en 3 bepaalde afwijkingen worden niet toegepast wanneer het 

huwelijk na de oppensioenstelling van de echtgenoot werd voltrokken (7). 
 
Art. 56 Vervangen bij het K.B. van 7 juni 1971 (8). 
 
 § 1. Aan de vrouw die een ontslagnemende, ontslagen, afgedankte, afgezette 

of ontzette werkman heeft gehuwd, noch aan de uit het huwelijk gesproten kin-
deren wordt enig recht op pensioen toegekend. 

 
 § 2. De vrouw en het minder dan 18 jaar oude kind van een na twintig in aan-

merking komende jaren dienst ontslagnemende, ontslagen, afgedankte, afge-
zette of ontzette werkman, behouden hun recht op pensioen. 
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 § 3. Telt de werkman ten minste vijf jaar aanneembare diensten, dan kan hij de 
schriftelijke verbintenis aangaan telkenjare een bijdrage te storten waarvan het 
percentage gelijk is aan dat voor de afhouding op de lonen. In dat geval wor-
den het pensioen van de weduwe en dat van het kind uitgekeerd met aanreke-
ning van de door de stortingen gedekte periode. 

 
 Voor de vaststelling van het percentage en de berekening van de bijdrage is 

het laatste activiteitsloon in aanmerking te nemen. 
 
 Vorenbedoelde verbintenis wordt voor een onbeperkte duur ondertekend; zij is 

van rechtswege verbroken wanneer een periode van ten minste zes maanden 
is verlopen die niet door vrijwillige bijdragen is gedekt geworden. 

 
 De ingevolge voormelde verbintenis te storten bijdragen zijn invorderbaar zoals 

bepaald in artikel 84, zevende en achtste lid. 
 
Art. 57 Gewijzigd bij de K.B.'s van 19 maart 1952, art. 21, 11 september 1972, art. 23, 

27 december 1974, art. 3 en 28 oktober 1975, art. 2. 
 
 § 1. Scheiding van tafel en bed laat de bij dit besluit verzekerde rechten onver-

kort. 
 
 § 2. Vervangen bij het K.B. van 28 oktober 1975, art. 2 (9). 
 
 De uit de echt gescheiden vrouw verliest haar recht op pensioen. 
 
 Zij behoudt echter het recht op pensioen dat zij op het tijdstip van de echt-

scheiding had verkregen als het gaat : 
 
 - ofwel om een vrouw die uit de echt is gescheiden in het exclusief nadeel 

van de man, zelfs indien de echtscheiding is toegestaan ingevolge de 
omzetting van een scheiding van tafel en bed; 

 
 - ofwel om een vrouw die oorspronkelijk gedaagde was in het geding dat 

de echtscheiding uitsluitend op grond van artikel 232 van het Burgerlijk 
Wetboek toestaat en te wier laste de rechtbank de verantwoordelijkheid 
voor de feitelijke scheiding niet heeft gelegd. 

 
 De betrokkene verliest het in het eerste lid vermelde recht als zij een nieuw 

huwelijk aangegaan heeft vóór het overlijden van degene die haar echtgenoot 
was. 

 
 Zij verliest eveneens haar recht op pensioen als zij geen aanvraag ingediend 

heeft binnen de termijn van één jaar, te rekenen van de dag van het overlijden 
van degene die haar echtgenoot was.  In dat geval wordt het volledige pensi-
oen toegekend aan de weduwe. 

 
 Indien er evenwel geen weduwe is, of indien deze geen recht op pensioen 

heeft, is de gescheiden vrouw die meer dan één jaar heeft laten verlopen zon-
der aanspraak op pensioen te hebben gemaakt, niet vervallen van haar rech-
ten op pensioen doch heeft ze er slechts het genot van met ingang van de eer-
ste dag van de maand volgend op degene gedurende welke haar aanvraag 
werd ingediend. 

 
Art. 58 Aangevuld bij het K.B. van 8 september 1958, art. 1, 4°. 
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 De hele wees heeft recht op pensioen tot de leeftijd van 18 jaar, onder voor-

waarde dat zijn vader of zijn moeder gedurende ten minste één jaar een bedie-
ning heeft waargenomen die recht geeft op een pensioen ten laste van de Kas. 

 
 De vaderloze wees wordt met de hele wees gelijkgesteld indien zijn of haar 

moeder geen recht op pensioen heeft. 
 
 In afwijking van het eerste lid van dit artikel wordt het recht op pensioen ver-

kregen welke ook de duur van de waargenomen bediening zij indien het over-
lijden van de vader of van de moeder aan een van de in het 2e en het 3e lid 
van artikel 55 bepaalde oorzaken is te wijten en het huwelijk waaruit de wees is 
gesproten voltrokken werd vóór de verwonding, het ongeval, de aanvang of de 
verergering van de ziekte die de dood veroorzaakt heeft. 

 
 Ingeval de overleden vader en moeder beiden een bediening hebben waarge-

nomen die valt onder het bepaalde bij het 1e lid, heeft de wees slechts op het 
hoogste pensioen recht. 

 
 Indien de wees gesproten is uit een door zijn vader of zijn moeder na hun op-

pensioenstelling aangegaan huwelijk, wordt de bij het eerste lid vereiste duur 
van de diensten op twintig jaar gebracht. 

 
 De in het derde lid bepaalde afwijking wordt niet toegepast in de bij het 5e lid 

bedoelde veronderstelling (10). 
 
Art. 59 Gewijzigd bij het K.B. van 8 september 1958, art. 1, 5°. 
 
 Het buitenechtelijk kind, door zijn vader binnen de twaalf maand na de geboor-

te erkend, heeft dezelfde rechten als ware het gesproten uit een door het over-
lijden van de echtgenote ontbonden huwelijk.  

 
 Het buitenechtelijk kind dat binnen de twaalf maand na zijn geboorte door zijn 

moeder wordt erkend, heeft dezelfde rechten als ware het wettig. Voor de toe-
passing, op het buitenechtelijk kind, van het bepaalde bij het 3e lid van artikel 
58, vervangt de datum der erkenning die van het huwelijk. 

 
Art. 59bis Ingevoegd bij het K.B. van 9 december 1957, art. 1 (11). 
 
 Het door een werkman aangenomen kind heeft dezelfde rechten als ware het 

gesproten uit een door het overlijden van de echtgenoot ontbonden huwelijk. 
 
 Het door een werkman en zijn echtgenote aangenomen kind wordt geacht ge-

sproten te zijn uit het huwelijk van deze echtgenoten. 
 
 Geen enkel recht wordt verleend aan het kind aangenomen door een gepensi-

oneerd, ontslagen, ontslagnemend of afgesteld werkman. 
 
 Voor de toepassing van het 3e lid van artikel 58 op het aangenomen kind wordt 

de datum der aanneming in de plaats gesteld van die van het huwelijk. 
 
 De uit dit artikel voortvloeiende voordelen worden enkel verleend zo, op het 

ogenblik van het overlijden van de aannemende persoon, het aangenomen 
kind deel uitmaakte van het gezin van deze laatste. 
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Art. 60 Vervangen bij het K.B. van 3 oktober 1957, art. 7 en gewijzigd bij het K.B. van 
25 januari 1973, art. 1. 

 
 § 1. De minister tot wiens bevoegdheid het beheer van de Kas behoort, kan het 

pensioen geheel of gedeeltelijk behouden of toewijzen aan de wees die de 
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en ingevolge krankzinnigheid, zwakzinnigheid 
of gebrekkelijkheid in de onmogelijkheid is in zijn onderhoud te voorzien. 

 
 § 2. Het verkrijgen van de bij dit artikel bepaalde voordelen is afhankelijk ge-

steld van : 
 
 1° het indienen van een aanvraag, samen met een doktersattest, binnen een 

termijn van zes maand te rekenen van de dag waarop de gebrekkige de 
18-jarige leeftijd heeft bereikt of waarop de werkman overleden is. 

 
  De minister tot wiens bevoegdheid het beheer van de Kas behoort, kan 

ontheffen van het ingevolge laattijdige indiening der aanvraag ingetreden 
verval, wanneer, naar het advies van de Administratieve Gezondheids-
dienst, er geen twijfel bestaat dat aan de voorwaarde gesteld bij 2° van dit 
artikel is voldaan. Nochtans gaat het pensioen slechts in de eerste der 
maand volgend op die waarin de aanvraag is ingediend; 

 
 2° het bestaan van de gebrekkelijkheid hetzij op het tijdstip dat belangheb-

bende de 18-jarige leeftijd bereikt, hetzij bij het overlijden van de werk-
man. 

 
 § 3. Het werkelijk bestaan van de krankzinnigheid, de zwakzinnigheid, of de 

gebrekkelijkheid waardoor het de belanghebbende onmogelijk is zelf in zijn on-
derhoud te voorzien, wordt vastgesteld door de Administratieve Commissie der 
Kas; die vaststelling wordt gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 
21 der statuten. 

 
 § 4. Het pensioen van de gebrekkige wezen en de verhoging van het wedu-

wenpensioen uit hoofde van het bestaan van gebrekkige wezen worden onder-
scheidenlijk berekend volgens de regelen van artikel 69 en van deze van artikel 
63, 1e lid. 

 
 § 5. De gebrekkige wezen wier invaliditeit als tijdelijk is erkend, worden jaarlijks 

onderworpen aan een geneeskundige controle, onder de bij artikel 21 gestelde 
voorwaarden; wat degenen betreft die als ongeneesbaar zijn aangemerkt, ge-
schiedt deze controle om de vijf jaar. 

 
 De pensioenen en pensioensverhogingen worden niet meer toegestaan ingeval 

niet langer aan al de vereiste voorwaarden is voldaan. 
 
Art. 60bis Ingevoegd bij K.B. van 30 november 1973, art. 1 (12) en gewijzigd bij de wet 

van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Zijn er geen rechtverkrijgenden als bedoeld in de artikelen 55 tot 60, dan kan 

een als pensioen geldende tegemoetkoming worden verleend aan hen in wier 
onderhoud de overleden werkman voorzag en die op het tijdstip van het over-
lijden, wegens hun leeftijd of gezondheidstoestand niet in staat zijn zelf in hun 
onderhoud te voorzien. 
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 De tegemoetkoming wordt verleend voor een periode van ten hoogste drie jaar. 

Zij kan voor periodes van ten hoogste drie jaar worden vernieuwd. 
 
 De tegemoetkoming wordt verleend, vernieuwd of geweigerd door de Minister 

tot wiens bevoegdheid de Pensioendienst voor de overheidssector behoort, op 
eensluidend advies van de Commissie voor overlevingstegemoetkomingen be-
doeld in artikel 6bis van het koninklijk besluit nr. 254 van 12 maart 1936 waarbij 
eenheid wordt gebracht in het regime van de pensioenen der weduwen en we-
zen van het burgerlijk staatspersoneel en het daarmee gelijkgesteld personeel, 
ingevoegd door artikel 1 van de wet van 27 maart 1973, en op de door dit arti-
kel bepaalde wijze. 

 
 § 2. De in § 1 bedoelde tegemoetkoming is onderworpen aan de bepalingen 

van de hoofdstukken IV en V van dit besluit waarvan niet wordt afgeweken. 
 
 Sectie 2. Bepalen van de weduwen- en wezenpensioenen 
 
Art. 61 § 1. Onder het bij de volgende paragrafen gesteld voorbehoud, worden de 

diensten en lonen die in aanmerking komen bij het bepalen van de pensioenen 
der werklieden, als grondslag van de overlevingspensioenen genomen. 

 
 De diensten, bewezen vóór de leeftijd van 19 jaar, mogen evenwel niet worden 

meegerekend bij het berekenen  van de overlevingspensioenen, behalve in het 
geval, bij artikel 49 voorzien voor de werkelijke krijgsdienst gedurende de veld-
tocht 1914-1918. 

 
 § 2. Van het voordeel van tijdsbonificaties, onder het regime van de pensioe-

nen der werklieden verleend uit hoofde van gevangenzitting of deportatie tij-
dens de oorlog, van werkelijke dienst in de op oorlogsvoet gestelde legers of 
van koloniale diensten, dit alles onder voorbehoud van de toepassing van arti-
kel 86, is evenwel afgezien. 

 
 § 3. De diensten, waarvoor de bij artikel 12, 1°, bepaalde afhouding niet werd 

gedaan, kunnen voor het berekenen van de overlevingspensioenen dan alleen 
in aanmerking komen, mits storting van een bijdrage ten bate van de Kas. 

 
 Zijn bewuste diensten bewezen vóór de benoeming tot een betrekking op de 

bezoldiging waarvan voormelde afhouding wordt gedaan, dan wordt de bijdra-
ge voor de in aanmerking genomen duur bepaald op het eerste loon waarop de 
afhouding dient gedaan en op grond van het bepaalde bij artikel 12, 1°. 

 
 Wanneer dezelfde diensten tijdens de loopbaan voorkomen, wordt de bijdrage 

vastgesteld op het aan het beschouwd tijdperk verbonden werkelijk of fictief 
loon en op grond van het bepaalde bij artikel 12, 1°. 

 
 § 4. De tijd, zonder wedde doorgebracht in een bediening welke aanspraak 

geeft op pensioen, komt niet in aanmerking bij het berekenen van de diensten; 
de tijd, doorgebracht met een verminderd loon, komt slechts in aanmerking met 
inachtneming van een met de loonvermindering evenredige vermindering. 

 
 Stort belanghebbende evenwel in de Kas een op het volle loon berekende bij-

drage gelijk, volgens het geval, aan dit voorzien bij artikel 12, 1°, dan wordt, 
voor het berekenen van het pensioen, de tijd gans in aanmerking genomen. 
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Art. 62 Gewijzigd bij de K.B.'s van 11 september 1972, art. 24 en 27 december 1974, 
art. 4. 

 
 Het pensioen van de weduwe wordt op grond van het gemiddelde van de lonen 

over de laatste vijf jaren berekend tegen 30 t.h. voor de eerste twintig jaren of 
voor al de jaren zo het totaal er van niet twintig bereikt en tegen 1 t.h. meer 
voor elk jaar boven twintig. 

 
 In de gevallen bepaald bij artikel 55, 2de lid, wordt het pensioen berekend op 

grond van het laatste loon naar rato van 33 t.h. voor de eerste twintig jaren of 
voor alle jaren als er samen minder dan twintig zijn, en van 1 t.h. méér voor ie-
der jaar boven twintig. 

 
 Wanneer het weduwenpensioen, berekend overeenkomstig lid 1 en lid 2, geen 

65.000 frank (13) bedraagt, wordt het berekend naar rato van 40 t.h. voor de 
eerste dertig jaren of voor alle jaren wanneer hun totaal geen dertig bereikt en 
van een bijkomend 1. t.h. voor elk jaar boven de dertig, zonder dat het aldus 
vastgestelde bedrag voormeld bedrag van 65.000 frank (13) mag overschrij-
den. 

  
 Indien de weduwe het genot heeft of het genot bekomt van andere pensioenen 

of delen van rust- en overlevingspensioenen ten laste van één van de pensi-
oenregelingen bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet van 27 juli 1962 tot 
vaststelling van het minimumbedrag van zekere rust- en overlevingspensioe-
nen ten laste van de Openbare Schatkist, wordt het in voorgaand artikel ver-
melde bedrag van 65.000 frank (13), verminderd met het bedrag van die voor-
delen, afgezien van de in die voordelen opgenomen verhogingen uit hoofde 
van het bestaan van kinderen. 

 
 De in het derde lid ingestelde berekening is niet van toepassing of wordt niet 

meer toegepast voor weduwen : 
 
 1° die opnieuw in het huwelijk treden, gedurende de duur van dat huwelijk; 
 
 2° die een andere beroepsbedrijvigheid hebben dan die welke ten aanzien 

van de pensioenregeling voor werknemers, geen schorsing van de uitbe-
taling van een overlevingspensioen met zich brengen. 

 
Art. 63 Gewijzigd bij het K.B. van 19 maart 1952, art. 23. 
 
 Het pensioen van de weduwe wordt, uit hoofde van het bestaan van wettige of 

gewettigde kinderen beneden de 18 jaar, geboren uit de overleden echtgenoot 
ongeacht van welk bed, verhoogd, voor het eerste kind, met 5 t.h., voor het 
tweede, met 3 t.h., en voor elk der overige kinderen, met 2 t.h. van de som die 
tot grond heeft gediend voor het berekenen van het pensioen. 

 
 In voorkomend geval, kan de minister tot wiens bevoegdheid het beheer van 

de Kas behoort een verhoging toekennen uit hoofde van het kind dat zich in de 
bij artikel 60 beoogde toestand bevindt. 

 
Art. 64 Het pensioen van de weduwe, zonder de verhogingen uit hoofde van het be-

staan van kinderen, is beperkt tot 50 t.h. van het loon dat tot grond voor de uit-
betaling er van heeft gediend. 

 



 

© PDOS – augustus 2009 - 17 - 
Koninklijk besluit van 1 juli 1937 

Art. 65 Aangevuld bij het K.B. van 8 september 1958, art. 1, 6° en gewijzigd bij het 
K.B. van 26 april 1976, art. 1. 

 
 § 1. Gewijzigd bij het K.B. van 26 april 1976, art. 1 (14).  
 
 Indien de leeftijd van het overleden personeelslid, na aftrek van de duur van 

zijn huwelijk, tien jaar hoger ligt dan die van zijn echtgenote, wordt het over-
eenkomstig de voorgaande bepalingen vastgestelde pensioen van deze laatste 
per volledig jaar tijdsverschil verminderd met : 

 
 1 pct. vanaf tien jaar tot minder dan twintig jaar; 
 
 2 pct. vanaf twintig jaar tot minder dan vijfentwintig jaar; 
 
 3 pct. vanaf vijfentwintig jaar tot minder dan dertig jaar; 
 
 4 pct. vanaf dertig jaar tot minder dan vijfendertig jaar; 
 
 5 pct. vanaf vijfendertig jaar. 
 
 De vermindering slaat niet op de verhoging wegens kinderlast. 
 
 § 2. Toegevoegd bij het K.B. van 8 september 1958, art. 1, 6° (15).  
 
 Indien het huwelijk voltrokken werd na de oppensioenstelling van de echtge-

noot, worden de in § 1 bepaalde verminderingen gebracht op : 
 
 4 t.h. van tien jaar af tot twintig jaar niet inbegrepen; 
  
 10 t.h. van twintig jaar af. 
 
Art. 65bis Ingevoegd bij het K.B. van 11 september 1972, art. 25. 
 
 Het eventueel overeenkomstig artikel 65 verminderde en uit hoofde van de 

kinderen verhoogde weduwenpensioen mag niet lager zijn dan het wezenpen-
sioen waarop de kinderen aanspraak zouden kunnen maken indien hun moe-
der geen recht op pensioen had. 

 
 Telkens als één van de kinderen ophoudt recht te geven op een verhoging, 

wordt het aldus gewaarborgde bedrag verminderd tot het bedrag van het pen-
sioen waarop de andere kinderen aanspraak zouden kunnen maken. 

 
Art. 66 De achtereenvolgens beklede bedieningen geven aanleiding tot uitkering van 

één pensioen, berekend op gemiddeld loon over de laatste vijf jaren en naar 
rato van de gezamenlijke diensten. 

 
 Is het gemiddeld loon over de laatste vijf jaren lager dan het gemiddeld loon 

over een vroeger vijfjarig tijdperk, dan wordt het pensioen berekend op het 
hoogst gemiddeld loon, doch de diensttijd, volbracht na het in aanmerking ge-
nomen vijfjarig tijdperk, wordt verminderd in evenredigheid met de verhouding 
bestaande tussen het in elk der beschouwde bediening genoten laatste activi-
teitsloon. 

 
Art. 67 Gewijzigd bij het K.B. van 19 maart 1952, art. 24 (16) en aangevuld bij het K.B. 

van 11 september 1972, art. 26. 
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 § 1. Het krachtens artikel 57 aan de uit de echt gescheiden vrouw toegekend 

pensioen wordt berekend op grondslag van het totale pensioen, op het ogen-
blik van het overlijden van haar gewezen echtgenoot vastgesteld overeenkom-
stig de bepalingen die voor het weduwenpensioen gelden, met uitzondering 
van artikel 65 van dit besluit, naar rato van een quotiteit in verhouding tot de 
duur van de diensten die aan het einde van de maand waarin de echtscheiding 
is uitgesproken in aanmerking komen. 

 
 § 2. Bij voorkomend geval wordt het pensioen van de tweede echtgenote vast-

gesteld op de bij vorige paragraaf genoemde grondslag, in verhouding tot de 
duur van de diensten die, te rekenen van de eerste dag der maand volgend op 
die waarin de echtscheiding is uitgesproken, in aanmerking komen. 

 
 § 3. De bij artikel 65 van dit besluit voorgeschreven verminderingen wegens 

leeftijdsverschil worden afzonderlijk toegepast op de pensioenen vastgesteld 
overeenkomstig de in §§ 1 en 2 van dit artikel bepaalde verdeling. 

 
 De verhoging uit hoofde van een kind wordt op dezelfde wijze berekend als de 

verhoging toegestaan aan de weduwe die een normaal pensioen geniet. 
 
 Zo de uit de echt gescheiden vrouw en de tweede echtgenote beiden kinderen 

hebben uit hun huwelijk met de overledene, wordt de verhoging onder hen ver-
deeld naar verhouding van hun onderscheiden aantal kinderen. 

 
 § 4. Voor het vaststellen van het gehele pensioen dat tot grondslag dient voor 

het berekenen van het pensioen van de uit de echt gescheiden vrouw en van 
de tweede echtgenote, worden in voorkomend geval, de bepalingen van artikel 
62, derde, vierde en vijfde lid, toegepast, rekening houdende met de eigen toe-
stand van elke rechthebbende (17). 

 
Art. 68 Gewijzigd bij het K.B. van 19 maart 1952, art. 25. 
 
 § 1. Generlei weduwenpensioen mag lager zijn dan 30 t.h. van het gemiddelde 

van de lonen over de laatste vijf jaren waarop korting werd toegepast. 
 
 In de gevallen voorzien bij artikel 55, 2e en 3e lid, en artikel 58, 3e lid, van de-

ze statuten wordt het vijfjarig gemiddeld cijfer door de laatste wedde vervan-
gen. 

 
 § 2. Eventueel, wordt het voordeel van het minimum niet verleend dan onder 

voorbehoud van de bij artikel 65 en 81, § 1, voorziene verminderingen. 
 
 Het minimum is niet toepasselijk op het pensioen der uit de echt gescheiden 

vrouw noch op het weduwenpensioen, die, overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 67 vastgesteld zijn (18). 

 
Art. 69 Gewijzigd bij het K.B. van 11 september 1972, art. 27. 
 
 § 1. Het pensioen van een wees wordt vastgesteld op 6/10 van een weduwen-

pensioen, afgezien van de in artikel 65 bepaalde verminderingen, zonder dat er 
rekening moet worden gehouden met de bij artikel 62, lid 4 en 5, ingestelde 
beperkingen; dat van twee wezen bedraagt 8/10 van dit zelfde pensioen; dat 
van drie wezen is gelijk aan het gehele pensioen. 
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 Het aldus vastgestelde pensioen wordt verhoogd met 5. t.h. van de basiswed-
de of het basisloon voor de vierde wees, met 3 t.h. voor de vijfde en met 2 t.h. 
voor ieder van de andere wezen. 

 
 § 2. Wanneer er wezen uit verschillende huwelijken bestaan, wordt het pensi-

oen berekend alsof ze allen uit hetzelfde huwelijk waren. Dat pensioen wordt 
verdeeld onder de groepen pensioengerechtigden evenredig met de pensioe-
nen die aan de verschillende, afzonderlijk beschouwde groepen zouden toege-
kend zijn. 

 
 § 3. Zo er een weduwe en tevens wezen uit een eerste huwelijk bestaan, wordt 

het pensioen berekend zoals dat van een weduwe met kinderen. 
 
 Dat pensioen wordt verdeeld onder de groepen pensioengerechtigden evenre-

dig met de pensioenen die de verschillende, afzonderlijk beschouwde groepen 
zouden bekomen hebben zonder dat er wordt rekening gehouden met de pre-
ferentiële berekening bedoeld bij artikel 62, 3de lid. 

 
 Nochtans, wordt het gedeelte van de wezen eventueel derwijze gerectificeerd 

dat het niet lager is dan het bedrag dat het zou bereikt hebben indien het pen-
sioen bedoeld in het eerste lid, was berekend geworden zonder dat er rekening 
werd gehouden met de uitsluitingsclausules bepaald in artikel 62, vijfde lid, of 
met de verminderingen vastgesteld in artikel 62, vierde lid, artikel 65, en artikel 
81, § 1, en datzelfde pensioen was verdeeld evenredig met de pensioenen die 
aan de verschillende, afzonderlijk beschouwde groepen onder dezelfde voor-
waarden toegekend zouden zijn. 

 
 Het overeenkomstig het tweede lid, aan de weduwe toegekend gedeelte on-

dervindt geen nadeel van die rectificatie. 
 
 § 4. Wanneer de weduwe van de ouderlijke macht is ontzet of heeft afgezien 

van de voogdij over haar kinderen, worden deze laatsten als wezen be-
schouwd en wordt het pensioen van de weduwe, met inbegrip van de verho-
gingen uit hoofde van het bestaan van kinderen, verdeeld zoals is bepaald in § 
3, zonder dat er echter toepassing wordt gemaakt van het bij het derde lid van 
de voornoemde paragraaf ingestelde minimum. 

 
 § 5. Het wezenpensioen wordt in voorkomend geval verminderd met het be-

drag van het overlevingspensioen dat door de pensioenregeling voor arbeiders 
of bedienden, die aan de sociale zekerheid onderworpen zijn, aan de moeder 
of aan de voogdes wordt toegekend uit hoofde van de diensten, die voor het 
vaststellen van het wezenpensioen in aanmerking werden genomen. 

 
Art. 69bis Ingevoegd bij het K.B. van 9 december 1957, art. 2 (19). 
 
 De toekenning van de uit artikel 59bis voortvloeiende voordelen, sluit het verle-

nen uit, voor hetzelfde kind, van een verhoging van het weduwenpensioen dat 
de wettige of natuurlijke moeder van het kind eventueel geniet. 

 
 Dezelfde voordelen kunnen niet gecumuleerd worden met het uit hoofde van 

het overlijden van de wettige of natuurlijke ouders toegewezen wezenpensioen. 
 
 De cumulatie van voordelen voortkomend van achtereenvolgende aannemin-

gen wordt verboden. 
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 In de bij alinea's 2 en 3 voorziene gevallen, wordt alleen het hoogste voordeel 
verleend. 

 
 Indien het aangenomen kind, bij toepassing van de koninklijke besluiten nrs. 

254 en 255 van 12 maart 1936, aanspraak kan maken op een wezenpensioen 
wegens het overlijden van zijn wettige of natuurlijke ouders, of indien, op grond 
van deze bepalingen, de wettige of natuurlijke moeder kan aanspraak maken 
op een verhoging van het weduwenpensioen uit hoofde van het bestaan van dit 
kind, wordt het bedrag van dit pensioen of van deze verhoging afgetrokken van 
het bedrag van de voordelen die werden toegekend in uitvoering van artikel 
59bis. 

 
Art. 69ter Ingevoegd bij het K.B. van 11 september 1972, art. 28. 
 
 De hieronder vastgestelde regelen moeten worden toegepast bij de berekening 

van de weduwen- en wezenpensioenen toegekend in uitvoering van dit besluit, 
wanneer het pensioenen betreft toe te kennen aan de weduwen en wezen van 
de leden van het beroepspersoneel der kaders in Afrika, zoals bedoeld in arti-
kel 1 der wetten betreffende het personeel in Afrika gecoördineerd op 21 mei 
1964, die aanspraak kunnen maken op een weduwenrente of op een wezen-
uitkering ten laste van de Verzekeringskas van het gewezen personeel in Afri-
ka : 

 
 1° de diensten, waarvoor een bijdrage werd geïnd ten bate van de Verzeke-

ringskas van het gewezen personeel in Afrika, worden eventueel in aan-
merking genomen om een dienstjaar te voltooien zoals bepaald in het 
eerste lid van de artikelen 55 en 58, om dienstjaren te voltooien zoals be-
paald in § 2 van artikel 56, of nog om twintig dienstjaren te voltooien zoals 
bepaald in het eerste lid van artikel 55 en in het vijfde lid van artikel 58; 

 
 2° het bedrag van 30 t.h. voor de eerste twintig jaren of voor alle jaren indien 

het totaal ervan lager ligt dan twintig, bepaald in het eerste lid van artikel 
62 wordt vervangen door 1,5 t.h. per jaar en dat van 33 t.h. bepaald in het 
tweede lid van hetzelfde artikel wordt vervangen door 1,65 t.h. per jaar; 

 
 3° het in artikel 68, § 1, bepaalde minimum van 30 t.h. wordt verminderd met 

1,5 t.h. per jaar dienst dat aanleiding geeft tot de werkelijke toekenning 
van een weduwenrente ten laste van de Verzekeringskas van het gewe-
zen personeel in Afrika. 

 
 Voor de toepassing van deze vermindering wordt het in de artikelen 10, § 1, en 

23, § 1, van het decreet van 28 juni 1957, voorziene minimum van 25 t.h., ge-
acht met zeventien jaren koloniale dienst overeen te stemmen. 

 
 De toepassing van de in het eerste lid bedoelde vermindering mag niet tot ge-

volg hebben het bedrag van de gecumuleerde achterstallen van het pensioen 
en van de weduwenrente of van de wezenuitkering ten laste van de Verzeke-
ringskas van het gewezen personeel in Afrika te verminderen tot beneden het 
bedrag van de achterstallen slaande op een op het minimum van 30 t.h. vast-
gesteld pensioen; 

 
 4° de verhoging van het weduwenpensioen wegens kinderlast en het we-

zenpensioen toegekend in uitvoering van dit besluit zijn slechts verschul-
digd in zover ze meer bedragen dan de wezenuitkeringen bepaald in het 
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decreet van 28 juni 1957 houdende het statuut van de Koloniale Verzeke-
ringskas. 

 
Art. 69 Ingevoegd bij het K.B. van 30 november 1973, art. 2 (20). 
quater 
 De in artikel 60bis bedoelde tegemoetkoming mag niet hoger zijn dan de voor 

wezenpensioenen vastgestelde bedragen. Komt meer dan een persoon in 
aanmerking, dan wordt de vergoeding in gelijke delen onder de gerechtigden 
verdeeld. 

 
 Sectie 3. Algemene bepalingen 
 
Art. 70 De pensioenen worden uitgekeerd volgens de totale diensttijd; nochtans wor-

den de dagen, die samen niet één maand uitmaken, niet medegeteld. 
 
 Bij al de verrichtingen betreffende de vereffening en de uitbetaling van de pen-

sioenen, worden de frankbreuken weggelaten. 
 
Art. 71 De pensioenen van weduwe en van wezen gaan in te rekenen van de eerste 

dag der maand na die van de gebeurtenis waardoor het recht ontstaat. 
 
 Indien de overledene geen gepensioneerde was, of niet de hoedanigheid van 

gecommissioneerde werkman had, wordt aan de weduwe een tijdelijk hulpgeld 
verleend te rekenen van de dag van het overlijden tot de dag van ingenottre-
ding van het pensioen. 

 
 Een gelijkaardig hulpgeld wordt verleend als door het overlijden van de echt-

genoot het recht op een wezenpensioen ontstaat. 
 
 Dat hulpgeld wordt berekend naar de volgende grondslagen: 
 
 werklieden met dertig jaar dienst of minder, 50 t.h. van het loon op grond waar-

van belanghebbende bijdraagt;  
 met meer dan 30 tot 33 jaar, 55 t.h.; 
 met meer dan 33 tot 36 jaar, 60 t.h.; 
 met meer dan 36 tot 40 jaar, 65 t.h.; 
 met meer dan 40 tot 43 jaar, 70 t.h.; 
 met meer dan 43 jaar dienst, 75 t.h. 
 
 Indien het overlijden van de echtgenoot veroorzaakt werd hetzij door verwon-

dingen opgedaan, hetzij door ongevallen overkomen of door beroepsziekten 
opgelopen bij de uitvoering of ter gelegenheid van de uitvoering van bedienin-
gen, wordt dat hulpgeld berekend als volgt : 

 
 werklieden met 5 jaar dienst of minder, 50 t.h. van het loon op grond waarvan 

belanghebbende bijdraagt;  
 met meer dan 5 tot 6 jaar, 55 t.h.; 
 met meer dan 6 tot 8 jaar, 60 t.h.; 
 met meer dan 8 tot 10 jaar, 65 t.h.; 
 met meer dan 10 tot 15 jaar, 70 t.h.; 
 met meer dan 15 jaar dienst, 75 t.h. 
 
 Het bedrag van bedoeld hulpgeld wordt vermeerderd met 5 t.h. per kind van 

minder dan 18 jaar, ten laste van de deelgerechtigde, zonder 75 t.h. te mogen 
overschrijden. 
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Art. 72 Elke aanvraag om overlevingspensioen moet, langs hiërarchische weg, door 

de onmiddellijke overste van de werkman worden ingediend. In de aanvraag 
dienen vermeld : naam, voornamen en adres van de verzoeker, alsmede de 
laatste door de overleden bediende waargenomen bediening. Zij gaat verge-
zeld van de hierna opgegeven bewijsstukken : 

 
 a) wat betreft de weduwe zonder kind beneden 18 jaar : 
 
  1° een uittreksel uit haar huwelijksakte; 
 
  2° uittreksels uit haar geboorteakte en uit de geboorteakte van haar 

man, tenzij de datums van geboorte der echtgenoten in het uittrek-
sel uit de huwelijksakte vermeld staan; 

 
  3° een uittreksel uit de overlijdensakte van de man; 
 
  4° een bewijs van goed gedrag en zeden; 
 
  5° een verklaring waarbij zij verzekert al dan niet in het genot te zijn 

van een ander pensioen of een wedde ten bezware van de Staat, 
een provincie, een gemeente, een openbare instelling of een instel-
ling van openbaar nut of van een onder controle of onder gehele of 
gedeeltelijke waarborg van de Staat geplaatst organisme. 

 
  In dezelfde verklaring moet belanghebbende op haar eer zich er toe ver-

binden onmiddellijk aan de dienst van de Werkliedenkas kennis te geven 
van elke wijziging die, inzake cumulatie, in haar toestand mocht voorko-
men; 

 
 b) wat betreft de weduwe met een of meer kinderen beneden achttien jaar, 

behalve de onder vorenstaande letter a) vermelde stukken, een uittreksel 
uit de geboorteakte van elk van bedoelde kinderen; 

 
 c) wat betreft de uit de echt gescheiden vrouw, die op pensioen mag aan-

spraak maken, behalve de onder in letters a) en b) vermelde stukken : 
 
  1° een echt verklaard afschrift van het vonnis betreffende de echt-

scheiding; 
 
  2° een authentiek uittreksel uit de akte van overschrij-ving van het 

vonnis waarbij machtiging tot echtscheiding gegeven is; 
 
 d) wat betreft de voogd van wezen beneden achttien jaar : 
 
  1° een uittreksel uit de voogdijakte; 
 
  2° een uittreksel uit de akte van het huwelijk waaruit de wezen gespro-

ten zijn; 
 
  3° een uittreksel uit de overlijdensakte van de vader en van de moe-

der; 
 
  4° een uittreksel uit de geboorteakte van elk kind; 
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  5° een verklaring houdende dat het kind al dan niet in het genot is van 
een ander pensioen of een wedde ten bezware van de Staat, een 
provincie, een gemeente of een openbare instelling en dat, uit hoof-
de van dat kind al dan niet een kindertoelage wordt uitgekeerd op 
grond van een bediening waargenomen bij de Staat, in een provin-
cie, een gemeente, een openbare instelling of een instelling van 
openbaar nut, of bij een onder controle of onder gehele of gedeelte-
lijke waarborg van de Staat geplaatst organisme. 

 
  In dezelfde verklaring moet de voogd op zijn eer zich er toe verbinden 

onmiddellijk aan de dienst van de Werkliedenkas kennis te geven 
van elke wijziging die, inzake cumulatie, in de toestand van de wees 
mocht voorkomen; 

 
 e) wat betreft de voogd van een buitenechtelijk kind beneden 18 jaar : 
 
  1° een uittreksel uit de voogdijakte; 
 
  2° een uittreksel uit de akte van erkenning; 
 
  3° een uittreksel uit de overlijdensakte van de bediende die het kind 

erkend heeft; 
 
  4° een uittreksel uit de geboorteakte van het kind; 
 
  5° de onder 5° van letter d) voorziene verklaring. 
 
 In de gevallen voorzien bij artikelen 55, 2e en 3e lid, en 62, 2e lid, der statuten, 

leggen de rechthebbenden een echt verklaard afschrift over van het ter gele-
genheid van de gebeurtenis opgemaakt proces-verbaal of, bij gebreke daar-
van, een verklaring van getuigen wier handtekening door de bevoegde over-
heid gelegaliseerd is. 

 
 In die akten dienen vermeld : dag, aard en plaats van de gebeurtenis. 
 
 Heeft die gebeurtenis niet onmiddellijk de dood van de betrokken bediende ten 

gevolge gehad, dan leggen de rechthebbenden bovendien getuigschriften van 
twee dokters over ten blijke dat de bediende aan de gevolgen van de gebeur-
tenis is bezweken. 

 
Art. 73 Gewijzigd bij het K.B. van 11 september 1972, art. 29. 
 
 Kunnen al de vereiste stukken niet worden overgelegd, dan dienen de redenen 

daarvan opgegeven in het voorstel; de Commissie oordeelt op welke wijze in 
de vervanging van de ontbrekende stukken dient voorzien. 

 
Art. 74 Gewijzigd bij het K.B. van 19 maart 1952, art. 26. 
 
 Elk pensioenvoorstel, na te zijn onderzocht door "de Dienst der Werkliedenkas" 

wordt aan de beheerscommissie voorgelegd samen met de stukken en met de 
met redenen omklede conclusies. Een uittreksel uit het stamboek wordt bij het 
dossier gevoegd. 

 
Art. 75 Gewijzigd bij het K.B. van 19 maart 1952, art. 27. 
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 De beheerscommissie doet uitspraak en haar beslissing wordt de minister tot 
wiens bevoegdheid het beheer van de Kas behoort voor goedkeuring voorge-
legd. 

 
 In afwachting van de definitieve toekenning van het pensioen, mogen aan be-

langhebbenden maandelijkse voorschotten worden verleend op grond van het 
waarschijnlijk netto-bedrag van het pensioen. 

 
Art. 76 De pensioenen worden verworven per maand en bij postassignatie uitbetaald 

in de eerste helft der maand. 
 
Art. 77 Stilzwijgend opgeheven bij de wet van 10 oktober 1967, ART. 2, art. 35, 20°. 
 
Art. 78 De aan weduwen en wezen af te geven pensioenbrieven worden namens de 

Commissie ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
 
Art. 79 De Commissie waakt er voor dat de pensioenen, aan wezen en aan minderja-

rige kinderen toegekend, werkelijk tot hun opvoeding of tot hun behoeften ge-
bruikt worden. 

 
Art. 80 Het recht op verkrijging of op genot van de pensioenen wordt geschorst : 
 
 a) tijdens de duur van de hechtenis ondergaan ter uitvoering van een ver-

oordeling hetzij tot een criminele straf, hetzij tot een gevangenisstraf van 
meer dan zes maand of tot verscheiden correctionele hoofdgevangenis-
straffen waarvan het totaal zes maand overschrijdt; gedurende het tijd-
perk van schorsing hebben de kinderen recht op pensioen alsof zij hele 
wezen waren; 

 
 b) ten aanzien van personen die, tot een criminele straf of correctionele ge-

vangenisstraf veroordeeld, zich niet aanbieden om de weerspannigheid te 
zuiveren of de straf te ondergaan. 

 
Art. 81 Aangevuld bij het K.B. van 8 september 1958, art. 1, 7°. 
 
 § 1. Aangevuld bij het K.B. van 8 september 1958, art. 1, 7°. 
 
 Ingeval een weduwe, ten gevolge van de achtereenvolgende huwelijken, op 

verscheiden pensioenen mag aanspraak maken, worden de pensioenen, be-
halve het hoogste, met de helft verlaagd. 

 
 De vrouw die een gepensioneerde heeft gehuwd mag het weduwenpensioen 

waarop zij uit dien hoofde aanspraak zou kunnen maken niet cumuleren met 
één of meer andere weduwenpensioenen ten laste van de Openbare Schatkist 
of van de Rijkswerkliedenkas. 

 
 In het in voorgaande lid bepaalde geval wordt enkel het hoogste voordeel ver-

leend, onverminderd de eventuele toepassing van het eerste lid. (21) 
 
 § 2. Ingeval, voor één en hetzelfde kind, samen met een bij deze statuten 

voorzien pensioen of voorziene pensioensverhoging, een kindertoelage wordt 
genoten, wordt het hoogste voordeel toegekend. 

 
 Vorenbedoelde kindertoelage is die welke verbonden is aan een bediening 

waargenomen bij de Staat, een provincie, een gemeente, een openbare instel-
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ling of een instelling van openbaar nut, een onder controle of onder gehele of 
gedeeltelijke waarborg van de Staat gesteld organisme. 

 
Art. 81bis Ingevoegd bij het K.B. van 8 september 1958, art. 2 (22). 
 
 In afwijking van de artikelen 73, 74, 75, 78, 79 en 85 worden de overlevings-

pensioenen ten voordele van weduwen die met een gepensioneerd werkman 
waren gehuwd, van kinderen uit zodanige huwelijken geboren, alsook van na-
tuurlijke kinderen die door hun vader of hun moeder na dezes of dezer inruste-
stelling zijn erkend, toegekend en uitgekeerd op dezelfde wijze als de pensioe-
nen toegekend krachtens het koninklijk besluit nr. 254 van 12 maart 1936. 

 
Art. 81ter Ingevoegd bij het K.B. van 8 september 1958, art. 2 (23). 
 
 De overlevingspensioenen ten voordele van weduwen die met een gepensio-

neerd werkman waren gehuwd, van kinderen uit zodanige huwelijken geboren, 
alsook van natuurlijke kinderen die door hun vader of hun moeder na dezes of 
dezer inrustestelling zijn erkend, worden rechtstreeks door de Openbare 
Schatkist uitbetaald. 

 
 Sectie 4. Pensioenen aan de weduwen en wezen van gewezen werklieden die 

gecommissioneerde personeelsleden werden en omgekeerd 
 
Art. 82 Vervangen bij de wet van 3 oktober 1957, art. 6. 
 
 De weduwe en de wezen van een gewezen werkman die gecommissioneerd 

personeelslid is geworden en in aanmerking is gekomen voor de pensioenre-
geling ingevoerd door de koninklijke besluiten nrs. 254 en 255 van 12 maart 
1936, of, omgekeerd, de weduwe en de wezen van een gewezen gecommissi-
oneerd personeelslid die werkman is geworden en in aanmerking is gekomen 
voor de pensioenregeling ingevoerd door het koninklijk besluit van 1 juli 1937, 
hebben, onder de in dit hoofdstuk gestelde voorwaarden, recht op een pensi-
oen voor de duur van hun bijdrage in de Rijkswerkliedenkas, vermeerderd met 
de tijd gedurende welke de afgestorvene ten behoeve van de Openbare Schat-
kist heeft bijgedragen, zonder enig onderscheid tussen de in aanmerking ko-
mende diensten. 

 
 Het door de Kas gestorte pensioen wordt verminderd met het bedrag van het 

pensioen waarop de rechtverkrijgenden, ter uitvoering van de koninklijke be-
sluiten nrs. 254 en 255 van 12 maart 1936, ten laste van de Openbare Schat-
kist aanspraak kunnen maken. 

 
 HOOFDSTUK VII. Van kracht worden van deze statuten 
 
Art. 91 De bepalingen van deze statuten worden van toepassing met ingang van 1 

januari 1937. 
 
 
 
                                                 
1  Titel gewijzigd bij K.B. van 19 maart 1952, art. 1. 
2  iwt. 1 november 1972. 
3  iwt. 1 november 1972. 
4  Zie K.B. van 23 juli 1974 (Staatsbl. 25 september). 
5  Alinea 2 werd opgeheven bij artikel 11 van het K.B. van 3 oktober 1957. 
6  Vervangen bij art. 1, 1° van het K.B. van 8 september 1958 met uitwerking vanaf 1 juni 1958. 
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7  Toegevoegd bij art. 1, 2° van het K.B. van 8 september 1958 met uitwerking vanaf 1 juni 1958. 
8  Met uitwerking vanaf 24 augustus 1968. 
9  iwt. 1 februari 1975. 
10  De 2 laatste leden werden ingelast bij artikel 1, 4° van het K.B. van 8 september 1958, met uitwerking 

vanaf 1 juni 1958. 
11  Met uitwerking vanaf 11 augustus 1957. 
12  Met uitwerking vanaf 1 mei 1973. 
13  Dit bedrag werd vervangen door het bedrag 87.750 frank met ingang van 1 oktober 1971, door het 

bedrag 90.000 frank met ingang van 1 april 1972, door het bedrag 93.600 frank met ingang van 1 ja-
nuari 1974, door het bedrag 95.400 frank met ingang van 1 juli 1974 (K.B. van 27 december 1974, 
art. 4 - Staatsbl. 25 januari 1975) en door het bedrag van 272.484 frank met ingang van 1 januari 
1990, gekoppeld aan het indexcijfer 138,01 (K.B. 20 juni 1990, art. 8 - Staatsbl. 29 juni). 

14  De tekst van § 1 is slechts geldig voor de periode van 1 juni 1975 tot 30 juni 1975 (K.B. 26 april 1976, 
art. 1). 

15  Met uitwerking vanaf 1 juni 1958. 
16  Met uitwerking vanaf 1 januari 1951. 
17  Met uitwerking vanaf 1 januari 1970. 
18  Met uitwerking vanaf 1 januari 1951. 
19  Met uitwerking vanaf 11 augustus 1957. 
20  Met uitwerking vanaf 1 mei 1973. 
21  Met uitwerking vanaf 1 juni 1958. 
22  Met uitwerking vanaf 1 juni 1958. 
23  Met uitwerking vanaf 1 juni 1958. 



 

© PDOS – mei 2006  

Koninklijk besluit van 26 december 1938  
(Staatsblad 31 december; erratum 2 maart 1939) 
 
betreffende de pensioenregeling van het gemeentepersoneel. 
 
Gewijzigd bij  : de wet van 10 oktober 1967 (Staatsbl. 31 oktober), de K.B.'s van 23 december 
1969 (Staatsbl. 7 januari 1970), 3 november 1971 (Staatsbl. 26 november), 2 april 1979 
(Staatsbl. 26 april), 9 mei 1983 (Staatsbl. 18 mei), 22 december 1986 (Staatsbl. 31 december) 
en 20 juli 2000 (Staatsbl. 30 augustus - eerste uitgave). 
 

- UITTREKSEL - 
 
ART. 1 De pensioenen van het gemeentepersoneel worden als volgt geregeld : 
 
 TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 HOOFDSTUK I. Algemene beginselen 
 
Art. 1 De gemeenten zijn ertoe gehouden aan de personen, die werkelijk van haar perso-

neel deel uitmaken, en aan dezer rechtverkrijgenden, een minimumpensioen, vast-
gesteld overeenkomstig de bij dit besluit samengeschakelde regelen, te verzekeren. 

 
 Onder voorbehoud van artikel 6, 1e lid, en van artikel 22, 2e lid, mogen de gemeen-

telijke pensioenen, in geen geval, de drie vierden van de gemiddelde wedde der 
laatste vijf jaren overtreffen. 

 
 Zowel op de rustpensioenen als op de weduwen- en wezenpensioenen, evenals op 

alle bewilligingen in de plaats daarvan, welke door de gemeenten of de daaronder 
ressorterende instellingen, of door hun eigen voorzorgskassen worden uitgekeerd, 
zijn de eventuele verhogingen of verlagingen, voorzien bij de artikelen 26 en 103, 
verplicht van toepassing. Wanneer echter het uitgekeerde pensioen hoger is dan het 
wettelijke, wordt, voor het bepalen der afwijkingen, het indexcijfer van het voorlaatste 
kwartaal in de plaats van de  voorlaatste maand gesteld. 

 
Art. 2 Worden voor de toepassing van dit besluit beschouwd als werkelijk van het gemeen-

tepersoneel deel uitmakende, alle bezoldigde of loontrekkende, voorlopige of vaste 
ambtenaren, die een bediening uitoefenen of wien een gemeentelijke dienst is opge-
dragen. 

 
 Zijn van het voordeel der nieuwe regeling uitgesloten, de personen, die tot wederop-

zeggens voor een buitengewoon, tijdelijk of toevallig werk zijn aangeworven. 
 
 Is evenmin bedoeld, het administratief of onderwijzend personeel van de gemeente-

lijke onderwijsinrichtingen telkens wanneer het reeds begunstigd is met een bijzon-
dere regeling gewaarborgd bij de wetten van 16 mei 1876, 31 maart 1884, 25 augus-
tus 1901, 18 mei 1912, 10 juni 1937, enz. 

 
Art. 3 Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op de gewestelijke ontvangers, op 

de brigadier-veldwachters en op de ambtenaren der onder de gemeente ressorte-
rende instellingen en der verenigingen van gemeenten. 

 
Art. 4 De pensioenleeftijd wordt vastgesteld op ten minste zestig en ten hoogste zeventig 

jaar. 
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Art. 6 De gemeenteambtenaren, die op 1 januari 1934 ter zake van pensioen een gunsti-
ger regeling genieten, blijven daarmee begunstigd. 

 
 Mocht de voorzorgsinstelling, waarbij de gemeente aangesloten is, niet kunnen in-

staan voor het hele pensioen, zoals het bij dit besluit is voorzien, dan wordt het ver-
schil rechtstreeks door de gemeente betaald. 

 
Art. 7 De gemeenten mogen op de personeelswedden een korting van ten hoogste 6 t.h. 

inhouden, om ieder jaar het krediet voor de pensioenuitgaven te stijven. 
 
 HOOFDSTUK II. Rustpensioenen 
 
 Afdeling 1. Pensioenaanspraak 
  
Art. 8 De in de artikelen 1, 2 en 3 bedoelde ambtenaren verkrijgen op 65-jarige leeftijd en 

na dertig jaren pensioengerechtigde diensten aanspraak op het normaal anciënni-
teitspensioen. 

 
 Het vereiste omtrent de 65-jarige leeftijd wordt vervangen door de leeftijdsgrens, 

welke de gemeente bij toepassing van artikel 4, lid 1, bepaald heeft, wanneer deze 
grens niet de 65-jarige leeftijd is. 

 
Art. 9 Dezelfde ambtenaren verkrijgen aanspraak op pensioen wanneer zij, ongeacht hun 

leeftijd, niet meer in staat bevonden worden om wegens gebrekkigheden hun ambt 
verder uit te oefenen, op voorwaarde dat zij ten minste tien jaren dienst hebben. 

 
 De tienjarige voorwaarde wordt op vijf gebracht, ingeval de gebrekkigheden aan de 

ambtsuitoefening te wijten zijn; de vereiste dienstduur vervalt moest de ambtenaar, 
ten gevolge van verwondingen of ongevallen, overkomen in de uitoefening of naar 
aanleiding van de uitoefening van zijn ambt, in de onmogelijkheid gesteld worden 
zijn ambt verder waar te nemen of het te hervatten. 

 
Art. 11 § 1. Wanneer een gemeenteambtenaar of daarmee gelijkgestelde ontslag verkrijgt, 

afgedankt of afgezet wordt zonder dat hem bij toepassing dezer regeling pensioen-
aanspraken kunnen erkend worden, wordt het kapitaal, dat nodig is om belangheb-
bende uitzicht te geven op de voordelen welke hij zou gehad hebben ware hij uit 
hoofde van zijn gemeentelijk ambt onderworpen geweest aan de wetten betreffende 
de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood, op 
zijn naam gestort bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas of bij een der organismen, 
welke ter uitvoering van de wet van 18 juni 1930 betreffende het bediendenpensioen 
erkend zijn. 

 
 Is de belanghebbende bij de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen aangeslo-

ten, dan wordt de storting door dit organisme uitgevoerd, of, bij niet-aansluiting, door 
het bestuur waarvan hij afhangt. 

 
 § 2. De in § 1 voorgeschreven regularisatiestortingen worden, met het oog op het 

verlenen van de kosteloze voordelen ten laste van de Staat, van het pensioenfonds 
voor weduwen en wezen en van het bediendenfonds, aangezien als zijnde regelma-
tig op de reglementaire tijdstippen geschied. 

 
 § 3. Telkens wanneer de kapitaalsoverdracht waarvan sprake in § 1 is gedaan, wordt 

de daaruit voortvloeiende eventuele weduwenrente afgetrokken van het pensioen 
dat bij toepassing van artikel 81, § 2, mocht verschuldigd zijn. 
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Art. 12 De in voorgaand artikel voorziene overdracht behoeft niet te worden verricht wan-
neer de ambtenaar zijn bediening verlaat om een ander bij deze regeling bedoeld 
gemeentelijk ambt te gaan vervullen. 

 
 Heeft de ambtenaar achtereenvolgens zijn ambt in verschillende gemeenten vervuld, 

dan draagt elke gemeente dat deel van het kapitaal over, hetwelk overeenstemt met 
het ambt dat hij bij haar sinds 1 januari 1926 heeft uitgeoefend. Zo nodig treedt de 
omslagkas in de plaats van de aangesloten gemeenten op. 

 
 Telkens wanneer de kapitaalsoverdracht is verricht geworden, wordt de deswege 

aangekweekte rente afgetrokken van het gemeentelijk pensioen dat mocht verschul-
digd zijn zo het geval zich voordoet dat de ambtenaar tot een nieuw, bij deze rege-
ling bedoeld gemeentelijk ambt, werd aangewezen. 

 
 Afdeling 2. Pensioengerechtigde diensten 
 
Art. 13 Kunnen pensioenaanspraken verlenen : 
 
 1° de civiele diensten van de leeftijd van 19 jaar af bewezen in gemeentelijke be-

dieningen als bedoeld bij de artikelen 2 en 3; 
 
 2° de wezenlijke militaire diensten, zolang de werkelijke aanwezigheid bij het 

korps, met ingang van de volle leeftijd van 19 jaar, geduurd heeft, zelfs wan-
neer deze diensten gepresteerd werden vooraleer belanghebbende tot ge-
meenteambtenaar werd benoemd.  

 
 Bovenvermelde leeftijd van 19 jaar wordt door die van 16 jaar vervangen wanneer 

het wezenlijke militaire diensten betreft die gedurende de veldtocht 1914-1918 be-
wezen werden. 

 
 Afdeling 3. Pensioenberekening 
 
Art. 14 De rustpensioenen worden betaalbaar gesteld op de voet van, voor elk dienstjaar, 

één zestigste van de gemiddelde normale wedde die belanghebbende gedurende de 
laatste vijf jaren van zijn ambtsuitoefening genoten heeft. 

 
 Onder normale wedden dient verstaan de werkelijk verschuldigde bezoldiging, zon-

der inachtneming van de bestanddelen aangevoerd om de berekening van het pen-
sioen onecht te maken. 

 
 Wordt voor de pensioenberekening dubbel geteld, de duur van de gevangenzitting of 

de deportatie om patriottische redenen of wegens gehoorzaamheidsweigering aan 
de bevelen van het Duitse gezag, in of bij de uitoefening van het ambt, opgelopen. 

 
 Dit geldt ook ten aanzien van de duur in gevangenschap of deportatie doorgebracht 

ten gevolge van een veroordeling uitgesproken tegen degenen die, tijdens hun ambt 
of bediening, van de oorlogsinlichtingsdiensten hebben deel uitgemaakt of het ver-
trek uit België van jongelingen, die zich bij de geallieerde legers hebben vervoegd, 
hebben bevorderd. 

 
 De werkelijke in de legers op oorlogsvoet doorgebrachte tijd wordt dubbel of drie-

dubbel aangerekend, volgens de regelen welke voor het militaire pensioen wegens 
dienstanciënniteit gelden. 
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Art. 15 De pensioenen worden berekend op grond van de werkelijke nominale wedden, met 
uitsluiting van de schommelingen wegens het indexcijfer; zij worden daarna opge-
voerd of verlaagd overeenkomstig artikel 26. 

 
Art. 16 Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 6, § 21 (1). 
 
 De pensioenen worden betaalbaar gesteld volgens de werkelijke duur der diensten; 

met de dagen die in totaal niet een maand bereiken wordt geen rekening gehouden. 
 
 Wanneer de ambtenaar zijn ambt achtereenvolgens in verschillende gemeenten 

heeft uitgeoefend, wordt, zo nodig, het pensioen evenredig over de gemeenten om-
geslagen naar de uitkomsten opgeleverd door de duur der onderscheidenlijk gepres-
teerde civiele diensten vermenigvuldigd met de minimum-grondwedde, welke, vol-
gens de tegenwoordige weddeschalen, aan het laatste in de desbetreffende ge-
meente uitgeoefende ambt was verbonden. 

 
 Moest echter het bevolkingscijfer van een dier gemeenten, zoals het blijkt uit de 

jongste tienjaarlijkse volkstelling, meer dan 10 t.h. zijn verhoogd in vergelijking bij dat 
der tienjaarlijkse volkstelling welke aan de ambtsophouding in deze gemeente voor-
afgaat, dan wordt op voornoemde minimumwedde de verminderingscoëfficiënt, 
voorzien bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 september 1937, toegepast. 

 
Art. 17 Wanneer de bij de berekening van rustpensioenen in aanmerking genomen som-

men, wedden en andere voordelen behelzen, vastgesteld bij een loonschaal vóór die 
welke op 31 december 1935 vigeerde, worden die wedden en voordelen fictief op 
het cijfer gebracht dat zij op het tijdstip van hun toekenning zouden bereikt hebben 
zo zij, op dat tijdstip, onder overigens gelijke omstandigheden, op grond van de ca-
tegorie waartoe zij behoren, reeds onder toepassing van de jongste loonschaal ge-
vallen waren. 

 
Art. 18 Wanneer het pensioenrecht is ontstaan uit verwondingen of ongevallen overkomen 

in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van het ambt, wordt het pen-
sioen vastgesteld op de voet van het vierde der laatste jaarwedde, verhoogd met 
1/60e voor elk jaar boven vijf. 

 
 Mocht belanghebbende, toen het ongeval gebeurde, blijken van moed of buitenge-

wone toewijding hebben gegeven, dan kan het pensioen, afgezien van de dienstja-
ren boven vijf, op het derde van de maxima-wedde gebracht worden. 

 
Art. 19 Worden in de berekening van de gemiddelde wedde begrepen en zijn derhalve aan 

de bij artikel 7 voorziene korting onderhevig, de toevallige ambtsvoordelen en ande-
re persoonlijke emolumenten welke een integraal geheel met de bezoldiging uitma-
ken. 

 
Art. 20 Gewijzigd bij de K.B.'s van 23 december 1969, art. 3, § 2 en 20 juli 2000, art. 3 (1). 
 
 Huisvesting, vuur en licht, welke de concierges als bijwedde genieten, komen voor 

de berekening van het gemeentelijke pensioen tot ten hoogste 58,26 EUR in aan-
merking. 

 
 Voor de andere ambten mogen, voor het berekenen van het pensioen, de voordelen 

in natura in aanmerking komen tot ten hoogste 15 t.h. van de wedde, zo belangheb-
bende kosteloos huisvesting geniet, 20 t.h. indien hij huisvesting, vuur en licht geniet 
en 60 t.h. wanneer hij daarenboven de kost geniet. 
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 De moeilijkheden, waartoe de toepassing van dit artikel zou aanleiding geven, wor-
den door Onze Minister van Binnenlandse Zaken beslecht. 

 
Art. 21 Het pensioen wordt met een vijfde verhoogd voor de leden der politie en der brand-

weerkorpsen, zonder dat het bedrag hoger mag gaan dan het bij artikel 22 voorziene 
maximum. 

 
 Onder leden der politie wordt verstaan al wie actief en doorlopend aan de handha-

ving der openbare orde medewerkt, zoals de politiecommissarissen, adjunct-
commissarissen, officieren en agenten van politie, de brigadier-veldwachters en de 
veldwachters. 

 
Art. 22 Het maximum-rustpensioen bedraagt de drie vierden van de wedde welke aan de 

betaalbaarstelling tot grondslag heeft gediend, ... 
 
 De tijdsbonificaties bij artikel 14 toegestaan wegens gevangenzitting, deportatie of 

werkelijke aanwezigheid bij het korps in de legers op oorlogsvoet mogen niet opge-
voerd worden boven de negen tienden van de gemiddelde wedde waarop de bere-
kening van het pensioen gedaan is. 

 
Art. 26 Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 8, § 4, 1°. 
 
 ... 
 
 § 3. Opgeheven bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 8, § 4, 1° (1). 
 
Art. 27 Het pensioen gaat in met de dag waarop belanghebbende zijn activiteits- of disponi-

biliteitswedde niet meer ontvangen heeft. 
 
Art. 28 Geen pensioenaanvraag wordt ingewilligd tenzij zij, met de stukken tot staving, wordt 

ingediend binnen een termijn van drie jaren ingaande met de dag bij voorgaand arti-
kel bepaald. 

 
Art. 29 Ieder beweerd pensioengerechtigde die meer dan één jaar te rekenen van dezelfde 

datum, heeft laten voorbijgaan zonder een aanvraag in te dienen of zonder zijn aan-
spraken te rechtvaardigen, treedt slechts in het genot van het pensioen met ingang 
van de eerste dag van het kwartaal dat volgt op dit waarin zijn aanvraag is ingeko-
men. 

 
Art. 30 De pensioenen zijn per maand verworven en worden in de loop der eerste veertien 

dagen uitbetaald. 
 
Art. 31 De pensioenen verjaren per vijf jaar ingaande met de 1e januari van het gelijknamige 

dienstjaar. 
 
Art. 33 Op veroordeling in criminele zaken volgt beroving van het pensioen of van de pensi-

oenaanspraken; in geval van gratieverlening kan het pensioen ofwel opnieuw ingaan 
ofwel toegekend worden en in geval van rehabilitatie gaat het opnieuw in, doch in 
geen geval worden de vervallen termijnen nabetaald. 

 
 In de bij voorgaande paragraaf voorziene gevallen, wordt aan de vrouw of aan de 

minderjarige kinderen van de veroordeelde een pensioen uitgekeerd ten bedrage 
van dit hetwelk zij zouden bekomen hebben indien hij overleden was; het vervalt zo-
dra het pensioen van de veroordeelde weer ingaat. 
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Art. 34 Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 11 verliest ieder afgezet ambtenaar 
zijn pensioenaanspraken. Verkeert hij evenwel in de bij de artikelen 8 en 9 voorziene 
gevallen, zo mogen de twee derden van het pensioen toegekend worden. De ont-
slagnemende ambtenaar verliest insgelijks zijn pensioenaanspraken, tenzij hij aan 
dezelfde voorwaarden voldoet. 

 
 Wanneer de ontslagen of ontslagnemende ambtenaar terug in actieve dienst wordt 

gesteld, komen de vorige dienstjaren in aanmerking, zowel voor het eventuele ge-
wone pensioen als voor dit zijner weduwe, kinderen of wezen. 

 
 Afdeling 5. Cumulatie 
 
Art. 72 De gelijktijdig vervulde ambten blijven van elkaar onafhankelijk voor het verevenen 

van de pensioenen waarop de uitoefening ervan aanspraak kan verlenen. 
 
 Elk pensioen wordt volgens eigen regels en bestanddelen vastgesteld, zonder toe-

kenning van het wettelijk minimum; het genot hiervan wordt voor de gezamenlijke 
pensioenen voorbehouden. 

 
 Het pensioen mag evenwel uit hoofde van elke functie worden verleend zodra de 

wettelijke voorwaarden verenigd zijn : 
 
 1° voor een der functiën, in geval van cumulatie van loopbaanbetrekkingen; 
 
 2° voor de functie waaraan de hoogste wedde is verbonden, in geval van cumula-

tie van een loopbaanbetrekking en van bijkomstige functiën of in geval van cu-
mulatie van bijkomstige functiën, zonder loopbaanbetrekking. 

 
 Deze afwijkingen van de toekenningsvoorwaarden zijn niet van toepassing wanneer 

een bij cumulatie uitgeoefende functie sedert minstens twaalf maand niet meer werd 
bezoldigd op het ogenblik dat er gronden tot het recht op het pensioen uit hoofde 
van de bewaarde functie voorhanden zijn. 

 
Art. 73 Gewijzigd bij het K.B. van 23 december 1969, art. 3, § 2. 
 
 Voor de toepassing van artikel 72, wordt als afzonderlijk gemeenteambt beschouwd, 

elk ambt dat een afzonderlijke bevoegdheid behelst en speciaal aangeduid wordt en 
waarvan de bezoldiging afzonderlijk is vastgesteld. 

 
 Wordt als bijkomende functie beschouwd, alle functie welke slechts verminderde 

prestatiën vergt en waarvan de bezoldiging merkelijk lager is dan de wedde welke 
voor een loopbaanbetrekking van dezelfde categorie wordt verleend. 

 
 De moeilijkheden waartoe deze bepalingen mochten aanleiding geven, worden door 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken opgelost. 
 
 HOOFDSTUK III. Weduwen- en wezenpensioenen 
 
 Afdeling 3. Algemene bepalingen 
 
Art. 95 Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 8, § 4, 2° (1). 
 
 De pensioenen worden verevend volgens de totale diensttijd; nochtans worden de 

dagen, die in totaal geen maand uitmaken, niet medegeteld. 
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 Wanneer de ambtenaar zijn ambt achtereenvolgens in verschillende gemeenten 
heeft uitgeoefend, wordt, zo nodig, het pensioen evenredig over de gemeenten om-
geslagen naar de uitkomsten opgeleverd door de duur der onderscheidenlijk gepres-
teerde civiele diensten vermenigvuldigd met de minimum-grondwedde welke, vol-
gens de tegenwoordige weddeschalen, aan het laatste in de desbetreffende ge-
meenten uitgeoefend ambt verbonden is. 

 
 Moest echter het bevolkingscijfer van een dier gemeenten, zoals het blijkt uit de 

jongste tienjaarlijkse volkstelling, meer dan 10 t.h. zijn verhoogd in vergelijking bij dat 
der tienjaarlijkse volkstelling welke aan de ambtsophouding in deze gemeente voor-
afgaat, dan wordt op voornoemde minimumwedde de verminderingscoëfficiënt, 
voorzien bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 september 1937, toegepast. 

 
Art. 96 De pensioenen van weduwen en wezen gaan in met de eerste dag der maand vol-

gend op de gebeurtenis die het recht doet ontstaan. 
 
 Zij zijn per maand verkregen en worden in de loop der eerste halfmaand uitbetaald. 
 
Art. 97 Opgeheven bij de wet van 10 oktober 1967, ART. 2, art. 35, 21°. 
 
 TITEL II. INRICHTING EN WERKING DER OMSLAGKAS VOOR GEMEENTELIJ-

KE PENSIOENEN 
 
 HOOFDSTUK I. Aansluiting 
 
Art. 113 Gewijzigd bij de K.B.'s van 9 mei 1983, art. 1 en 22 december 1986, art. 1. 
 
 De gemeenten wier op 1 januari 1934 in dienst zijnde personeel niet bij de Omslag-

kas aangesloten werd, mogen te allen tijde beslissen bij dit organisme aan te sluiten, 
doch alleen voor wat het personeel betreft dat voortaan zal benoemd of aangewezen 
worden. 

 
 Deze beperking is evenwel niet toepasselijk wat betreft het vastbenoemd en nog bij 

de gemeente op het ogenblik van haar beslissing tot aansluiting in dienst zijnde per-
soneel wanneer al de krachtens artikel 145 vastgestelde jaarlijkse bijdragen welke 
haar voor de periode voorafgaand aan de beslissing van aansluiting ten laste wor-
den gelegd, door de betrokken gemeente aan de Omslagkas betaald worden. Te 
dien einde moeten alle verdelingen, die verricht zijn sinds de datum met ingang 
waarvan de nieuwe aansluiting uitwerking heeft, met terugwerkende kracht herre-
kend worden en overgegaan worden tot eventuele teruggaven welke uit de herzie-
ning van de genoemde berekeningen zouden volgen. 

 
 HOOFDSTUK IV. Omslag en comptabiliteit 
 
 Afdeling 1. Omslaan van de uitgaven 
 
Art. 142 De gemeenten zijn er toe gehouden in de loop van het eerste kwartaal van elk jaar 

een naamlijst van haar aangesloten personeel en van dit der onder haar ressorte-
rende instellingen, waarop de het vorige jaar verschuldigde of uitbetaalde wedden 
vermeld staan, in te leveren. 

 
 Onder verschuldigde of uitbetaalde wedden dient verstaan het bruto-bedrag dat de 

belanghebbenden toekomt, met inbegrip van de verhogingen of verminderingen we-
gens de indexschommelingen, en zonder met de er op slaande korting en belastin-
gen rekening te houden. 



 

© PDOS – augustus 2009 - 8 - 
Koninklijk besluit van 26 december 1938 

 
 Deze inlichtingen dienen aangetekend op daarvoor bestemde formulieren, welke 

door de dienst der Omslagkas overgemaakt worden en deze uiterlijk binnen vijftien 
dagen na de ontvangst er van moeten teruggeworden. 

 
 Deze inlichtingen moeten voor waar en echt verklaard zijn. 
 
Art. 143 De door de gemeentebesturen verschafte inlichtingen dienen tot grondslag voor het 

jaarlijks omslaan van de uitgaven alsmede, in voorkomend geval, voor het bereke-
nen van het pensioen der ambtenaren en van dat hunner rechtverkrijgenden. 

 
Art. 144 Mocht voor het bepalen van haar aandeel in de jaarlijkse uitgaven der Omslagkas 

een gemeente lagere wedden opgegeven hebben dan deze welke als grondslag 
voor de pensioenberekening dienen genomen, dan heeft zij alleen het verschil van 
het pensioencijfer te dragen. 

 
 Zo de gemeente een ambtenaar niet vermeldt op de jaarlijkse opgaven van het aan-

gesloten personeel, valt het gehele pensioen van de belanghebbende te haren laste. 
 
 De abnormale weddeverhogingen op het einde hunner loopbaan aan de gemeente-

ambtenaren toegekend komen niet in aanmerking voor het vaststellen van het pen-
sioen. 

 
Art. 145 Elk jaar wordt het globaal bedrag der gedurende het vorige jaar door de Omslagkas 

gedane uitgaven over de gemeenten omgeslagen naar rato van de wedden welke 
gedurende hetzelfde dienstjaar in elke gemeente aan de aangeslotenen uitbetaald 
werden. 

 
Art. 146 Worden als ontvangsten vóór het omslaan aangezien en dienvolgens in mindering 

gebracht van het bruto-omslagbedrag : 
 
 1° de annulaties op geordonnanceerde uitgaven van de vorige dienstjaren; 
 
 2° de bijdragen gekweten door de gewezen gemeentesecretarissen die de verbin-

tenis hebben aangegaan hun deelgenootschap voort te zetten bij toepassing 
van artikel 16 der wet van 30 maart 1861; 

 
 3° de bijdragen gekweten door de gewezen gemeenteambtenaren die de verbin-

tenis hebben aangegaan voorzien bij artikel 107 van dit besluit. 
 
Art. 147 De aandelen welke iedere gemeente in de omslag te betalen heeft worden gekort op 

de haar toekomende en bij de Staat berustende inkomsten. 
 
 Te dien einde wordt in de loop van het 3e kwartaal van elk jaar aan het Gemeente-

krediet een omslaglijst gestuurd. 
 
 De aldus gedane kortingen worden door het Gemeentekrediet in globo voor rekening 

van de Omslagkas voor gemeentelijke pensioenen ten behoeve van de Openbare 
Schatkist overgeschreven. 

 
Art. 148 De sommen welke door de onder de gemeenten ressorterende instellingen aan de 

Omslagkas verschuldigd zijn worden door de betrokken gemeenten betaald. 
 
 Deze kunnen de stortingen, welke zij voor haar gedaan hebben, verhalen. 
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 De door de verenigingen van gemeenten verschuldigde sommen worden recht-
streeks door deze instellingen betaald. 

 
Art. 149 De sommen aan de Omslagkas verschuldigd wegens de aansluiting van de briga-

dier-veldwachters worden door de provinciën betaald. 
 
 Zij worden jaarlijks omgeslagen op grond van voor waar verklaarde en door de pro-

vinciën verschafte inlichtingen. 
 
 De deputaties der provinciale raden mogen de uitgave over de gemeenten der ver-

schillende brigaden omslaan. 
 
Art. 150 Het aandeel door de gemeenten wegens het aansluiten van de gewestelijke ontvan-

gers verschuldigd, wordt door de provinciegouverneurs vastgesteld en door de Om-
slagkas verhaald zoals bij artikel 147 vermeld. 

 
 Afdeling 2. Comptabiliteit en controle 
 
Art. 151 Gewijzigd bij het K.B. van 23 december 1969, art. 3, § 2. 
 
 De comptabiliteit der Omslagkas wordt op het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

gevoerd. 
 
 De boeken en al de stukken betrekkelijk het bestuur der kas worden ter beschikking 

van de pensioencommissie gehouden en liggen ter inzage van ieder lid dezer com-
missie. 

 
Art. 152 Door het bestuur der Thesaurie wordt ten name van de Omslagkas een rekening 

geopend. 
 
 Deze rekening wordt gevoed door de jaarlijkse opbrengst van de omslag der uitga-

ven, alsmede door de andere ten voordele van de kas gestorte of overgeschreven 
gelden. 

 
 Daarop worden gekweten het bedrag van de pensioenen en onderstanden alsmede 

de andere bij dit besluit voorziene uitgaven. 
 
Art. 153 Een uittreksel uit deze rekening wordt elk kwartaal door het bestuur der Thesaurie 

aan de Minister van Binnenlandse Zaken overgemaakt. 
 
 Deze staat wordt, na verificatie en met de eventuele aanmerkingen van de dienst der 

kas, aan de pensioencommissie onderworpen. 
 
Art. 154 De Omslagkas heeft een postrekening. 
 
 Op deze rekening, waarvan het saldo periodiek op deze der kas bij de Thesaurie 

wordt overgeschreven, dient o.m. door gewezen gemeentesecretarissen of -
ambtenaren gestort of gegireerd ter voldoening aan hun verbintenis tot voortzetting 
van hun deelgenootschap. 

 
Art. 155 De algemene staat van ontvangsten en uitgaven wordt elk jaar opgemaakt. Hij wordt 

aan de pensioencommissie voorgelegd en, na kennisneming van haar aanmerkin-
gen, door de Minister voorlopig afgesloten. 
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 Deze staat wordt naderhand aan het Rekenhof gestuurd, dat hem onderzoekt en 
definitief afsluit. 

 
Art. 156 Een beknopte nota in het Staatsblad maakt, voor elk dienstjaar, het bedrag van de 

uitgaven der Omslagkas, het globaalcijfer van de wedden der aangeslotenen en de 
omslagcoëfficiënt bekend. 

 
Art. 157 Het overeenkomstig artikel 152 van het koninklijk besluit dd. 30 december 1933 tot 

stand gekomen bedieningsfonds wordt door de Minister van Financiën beheerd. 
 
 
                                                 
1  Met ingang van 1 januari 2002. 
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Koninklijk besluit van 14 juli 1951  
(Staatsblad 15 augustus) 
 
tot bepaling van de graden waarmede de militaire muzikanten van het 1ste Gidsenregiment en 
de militaire werklieden en ambachtslieden worden gelijkgesteld voor de regeling van hun militair 
pensioen. 
 
Gewijzigd en aangevuld bij : de K.B.'s van 18 januari 1956 (Staatsbl. 26 januari), 20 juli 1956 
(Staatsbl. 27 juli), 20 november 1973 (Staatsbl. 6 december), 29 augustus 1977 (Staatsbl. 6 
oktober) en 17 september 1981 (Staatsbl. 24 oktober). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 De militairen bedoeld in artikel 2, A, 3°, b, van de samengeordende wetten op de 

militaire pensioenen zijn degene die deel uitmaken van de volgende categorieën : 
 
 1° de loontrekkende militaire werklieden; 
 
 2° de weddetrekkende militaire werklieden, al dan niet opgenomen in het kader 

van de militaire specialisten, bij besluit van de Regent van 30 augustus 1948 
opgericht; 

 
 3° de militaire specialisten die krachtens reglementsbepalingen van vóór 10 mei 

1940 zijn aangeworven en in dit besluit specialisten van het oude stelsel wor-
den genoemd, al dan niet opgenomen in het akder van de militaire specialisten 
bij besluit van de Regent van 30 augustus 1948 opgericht; 

 
 4° de militaire muzikanten van de muziekkapel der gidsen (1); 
 
 5° de hoefsmeden. 
 
Art. 2 Voor het vaststellen van het bedrag van hun anciënniteitspensioen en, bij voorko-

mend geval, van hun invaliditeitspensioen, wordt de in artikel 1 genoemde militaire 
een gelijkstelling in graad verleend zoals bepaald in de bij dit besluit gevoegde tabel. 

 
Art. 3 Het ambtelijk bewijs van de uitoefening van het ambt, waarvoor een gelijkstelling in 

graad kon worden bekomen, wordt namelijk verstrekt door de gegevens voorkomend 
in het "stamboek". 

 
Art. 4 Gewijzigd bij K.B. van 20.7.1956, art. 1. 
 
 De diensttijd vereist om voor een gelijkstelling in graad in aanmerking te komen, kan 

niet ingekort worden en omvat enkel de dienst gedaan als militair van een der in arti-
kel 1 genoemde categorieën. 

 
 Voor het vaststellen van de duur van die dienst worden nochtans in rekening ge-

bracht de dienst in de afgeschafte bijzondere betrekkingen gedaan door militairen 
opgenomen in een der in artikel 1 genoemde categorieën, en de dienst door de loon-
trekkende militaire werklieden hetzij als burgerlijk werkman, hetzij als tijdelijk werk-
man, vroeger gedaan bij de inrichtingen en dienstn van het leger. Hetzelfde geldt 
voor de diensten door de militaire muzikanten van de muziekkapel der gidsen bij an-
dere militaire muziekkapellen gedaan. 
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Art. 5 De gelijkstelling in graad van de in artikel 1 bedoelde militairen op het tijdstip van het 
pensioen, wordt vastgesteld volgens de categorie waarin zij op dat tijdstip zijn ge-
rangschikt en volgens het aantal dienstjaren als militair werkman. 

 
Art. 6 Iedere militair die ingevolge een tuchtmaatregel niet meer tot een van de in artikel 1 

genoemde categorieën behoort, komt voor het vaststellen van zijn pensioen, niet 
meer in aanmerking voor de gelijkstellingen in dit besluit bepaald. 

 
Art. 7 De militairen die met een werkelijke graad bekleed waren toen zij in een van de in 

artikel 1 genoemde toestanden werden geplaatst, of voor wie de gelijkstelling in 
graad ten aanzien van het pensioen door een vroegere bepaling was geregeld, kun-
nen geen lager pensioen trekken dan het pensioen dat met die graad of die gelijk-
stelling overeenstemt. 

 
Art. 8 De in artikel 1 genoemde militairen die tussen 1 januari 1946 en de datum van be-

kendmaking van dit besluit op pensioen zijn gesteld, genieten verder de gelijkstellin-
gen bepaald bij de op het tijdstip van hun oppensioenstelling geldende reglements-
bepalingen, zo deze gelijkstellingen hun voordeliger zijn dan die welke in de bij dit 
besluit gevoegde tabel zijn bepaald. 

 
Art. 9 Dit besluit is niet toepasselijk op de militaire specialisten die, bij toepassing van het 

besluit van de Regent van 30 augustus 1948, zijn aangeworven en niet tot een kader 
van specialisten van het oude stelsel hebben behoord. 

 
 Zij bekomen op de leeftijd van 56 jaar hun anciënniteitspensioen hetzij bij toepassing 

van artikel 2, A, 3°, a, hetzij bij toepassing van artikel 2, A, 4°, van de samengeor-
dende wetten op de militaire pensioenen. 

 
 Hoeveel jaren dienst zij ook hebben, hun mag geen lager pensioen toegekend wor-

den dan het pensioen dat overeenstemt met de graad waarmede zij bekleed zijn. 
Deze bepaling is ook van toepassing op de hoefsmeden van de rijkswacht. 

 
Art. 10 De in artikel 1 genoemde militairen worden ambtshalve op pensioen gesteld na af-

loop van het trimester waarin zij de leeftijd van 60 jaar bereiken. 
 
 

 
TABEL gewijzigd bij de K.B.'s van 20 november 

1973 en 29 augustus 1977 
-------------------- 

 
Categorieën of ambten Gelijkstellingen 

  
I. Ongeschoolde loontrekkende militaire 

werklieden (Loonschalen 101A en 101B). 
 

Van het begin af : soldaat 

 a) Loontrekkende militaire werklieden met 
weddeschaal : A/46.000-56.400 (1) 

 
 b) Loontrekkende militaire werklieden met 

weddeschaal : A1/48.000-56.400 (2) 
  

- na 10 jaar dienst : korporaal 
- na 25 jaar dienst : sergeant (x) 
- na 35 jaar dienst : 1ste sergeant (x) 

 c) Loontrekkende militaire werklieden met 
weddeschaal : A1/48.000-58.400 (3) 
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------ 
(1) iwt. 1 januari 1958 
(2) iwt. 1 januari 1960 
(3) iwt. 1 januari 1961 
 

------ 
(x) Maakt geen deel uit van het korps der be-

roepsonderofficieren. 
 

 
 d) Loontrekkende militaire werklieden met 

weddeschaal : vermeld onder de be-
naming "arbeider" (4) 

 
 Weddetrekkende militaire werklieden (ar-

beiders) 
 
 Loontrekkende militaire werklieden, titula-

rissen van hulparbeiders B, uitgezonderd 
deze die in categorie II ingedeeld zijn (5). 

 

  
II. Half-geschoolde loontrekkende militaire 

werklieden (loonschalen 102A en 102B) 
Van het begin af : korporaal 
 

 
 a) Loontrekkende militaire werklieden met 

weddeschalen : A/47.400-58.600 [ 
      A/48.600-59.800 [(6) 
      A/49.600-62.400 [ 

 
- na 15 jaar dienst : sergeant 
- na 25 jaar dienst : 1ste sergeant 
  

  
------ 
(4) iwt. 28 februari 1961 
(5) iwt. 1 januari 1971 
(6) iwt. 1 januari 1958 

 

  
b) Loontrekkende militaire werklieden met 

weddeschalen : A2/49.200-58.600 [ 
     A3/50.200-59.800 [ (7) 
     A /50.800-62.400  [ 

In de categorieën I en II van dezelfde tabel 
worden de graden van soldaat en van korpo-
raal die door gelijkstelling werden verkregen, 
geacht te behoren, van 1 januari 1962 af, tot 
de onderverdeling II van de voor deze militaire 
voorgeschreven weddeschalen (K.B. van 
20.11.73, art. 2 - Staatsbl. 6.12.). 
 

 c) Loontrekkende militaire werklieden met 
 weddeschalen : A2/49.200-60.600[ 

      A3/50.200-61.800[ (8) 
       A /50.800-64.400 [ 

 

  
 d) Loontrekkende militaire werklieden die 

een betrekking bekleden, vermeld on-
der één der volgende benamingen : 

 
   geoefend hulparbeider A 
   geoefend hulparbeider B 
   ploegbaas K 
 

 

-------- 
(7) iwt. 1 januari 1960 
(8) iwt. 1 januari 1961 
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 [ Loontrekkende militaire werklieden, 
        titularissen  
 [ van een van de hierna vermelde graden : 
 [  
(9) [ Hulparbeider B 
 [  
 [ alleen de personeelsleden die op 31 
        december 
 [ 1970, titularis waren van de graad van  
        Geoefend 
 [ hulparbeider C; 
 [ Geschoold werkman A (1) 
 [ Geschoold werkman B (1) 
 [ Eerste vakman (2) 
(10)[ (1) uitgezonderd deze die in 
 [ categorie III ingedeeld zijn; 
 [ (2) uitgezonderd deze die in 
 [ categorieën III en IV ingedeeld zijn. 
 
------ 
(9)   iwt. 1 januari 1971 
(10) iwt. 1 januari 1971 

 

  
III. Geschoolde loontrekkende militaire werk-

lieden (vroegere barema's 103A en 103B) 
 

Van het begin af : sergeant 
- na 15 jaar dienst : 1ste sergeant (xx) 
- na 30 jaar dienst : 1ste sergeant-majoor 

(xx) 
  
 a) Loontrekkende militaire werklieden met 

weddeschalen :  
    B/51.600-67.200 
    B/54.600-70.200 
    C/52.800-73.200 
    C/56.200-81.400 (enkel voor 

de betrekking van vuurwerkmaker voor 
munitie - behandeling van blote muni-
tie) (11) 

 

------ 
(11) iwt. 1 januari 1958 

------ 
(xx) Maakt deel uit van het korps der be-

roepsonderofficieren. 
 

  
b) Loontrekkende militaire werklieden met 

weddeschalen : B7/50.800-65.600 
     B /52.200-67.200 
     B /54.600-70.200 
     C4/52.800-73.200 
     C11/56.200-81.400 (en-

kel voor de betrekking van vuurwerkmaker 
voor munitie - behandeling van blote muni-
tie) (12) 

 
 

 

 c) Loontrekkende militaire werklieden met 
weddeschalen : B7/50.800-67.600 
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      B /52.200-69.200 
      B /54.600-72.200 
      C4/52.800-75.200 
      C11/56.200-83.400 

(enkel voor de betrekking van vuurwerk-
maker voor munitie - behandeling van blo-
te munitie) (13) 

 
------ 
(12) iwt. 1 januari 1960 
(13) iwt. 1 januari 1961 
 
d) Loontrekkende militaire werklieden die een 

betrekking bekleden, vermeld onder één 
der volgende benamingen : 

  geschoold werkman A 
  geschoold werkman B 
  geschoold werkman C 
  ploegbaas H 
  ploegbaas I 
  ploegbaas J 
  eerste werkman B (enkel voor de be-

trekking van vuurwerkmaker van muni-
tie - behandeling van blote munitie) 
(14) 

 

  
 Weddetrekkende militaire werklieden ge-

rangschikt in de categorie der geschoolde 
werklieden. 

 
 Soldaten en korporaals specialisten van 

het vroegere stelsel, niet opgenomen in 
het huidige kader der militaire specialisten. 

 
 Soldaten en korporaals specialisten van 

het vroegere stelsel en vroegere wedde-
trekkende militaire werklieden, opgenomen 
in de categorieën C en D van het huidige 
kader der militaire specialisten. 

 
(14) iwt. 28 februari 1961. 
 

 

 Soldaten en korporaals specialisten van 
het vroegere stelsel en weddetrekkende 
militaire werklieden opgenomen in catego-
rie C, 3 (R.B. 30.8.48) van het huidige ka-
der der militaire specialisten. 

 
 Soldaten en korporaals specialisten van 

het vroegere stelsel en weddetrekkende 
militaire werklieden, opgenomen in catego-
rie B van het huidige kader der militaire 
specialisten. 

 
 Autobestuurders van de militaire luchtvaart 
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opgenomen in het huidige kader der mili-
taire specialisten. 

 
 Hoefsmeden. 
 
 Loontrekkende militaire werklieden, [ 
 titularissen van een van de  [ 
 hiernavermelde graden : [(15) 
      [ 
 Geschoold werkman [ 
 
 alleen de personeelsleden die op 31 de-

cember 1970 titularis waren van de graad 
van geschoold werkman C. 

 
(15) iwt. 1 januari 1971 
 Geschoold werkman B : 
 
 

 
 

 [ alleen de personeelsleden die op 31 
december 

 [ 1970 titularis van de graad van ge-
schoold werk          

 [ 
 [ Eerste vakman : 
 [ 
 [ alleen de personeelsleden die op 31 

december[1970 titularis waren van de 
graad van ge[schoold werkman A, van 
ploegbaas I of van (16)[ploegbaas J; 

 [ 
 [ Hoofdwerkman L.V. (1) 
 [ 
 [ Geselecteerd werkman A (1) 
 [ 
 [ Geselecteerd werkman B (1) 
 [ 
 [ Geselecteerd werkman C (1) 
 [ (1) uitgezonderd deze die in categorie 

IV ingedeeld zijn. 
 

 

------ 
(16) iwt. 1 januari 1971. 
 
  [ Personeelslid van het Militair Geo-

grafisch Insti[tuut dat het voordeel 
blijft genieten van de wet[van 12 
april 1957 betreffende de burgerlij-
ke[werklieden van het Ministerie 
van Landsverde[diging en titularis 
van de navernoemde graad : 

(17) [ 
  [ geschoold werkman : 
  [ 
  [ alleen het personeelslid dat op 31 

 



 

© PDOS – augustus 2009 - 7 - 
Koninklijk besluit van 14 juli 1951 

december 1970 titularis was van de 
graad van geschoold[werkman A. 

 
 
IV. Loontrekkende militaire werklieden : eerste 

werklieden, eerste werklieden specialisten 
en eerste werklieden specialisten ploegba-
zen (loonschalen 103C, 103D en 103E) 

 
 

Van het begin af : sergeant (xx) 
- na 10 jaar dienst : 1ste sergeant (xx) 
- na 20 jaar dienst : 1ste sergeant-majoor 

(xx) 
- na 30 jaar dienst : adjudant (xx) 

------ 
(17) iwt. 1 januari 1971. 

------ 
(xx) Maakt deel uit van het korps der be-

roepsonderofficieren. 
 

a) Loontrekkende militaire werklieden met 
weddeschalen :  

 C/56.200-81.400 [ 
 C/59.000-84.200 [ 
 C/60.000-85.200 [ 
 C/60.400-83.800 [ (18) 
 C/62.200-89.200 [ 
 C/63.600-90.600 [ 
 C/63.800-90.800 [ 
 C/65.600-92.600 [ 
 
 

 

b) Loontrekkende militaire werklieden met 
weddeschalen :  

 C11/56.200-81.400 [ 
 C20/60.000-85.200 [ 
 C22/62.200-89.200 [ 
 C24/63.800-90.800 [ (19) 
 C  /60.400-83.800  [ 
 C  /63.600-90.600  [ 
 C  /65.600-92.600  [ 
 

 

------ 
(18) iwt. 1 januari 1958. 
(19) iwt. 1 januari 1960. 
 
c) Loontrekkende militaire werklieden met 

weddeschalen :  
 C11/56.200-83.400 [ 
 C20/60.000-87.200 [ 
 C22/62.200-91.200 [ (20) 
 C24/63.800-92.800 [ 
 C  /60.400-85.800  [ 
 C  /63.600-92.600  [ 
 C  /65.600-94.600  [ 
 

 

d) Loontrekkende militaire werklieden die een 
betrekking bekleden, vermeld onder één 
der volgende benamingen : 

 eerste werkman A [ 
 eerste werkman B [ 
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 eerste vakman A  [ 
 eerste vakman B  [ 
 precisiewerkman E [ 
 precisiewerkman F [ (21) 
 ploegbaas B   [ 
 ploegbaas D   [ 
 ploegbaas E   [ 
 ploegbaas F   [ 
 ploegbaas G   [ 
 
------- 
(20) iwt. 1 januari 1961. 
(21) iwt. 28 februari 1961. 
 
  
 Eerste werklieden en eerste werklieden 

specialisten. 
 
 Sergeanten specialisten van het vroegere 

stelsel, niet opgenomen in het huidig kader 
der militaire specialisten. 

 
 Soldaten en korporaals specialisten van 

het vroegere stelsel en weddetrekkende 
militaire werklieden opgenomen in catego-
rie B, 3 (R.B. 30.8.48) van het huidige ka-
der der militaire specialisten. 

 
 Soldaten en korporaals specialisten van 

het vroegere stelsel en weddetrekkende 
militaire werklieden opgenomen in catego-
rie A van het huidig kader der militaire 
specialisten. 

 
 Sergeanten specialisten van het vroegere 

stelsel en weddetrekkende militaire werk-
lieden opgenomen in de categorieën B, 3 
en C, 3 (R.B. 30.8.48) van het huidige ka-
der der militaire specialisten. 

 
 

 

 Sergeanten specialisten van het vroegere 
stelsel en weddetrekkende militaire werk-
lieden, opgenomen in de categorieën A en 
B van het huidige kader der militaire speci-
alisten. 

 
 Autowerktuigkundigen-bestuurders van de 

militaire luchtvaart, opgenomen in het hui-
dige kader der militaire specialisten. 

 
 Muzikanten 2de en 3de klasse van de mu-

ziekkapel der gidsen. 
 
 Loontrekkende militaire werklieden, [ 
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 titularissen van een van de hierna- [ 
 vermelde graden :  [ 
      [ 
 Eerste vakman :  [ 
      [ 
 alleen de personeelsleden die op 31 [ 
 1970 titularis waren van de graad [(22) 
 van eerste vakman B of eerste  [ 
 werkman B;   [ 
      [ 
 Hoofdwerkman L.V. : [ 
      [ 
 alleen de personeelsleden die op [ 
 31 december 1970 titularis waren  [ 
 van de graad van ploegbaas E; [ 
 
------ 
(22) iwt. 1 januari 1971. 
  
Geselecteerd werkman A : [ 
      [ 
 alleen de personeelsleden die op [ 
 31 december 1970 titularis waren van [ 
 de graad van eerste werkman B; [ 
      [ 
 Geselecteerd werkman B : [ 
      [(23) 
 alleen de personeelsleden die op [ 
 31 december 1970 titularis waren van [ 
 de graad van eerste vakman B of van [ 
 eerste werkman B; [ 
      [ 
 Geselecteerd werkman C : [ 
      [ 
 alleen de personeelsleden die op [ 
 31 december 1970 titularis waren van [ 
 de graad van eerste werkman A of  [ 
 van eerste werkman B; [ 
      [ 
 Eerste geselecteerd werkman A [ 
      [ 
 
------ 
(23) iwt. 1 januari 1971. 
 
 

 

 Eerste geselecteerd werkman B (1) [ 
      [ 
 Eerste geselecteerd werkman C (1) [ 
      [ 
 (1) uitgezonderd deze die in  [ 
 categorie V ingedeeld zijn. [ 
      [ 
 Personeelsleden van het Militair [  
 geografisch instituut die het voor- [ 
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 deel blijven genieten van de wet van [  
 12 april 1957 betreffende de  [ 
 burgerlijke  werklieden van het [(24) 
 Ministerie van Landsverdediging  [ 
 en titularissen van de hieronder- [ 
 vermelde graden :  [ 
       [ 
 eerste geschoold werkman : [ 
      [ 
 alleen de personeelsleden die op [ 
 31 december 1970 titularis waren  [ 
 van de graad van precisiewerkman F; [ 
 
------ 
(24) iwt. 1 januari 1971. 
 
 adjunct-technicus der vorsing : [ 
      [ 
 alleen de personeelsleden die op 31 [(25) 
 december 1970 titularis waren van ] 
 de graad van eerste vakman B. ] 

 

  
V. Loontrekkende militaire werklieden : bij-

zondere betrekkingen en meesterperso-
neel (loonschalen 104A, 104B, 105A, 
105B, 105C en 106A). 

 

Van het begin af : 1ste sergeant (xx) 
- na 15 jaar dienst : 1ste sergeant-majoor 

(xx) 
- na 25 jaar dienst : adjudant (xx) 
- na 35 jaar dienst : adjudant 1ste klasse 

(xx) 

  
 a) Loontrekkende militaire werklieden met 

weddeschalen : D/63.800-95.000[ 
      D/65.800-98.000[ 
      D/65.800-101.800[(26) 
      D/68.200-101.800[ 
      D/73.400-104.600[ 
      D/74.600-108.200[ 
 

 

------ 
(25) iwt. 1 januari 1971. 
(26) iwt. 1 januari 1958. 
 

------ 
(xx) Maakt deel uit van het korps der be-

roepsonderofficieren. 
 

  
 b) Loontrekkende militaire werklieden met 

weddeschalen : D13/63.800-95.000 [ 
     D18/65.800-98.000 [ 
     D19/65.800-101.800[(27) 
     D22/73.400-104.600[ 
     D23/74.600-108.200[ 
     D /68.200-101.800 [ 
 

 

 c) Loontrekkende militaire werklieden met 
weddeschalen : D13/63.800-97.000 [ 

     D18/65.800-100.000 [ 
     D19/65.800-103.800  [(28) 
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     D22/73.400-106.600 [ 
     D23/74.600-110.200 [ 
     D  /68.200-130.800 [ 
 
-------- 
(27) iwt. 1 januari 1960. 
(28) iwt. 1 januari 1961. 

 

  
 d) Loontrekkende militaire werklieden die 

een betrekking bekleden, vermeld on-
der één der volgende benamingen : 

   ploegbaas A [ 
   ploegbaas C [ 
   precisiewerkman A [ 
   precisiewerkman B [ 
   precisiewerkman C [ (29) 
   precisiewerkman D [ 
   meesterknecht A [ 
   meesterknecht B [ 
   meesterknecht C [ 
   meesterknecht D [ 
 
------ 
(29) iwt. 28 februari 1961. 

 

  
 Eerste sergeanten en eerste sergeant-

majoors specialisten van het oude stelsel, 
niet opgenomen in het huidige kader der 
militaire specialisten. 

 

 

 Eerste sergeanten en eerste sergeant-
majoors specialisten van het oude stelsel, 
weddetrekkende militaire werklieden en 
specialisten van de vroegere grondverde-
diging tegen luchtvaartuigen, opgenomen 
in de vroegere categorieën B, 2 en C, 2 
(R.B. 30.8.48) van het huidige kader der 
militaire specialisten. 

 

 

 Eerste sergeanten en eerste sergeant-
majoors specialisten van het oude stelsel, 
weddetrekkende militaire werklieden en 
specialisten van de vroegere grondverde-
diging tegen luchtvaartuigen, opgenomen 
in de categorieën A en B van het huidige 
kader der militaire specialisten. 

 

 

 Muzikanten 1ste klasse en onder-
kapelmeester van de gidsen. 

 

 

 Loontrekkende militaire werklieden [ 
 titularissen van een van de hierna  [  
 vermelde graden :  [ 
 Eerste geselecteerd werkman B : [ 
 alleen de personeelsleden die op [ 
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 31 december 1970 titularis waren   
 van de graad van precisiewerkman  [ 
 D;     [ 
      [ 
 Eerste geselecteerd werkman C : [ 
      [ 
 alleen de personeelsleden die op  [ (30) 
 31 december 1970 titularis waren  [ 
 van een van de volgende graden : [ 
 precisiewerkman A, precisiewerkman[ 
 C, precisiewerkman D; [ 
      [ 
 Adjunct-meesterknecht A [ 
      [ 
 Adjunct-meesterknecht B [ 
      [ 
 Adjunct-meesterknecht C [ 
 
(30) iwt. 1 januari 1971. 
  
VI. Loontrekkende militaire werklieden : bij-

zondere betrekkingen en meesterperso-
neel (loonschalen 106B, 106C, 107A en 
107B). 

Van het begin af : 1ste sergeant (xx) 
- na 10 jaar dienst : 1ste sergeant-majoor 

(xx) 
- na 20 jaar dienst : adjudant (xx) 
- na 30 jaar dienst : adjudant-chef (xx) 
 

  
 a) Loontrekkende militaire werklieden met 

weddeschalen : 
  E/76.800-116.800[ 
  E/76.800-124.800 [ 
  E/79.800-119.800 [ (31) 
  E/80.800-124.800 [ 
  E/80.800-126.800 [ 
 

 

 b) Loontrekkende militaire werklieden met 
weddeschalen : 

  E   /80.800-128.800 [ 
      [ (32) 
  Ebis/94.800-152.400 [ 
 

 
 

------ 
(31) iwt. 1 januari 1958. 
(32) iwt. 1 mei 1958 

------ 
(xx) Maakt deel uit van het korps der be-

roepsonderofficieren. 
  
c) Loontrekkende militaire werklieden met 

weddeschalen : 
 E10/76.800-116.800[ 
 E11/76.800-124.800 [ 
 E13/80.800-124.800 [ 
 E14/80.800-126.800 [ 
 E15/80.800-128.800 [ (33) 
 E18/88.000-136.000 [ 
 E  /79.800-119.800 [ 
 E  /91.000-139.000 [ 
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 Ebis14/97.800-152.400 [ 
 
d) Loontrekkende militaire werklieden die een 

betrekking bekleden, vermeld onder één 
der volgende benamingen : 

  werkmeester A [ 
  werkmeester B [ 
  werkmeester C [ 
  werkmeester D [ 
  werkmeester E [ (34) 
  werkmeester F [ 
  opperwerkmeester A [ 
  opperwerkmeester B [ 
 opperwerkmeester C [ 
 

 

(33) iwt. 1 januari 1961. 
(34) iwt. 28 februari 1961. 

 

  
 Adjudanten specialisten van het oude stel-

sel, niet opgenomen in het huidige kader 
der militaire specialisten. 

 

  
 Adjudanten specialisten van het oude stel-

sel, weddetrekkende militaire werklieden 
en specialisten van de vroegere grondver-
dediging tegen luchtvaarttuigen, opgeno-
men in de vroegere categorieën B, 1 en C, 
1 en deel uitmaken van het huidige kader 
der militaire specialisten (R.B. 30.8.48). 

 
 

 

 Adjudanten specialisten van het oude stel-
sel, weddetrekkende militaire werklieden 
en specialisten van de vroegere grondver-
dediging tegen luchtvaartuigen, opgeno-
men in de categorieën A en B van het hui-
dige kader der militaire specialisten. 

 

  
 
 Loontrekkende militaire werklieden  [ 
 titularissen van een de volgende  [ 
 graden :   [ 
      [ 
 Meesterknecht L.V. [ 
      [ 
 Werkmeester L.V.  [ 
      [ 
 Opperwerkmeester L.V. [ 
      [ 
 Personeelsleden van het Militair  [ 
 geografisch Instituut die het [ 
 voordeel blijven genieten van de [ 
 wet van 12 april 1957 betreffende [ (35) 
 de burgerlijke werklieden van het [ 
 Ministerie van Landsverdediging en [ 
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 titularissen van de hiernavermelde  [ 
 graden :   [ 
      [ 
 meesterknecht  [ 
      [ 
 werkmeester  [ 
      [ 
 eerste werkmeester [ 
 
(35) iwt 1 januari 1971. 
  
 
 technicus der vorsing : [ 
      [ 
 alleen de personeelsleden die op  [ 
 31 december 1970 titularis waren  [ 
 van de graad van de [  
 meesterknecht B  [ 
      [(36) 
 eerste technicus der vorsing [ 
      [ 
 hoofdtechnicus der vorsing [ 
      [ 
 eerste hoofdtechnicus der vorsing [ 
 

 

------ 
(36) iwt. 1 januari 1971. 
 

 

 
 
                                                 
1 De pensioenen van de militaire muzikanten van de muziekkapel der gidsen worden overeenkomstig 

art. 1 herzien, de aldus herziene pensioenen gaan in de dag waarop dit besluit in werking treedt. Arti-
kel 2, K.B. van 20.7.1956 (staatsblad van 27 juli). 
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Koninklijk besluit nr. 2 van 20 september 1951  
(Staatsbl. 24/25 september) 
 
waarbij verschillende in oorlogstijd geldende wetsbepalingen op de leden van het Expeditie-
korps voor Korea van toepassing worden verklaard. 
 

- UITTREKSEL - (1) 
 
Art. 1 Op de leden van het Expeditiekorps voor Korea worden van toepassing verklaard : 
 
 ...... 
 
 3° de volgende bepalingen betreffende het pensioenstelsel : 
 
  a) artikel 51, eerste en tweede lid, van de wetten op de militaire pensioenen 

samengeordend bij koninklijk besluit van 11 augustus 1923, gewijzigd bij 
de wet van 14 juli 1930 (2); 

 
  b) artikel 6, littera b, eerste en vierde lid, van de algemene wet van 21 juli 

1844 (3), betreffende de burgerlijke en geestelijke pensioenen, gewijzigd 
bij de wetten van 3 juni 1920 (4) en 29 juli 1926 (5). 

 
 
                                                 
1  De andere artikelen hebben geen betrekking op de pensioenen 
2  Staatsbl. 29 augustus 1923, erratum Staatsbl. 23 september 1923, Staatsbl. 20/21 juli 1930. 
3  Staatsbl. 30 juli 1844. 
4  Staatsbl. 11 juni 1920. 
5  Staatsbl. 4 augustus 1926. 
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Koninklijk besluit van 11 december 1951  
(Staatsblad 15 december) 
 
betreffende het pensioen en de leeftijd van het rustpensioen der officieren en militairen van la-
gere graad van de zeemacht. 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 24 januari 1967 (Staatsblad 3 februari). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Voor de toepassing van de wetten op de militaire pensioenen worden de gelijkstel-

lingen in graad voor de militairen der Zeemacht bepaald in de tabel die bij het gelde-
lijk statuut van het weddetrekkend personeel der Landmacht is gevoegd. 

 
Art. 2 Gewijzigd bij K.B. van 24.1.1967, art. 1. 
 
 De beroepsofficieren van de Zeemacht worden op rustpensioen gesteld op het einde 

van het trimester tijdens hetwelk zij de leeftijd bereikt hebben van : 
 
 1° negenenvijftig jaar voor de commodores; 
 
 2° zesenvijftig jaar voor de kapiteins-ter-zee; 
 
 3° vijfenvijftig jaar voor de fregatkapiteins en voor de korvetkapiteins; 
 
 4° éénenvijftig jaar voor de luitenants-ter-zee eerste klasse en voor de luitenants-

ter-zee; 
 
 5° vijftig jaar voor vaandrigs-ter-zee en voor vaandrigs-ter-zee tweede klasse. 
 
Art. 3 De militairen van lagere graad van de Zeemacht worden op rustpensioen gesteld op 

het einde van het trimester tijdens hetwelk zij de leeftijd van zesenvijftig jaar hebben 
bereikt. 

 
Art. 4 In afwijking van artikel 2 worden de lagere officieren der diensten, aangewezen om 

bij het hoofdbestuur en op de diensten van het Zeekorps betrekkingen te bekleden, 
welke in de organieke tabellen van de Zeemacht als sedentair zijn aangemerkt, op 
rustpensioen gesteld op het einde van het trimester tijdens hetwelk zij de leeftijd van 
vijfenvijftig jaar hebben bereikt. 

 
Art. 5 De in artikel 4 bedoelde betrekkingen worden verleend aan de lagere officieren die 

de in artikel 2 bepaalde leeftijd voor hun rustpensioen hebben bereikt, die daartoe 
een aanvraag indienen en niet meer voor bevordering in aanmerking komen of er 
hebben van afgezien. 

 
Art. 6 Het aantal te bekleden betrekkingen alsmede de graad van de lagere officieren aan 

wie zij zullen worden toegewezen, worden jaarlijks door Ons bepaald. 
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Koninklijk besluit van 22 april 1952  
(Staatsblad 8 mei) 
 
betreffende de anciënniteitsbijslag bepaald bij artikel 13 van de wet van 3 augustus 1919 en 27 
mei 1947, bij de wet van 14 februari 1955 en bij het koninklijk besluit nr. 6 van 21 januari 1957 
(1). 
 
Gewijzigd bij  : de koninklijke besluiten van 16 februari 1953 (Staatsbl. 19 februari), 5 april 
1954 (Staatsbl. 14 april), 2 februari 1959 (Staatsbl. 14 februari), 22 februari 1963 (Staatsbl. 28 
februari), 22 juli 1964 (Staatsbl. 29 juli, erratum Staatsbl. 5 november), 5 februari 1965 (Staats-
bl. 16 februari), 5 januari 1967 (Staatsbl. 20 januari), 15 februari 1967 (Staatsbl. 3 maart), 2 juni 
1970 (Staatsbl. 1 augustus), 29 juni 1973 (Staatsbl. 8 augustus), 4 januari 1974 (Staatsbl. 26 
januari), 2 juni 1975 (Staatsbl. 24 juli), 3 september 1984 (Staatsbl. 25 september), 13 decem-
ber 1989 (Staatsbl. 21 december) en 21 maart 1990 (Staatsbl. 30 maart). 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 april 1954, art. 1, 2 februari 1959, 

art. 1, 2 juni 1970, art. 1, 29 juni 1973, art. 1, 2 juni 1975, art. 1 en 3 september 
1984, art. 1. 

 
 De anciënniteitsbijslag voorzien bij : 
 
 a) artikel 13 van de wet van 3 augustus 1919 en 27 mei 1947, samengevat 

door het besluit van de Regent van 19 juni 1947; 
 
 b) de wet van 14 februari 1955; 
 
 c) het koninklijk besluit nr. 6 van 21 januari 1957, 
 
 wordt verleend met ingang van hun toelating in stagedienst of hun  vaste  be-

noeming,  zonder verder te mogen teruggaan dan : 
  
 1. ...... 
 
 2. ...... 
 
 3. 3 juni 1947 met ingang van welke datum de wet van 27 mei 1947 en de 

artikelen 1 en 3 van de wet van 14 februari 1955 uitwerking hebben : 
 
  a) aan de oorlogsinvaliden (1940-1945) die sedert een vóór 1 augus-

tus 1955 vallende datum in vast verband of als stagiair betrekkingen 
bekleden bij de Staat of bij instellingen onder de controle of onder 
de waarborg van de Staat; 

 
  b) aan de oorlogsinvaliden (1940-1945) die na 31 juli 1955 in vast ver-

band of als stagiair betrekkingen hebben bekleed bij de Staat of bij 
instellingen onder de controle of onder de waarborg van de Staat, 
indien zij op die datum tijdelijke personeelsleden waren of, bij aldien 
zij dit waren vóór 1 augustus 1955, werden afgedankt wegens 
ambtsopheffing en door het feit van het bestuur uit de dienst verwij-
derd bleven; 

 
  c) aan de burgerlijke personeelsleden, oorlogsinvaliden 1940-1945, 

die de voorwaarden vervulden om er bij het leger het voordeel van 
te genieten of die na 31 juli 1955 wegens afkeuring werden afge-
dankt; 
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  d) aan de militaire van de krijgsmacht en van de rijkswacht, oorlogsin-

validen 1940-1945, die in dienst zijn gebleven of vóór 1 augustus 
1955 weder dienst hebben genomen of die de voorwaarden vervul-
den om er als burgerlijk beambte of als bedienaar van de eredienst 
het voordeel van te genieten. 

 
 Dezelfde bijslag wordt toegekend onder dezelfde voorwaarden en met ingang 

van dezelfde datum : 
 
 1° aan de politieke gevangenen van de oorlog 1940-1945 die een herstel-

pensioen genieten; 
 
 2° aan de burgerlijke weerstanders, de werkweigeraars en de weggevoer-

den van de oorlog 1940-1945 die een herstelpensioen of een pensioen 
van burgerlijk slachtoffer genieten. 

 
 3° aan de weerstanders tegen het nazisme in de ingelijfde gebieden in de 

zin van de wet van 21 november 1974. 
 
 4. 1 oktober 1950, datum van welke af het koninklijk besluit nr. 6 van 21 

januari 1957 uitwerking heeft : 
 
  a) aan de invaliden van de veldtocht in Korea die sedert een vóór 21 

januari 1959 vallende datum, in vast verband of als stagedoener, 
betrekkingen bekleden bij de Staat of bij instellingen onder de con-
trole of onder waarborg van de Staat; 

 
  b) aan de invaliden van de veldtocht in Korea die na 20 januari 1959 in 

vast verband of als stagedoener betrekkingen hebben bekleed bij 
de Staat of bij instellingen onder de controle of onder de waarborg 
van de Staat, bijaldien zij op deze datum tijdelijke personeelsleden 
waren of, zo zij dit waren vóór 21 januari 1959 en afgedankt werden 
bij ambtsontheffing en door het feit van het bestuur uit de dienst 
verwijderd bleven; 

 
  c) aan de burgerlijke personeelsleden, oorlogsinvaliden van de veld-

tocht in Korea die in de voorwaarden verkeerden om er bij het leger 
genot van te hebben; 

 
  d) aan de militairen der krijgsmacht en der rijkswacht, invaliden van de 

veldtocht in Korea, die in dienst zijn gebleven of vóór 21 januari 
1959 dienst hebben hernomen of die in de voorwaarden verkeerden 
om er als burgerlijk beambte of als bedienaar van een eredienst het 
genot van te hebben. 

 
Art. 2 De anciënniteitsbijslagen worden slechts toegekend aan de oorlogsinvaliden 

bedoeld in artikel 1, vanaf de datum waarop het tijdelijk of definitief toegekend 
invaliditeitspensioen ingaat, wanneer die datum valt na die met ingang waarvan 
de wet zodanige bijslag verleent. 

 
Art. 3 Er wordt een einde gesteld aan de anciënniteitsbijslag vanaf de dag dat het 

invaliditeitspensioen afgeschaft is. 
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 Bij verlies van het recht op het invaliditeitspensioen zijn de betrokkenen ge-
houden de hiërarchische overheid daarvan op de hoogte te brengen. 

 
Art. 4 De anciënniteitsbijslag is slechts verschuldigd voor de hoofdbetrekking, uitge-

oefend bij de Staat of de instellingen bedoeld in artikel 13 van de wet van 3 au-
gustus 1919 en 27 mei 1947. 

 
Art. 6 Aangevuld bij het koninklijk besluit van 2 februari 1959, art. 2. 
 
 ...... 
 
 De invaliden die het genot hebben van anciënniteitsbijslagen voortvloeiend uit 

de oorlog 1940-1945 mogen slechts de bijslag voortvloeiend uit de veldtocht in 
Korea bekomen, volgens de voorwaarden vastgesteld in dit besluit, indien zij 
gedurende die veldtocht een nieuwe invaliditeit of een verergering van hun 
vroeger bestaande invaliditeit hebben opgedaan die aanleiding geeft tot het 
toekennen van een vergoedingspensioen. 

 
Art. 7 Gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 februari 1959, art. 3. 
 
 De belangrijkheid van de bijslag is geregeld als volgt : 
 
 1° op een semester wordt gebracht elke bijslag die deze duur niet bereikt; 
 
 2° voor de bijslag van meer dan een halfjaar wordt het gedeelte van minder 

dan een halfjaar voor een gans halfjaar medegeteld dan wel verwaar-
loosd, naargelang hij al dan niet dertig dagen bereikt. 

 
 In geval van cumulatie van anciënniteitsbijslag voor de oorlogen 1914-1918 en 

1940-1945, of voor laatstvermelde oorlog en de veldtocht in Korea, wordt de 
werkelijke tijd die voor het toekennen van de voor elk dier beide oorlogen en 
voor de veldtocht in Korea verleende bijslag in aanmerking wordt genomen, 
eerst samengevoegd; vervolgens wordt hij bepaald overeenkomstig de regelen 
in het voorgaande lid gesteld. 

 
 Diezelfde regelen zijn van toepassing wanneer, voor één van beide oorlogen of 

voor de veldtocht in Korea, de werkelijke tijd die voor het toekennen van de bij-
slag in aanmerking wordt genomen, uit verschillende tijdperken bestaat. 

 
 De tijdperken die elkaar gedeeltelijk dekken, worden slechts eenmaal medege-

teld. 
 
Art. 8 Gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 februari 1953, art. 1, 22 juli 1964, 

art. 1, 2 juni 1970, art. 2, 29 juni 1973, art. 2, 4 januari 1974, art. 12, 13 de-
cember 1989, art. 1 en 21 maart 1990, art. 1. 

 
 De grens van 11,28 EUR (2) per bij te rekenen half jaar, bepaald in artikel 7 

van het koninklijk besluit van 11 augustus 1933, gewijzigd bij artikel 1 van de 
wet van 20 juni 1951, wordt op 232,48 EUR (2) gebracht. 

 
 De hoogtegrenzen in dit artikel bepaald, zijn niet van toepassing op de zwaar-

verminkten en -invaliden, die in aanmerking komen voor de wet van 13 mei 
1929 waarbij een bijzondere pensioenverhoging aan sommige categorieën van 
grote oorlogsinvaliden wordt verleend, of voor de artikelen 13 en 14 van de ge-
coördineerde wetten op de vergoedingspensioenen. 
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Art. 9 De bijslagen worden integraal toegepast, in al de graden zonder uitzondering, 

binnen de grens van de maximumwedde voor elk dezer graden. 
 
Art. 10 Gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 februari 1953, art. 2, 5 april 1954, 

art. 2, 22 juli 1964, art. 2 en 3, 5 februari 1965, art. 1, 5 januari 1967, art. 1, 15 
februari 1967, art. 1, 2 juni 1970, art. 2, 29 juni 1973, art. 3, 4 januari 1974, art. 
12, 13 december 1989, art. 2 en 21 maart 1990, art. 2. 

 
 Na drie jaar lang in de loopbaan met bijslag het maximum van de weddeschaal 

van hun graad te hebben genoten, ontvangen de oorlogsinvaliden wier bezol-
digingsregeling door de uitvoerende macht wordt vastgesteld, een bijkomende 
weddeverhoging. 

 
 Deze verhoging wordt vastgesteld volgens het bedrag van de voorlaatste, in de 

bezoldigingsregeling bepaalde verhoging, vermenigvuldigd met de verhouding 
tussen de duur van de bijslag en de reglementaire termijn opgelegd voor de 
toekenning van de voorlaatste verhoging. Nochtans mag de wedde van de 
loopbaan met bijslag het bedrag van 34.804,38 EUR (2) niet te boven gaan. 

 
 Om vast te stellen of de wedde van de loopbaan met bijslag niet hoger ligt dan 

dit bedrag, moet rekening worden gehouden met de voordelen in natura die 
niet van de wedden van de belanghebbenden zijn afgetrokken. 

 
 De bijkomende verhoging mag bovendien niet meer bedragen dan de bij artikel 

8 bepaalde hoogtegrens. 
 
Art. 10bis Ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 februari 1953, art. 3, gewijzigd bij het 

koninklijk besluit van 2 februari 1959, art. 4, vervangen door het koninklijk be-
sluit van 22 februari 1963, art. 2 en 22 juli 1964, art. 4, gewijzigd bij het ko-
ninklijk besluit van 5 februari 1965, art. 1, 5 januari 1967, art. 1, 15 februari 
1967, art. 1, 2 juni 1970, art. 2, 29 juni 1973, art. 4, 4 januari 1974, art. 12, 13 
december 1989, art. 3 en 21 maart 1990, art. 3. 

 
 § 1. Voor de ambtenaren die onder de bezoldigingsregeling van het personeel 

der ministeries vallen en voor de militairen die onder de bezoldigingsregeling 
van het weddetrekkend personeel van de Krijgsmacht of onder de bezoldi-
gingsregeling van het personeel der Rijkswacht vallen, is het uit de bijslag 
voortvloeiend jaarlijks weddesupplement, onverminderd artikel 8 steeds gelijk 
aan het vierde van de voorlaatste tweejaarlijkse verhoging die de bevordering 
tot een hogere wedde regelt in de schaal van de ambtenaar of de militair, ver-
menigvuldigd met het aantal bij te rekenen semesters. 

 
 § 2. In afwijking van de artikelen 9 en 10 van dit besluit mogen de in dit artikel 

bedoelde invaliden, met het uit de bijslag voortvloeiend weddesupplement, het 
maximum van de weddeschaal van hun graad tot het beloop van de waarde 
van dat weddesupplement overschrijden met dien verstande dat zij het bedrag 
van 34.804,38 EUR (2) niet mogen te boven gaan. 

 
Art. 10ter Ingevoegd bij koninklijk besluit van 29 juni 1973, art. 5. 
 
 Bij overgangsmaatregelen en onder beding dat het in artikel 10 bepaalde 

maximumbedrag niet wordt overschreden behoudt de ambtenaar in de graad 
die hij op 31 maart 1972 bekleedde, alsook in enige gelijkaardige of hogere 
graad die hem later wordt toegekend, de door hem op voormelde datum geno-
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ten anciënniteitsbijslag indien het bedrag daarvan, vastgesteld overeenkomstig 
de bepalingen van de bezoldigingsregeling die toen van kracht was, verhoogd 
met 35 pct., hoger ligt dan het bedrag van de bijslag vastgesteld op grond van 
de niet geïndexeerde wedde bepaald in de op 1 april 1972 van kracht gewor-
den bezoldigingsregeling. 

 
Art. 11 Gewijzigd en vervangen bij de koninklijke besluiten van 16 februari 1953, art. 4, 

2 februari 1959, art. 5, 22 juli 1964, art. 5, 5 februari 1965, art. 1, 15 februari 
1967, art. 1, 2 juni 1970, art. 2, 29 juni 1973, art. 6, 4 januari 1974, art. 12 en 
13, 13 december 1989, art. 4 en 21 maart 1990, art. 4. 

 
 Aan de oorlogsinvaliden wier bezoldigingsregeling door de uitvoerende macht 

is vastgesteld, wordt, mits zij aan de door dit besluit gestelde eisen voldoen en 
indien zij een wedde met vast bedrag genieten, een buitengewone verhoging 
van forfaitaire aard toegekend. 

 
 Deze verhoging is vastgesteld per bij te rekenen half jaar op: 
 
 27,93 EUR (2) indien de wedde minder bedraagt dan 5.236,67 EUR (2); 
 55,85 EUR (2) indien de wedde 5.236,67 EUR tot 7.132,72 EUR (2) bedraagt; 
 83,76 EUR (2) indien de wedde 7.132,73 EUR tot 9.028,79 EUR (2) bedraagt; 
 111,68 EUR (2) indien de wedde 9.028,80 EUR tot 11.285,98 EUR (2) be-

draagt; 
 139,60 EUR (2) indien de wedde 11.285,99 EUR tot 13.543,19 EUR (2) be-

draagt; 
 167,51 EUR (2) indien de wedde 13.543,20 EUR (2) en meer bedraagt. 
 
 De wedde, bepaald met inachtneming van de in dit artikel bedoelde buitenge-

wone verhoging, mag niet meer bedragen dan 34.804,38 EUR (2). 
 
 Dezelfde voordelen worden toegekend aan de bedienaars van de erediensten 

bedoeld in artikel 2 van de wet van 25 juni 1935, in artikel 3 van de wet van 14 
februari 1955 en in artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 6 van 21 januari 1957. 

 
Art. 11bis Ingevoegd bij het koninklijk besluit van 29 juni 1973, art. 7 en gewijzigd bij de 

koninklijke besluiten van 4 januari 1974, art. 12, 13 december 1989, art. 5 en 
21 maart 1990, art. 5. 

 
 De mobiliteitsregeling die geldt voor de wedden van het personeel der ministe-

ries, geldt ook voor de grens van 232,48 EUR (2) bepaald in artikel 8, voor het 
bedrag van 34.804,38 EUR (2) bepaald in de artikelen 10, 10bis en 11, vierde 
lid, voor het eventueel in aanmerking genomen verhoogde en in artikel 10ter 
bepaalde bedrag, alsook voor de verhogingen en de wedden die voorkomen in 
artikel 11, tweede lid. 

 
 Zij worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01. 
 
Art. 12 De wedde of het loon van de loopbaan met bijslag, die de belanghebbenden 

genieten, mag niet worden verminderd bij bevordering in graad, bij benoeming 
tot een gelijkaardig ambt of bij wijziging van de weddeschaal of van een bepa-
ling van hun geldelijk statuut. 

 
 De gevallen die bij dit artikel niet zijn voorzien, worden geregeld door de be-

trokken minister samen met de minister tot wiens bevoegdheid het algemeen 
bestuur behoort. 
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Art. 13 Vervangen bij het koninklijk besluit van 5 april 1954, art. 3. 
 
 Bij wijze van overgang hebben de gerechtigden op het tegenwoordige besluit, 

die in vast verband of tot stagiaire zijn benoemd krachtens : 
 
 1° het koninklijk besluit van 23 juni 1951; 
 
 2° het koninklijk besluit van 25 november 1953, maar die dit voordeel zou-

den kunnen verkregen hebben bij toepassing van het koninklijk besluit 
van 23 juni 1951, 

 
 recht op de anciënniteitsbijslag, met ingang van 6 juli 1951, onverschillig op 

welke datum zij in vast verband of tot stagiaire zijn benoemd. 
 
 De gerechtigden op het tegenwoordige besluit die krachtens het koninklijk be-

sluit van 25 november 1953 in vast verband of tot stagiaire zijn benoemd, heb-
ben met ingang van 1 januari 1954 recht op de anciënniteitsbijslag, onverschil-
lig op welke datum zij in vast verband of tot stagiaire zijn benoemd. 

 
 De in dit artikel bepaalde bijslag moet vastgesteld worden op grond van de 

weddeschaal waartoe de graad, die op het tijdstip der benoeming in vast ver-
band of tot stagiaire is toegekend of had kunnen worden toegekend, behoort; 
deze bijslag wordt slechts verleend voor zover de indiensttreding van de be-
trokkene als tijdelijke vóór 27 mei 1949 valt. 

 
 
                                                 
1  Opschrift vervangen door het K.B. van 22.2.1963, art. 1 (B.S. 28.2.1963). 
2  EURO bedragen : KB van 09.01.2002, art. 1 (B.S. 18.01.2002). 
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Koninklijk besluit van 6 oktober 1955  
(Staatsblad 21/22 november) 
 
betreffende de rechtspositie van het Belgisch wetenschappelijk en onderwijzend personeel dat 
met een internationale opdracht wordt belast (opschrift gewijzigd bij K.B. van 10 april 1959, art. 
1, 1°). 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 10 april 1959 (Staatsbl. 14 mei). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Gewijzigd bij het K.B. van 10 april 1959, art. 1, 2°. 
 
 Onder voorbehoud van de bij dit besluit gestelde bijzondere regelen, worden de in 

hoofdstuk II van de wet van 17 december 1956 (1) bedoelde pensioenen vastgesteld 
overeenkomstig de algemene bepalingen die van toepassing zouden geweest zijn, 
indien de functies van de belanghebbenden volledig in België waren uitgeoefend. 

 
Art. 2 Gewijzigd bij het K.B. van 10 april 1959, art. 1, 3°. 
 
 De wedden, die tot grondslag dienen voor de berekening van het pensioen verleend 

krachtens artikelen 6 en 7 van de wet van 17 december 1956 (1), worden vastge-
steld in de weddeschaal verbonden aan de functies die laatstelijk door de betrokke-
ne in België werden uitgeoefend, met inachtneming van de anciënniteit voortsprui-
tend uit de totale duur der diensten gepresteerd, zowel in België als in het buiten-
land. 

 
 De voor de berekening van het pensioen in aanmerking te nemen anciënniteit is die, 

welke in het vorige lid is bepaald. 
 
Art. 3 Voor de duur der in België gepresteerde diensten wordt slechts rekening gehouden 

met de diensten die, krachtens de algemene bepalingen ter zake, in aanmerking 
mogen genomen worden voor de berekening van een pensioen ten laste van de 
Schatkist. 

 
Art. 4 Gewijzigd bij het K.B. van 10 april 1959, art. 1, 4°. 
 
 Wat de in het buitenland gepresteerde diensten betreft, bedoeld bij de artikelen 6 tot 

8 van de wet van 17 december 1956 (1), mogen enkel in aanmerking genomen wor-
den de diensten gepresteerd als lid van het onderwijzend, administratief en inspec-
tie-personeel van onderwijsinrichtingen. 

 
 De diensten worden verantwoord door alle bewijsmiddelen. Een met redenen om-

kleed ministerieel besluit beslist in elk geval of bedoelde diensten voldoende verant-
woord zijn. 

 
Art. 5 Gewijzigd bij het K.B. van 10 april 1959, art. 1, 5°. 
 
 De bepalingen van artikel 4 van dit besluit zijn eveneens van toepassing voor de 

berekening van het pensioen verleend krachtens artikel 9 van de wet van 17 decem-
ber 1956 (1). 

 
 In dat geval, zijn de wedden die tot grondslag dienen voor de berekening van het 

pensioen die, welke verbonden zijn aan de aanvangsbetrekking welke belangheb-
bende zou hebben kunnen bekleden, in het Rijksonderwijs in België, voor zijn vertrek 
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naar het buitenland, rekening gehouden met de titels die hij bezat, met uitzondering 
nochtans van de functies van het hoger onderwijs. 

 
 Te dien einde wordt de houder van het diploma van licentiaat, van doctor of van ge-

aggregeerde voor het hoger secundair onderwijs gelijkgesteld met de leraar in de al-
gemene vakken aan de koninklijke athenea, de houder van het diploma van geag-
gregeerde voor het lager secundair onderwijs met de regent aan een middelbare 
school, en de houder van het diploma van lager onderwijzer met de onderwijzer van 
de voorbereidende afdelingen verbonden aan de middelbare scholen. 

 
 Voor degenen die andere diploma's bezitten dan die vermeld in het vorige lid, doet 

Onze Minister van Openbaar Onderwijs voor ieder geval, uitspraak over de gebeur-
lijke gelijkstellingen met inachtneming van de regelen die gelden voor het personeel 
der rijksonderwijsinrichtingen. 

 
 In geen geval mag het pensioen hoger zijn dan het pensioen dat de betrokkene zou 

hebben verkregen indien hij zijn functies had uitgeoefend in het Rijksonderijs in Bel-
gië. In voorkomend geval, zal het verminderd worden met een bedrag gelijkwaardig 
aan het beloop van het pensioen dat, door de verantwoordelijke overheid van de 
vreemde inrichting is toegekend. 

 
 Het koninklijk besluit waarbij het pensioen wordt toegekend, wordt met redenen om-

kleed wat betreft de belangrijkheid der aan het land bewezen diensten. 
 
Art. 6 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 april 1954. 
 
 
                                                 
1 Staatsbl. 16 januari 1957. 
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Koninklijk besluit van 25 april 1956  
(Staatsblad 28 april) 
 
tot vaststelling van het statuut der personeelsleden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
en Buitenlandse Handel. 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 13 april 1973 (Staatsbl. 3 mei). 
 

- UITTREKSEL - (1) 
 
Art. 30 De ambtenaren worden op de leeftijd van volle 65 jaar ambtshalve op rust gesteld. 

De Minister van Buitenlandse Zaken kan deze leeftijdsgrens op 67 jaar brengen, in-
dien hij, nadat de directieraad advies heeft uitgebracht, van oordeel is dat de Staat 
er bijzonder belang bij heeft een ambtenaar in werkelijke dienst te behouden. 

 
Art. 52 ...... 
 
 § 3. De personeelsleden der Kanselarijcarriëre worden van ambtswege gepensio-

neerd op de leeftijd van 65 jaar. 
 
 Zij kunnen evenwel na de eerste van de maand volgend op de maand tijdens dewel-

ke zij de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, in activiteit behouden worden voor een 
maximumperiode van drie maanden, wanneer zij, om gebiedende dienstredenen bui-
ten hun wil, hun postverlof niet hebben kunnen nemen. 

 
 ...... 
 
 
                                                 
1 De andere bepalingen hebben geen betrekking op de pensioenen. 
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Koninklijk besluit van 7 november 1956  
(Staatsblad 15 november) 
 
tot bepaling van de bij het gemobiliseerde leger volbrachte militaire diensten die vanaf 1 februari 
1953 in aanmerking genomen worden voor de toekenning der anciënniteitsbijslagen aan de 
militairen van de krijgsmacht en van de rijkswacht, oorlogsinvaliden 1940-1945. 
 
Art. 1 Van 1 februari 1953 af, zijn de bij het gemobiliseerde leger volbrachte militaire dien-

sten welke in aanmerking genomen worden voor de toekenning van de anciënni-
teitsbijslagen aan de in dienst gebleven of vóór 27 mei 1949 opnieuw in dienst ge-
treden militairen van de krijgsmacht en van de Rijkswacht, oorlogsinvaliden 1940-
1945, die welke hierna bepaald worden. 

 
Art. 2 Voor de reserveofficieren, voor de dienstplichtigen die hun werkelijke diensttijd vol-

brachten en voor de wederopgeroepen militairen met onbepaald verlof die, op de da-
tum van de kapitulatie tot het gemobiliseerde leger behoorden of die op wettige wijze 
naar Frankrijk of naar Noord-Afrika overgegaan waren, zijn de in aanmerking geno-
men diensten die welke zij, van 10 mei 1940 tot de dag voordat zij met verlof zonder 
soldij of met onbepaald verlof zijn geplaatst, volbracht hebben. 

 
Art. 3 § 1. Voor de leden van de Rijkswacht, zijn de in aanmerking genomen diensten die 

welke zij van 10 mei 1940 tot het hervatting van hun normale dienst bij de Rijkswacht 
volbracht hebben. 

 
 § 2. Voor de militairen, die op 10 mei 1940 de hoedanigheid van beroepsmilitair 

hadden en die op de datum van de kapitulatie tot het gemobiliseerde leger behoor-
den of die op wettige wijze naar Frankrijk of naar Noord-Afrika overgegaan waren, 
zijn de in aanmerking genomen diensten die welke zij van 10 mei 1940 tot de terug-
komst in hun haardstede volbracht hebben. Indien echter deze terugkomst plaats 
gehad heeft vóór 30 juni 1940, worden zij geacht op deze datum teruggekeerd te 
zijn. 

 
 § 3. Indien, in de gevallen bedoeld in § 1 en in § 2, eerste alinea, de hervatting van 

de dienst of de terugkeer naar de haardstede niet binnen een normale termijn volgt, 
hetzij op de ontbinding van de eenheid waartoe belanghebbende behoorde, hetzij op 
het einde van de opdracht die hem door de Belgische militaire overheid gegeven 
was, hetzij op een andere dan de in artikel 5 bedoelde gevangenhouding door het 
bezettingsleger, wordt deze termijn uitgesloten voor de bepaling van de in aanmer-
king te nemen diensten. 

 
Art. 4 Voor hen die, als militair, na 28 mei 1940 bij de ontmijning van sommige delen van 

het nationaal grondgebied onder Belgisch militair kommando zijn te werk gesteld, is 
de in aanmerking komende dienst die welke zij gedurende deze tewerkstelling heb-
ben volbracht. 

 
Art. 5 § 1. Voor hen die, als militair, krijgsgevangene of geïnterneerd zijn geweest, zijn de 

in aanmerking komende diensten gelijk aan de duur van het verblijf in een krijgsge-
vangenkamp, of aan de duur van de internering in een neutraal land, vermeerderd 
met de op hun ontsnapping, repatriëring of bevrijding gevolgde periodes welke het 
besluit van de Regent van 27 mei 1949 in aanmerking neemt voor het berekenen 
van de dotatie der gewezen krijgsgevangenen. 

 
 Deze tijd wordt vermeerderd met de duur van het rustverlof dat betrokkene werkelijk 

heeft genoten of, voor degenen die zijn ontsnapt, met een periode van zes maan-
den : 
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 1° indien zij zich bij de Belgische strijdkrachten in Groot-Brittannië, bij de weer-

macht in Belgisch-Kongo, of met toestemming van de Belgische regering bij 
een geallieerd leger hebben vervoegd; 

 
 2° indien zij, binnen deze termijn van zes maanden, dienst hebben genomen bij 

een inlichtings- en actiedienst, in de gewapende weerstand of in de weerstand 
door de sluikpers. 

 
 § 2. De tijd welke de beroepsmilitair aan wie de titel van politiek gevangene is toege-

kend, als politiek gevangene heeft doorgebracht, wordt vermeerderd met dezelfde 
periodes als in § 1 bepaald voor krijgsgevangene of geïnterneerde militairen. 

 
Art. 6 Voor hen die zich bij de Belgische strijdkrachten in Groot-Brittannië vervoegd heb-

ben en voor hen die, tijdens de vijandelijkheden, met toestemming van de Belgische 
regering op de stamlijsten van een geallieerd leger werden ingeschreven, zijn de in 
aanmerking komende diensten, de periodes van werkelijke dienst, vanaf de datum 
van hun opneming of wederopneming in de getalsterkte van die legers; hieraan 
wordt, voor hen die ten tijde van het vertrek de hoedanigheid van militair hadden, de 
tijd toegevoegd die nodig was om zich bij de strijdkrachten te vervoegen, vanaf het 
vertrek uit een bezet gebied, uit Frankrijk of uit een neutraal land, tot de opneming of 
de wederopneming in de getalsterkte van een der hierboven bedoelde legers, met 
dien verstande dat die tijd niet meer mag bedragen dan zes maanden, verhoogd met 
de duur van internering der betrokkenen in de doorreisde landen. 

 
Art. 7 § 1. Voor hen die zich, na 10 mei 1940, bij de weermacht in Belgisch-Kongo hebben 

vervoegd, zijn de in aanmerking komende diensten, de periodes van werkelijke 
dienst bij de gemobiliseerde weermacht, vanaf hun opneming of wederopneming in 
de getalsterkte. Hieraan wordt voor hen, die ten tijde van het vertrek de hoedanig-
heid van militair der moederlandse strijdkrachten hadden, de tijd toegevoegd die is 
verlopen vanaf het vertrek uit een bezet gebied, uit Frankrijk of uit een neutraal land, 
tot de aankomst in Belgisch-Kongo of in Ruanda-Urundi, met dien verstande dat die 
tijd niet méér mag bedragen dan zes maanden, verhoogd met de duur van de inter-
nering der betrokkenen in de doorreisde landen. 

 
 § 2. Voor hen die, op 10 mei 1940, op het grondgebied van Belgisch-Kongo of Ru-

anda-Urundi in hoedanigheid van militair der moederlandse strijdkrachten in dienst 
waren, zijn de in aanmerking komende diensten de periodes van werkelijke dienst bij 
de weermacht, indien zij tot een expeditiekorps van de weermacht hebben behoord. 

 
Art. 8 Voor hen die, na 3 september 1944, in de getalsterkte van het Belgisch leger zijn 

opgenomen of opnieuw opgenomen, omvatten de in aanmerking genomen diensten 
al de perioden werkelijke gepresteerde diensten. 

 
Art. 9 Voor hen die tot het korps der inlichtings- en actieagenten hebben behoord of die 

helper bij inlichtings- en actiediensten zijn geweest, de tijd van hun medewerking 
aan een dezer diensten. 

 
Art. 10 Voor hen die als gewapend weerstander of als weerstander door de sluikpers zijn 

erkend : de periode van werkelijke dienst in het verzet. 
 
Art. 11 De diensten in aanmerking genomen bij de voorgaande artikelen, worden vermeer-

derd met de duur van de afwezigheden om gezondheidsredenen, indien deze te wij-
ten zijn geweest aan een schadelijk feit dat het recht op het vergoedingspensioen 
opent en indien zij door de bevoegde overheid toegestaan worden. 
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Art. 12 De in toepassing van dit besluit in aanmerking genomen diensten mogen in geen 

geval een aanvang nemen vóór 10 mei 1940 noch eindigen na 8 mei 1945. 
 
 Eenzelfde periode mag niet méér dan éénmaal in aanmerking genomen worden bij 

de berekening van de te vergoeden tijdsduur. 
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Koninklijk besluit van 21 november 1956  
(Staatsblad 6 december) 
 
ter bepaling van de organismen die in Belgisch-Congo en in Ruanda-Urundi diensten van 
openbaar nut exploiteren. 
 
Gewijzigd en aangevuld bij : de K.B.'s van 24 januari 1958 (Staatsbl. 27 februari), 3 maart 
1959 (Staatsbl. 3 april) en 28 november 1960 (Staatsbl. 10 december). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de K.B.'s van 24 januari 1958, 3 maart 1959 en 28 november 1960. 
 
 de "Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga"; 
 de "Compagnie des Chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains"; 
 de "Compagnie des Chemins de fer Katanga-Dilolo-Leopoldville"; 
 de "Messageries automobiles du Sankuru"; 
 de "Belgische Naamloze Vennootschap ter exploitatie van het Luchtverkeer"; 
 de "Société des Chemins de fer vicinaux du Congo"; 
 de "Société coloniale d'électricité"; 
 de "Société des Forces hydro-électriques du Bas-Congo"; 
 de "Société des Forces hydro-éléctrques de l'Est de la Colonie"; 
 de "Société des Forces hydro-électriques de Sanga"; 
 de "Société générale africaine d'électricité"; 
 de "Société générale des Forces hydro-électrique du Katanga"; 
 het "Syndicat pour le développement de l'électrification du Bas-Congo"; 
 het "Syndicat pour le développement de l'électrification au Kivu et au Ruanda-

Urundi"; 
 de "Agence belge de l'Est africain"; 
 de "Société belge de transports par air"; 
 de Centrale Bank van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi; 
 de Bank van Belgisch-Congo (voor de periode vóór 1 juli 1952); 
 de Maatschappij voor krediet aan kolonaat en nijverheid; 
 de "Régie des Chemins de fer du Mayumbe"; 
 de "Compagnie du chemin de fer du Congo"; 
 de "Société des Chemins de fer du Kivu; 
 de "Compagnie des Chemins de fer du Katanga"; 
 de "Société des Messageries automobiles au Congo"; 
 de "Société des Messageries automobiles de la province orientale"; 
 de "Société des transports par trains fluviaux au Congo"; 
 de "Société nationale des transports fluviaux au Congo"; 
 de "Société des transports fluviaux rapides au Congo" (voor de periode vóór 22 de-

cember 1931); 
 de "Union nationale des transports fluviaux"; 
 de "Compagnie industrielle et de transports au Stanley-Pool"; 
 de "Société pour la Manutention dans les ports du Congo"; 
 de "Société des transports en commun de Léopoldville" (1); 
 het "Syndicat pour le développement de l'électrification de Stanleyville (1); 
 het "Syndicat pour le développement de l'électrification d'Albertville (1); 
 de "Officiële Congreganisten en de door de Openbare schatkist gesubsidieerde vrije 

onderwijsinrichtingen" (2). 
 
Art. 2 Het koninklijk besluit van 25 oktober 1939 wordt opgeheven (3) (4). 
 
Art. 3 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1955. 
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1  Ingevoegd bij het K.B. van 24 januari 1958 (Staatsbl. 27 februari), art. 1 met uitwerking op 1 januari 

1955. 
2  Ingevoegd bij K.B. van 3 maart 1959 (Staatsbl. 3 april), art. 1 met uitwerking op 1 januari 1955. 
3  Staatsbl. 9 november 1939. 
4  Bij K.B. van 28 november 1960 werden : "Agence Maritime Belge" en "Compagnie Maritime Congo-

laise" van die lijst geschrapt met uitwerking op 30 juni 1960. 
 



 

© PDOS – mei 2006  

Koninklijk besluit nr. 6 van 21 januari 1957  
(Staatsblad 27 januari) 
 
waarbij verschillende in oorlogstijd geldende wetsbepalingen op de leden van het expeditie-
korps voor Korea van toepassing worden verklaard. 
 
Art. 1 Hij die ingevolge het koninklijk besluit nr. 1 van 26 juni 1951 een vergoedingspensi-

oen geniet als vastgesteld bij de wetten op de vergoedingspensioenen, samenge-
voegd bij het besluit van Regent van 5 oktober 1948, wordt voor de toepassing van 
dit besluit als invalide van de veldtocht in Korea beschouwd. 

 
Art. 2 Bij de berekening van de wedde van de militairen der Krijgsmacht en de Rijkswacht, 

invaliden van de veldtocht in Korea, welke in dienst gebleven zijn of binnen een ter-
mijn van twee jaar ingaande op de datum van dit besluit weder dienst genomen heb-
ben wordt dubbel geteld de tijd tussen 1 oktober 1950 en 27 juli 1963, gedurende 
welke de betrokkenen bij het expeditiekorps voor Korea buiten het grondgebied van 
het Koninkrijk aanwezig waren of krijgsgevangenen zijn geweest. 

 
 De tijd gedurende welke de betrokkenen vóór 28 juli afwezig geweest zijn om ge-

zondheidsredenen ten gevolge van verwondingen of ziekten, veroorzaakt door het 
schadelijk feit naar aanleiding waarvan het vergoedingspensioen verleend is, wordt 
eveneens dubbel geteld. 

 
Art. 3 De hierna bepaalde anciënniteitsbijslagen worden verleend aan de personen welke 

een betrekking bekleden van de Staat of van de inrichtingen die onder toezicht of 
waarborg van de Staat staan, alsmede aan de door de Schatkist bezoldigde gods-
dienstbedienaars, invaliden van de veldtocht in Korea : 

 
 a) zo de invalide vóór zijn vertrek naar Korea zijn ambt aanvaard heeft, wordt het 

tijdperk tussen 1 oktober 1950 en 27 juli 1953, gedurende hetwelk hij bij het 
expeditiekorps voor Korea buiten het grondgebied van het Koninkrijk aanwezig 
was of krijgsgevangene is geweest, alsmede het tussen dezelfde data gelegen 
tijdperk, gedurende hetwelk hij afwezig geweest is om gezondheidsredenen ten 
gevolge van verwondingen of ziekten, veroorzaakt door het schadelijk feit naar 
aanleiding waarvan het vergoedingspensioen verleend is, dubbel geteld; 

 
 b) zo de invalide na zijn terugkeer uit Korea en vóór het einde van een termijn van 

twee jaar, ingaande op de datum van dit besluit, zijn ambt aanvaard heeft, 
worden de tijdperken, waarvan sprake onder a) van dit artikel, hem aangere-
kend. 

 
Art. 4 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1950. 
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(Staatsblad 27 juni) 
 
betreffende het rustpensioen wegens leeftijdsgrens, der vrijwillige redders aan de Belgische 
kust, en betreffende de vergoeding der schade veroorzaakt door ongevallen, die zich tijdens de 
uitoefening van hun ambt hebben voorgedaan. 
 
Gewijzigd bij  : de K.B.'s van 28 juli 1982 (Staatsbl. 10 september), 20 juni 1990 (Staatsbl. 29 
juni), 24 maart 1994 (Staatsbl. 19 april) en 20 juli 2000 (Staatsbl. 30 augustus - eerste uitgave). 
 

- UITTREKSEL (1)(2) - 
 
 A. Pensioenen toegekend wegens leeftijdsgrens 
 
Art. 5 Vervangen door de K.B.'s van 28 juli 1982, art. 2 en 20 juni 1990, art. 9 en gewijzigd 

bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 3. 
 
 § 1. Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 3 (3).  
 
 Voor de vaststelling van het gemiddeld jaarlijks inkomen worden de vrijwillige red-

ders geacht de volgende jaarlijkse bezoldigingen te hebben genoten : 
 
 a) dienstdoende schipper-redder en dienstdoende motorist-redder : 2.265,78 EUR 
 
 b) dienstdoende kwartiermeester-redder : 2.124,18 EUR 
 
 c) dienstdoende matroos-redder : 1.982,56 EUR 
 
 § 2. De in § 1 bepaalde bedragen zijn gekoppeld aan de schommelingen van het 

indexcijfer der consumptieprijzen, overeenkomstig de modaliteiten bepaald bij de wet 
van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in 
de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden 
gekoppeld. Te dien einde worden zij gekoppeld aan de spilindex 138,01. 

 
Art. 6 Gewijzigd bij het K.B. van 24 maart 1994, art. 7, 1°. 
 
 De duur van de diensten der vrijwillige redders wordt als volgt vastgesteld : 
 
 Indien de redder heeft deelgenomen aan al de oefeningen, permanenties en reddin-

gen die plaats gehad hebben tijdens het jaar in de standplaats waarvan hij deel uit-
maakt, wordt het jaar voor zijn geheel gerekend voor het berekenen van zijn pensi-
oen. 

 
 Er zal een maand dienst afgetrokken worden voor twee afwezigheden op de oefe-

ningen of op de permanenties, en per afwezigheid op de reddingen. 
 
Art. 7 Iedere vrijwillige redder, die aan geen oefening, permanentie of redding zal deelge-

nomen hebben in de tijdspanne van zes maand, zal van ambtswege ontslagen wor-
den, ten ware hij ziek geweest is. In dit geval, zal hij gehouden zijn zijne afwezigheid, 
van af het begin, te dekken door een geneeskundig attest. In ieder geval zal de af-
wezigheid wegens ziekte niet meer mogen bedragen dan twaalf maand. Indien op 't 
einde van dit tijdstip, de redder niet bekwaam is zijn functies te hernemen, zal hij van 
ambtswege ontslagen worden. 
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 De door een geneeskundig attest gedekte afwezigheden komen niet tussen in de 
berekening der diensten van vrijwillige redder. 

 
Art. 8 Niet betaalde verloven zullen in uitzonderlijke gevallen kunnen toegestaan worden 

aan de vrijwillige redders die dit zouden aanvragen, door Onze Minister die de red-
dingsdienst in de bevoegdheid van zijn departement heeft. 

 
 Deze verloven zullen in totaal geen jaar mogen te boven gaan, welke er ook de re-

den van zij. 
 
 De duur dezer verloven zal niet tussenkomen in de berekening der diensten van de 

vrijwillige redder. 
 
Art. 10 Iedere pensioenaanvraag wegens leeftijdsgrens zal door de vrijwillige redder ge-

stuurd worden aan Onze Minister, die de reddingsdienst in de bevoegdheid van zijn 
departement heeft. 

 
Art. 11 Het rekest zal aangeven : 
 
 a) de naam, voornamen, ouderdom, woon- en verblijfplaats van de belangheb-

bende; 
 
 b) de postontvangerij waar hij wenst dat zijn pensioen hem betaald wordt. 
 
Art. 12 De op een pensioen recht hebbende zal bij zijn rekest voegen : 
 
 een uittreksel uit zijn geboorteakte ; 
 
 een dienststaat vergezeld van de rechtvaardigende stukken (echt verklaarde af-

schriften der brieven betrekkelijk de aanwerving, de bevordering en de afdanking) ; 
 
 een verklaring betrekkelijk de cumuls. 
 
Art. 14 De laatste twee alinea's van artikel 49 van de wet van 21 juli 1844 zijn niet van toe-

passing op de gepensioneerde vrijwillige redders. 
 
Art. 20 Het koninklijk besluit van 24 januari 1936 ter uitvoering van de wet van 7 maart 

1935, wordt opgeheven. 
 
                                                 
1 De art. 1, 2, 3, 4, 6, 4de lid, 9 en 13 werden opgeheven bij art. 7, 1° van het K.B. van 24 maart 1994, 

met uitwerking op 1 juni 1984. 
2 De art. 15 tot 19 werden opgeheven bij art. 3 van het K.B. van 28 juli 1982, art. 15 met uitwerking op 1 

januari 1975 en de art. 16 tot 19 met uitwerking op 1 augustus 1967. 
3 Met ingang van 1 januari 2002. 
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Koninklijk besluit van 3 maart 1961  
(Staatsblad 6 maart) 
 
houdende instelling bij de krijgsmachtdelen van een administratief intermachtenkorps en een 
technisch intermachtenkorps. 
 

- UITTREKSEL - 
 
 ...... 
 
Art. 4 Onverminderd de artikelen 115 en 116 van de wet van 14 februari 1961 voor eco-

nomische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, wordt het personeel 
van het administratief intermachtenkorps en van het technisch intermachtenkorps op 
het einde van het trimester in de loop van hetwelk de leeftijd van vijfenzestig jaar be-
reikt wordt op rustgeld gesteld. 
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Koninklijk besluit van 2 oktober 1961  
(Staatsblad 13 oktober) 
 
houdende sommige uitvoeringsmaatregelen van de wet van 27 juli 1961, houdende sommige 
maatregelen ten gunste van het beroepspersoneel van de kaders van Afrika. 
 
Gewijzigd bij

 

 : het K.B. van 22 november 1961 (Staatsbl. 14 december) en door het K.B. van 
12 april 1962 (Staatsbl. 27 april). 

 I. Gerechtigden 
 
Art. 1 Dit besluit is van toepassing op de personen bedoeld in artikel 2 van de wet 

van 27 juli 1961 houdende sommige maatregelen ten gunste van het beroeps-
personeel van de kaders van Afrika. 

 
 II. Definitieve neerlegging van het ambt 
 
 Afdeling 1 . Wat de personen betreft anderen dan de hoge overheden die 

het laatst hun ambt in Kongo hebben uitgeoefend. 
 
Art. 2 De personen bedoeld in artikel 1, die zich op 1 augustus 1960 niet in werkelijke 

dienst of in een met de werkelijke dienst gelijkgestelde toestand bevonden, 
worden beschouwd, op die datum, hun ambt definitief te hebben neergelegd. 

 
Art. 3 De personen bedoeld in artikel 1, die zich op 1 augustus 1960 in werkelijke 

dienst of in een met de werkelijke dienst gelijkgestelde toestand buiten het 
grondgebied van Kongo bevonden, worden beschouwd hun ambt definitief te 
hebben neergelegd met ingang van de dag waarop zij in een toestand worden 
geplaatst die geen werkelijke dienst meer omvat of niet met de werkelijke 
dienst is gelijkgesteld. 

 
Art. 4 De bepalingen van de artikelen 2 en 3 zijn niet van toepassing op de personen 

die hun dienst hervatten ten laatste bij het verstrijken van het herstelverlof 
waarop hun laatste normale, verlengde of verkorte dienstperiode hun recht gaf. 

 
Art. 5 De personen bedoeld in artikel 1 die zich op 1 augustus 1960 op het grondge-

bied van Kongo bevonden, worden - wanneer zij ten laatste bij het verstrijken 
van het herstelverlof waarop hun laatste dienstperiode hun recht gaf, hun 
dienst niet hervatten - beschouwd definitief hun ambt te hebben neergelegd op 
de datum waarop dit herstelverlof is aangevangen. 

 
 Dit is eveneens het geval wat de in artikel 1 bedoelde personen betreft die zich 

op 1 augustus 1960 niet op het grondgebied van Kongo bevonden en die hun 
dienst hebben hervat in de in artikel 4 bepaalde voorwaarden. 

 
Art. 6 Gewijzigd bij het K.B. van 12 april 1962, art. 1. 
 
 De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de in artikel 1 bedoel-

de personen wier detachering een einde heeft genomen na 31 juli 1960 en die 
zich in toestanden bevinden overeenstemmend met deze bedoeld in de artn. 2 
tot 5 van dit besluit. 

 
 Afdeling 2. Wat de personen betreft die het laatst hun ambt in Ruanda-

Urundi hebben uitgeoefend. 
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Art. 7 De in artikel 1 bedoelde personen op wie de bepalingen werden toegepast van 
de artikelen 2, 3 en 6 van het koninklijk besluit van 8 december 1960 houdende 
instelling van een vrijwilligersregime op het grondgebied Ruanda-Urundi, wor-
den beschouwd hun ambt definitief te hebben neergelegd met ingang van de 
dag volgend op het verstrijken van de in deze bepalingen voorziene opzegging. 
Diegenen van deze personen waarop de artikelen 4, 5, 9 en 10 van hetzelfde 
besluit van toepassing werden gemaakt, worden beschouwd hun ambt defini-
tief te hebben neergelegd, op de aanvangsdatum van het herstelverlof waarop 
hun laatste dienstperiode hun recht gaf of op 1 augustus 1960, indien dit verlof, 
vóór die datum, een aanvang heeft genomen. 

 
Art. 8 Wat de vaststelling van de datum der definitieve ambtsneerlegging betreft, de 

artikelen 2 en 5, tweede lid, worden van toepassing gemaakt op de in artikel 1 
bedoelde personen die zich op 1 augustus 1960 in een toestand bevonden die 
niet deze was van het herstelverlof die geen werkelijke of ermede gelijkgestel-
de dienst omvatten. 

 
 De artikelen 3 en 5, tweede lid, zijn van toepassing op de in artikel 1 bedoelde 

personen, die zich op 1 augustus 1960, in werkelijke dienst of in een met de 
werkelijke dienst gelijkgestelde toestand bevonden. 

 
Art. 9 Gewijzigd bij het K.B. van 12 april 1962, art. 2. 
 
 De overheidspersonen bedoeld bij het koninklijk besluit van 25 januari 1960 tot 

vaststelling van het statuut van de hogere overheidspersonen van Ruanda-
Urundi, evenals de magistraten worden, wanneer zij ten laatste bij het verstrij-
ken van het herstelverlof waarop hun laatste dienstperiode hun recht gaf, niet 
hun dienst hervatten, beschouwd hun ambt definitief te hebben neergelegd op 
de datum waarop dit herstelverlof een aanvang heeft genomen, of op 1 augus-
tus 1960, indien bedoeld verlof vóór die datum een aanvang heeft genomen. 

 
 Afdeling 3 
 
 Wat de leden betreft van het onderwijzend personeel en van het wetenschap-

pelijk beroepspersoneel, of het erkende gelijkgesteld personeel van de Officiële 
Universiteit van Belgisch-Kongo en van Ruanda-Urundi en van landbouwkun-
dig instituut van Ruanda-Urundi (1). 

 
Art. 9bis Ingelast door het K.B. van 12 april 1962, art. 4. 
 
 De datum van definitieve ambtsneerlegging van de leden van het onderwijzend 

personeel en van het wetenschappelijk beroepspersoneel, gelijkgesteld perso-
neel van de Officiële Universiteit van Belgisch-Kongo en van Ruanda-Urundi, 
wordt bepaald volgens dezelfde regelen als deze voorzien in de artikelen 2 tot 
5 en 8, met dien verstande dat het woord "herstelverlof", dat in bedoelde artike-
len voorkomt, moet vervangen worden door "universitaire vakantie. 

 
 Onverminderd de bepalingen van lid 1, worden de in bedoeld lid vermelde per-

sonen beschouwd hun ambt definitief te hebben neergelegd de dag dat zij op-
houden hun functies werkelijk uit te oefenen wanneer dit ophouden van func-
ties plaats grijpt gedurende het academisch jaar. 

 
 De datum van het ophouden der functies wordt soeverein beoordeeld door de 

Minister van Buitenlandse Handel en Technische Bijstand. 
 



 

© PDOS – september 2007 - 3 - 
Koninklijk besluit van 2 oktober 1961 

 Zal nochtans in overweging genomen worden, de datum waarop de belang-
hebbenden de grenzen van Kongo of van Ruanda-Urundi overschreden heb-
ben om zich, niet voorzien van een opdrachtbevel, buiten deze gebieden te 
begeven, indien het overschrijden van de grens van Kongo of van Ruanda-
Urundi niet meer dan tien dagen later valt dan de datum waarop ze werkelijk 
hebben opgehouden hun functies uit te oefenen. 

 
 In geen geval mag de datum van definitieve ambtsneerlegging vóór 1 augustus 

1960 vallen. 
 
 Voor de toepassing van onderhavig besluit worden de leden van het onderwij-

zend personeel en van het wetenschappelijk beroepspersoneel of het ermede 
gelijkgesteld personeel van het landbouwkundig instituut van Ruanda-Urundi, 
gelijkgesteld met die van de Officiële Universiteit van Belgisch-Kongo en van 
Ruanda-Urundi. 

 
 Afdeling 4. Wat de personen betreft die in actieve dienst worden terugge-

roepen. 
 
Art. 10 Gewijzigd bij het K.B. van 12 april 1962, art. 6. 
 
 In geval van terugroeping in actieve dienst, overeenkomstig artikel 13 van de 

wet van 27 juli 1961, worden de in artikel 1 bedoelde personen geacht hun 
ambt terug te hebben neergelegd op de datum waarop het herstelverlof een 
aanvang heeft genomen, wanneer zij niet terug in dienst treden ten laatste op 
het einde van het herstelverlof waarop hun laatste dienstperiode hun recht gaf. 

 
 Dezelfde regelen zijn van toepassing wat de leden betreft van het onderwijzend 

personeel en het wetenschappelijk beroeps- of ermede gelijkgesteld personeel 
van de Officiële Universiteit van Belgisch-Kongo en van Ruanda-Urundi, met 
dien verstande dat het woord 'herstelverlof", dat in lid 1 voorkomt moet vervan-
gen worden door "universitaire vakanties". 

 
 Zijn insgelijks van toepassing en onverminderd de bepalingen van lid 2 van 

onderhavig artikel, de regelen bedoeld in artikel 9bis, 2e, 3e en 4e lid. 
 
 III. Einde mandaat of loopbaan 
 
Art. 11 Het einde van het mandaat of van de loopbaan van de personen bedoeld in 

artikel 1 wordt vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Handel en Tech-
nische Bijstand of zijn gemachtigde. 

 
 IV. Het verlofgeld 
 
Art. 12 Artikel 3, achtste lid, van de wet van 27 juli 1961 is van ambtswege van toe-

passing op de in artikel 1 bedoelde personen die hun ambt terug opnemen of in 
dienst zijn getreden in een der in artikel 12, § 1, 1°, van voormelde wet bedoel-
de diensten of in een der in 3° van dezelfde paragraaf bedoelde organismen. 

 
 Voor de personen die hun ambt terug hebben opgenomen of aangeworven zijn 

in een dezer diensten of instellingen, tussen 1 augustus 1960 en de datum van 
de bekendmaking van dit besluit, worden de gelden die hun werden uitbetaald 
als verlofwedde en verlofgezinsbijslag beschouwd als voorschotten op het be-
drag van het hun verschuldigde verlofgeld. 
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 V. Koppeling aan de Belgische index 
 
Art. 13 Voor het tijdvak na 30 juni 1960, worden de in artikel 8 van de wet van 27 juli 

1961 bedoelde vergoeding alsmede de wachtvergoeding en de degressieve 
kompensatie- en wederaanpassingsvergoeding, onderscheidenlijk voorzien in 
de artikelen 9, § 1, en 12 van dezelfde wet, gekoppeld aan het indexcijfer 110, 
en veranderen volgens de schommelingen van het indexcijfer van de kleinhan-
delsprijzen overeenkomstig de modaliteiten bepaald bij de wet van 12 april 
1960 tot éénmaking van de verschillende stelsels van koppeling van het index-
cijfer der kleinhandelsprijzen. Dit is eveneens het geval voor de wedden en ge-
zinsbijslagen die betrekking hebben op het overgangsverlof dat bij de artikelen 
3 en 4 van voormelde wet van 27 juli 1961 wordt voorzien. 

 
 VI. De aanvragen 
 
Art. 14 Gewijzigd bij het K.B. van 22 november 1961, art. 1. 
 
 § 1. De aanvragen om de voordelen te genieten, die bepaald zijn in de artike-

len 8, 9, 10 en 11 van de wet van 27 juli 1961, moeten worden ingediend bij 
een ter post aangetekende brief. 

 
 Het model volgens hetwelk de aanvragen moeten worden opgemaakt, wordt 

vastgesteld overeenkomstig de bijlage van dit besluit. 
 
 § 2. De in artikel 28, eerste lid, van de wet van 27 juli 1961 bedoelde aanvra-

gen moeten worden ingediend bij een ter post aangetekende brief, binnen de 
termijn van zes maanden, te rekenen van de dag waarop de loopbaan een ein-
de neemt. Zij worden gericht aan de Minister van Buitenlandse Handel en 
Technische Bijstand. 

 
 VII. Wijze van herberekening der voordelen 
 
Art. 15 Wanneer een der in artikel 1 bedoelde personen in actieve dienst wordt terug-

geroepen overeenkomstig artikel 13 van de wet van 27 juli 1961, worden de in 
uitvoering van deze wet verschuldigde voordelen, bij het verstrijken van de 
dienstherneming, als volgt herberekend : 

 
 1° indien het een persoon betreft bedoeld bij artikel 8 van de wet van 27 juli 

1961 die, bij het verstrijken van de dienstherneming, nog steeds niet vast 
benoemd is, wordt de toelage van kapitaal die het pensioen vervangt en 
waarop hij kan aanspraak maken op de datum waarop zijn loopbaan een 
einde neemt, herberekend met inachtneming van de diensten die hij heeft 
verstrekt sedert hij terug in actieve dienst is gesteld. 

 
 2° indien het een persoon betreft bedoeld bij artikel 8 van de wet van 27 juli 

1961 die bij het verstrijken van zijn dienstherneming kan worden gerang-
schikt bij de personen die in aanmerking komen voor artikel 9 van de wet 
van 27 juli 1961, worden de in dit laatste artikel bepaalde voordelen hem 
toegekend onder de voorwaarden bepaald in artikel 13, § 1, derde lid, van 
dezelfde wet. 

 
 3° indien het een persoon betreft bedoeld bij artikel 9 van de wet van 27 juli 

1961 wiens loopbaan, bij het verstrijken van zijn dienstherneming geen 
vijftien jaren bereikt, is de duur van zijn wachttoestand gelijk aan deze 
van het gedeelte van de loopbaan volbracht vóór de dienstherneming, 



 

© PDOS – september 2007 - 5 - 
Koninklijk besluit van 2 oktober 1961 

samengevoegd met het gedeelte van de loopbaan volbracht na de diens-
therneming. 

 
  Indien de aldus berekende loopbaan recht geeft op een langere wacht-

toestand dan deze waarop de ambtenaar bij het einde van zijn loopbaan 
overeenkomstig artikel 5 van de wet van 27 juli 1961 aanspraak kan ma-
ken, wordt zijn wachttoestand verminderd met de duur die hij reeds wer-
kelijk heeft genoten alvorens terug in actieve dienst te worden geplaatst. 

 
  Het in artikel 9, § 2, van de wet van 27 juli 1961 bepaalde pensioen wordt 

berekend met inachtneming van het gedeelte van de loopbaan dat door 
de betrokkenen werd volbracht vóór de dienstherneming en van het ge-
deelte volbracht na de dienstherneming. 

 
 4° indien het een persoon betreft bedoeld bij artikel 9 van de wet van 27 juli 

1961 die bij het verstrijken van zijn dienstherneming kan worden gerang-
schikt bij de personen die in aanmerking komen voor artikel 10 van die 
wet, bekomt hij het in dit laatste artikel bedoelde pensioen, berekend met 
inachtneming van het gedeelte van de loopbaan volbracht vóór de diens-
therneming en van het gedeelte volbracht na de dienstherneming. 

 
  De in artikel 9 van voormelde wet bepaalde voordelen die hem werkelijk 

werden uitbetaald, blijven hem verworven. 
 
 5° indien het een persoon betreft bedoeld bij artikel 10 van de wet van 27 juli 

1961, wordt zijn pensioen berekend met inachtneming van het gedeelte 
van de loopbaan volbracht vóór de dienstherneming en van het gedeelte 
volbracht na de dienstherneming. 

 
Art. 16 De bij de wet van 27 juli 1961 bepaalde voordelen, herberekend overeenkom-

stig de bepalingen van artikel 15 van dit besluit, worden aan de betrokkenen 
toegekend bij het verstrijken van het statutair verlof dat volgt op de laatste 
dienstperiode die zij hebben volbracht tengevolge van hun wederindienstne-
ming. 

 
 Dit statutair verlof kan op aanvraag van de ambtenaar geheel of gedeeltelijk 

worden vervangen door een verlofgeld gelijk aan het bedrag van de verlofwed-
de en van de verlofgezinsbijslag. De beslissing wordt getroffen door de Minister 
van Buitenlandse Handel en Technische Bijstand of door zijn gemachtigde. 
Wanneer zulks gebeurt dan worden de voordelen bedoeld in het eerste lid toe-
gekend hetzij op de datum waarop de diensten terug worden stopgezet, hetzij 
op de datum waarop het gedeelte van het statutair verlof, dat de betrokkenen 
werkelijk hebben genoten, een einde neemt. 

 
 VIII. De commissie 
 
Art. 17 De in artikel 18 van de wet van 27 juli 1961 bedoelde commissie is samenge-

steld uit : 
 
 1° een voorzitter; 
 
 2° vier werkende leden; 
 
 3° een secretaris. 
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  De voorzitter en de werkende leden worden aangewezen door de Minis-
ter van Buitenlandse handel en Technische Bijstand of zijn gemachtigde. 

 
  De secretaris wordt aangewezen door de voorzitter; 
 
 4° een plaatsvervangend voorzitter, vier plaatsvervangende leden en een 

plaatsvervangend secretaris, aangewezen op dezelfde wijze als de wer-
kende leden. 

 
Art. 18 § 1. De Minister van Buitenlandse Handel en Technische Bijstand of zijn ge-

machtigde geeft kennis aan de commissie van het geval van de personen aan 
wie hij voornemens is de toekenning te weigeren of te onttrekken van de pen-
sioenen en van de kapitaaluitkeringen ter vervanging van het pensioen in toe-
passing van artikel 18 van de wet van 27 juli 1961. Hij verwittigt terzelfdertijd de 
personen, bij een ter post aangetekende brief, dat hun geval aan de commissie 
wordt onderworpen. 

 
 § 2. Vanaf de dag waarop een zaak bij haar aanhangig wordt gemaakt, be-

schikt de commissie over een termijn van twee maanden om advies uit te 
brengen. 

 
 De commissie houdt geldig zitting indien ten minste de helft van haar leden 

aanwezig zijn. 
 
 De adviezen worden uitgebracht bij meerderheid van stemmen van de aanwe-

zige leden. 
 
 Bij staking van stemmen wordt akte genomen van elk uitgebracht advies. 
 
 De voorzitter en de secretaris hebben geen medebeslissende stem. 
 
 De adviezen moeten met redenen worden omkleed. 
 
 De onderzoekscommissie ontbiedt om te verschijnen de personen wier geval 

haar is onderworpen, om te worden gehoord in hun beweringen en middelen. 
 
 Indien de opgeroepen persoon weigert te verschijnen op de aangeduide da-

tum, zet de commissie de zaak voort en doet uitspraak op de stukken. 
 
 De persoon die ontboden wordt om te verschijnen mag zich doen vertegen-

woordigen door of vergezellen van om het even welke mandataris of raadgever 
naar zijn keuze. 

 
 § 3. Binnen de vijftien dagen volgend op de datum waarop het is uitgebracht, 

wordt het advies van de onderzoekscommissie door de voorzitter aan de Minis-
ter van Buitenlandse Handel en Technische Bijstand gezonden. De voorzitter 
zendt op zijn beurt, binnen dezelfde termijn en bij een ter post aangetekende 
brief, het advies van de betrokken persoon. 

 
 IX. Slotbepalingen 
 
Art. 19 Op de datum van de bekendmaking van dit besluit wordt een einde gemaakt 

aan de terbeschikkingstelling, aan de ambtenschorsing bij ordemaatregel of bij 
tuchtmaatregel, van de personen die zich op deze datum in een van bedoelde 
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toestanden bevinden, tenzij de maatregel getroffen werd door de Resident-
Generaal of zijn gemachtigde. 

 
Art. 20 Indien tijdens het herstelverlof waarop hun laatste dienstperiode hun recht gaf 

de procedure tot vaststelling van de lichamelijke ongeschiktheid een aanvang 
heeft genomen ten opzichte van de in artikel 1 bedoelde ambtenaren, vinden 
de beschikkingen van titel II, afdelingen 1 en 2, slechts toepassing inzover de 
aangevangen procedure niet afgesloten wordt door de vaststelling van de li-
chamelijke ongeschiktheid van belanghebbenden. Dit is ook het geval wanneer 
de procedure tot vaststelling van de lichamelijke ongeschiktheid een aanvang 
heeft genomen vóór de bekendmaking van de wet van 27 juli 1961. 

 
Art. 21 De Minister van Buitenlandse Handel en Technische Bijstand of zijn gemach-

tigde zijn bevoegd om bij algemene of bijzondere bepalingen alle maatregelen 
te treffen die aan de echtgenote of de persoon die met de bewaking der kinde-
ren belast is, het voordeel kunnen verzekeren van de gezinsbijslagen die gedu-
rende het overgangsverlof of samen met het wachtgeld verschuldigd zijn. 

 
Art. 22 Dit besluit wordt van kracht op 30 juni 1960, met, uitzondering van artikel 19, 

dat van kracht wordt op de datum van de bekendmaking van dit besluit. 
 
Art. 23 Onze Minister van Buitenlandse Handel en Technische Bijstand is belast met 

de uitvoering van dit besluit. 
 
 
                                                 
1 Titel, gewijzigd bij het K.B. van 12 april 1962, art. 3. 
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Koninklijk besluit van 7 maart 1963  
(Staatsblad 1 mei) 
 
tot vaststelling der diensten erkend van openbaar nut voor de toepassing van de wet van 27 juli 
1962 waarbij sommige waarborgen worden verleend aan Belgische ambtenaren, magistraten 
en militairen die gemachtigd zijn in Congo en in Ruanda-Urundi openbare ambten te aanvaar-
den. 
 
Gewijzigd bij
 

 : het K.B. van 13 december 1971 (Staatsbl. 15 februari 1972). 

Art. 1 Gewijzigd bij het K.B. van 13 december 1971, art. 1. 
 
 Voor de toepassing van artikel 1 van de wet van 27 juli 1962 waarbij sommige waar-

borgen worden verleend aan de Belgische ambtenaren, magistraten en militairen die 
gemachtigd zijn in Congo en in Ruanda-Urundi openbare ambten te aanvaarden, 
worden met in Congo uitgeoefende openbare ambten gelijkgesteld, de bedieningen 
bij de hiernagenoemde instellingen : 

 
 De "Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga"; 
 De "compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur aus Grand Lacs Africains"; 
 De "Compagnie des Chemins de Fer Katanga-Dilolo-Léopoldville"; 
 De "Messageries Automobiles du Sankuru"; 
 De Belgische Naamloze Vennootschap ter Exploitatie van het Luchtverkeer; 
 De "Société des Chemins de Fer Vicinaux du Congo"; 
 De "Société Coloniale d'Electricité"; 
 De "Société des Forces Hydro-Electriques du Bas-Congo"; 
 De "Société des Forces Hydro-Electriques de l'Est du Congo"; 
 De "Société des Forces Hydro-Electriques de Sanga"; 
 De "Société Générale Africaine d'Electricité"; 
 De "Société Générale des Forces Hydro-Electriques du Katanga"; 
 Het "Syndicat pour le Développement de l'Electrification au Kivu et au Ruanda-

Urundi"; 
 Het "Syndicat pour le Développement de l'Electrification au Bas-Congo"; 
 De "Agence Belge de l'Est Africain"; 
 De "Société Belge de transport par air"; 
 De "Conseil Monétaire"; 
 De Centrale Bank van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi; 
 De "Société de Crédit aux classes moyennes et … l'Industrie"; 
 De "Société des Transports en Commun de Léopold-ville"; 
 Het "Office d'Exploitation des Transports coloniaux (Otraco)"; 
 De Openbare Instelling Inga; 
 Het Nationaal Instituut voor de Landbouwstudie in Belgisch-Congo; 
 Het instituut voor het Wetenschappelijk Onderzoek in Midden-Afrika; 
 Het Instituut der Nationale Parken; 
 Het "Office des Cités Africaines"; 
 Het "Office du Café Robusta"; 
 Het "Office des Prduits Agricoles de Stanleyville"; 
 Het "Office des Produits Agricoles du Kivu"; 
 De Spaarkas van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi; 
 De "Air Congo"; 
 Het "Institut National de Sécurité Sociale"; 
 Het Rood-Kruis van Congo; 
 De Instellingen van officieel congreganistisch onderwijs en de Instellingen van vrij 

onderwijs gesubventioneerd door de Schatkist van Congo; 
 De "Regie de distribution d'eau et d'électricité de la République du Congo"; 



 

© PDOS – september 2007 - 2 - 
Koninklijk besluit van 7 maart 1963 

 Het Fonds voor Inlands Welzijn; 
 De Universiteit Lovanium; 
 Het Koningin Elisabeth-Fonds voor Geneeskundige Hulp aan de Inlanders in Congo; 
 De "Fondation Médicale de l'Université de Louvain au Congo"; 
 Het "Centre Médical et Scientifique de l'Université de Bruxelles au Congo"; 
 Het "Fonds Sociale du Kivu"; 
 De "Fondation Médicale de l'Université de Gand au Congo"; 
 De "Fondation Médicale de l'Université de Liège au Congo"; 
 Het "Office Congolais des Postes et Télécommunications". 
 
Art. 2 Voor toepassing van artikel 1 van de wet van 27 juli 1962 waarbij sommige waarbor-

gen worden verleend aan de Belgische ambtenaren, magistraten en militairen die 
gemachtigd zijn in Congo en in Ruanda-Urundi openbare ambten te aanvaarden 
worden met in Ruanda-Urundi uitgeoefend openbare ambten gelijkgesteld, de be-
dieningen bij de hiernagenoemde instellingen : 

 
 De Uitgiftebank van Rwanda en Burundi; 
 De "Régie de Distribution d'Eau et d'Electricité du Rwanda"; 
 De "Régie de Distribution d'Eau et d'Electricité du Burundi"; 
 Het "Office des Cafés du Rwanda et du Burundi"; 
 Het "Institut des Sciences Agronomiques du Rwanda"; 
 Het "Institut des Sciences Agronomiques du Burundi"; 
 Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in Midden-Afrika; 
 Het "Organisme pour la mise en valeur de la région naturelle du Bugerera-Mayaga"; 
 De "Caisse de réserve cotonnière du Rwanda et du Burundi"; 
 Het Fonds voor Inlands Welzijn; 
 Het "Agence des Services Aéronoautiques du Rwanda et du Burundi"; 
 Het "Agence des Télécommunications du Burundi et du Rwanda"; 
 De Spaarkas voor Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi; 
 De Spaarkas van Rwanda en Burundi; 
 De "Caisse des Pensions des travailleurs du Rwanda et du Burundi"; 
 Het Fonds des Invalidités"; 
 Het "Office Douanier du Burundi et du Rwanda"; 
 Het "Office Fiscal du Burundi et du Rwanda"; 
 De "Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Afri-

cains"; 
 De "Société des Transports du lac Kivu"; 
 De "Compagnie des Transports du Katanga"; 
 Air Congo; 
 De Belgische Naamloze Vennootschap ter Exploitatie van het Luchtverkeer; 
 De "Société des Forces Hydro-Electriques de l'est du Congo"; 
 De Instellingen van officieel congreganistisch onderwijs en de Instellingen door de 

Schatkist van Rwanda en Burundi. 
 
Art. 3 De artikels 1 en 2 van dit besluit hebben hun onderscheiden uitwerking op 30 juni 

1960 en 1 juli 1962. 
 
Art. 4 Onze Minister van Buitenlandse Handel en Technische Bijstand is belast met de 

uitvoering van dit besluit. 
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Koninklijk besluit van 23 september 1963  
(Staatsbl. 3 oktober) 
 
houdende toekenning van een speciale toelage aan de burgerlijke hoogleraars en docenten van 
de Koninklijke militaire school. 
 

- UITTREKSEL - (1) 
 
Art. 4 ...... 
 
 De speciale toelage komt niet in aanmerking voor de berekening van de inhouding 

voor pensioen. 
 
 
                                                 
1  De andere bepalingen hebben geen betrekking op de pensioenen. 
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Koninklijk besluit van 5 maart 1964  
(Staatsblad 19 maart) 
 
houdende uitvoering van de wet van 31 juli 1963 (Staatsbl. 22 augustus) betreffende het pensi-
oen der leden van het personeel van de diensten voor school- en beroepsoriëntering en van de 
psycho-medisch-sociale centra, die een weddetoelage van het Rijk ontvangen. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 De termijn voorzien bij artikel 7, § 1, van de wet van 31 juli 1963 (1) betreffende het 

pensioen der leden van het personeel van de diensten voor school- en beroepsori-
ëntering en van de psycho-medische-sociale centra, die een weddetoelage van het 
Rijk ontvangen, wordt vastgesteld : 

 
 1° voor de vrije diensten en centra, op een jaar, te rekenen van 22 augustus 

1963, op welke datum genoemde wet is bekendgemaakt; 
 
 2° voor de provinciale en gemeentelijke diensten en centra, op een jaar, te reke-

nen van de dag dat de koninklijke besluiten ter uitvoering van artikel 8, derde 
lid, van dezelfde wet in werking zijn getreden. 

 
Art. 2 Onze Minister, Adjunct voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
 
                                                 
1  Staatsbl. 22 augustus. 
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Koninklijk besluit van 23 oktober 1964  
(Staatsblad 28 oktober) 
 
houdende sommige uitvoeringsmaatregelen van de wet van 3 april 1964 (1) tot wijziging van de 
wetten van 27 juli 1961 (2) betreffende het personeel in Afrika. 
 
Art. 1 Voor de toepassing van artikel 12, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 21 mei 1964 

(33) tot coördinatie van de wetten betreffende het personeel in Afrika, zijn de in littera 
d, bedoelde instellingen van openbaar nut, die regelmatig door de Staat zijn gesub-
sidieerd : 

 
 - het Instituut voor Tropische Geneeskunde Prins Leopold; 
 
 - de Nationale Arbeidsraad; 
 
 - de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Bedrijfsraden; 
 
 zijn in de littera e, bedoelde instellingen die hun voornaamste inkomsten halen uit 

openbare subsidies : 
 
 - het Nationaal comité voor Beroepsopleiding en Beroepsvolmaking in de Am-

bachten en Neringen (V.Z.W.). 
 
Art. 2 Dit besluit heeft uitwerking op 30 juni 1960. 
 
Art. 3 Onze Minister van Buitenlandse Handel en Technische Bijstand is belast met de 

uitvoering van dit besluit. 
 
 
                                                 
1  Staatsblad van 28 april. 
2  Staatsblad van 31 juli. 
3  Staatsblad van 26 mei. 
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Koninklijk besluit van 25 november 1964  
(Staatsblad 11 december) 
 
houdende sommige uitvoeringsmaatregelen van de wetten betreffende het personeel in Afrika 
gecoördineerd bij koninklijk besluit van 21 mei 1964 (1). 
 
Art. 1 De leden van het beroepspersoneel, bedoeld in artikel 27, § 2, lid 1, van de wetten 

betreffende het personeel in Afrika gecoördineerd bij koninklijk besluit van 21 mei 
1964, worden beschouwd hun ambt definitief neer te leggen op de datum waarop de 
periode tijdens welke zij ter beschikking blijven een einde neemt, voor zover zij geen 
dienst hernemen ten laatste op deze datum. 

 
 Indien belanghebbenden bij toepassing van de reglementering die op hen toepasse-

lijk is niet genieten van een periode tijdens welke zij ter beschikking blijven, worden 
zij beschouwd hun ambt definitief neer te leggen op de datum waarop hun laatste 
dienstperiode een einde nam. 

 
Art. 2 De beschikkingen van artikel 1 zijn eveneens toepasselijk : 
 
 1° op de aanvullingsambtenaren bedoeld in artikel 33, 7° van de wetten betreffen-

de het personeel in Afrika; 
 
 2° op de leden van het bestuurspersoneel, het meesters-, en gespecialiseerd per-

soneel onder statuut van de Officiële Universiteit van Belgisch-Kongo en Ru-
anda-Urundi en op de leden van het erkende lekenpersoneel van het vrij on-
derwijs in Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi, die sommige benoemingsvoor-
waarden vervullen, welke voor de toelating in het kader der officiële scholen 
zijn bepaald, bedoeld in artikel 42, § 4, lid 1, van genoemde wetten; 

 
 3° op de leden van het niet permanent wetenschappelijk personeel onder statuut 

van de Officiële Universiteit van Belgisch-Kongo en van Ruanda-Urundi be-
doeld in artikel 43, § 1, lid 1, van genoemde wetten. 

 
Art. 3 De aanvragen bedoeld in artikel 30, lid 1, van de wetten betreffende het personeel in 

Afrika moeten worden ingediend bij een ter post aangetekende brief binnen de ter-
mijn van één jaar te rekenen van de dag van bekendmaking van dit besluit. Zij wor-
den gericht aan de Minister van Buitenlandse Handel en Technische Bijstand. 

 
Art. 4 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 april 1964, met uitzondering van arti-

kel 3 dat van kracht wordt op de datum van bekendmaking van dit besluit. 
 
Art. 5 Onze Minister van Buitenlandse Handel en Technische Bijstand is belast met de 

uitvoering van dit besluit. 
 
 
                                                 
1  Staatsblad van 26 mei. 
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Koninklijk besluit van 29 april 1965  
(Staatsblad 19 mei) 
 
betreffende de valorisatie van de voordelen in natura toegekend aan de conciërges van de fe-
derale overheidsdiensten, van de programmatorische federale overheidsdiensten en van de 
diensten die ervan afhangen. (1) 
 
Gewijzigd bij

 

 : de K.B.’s van 28 februari 1979 (Staatsbl. 27 maart), 5 september 2002 (Staats-
bl. 26 september – eerste uitgave) en 3 december 2006 (Staatsbl. 13 december).  

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Gewijzigd bij het K.B. van 5 september 2002, art. 159. 
 
 Voor de berekening van het rust- en overlevingspensioen wordt de tegenwaarde van 

de door huisbewaarders van de federale overheidsdiensten en de federale pro-
grammatorische overheidsdiensten en van de diensten die ervan afhangen genoten 
voordelen in natura, zoals die bepaald zijn in artikel 5 van het besluit van de Regent 
van 30 november 1950 betreffende de huisvesting van sommige categorieën van het 
door de Staat bezoldigd personeel, vastgesteld op 12,5 t.h. van het gemiddelde tus-
sen het minimum- en het maximumbedrag van weddeschaal DA1 verbonden aan de 
graad van administratief medewerker. 

 
Art. 2 Gewijzigd bij de K.B.’s van 28 februari 1979, art. 1 (2) en 3 december 2006, art. 1(3). 
 
 De Staat neemt te zijnen laste de afhoudingen of bijdragen, welke door de belang-

hebbenden uit hoofde van hun functie van conciërge verschuldigd zijn, hetzij aan de 
Pensioendienst voor de overheidssector, hetzij aan de Rijksdienst voor maatschap-
pelijke zekerheid. 

 
 Voor de berekening van die afhoudingen of bijdragen volgt het bedrag van de in arti-

kel 1 vermelde tegenwaarde de schommelingen van het algemeen indexcijfer van de 
kleinhandelsprijzen van het Rijk, overeenkomstig de regelen bepaald in de wet van 1 
maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de 
overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden 
gekoppeld. 

 
Art. 3 (4) … 
 
Art. 3bis Ingevoegd bij K.B. van 28 februari 1979, art. 2 (5). 
 
 Bij overgangsmaatregel blijft de voor de toepassing van artikel 1 in aanmerking te 

nemen weddeschaal, voor de conciërges die ten laatste op 31 december 1975 in 
dienst waren, die welke aan de graad van bode-kamerbewaarder verbonden was 
vóór 1 januari 1976. 

 
Art. 4 Dit besluit treedt in werking de eerste van de maand die volgt op de dag waarop het 

in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. 
 
                                                 
1 Titel gewijzigd bij artikel 158 van het K.B. van 5 september 2002 (B.S. 26 september – eerste uitgave). 
2 Met uitwerking op de data vastgesteld bij artikel 6 van de wet van 1 maart 1977. 
3 Met uitwerking op 1 januari 2006. 
4 Artikel 3 bevat een reeks opheffingsmaatregelen. 
5 Met uitwerking op 1 januari 1976. 
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Koninklijk besluit van 27 september 1966  
(Staatsblad 12 oktober) 
 
betreffende de uitvoering van de wet van 4 juli 1966 tot opschorting van de toepassing van de 
vermindering van 7 % voorgeschreven bij artikel 116, § 2, van de wet van 14 februari 1961 
(Staatsbl. 15 februari) voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 De toepassing van de vermindering van 7 %, voorgeschreven bij artikel 116, § 2, van 

de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale  vooruitgang en fi-
nancieel herstel, wordt, van 1 juli 1966 af, opgeschort. 
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Koninklijk besluit van 5 april 1967  
(Staatsblad 7 juni) 
 
houdende sommige maatregelen tot uitvoering van artikel 13, § 2, van de op 21 mei 1964 ge-
coördineerde wetten betreffende het personeel in Afrika (Staatsbl. 26 mei). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Dit besluit is van toepassing op de leden van het personeel bedoeld in artikel 13, § 2, 

van de wetten betreffende het personeel in Afrika, gecoördineerd op 21 mei 1964 (1), 
die door de Minister, tot wiens bevoegdheid de technische bijstand behoort, gelast 
worden bijzondere opdrachten in ontwikkelingslanden te vervullen voor rekening van 
internationale instellingen. 

 
Art. 2 Tijdens die opdrachten wordt de administratieve toestand van de betrokkenen gere-

geld door het bepaalde in artikel 13, § 1, tweede en derde lid, van evengenoemde 
wetten. 

 
Art. 3 Tijdens diezelfde opdrachten genieten  de betrokkenen geen enkele bezoldiging, 

toelage noch vergoeding ten bezware van de Belgische Schatkist; de tijd doorge-
bracht in bijzondere opdracht geeft geen recht op enig verlof. 

 
 Door de Belgische Schatkist worden echter gedragen de bijdrage voor het samen-

stellen van de weduwenrente benevens de persoonlijke en werkgeversbijdragen in-
zake verzekering tegen ongevallenrisico's buiten de dienst, voorzien door de wette-
lijke bepalingen houdende statuut van de Verzekeringskas voor Belgisch-Kongo en 
Rwanda en Burundi, zoals in voege op 30 juni 1960. 

 
Art. 4 Bij het beëindigen van die opdrachten wordt de toestand van de betrokkenen vast-

gesteld overeenkomstig artikel 13, § 1, vierde tot zesde lid, van evengenoemde wet-
ten. 

 
Art. 5 Dit besluit treedt in werking op de datum dat het in het Belgisch Staatsblad afgekon-

digd wordt. 
 
Art. 6 Onze Minister van Buitenlandse Zaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
 
                                                 
1 Staatsblad van 26 mei. 
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Koninklijk besluit nr. 25 van 29 juni 1967  
(Staatsblad 30 juni) 
 
betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige overheidsdiensten. 
 

- UITTREKSEL - (1) 
 
Art. 6 Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 3 (2), blijven de gebezigde perso-

neelsleden onderworpen aan de geldelijke en statutaire voorschriften alsmede aan 
de pensioenregeling welke in hun bestuur of instelling van oorsprong op hen toepas-
sing vinden. 

 
 Voor de vaststelling van hun pensioen worden zij geacht bezoldigd te zijn geweest 

door hun bestuur of instelling van oorsprong en daar hun diensten te hebben ver-
richt. 

 
 
                                                 
1  De andere bepalingen hebben geen betrekking op de pensioenen. 
2  Art. 3. De voorwaarden, nadere regelen en gevolgen van de beziging worden door Ons bepaald op 

het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers. 
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Koninklijk besluit nr. 26 van 29 juni 1967  
(Staatsblad 30 juni) 
 
betreffende de mobiliteit der leden van de krijgsmacht. 
 

- UITTREKSEL - (1) 
 
Art. 5 § 1. Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 2, (2) behouden de gebezigde 

leden van de krijgsmacht hun hoedanigheid van lid van de krijgsmacht, in actieve 
dienst. 

 
 Voor de vaststelling van hun pensioen worden zij geacht bezoldigd te zijn geweest 

door de krijgsmacht en daar hun diensten te hebben verricht. 
 
 § 2. Zij kunnen op hun aanvraag in hun beziging gehandhaafd blijven boven de nor-

male leeftijd van hun oppensioenstelling en ten hoogste tot zij de leeftijd van 65 jaar 
hebben bereikt. 

 
 
                                                 
1 De andere bepalingen hebben geen betrekking op de pensioenen.  
2  Art. 2. De voorwaarden, nadere regelen en de gevolgen van de beziging der leden van de krijgs-

macht worden door Ons bepaald op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers. 
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Koninklijk besluit nr. 33 van 20 juli 1967  
(Staatsblad 29 juli) 
 
tot vaststelling van het statuut van sommige ambtenaren van de openbare diensten die met een 
internationale opdracht worden belast (1). 
 
Gewijzigd bij  : de wetten van 3 juni 1971 (Staatsbl. 28 juli), 15 mei 1984 (Staatsbl. 22 mei), 
21 mei 1991 (Staatsbl. 20 juni) en 22 juli 1993 (Staatsbl. 14 augustus). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen 
 
Art. 1 Dit hoofdstuk is van toepassing : 
 
 1° op de vaste ambtenaren van de rijksbesturen; 
 
 2° op de vaste personeelsleden van de instellingen bedoeld in artikel 7 van 

het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935 tot vaststelling van het 
statuut der pensioenen van het personeel der zelfstandige openbare in-
stellingen en der regieën ingesteld door de Staat, gewijzigd door artikel 
14, § 1, van de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het 
personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun 
rechthebbenden; 

 
 3° op de vaste personeelsleden van de instellingen welke de Koning aan-

wijst bij toepassing van artikel 1 van voormelde wet van 28 april 1958. 
 
Art. 2 Voor de toepassing van dit hoofdstuk moet onder internationale opdracht wor-

den verstaan : 
 
 1° de uitoefening van ambten, buiten het Rijk, of wel ter vervulling van een 

opdracht toevertrouwd door de Belgische regering of een Belgisch open-
baar bestuur, of wel ter vervulling van een opdracht aangeboden door 
een buitenlandse regering of door een buitenlands openbaar bestuur; 

 
 2° de uitoefening van ambten, in het Rijk of elders, ter vervulling van een 

opdracht aangeboden door een internationale instelling; 
 
 3° de uitoefening van ambten in een ontwikkelingsland. 
 
 Van deze toepassing zijn evenwel uitgesloten de uitoefening van ambten hetzij 

in Congo, Rwanda of Burundi, hetzij in het raam van de technische samenwer-
king in de ontwikkelingslanden zoals die bedoeld zijn in artikel 1 van de wet 
van 27 juli 1962, waarbij sommige  waarborgen worden verleend aan de Belgi-
sche ambtenaren, magistraten en militairen die gemachtigd zijn in Congo en in 
Ruanda-Urundi openbare ambten te aanvaarden. 

 
Art. 3 Gewijzigd bij de wet van 3 juni 1971, art. 11. 
 
 De in artikel 1 bedoelde ambtenaren verkrijgen de vrijstellingen van dienst die 

nodig zijn voor het vervullen van hun opdracht wanneer zij, met de toestem-
ming van de overheid waaronder zij ressorteren, een internationale opdracht 
uitvoeren. 
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 Die vrijstellingen worden verleend voor een duur van ten hoogste twee jaar. Zij 
kunnen vernieuwd worden. 

 
Art. 4 Vervangen door de wet van 3 juni 1971, art. 1 en gewijzigd bij de wet van 22 

juli 1993, art. 35. 
 
 Voor de berekening van de anciënniteit en de bevordering tot een hogere wed-

de alsmede voor de toekenning en de berekening van het rustpensioen worden 
de perioden tijdens welke de opdracht waarvan sprake in artikel 2, 1° en 2°, 
wordt vervuld, in aanmerking genomen : 

 
 1° voor de duur van de opdracht welke door de eerste vrijstelling van dienst 

is gedekt; 
 
 2° voor de duur van de opdracht welke door latere vrijstelling van dienst ge-

dekt is wanneer het algemeen belang van die opdracht uitdrukkelijk er-
kend is overeenkomstig de voorwaarden en volgens de regelen welke de 
Koning stelt op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid de 
Ambtenarenzaken behoren. 

 
Art. 5 Gewijzigd bij de wet van 3 juni 1971, art. 2 
 
 Voor de berekening van de anciënniteit en de bevordering tot een hogere wed-

de alsmede voor de toekenning en de berekening van het rustpensioen worden 
de perioden tijdens welke de opdracht wordt vervuld waarvan sprake in artikel 
2, 3°, en waarvoor behoorlijk machtiging werd verleend, voor hun geheel in 
aanmerking genomen. 

 
 De bevorderingen tot een hogere wedde en de bevorderingen in graad worden 

aan de betrokken ambtenaar toegekend op het tijdstip waarop hij die zou ver-
kregen hebben ware hij werkelijk in dienst van zijn bestuur van oorsprong ge-
bleven. 

 
Art. 5bis Ingevoegd bij de wet van 3 juni 1971, art. 3. 
 
 In afwijking van de artikelen 4 en 5, worden de perioden tijdens welke de op-

dracht wordt vervuld, die na de periode komen welke door een eerste dienst-
vrijstelling is gedekt, niet meer in aanmerking genomen voor de berekening van 
de anciënniteit en de bevordering tot een hogere wedde, alsmede voor de toe-
kenning en de berekening van het rustpensioen, van de eerste dag af van de 
maand die volgt op die waarin het personeelslid een dienstanciënniteit heeft 
bereikt die volstaat om aanspraak te kunnen maken op het bekomen van een 
onmiddellijk ingaand dan wel uitgesteld pensioen ten laste van de buitenlandse 
regering, van het buitenlandse openbare bestuur of van de internationale in-
stelling ten behoeve waarvan de opdracht werd vervuld. 

 
Art. 5ter Ingevoegd bij de wet van 3 juni 1971, art. 4. 
 
 Het personeelslid mag zijn rechten op het rustpensioen doen gelden uit hoofde 

van de gebrekkigheden die hij heeft opgelopen tijdens het gedeelte van zijn 
opdracht gedurende hetwelk hij de voordelen ingesteld bij de artikelen 4 en 5 
niet meer genoot. 

 
Art. 6 Vervangen door de wet van 3 juni 1971, art. 5. 
 



 

© PDOS – mei 2006 - 3 - 
Koninklijk besluit nr. 33 van 20 juli 1967 

 Indien in de periode die in aanmerking komt voor de vaststelling van het ge-
middelde inkomen op grond waarvan het rustpensioen wordt berekend, krach-
tens dit hoofdstuk meetellende perioden voorkomen tijdens welke de opdracht 
wordt vervuld, wordt dit inkomen wat betreft dergelijke perioden na 1 december 
1967 berekend met inachtneming van de wedde die de betrokkene zou hebben 
genoten, ware hij in dienst gebleven. 

 
Art. 6bis Ingevoegd bij de wet van 3 juni 1971, art. 6 en opgeheven bij de wet van 

15 mei 1984, art. 26, 39° (vanaf 1 juni 1984). 
 
Art. 6ter Ingevoegd bij de wet van 3 juni 1971, art. 7. (2). 
 
 § 1. De bijdragen die voortkomen uit verbintenissen aangegaan met het oog op 

het valideren van  vóór de datum van de inwerkingtreding van dit artikel be-
gonnen perioden tijdens welke de opdracht wordt vervuld, worden met ingang 
van deze datum vastgesteld op grond van de fictieve wedden bepaald in artikel 
6bis, eerste lid dan wel tweede lid naar gelang van het geval. 

 
 Bovendien kunnen degenen die deze verbintenissen hebben aangegaan bin-

nen de zes maanden na de datum van de inwerkingtreding van dit artikel vra-
gen dat de bijdragen die zij gestort hebben voor de perioden tussen 1 decem-
ber 1967 en de voornoemde datum tijdens welke de opdracht wordt vervuld, 
zouden worden herzien op grond van dezelfde fictieve wedden indien zij op 
minder hoge wedden hebben bijgedragen. Indien zij van deze mogelijkheid 
geen gebruik maken, wordt de betrokken periode verminderd proportioneel aan 
de verhouding tussen de wedden waarop zij hebben bijgedragen en de ge-
noemde fictieve wedden. 

 
 § 2. Degenen die op de datum van de inwerkingtreding van dit artikel een in-

ternationale opdracht vervullen welke vroeger is begonnen, en die niet zijn blij-
ven bijdragen voor het Fonds voor overlevingspensioenen, mogen binnen zes 
maanden na deze datum de verbintenis aangaan bij te dragen voor dat Fonds 
te rekenen van dezelfde datum op grond van de wedden bedoeld in artikel 
6bis, eerste lid dan wel tweede lid, naar gelang van het geval. 

 
 § 3. Indien degenen wier opdracht is geëindigd tussen 1 december 1967 en de 

datum van de inwerkingtreding van dit artikel hebben bijgedragen voor het 
Fonds voor overlevingspensioenen gedurende de periode begrepen tussen die 
data, op grondslag van lagere wedden dan die bedoeld in artikel 6bis, eerste 
en tweede lid, wordt voor de betrokken periode de in § 1 voorgeschreven tijds-
vermindering toegepast. 

 
Art. 7 Gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, art. 35. 
 
 De administratieve toestand van de personeelsleden bedoeld in  artikel 1, 2° en 

3°, die een internationale opdracht vervullen, wordt voor het overige door de 
Koning geregeld op de voordracht van de bevoegde Minister en met instem-
ming van de Minister tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken behoren. 

 
Art. 8 Vervangen door de wet van 3 juni 1971, art. 8. 
 
 § 1. Degenen die één der in artikel 1 bedoelde hoedanigheden hebben en in 

die hoedanigheid in de zin van dit besluit op de datum waarop dit in werking 
treedt, een internationale opdracht vervullen, kunnen  voor de toekenning en 
de berekening van hun rustpensioen doen meetellen voor de eerste der in arti-
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kel 3 bedoelde vrijstellingen van dienst liggende perioden tijdens welke de op-
dracht werd vervuld en zij in een administratieve stand werden geplaatst die 
het niet mogelijk maakte deze perioden in de pensioenberekening op te ne-
men. 

 
 Dit geldt eveneens indien de opdracht is geëindigd of indien de betrokkenen 

werden gepensioneerd tussen de datum van de inwerkingtreding van dit besluit 
en die waarop zij de eerste der dienstvrijstellingen bedoeld in artikel 3 kunnen 
bekomen. 

 
 § 2. Degenen die één der in artikel 1 bedoelde hoedanigheden hebben en in 

die hoedanigheid in de zin van dit besluit een internationale opdracht hebben 
vervuld, die is geëindigd vóór de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, 
kunnen voor de toekenning en de berekening van hun rustpensioen doen mee-
tellen de periode tijdens welke de opdracht wordt vervuld en zij in een admini-
stratieve stand werden geplaatst die het niet mogelijk maakte deze periode in 
de pensioenberekening op te nemen. 

 
 § 3. Degenen die op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit of vroe-

ger waren gepensioneerd en in één der hoedanigheden bedoeld in artikel 1, in 
de zin van dit besluit een internationale opdracht hebben vervuld, kunnen vra-
gen dat hun rustpensioen zou worden herzien met inachtneming van voor de 
berekening van dit pensioen niet in aanmerking genomen perioden tijdens wel-
ke de opdracht werd vervuld. 

 
Art. 9 Vervangen door de wet van 3 juni 1971, art. 9. 
 
 § 1.Indien het personeelslid een anciënniteitspensioen geniet of komt te genie-

ten ten laste van de buitenlandse regering, van het buitenlandse openbare be-
stuur of van de internationale instelling waarbij hij zijn opdracht heeft vervuld 
mogen in afwijking van de artikelen 4, 5 en 8 de in deze artikelen bedoelde en 
voor de vaststelling van dit anciënniteitspensioen in aanmerking genomen pe-
rioden gedurende welke de opdracht werd vervuld, niet in de berekening van 
zijn rustpensioen worden opgenomen. 

 
 In voorkomend geval wordt het rustpensioen van het personeelslid herzien van 

de datum af waarop het genoemde anciënniteitspensioen is ingegaan. 
 
 § 2. Indien een personeelslid een invaliditeitspensioen geniet of komt te genie-

ten ten laste van de buitenlandse regering, van het buitenlandse openbare be-
stuur of van de internationale instelling waarbij hij zijn opdracht heeft vervuld 
mogen, in afwijking van de artikelen 4, 5 en 8 de bij deze artikelen bedoelde 
perioden tijdens welke de opdracht wordt vervuld, niet worden meegeteld voor 
de berekening van zijn rustpensioen zolang dit invaliditeitspensioen hem wordt 
uitbetaald. 

 
 In voorkomend geval wordt het rustpensioen van het personeelslid herzien van 

de datum af waarop het genoemde invaliditeitspensioen is ingegaan. 
 
 § 3. Wanneer dit artikel wordt toegepast, wordt het gemiddelde inkomen dat tot 

grondslag dient voor de berekening of de herziening van het rustpensioen, 
vastgesteld op de bij artikel 6 voorgeschreven wijze zonder dat rekening wordt 
gehouden met de beperkingen die voortvloeien uit de toepassing van de §§ 1 
en 2 van het onderhavig artikel. 
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 HOOFDSTUK II. Bijzondere en slotbepalingen 
 
Art. 10 Gewijzigd bij de wetten van 3 juni 1971, art. 10 en 21 mei 1991, art. 67, 14°. 
 
 De artikelen 5, 6, 6bis, 6ter, 8 en 9 van dit besluit zijn van toepassing op de in 

artikel 1 bedoelde personen die het voordeel genieten van de wet van 27 juli 
1962 waarbij sommige waarborgen worden verleend aan de Belgische ambte-
naren, magistraten en militairen die gemachtigd zijn in Congo en in Ruanda-
Urundi openbare ambten te aanvaarden, voor de perioden tijdens welke zij een 
der ambten uitoefenen welke bij die wet zijn bedoeld. 

 
Art. 11 Dit besluit doet geen afbreuk aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 

21 mei 1964 tot coördinatie van de wetten betreffende het personeel in Afrika. 
 
Art. 12 Dit besluit treedt in werking de eerste van de maand die volgt op de dag waar-

op het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 
 
 Artikel 10 heeft evenwel uitwerking : 
 
 1° op 30 juni 1960 wat Congo betreft; 
 
 2° op 1 juli 1962 wat Rwanda en Burundi betreft; 
 
 3° op 1 september 1963 wat betreft de ontwikkelingslanden in het raam van 

de technische samenwerking zoals die omschreven is in artikel 1, vijfde 
lid, van de wet van 27 juli 1962 waarbij sommige waarborgen worden ver-
leend aan Belgische ambtenaren, magistraten en militairen die gemach-
tigd zijn in Congo en in Ruanda-Urundi openbare ambten te aanvaarden. 

 
Art. 13 Onze Ministers zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit be-

sluit. 
 
 
                                                 
1  De administratieve toestand van de Rijksambtenaren belast met een internationale opdracht wordt 

geregeld bij K.B. van 13 november 1967. 
2  Met uitwerking op 1 augustus 1971. 
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Koninklijk besluit van 13 november 1967  
(Staatsblad 17 november) 
 
houdende de uitvoeringsmaatregelen betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige 
overheidsdiensten en van de leden van de krijgsmacht. 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 3 oktober 1972 (Staatsbl. 24 oktober, erratum Staatsbl. 26 oktober) 
en de wet van 22 juli 1993 (Staatsbl. 14 augustus). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, art. 35. 
 
 § 1. Vallen onder de mobiliteitsregeling bepaald bij het koninklijk besluit nr. 25 van 

29 juni 1967 betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige overheids-
diensten en bij dit besluit : 

 
 1° de rijksambtenaren onderworpen aan het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 

houdende het statuut van het rijkspersoneel; 
 
 2° de stagiairs onderworpen aan voormeld koninklijk besluit van 2 oktober 1937, 

uitsluitend wat betreft de bepalingen van toepassing op de ambtenaren die 
ambtshalve kunnen gebezigd worden; 

 
 3° de leden van het personeel van de rijksbesturen die onderworpen zijn aan het 

besluit van de Regent van 30 april 1947 houdende vaststelling van het statuut 
van het tijdelijk personeel of aan het besluit van de Regent van 10 april 1948 
houdende statuut van het tijdelijk werkliedenpersoneel, voor zover zij hun 
hoedanigheid uiterlijk op 30 juni 1967 hebben verkregen en deze, zonder on-
derbreking hebben behouden tot op het tijdstip waarop dit besluit op hen wordt 
toegepast; 

 
 4° de personeelsleden van de door Ons aangewezen instellingen van openbaar 

nut al dan niet onderworpen aan de wet van 16 maart 1954, in zover deze per-
soneelsleden een hoedanigheid bezitten welke gelijkaardig is aan die van de 
onder 1° bedoelde ambtenaren; 

 
 5° de personeelsleden van dezelfde instellingen van openbaar nut wier hoedanig-

heid gelijkaardig is aan die van de onder 2°, vermelde stagiairs, uitsluitend in 
zover de bepalingen van dit besluit op gezegde stagiairs toepasselijk zijn; 

 
 6° de personeelsleden van dezelfde instellingen van openbaar nut wier hoedanig-

heid gelijkaardig is aan die van de onder 3° vermelde personeelsleden, die de-
ze hoedanigheid uiterlijk op 30 juni 1967 hebben verkregen en deze behouden 
hebben tot op het tijdstip waarop dit besluit op hen wordt toegepast. 

 
 § 2. Vallen onder de mobiliteitsregeling bepaald bij het koninklijk besluit nr. 26 van 

29 juni 1967 betreffende de mobiliteit der leden van de krijgsmacht en bij dit besluit, 
diegene van die leden welke, op de dag van het inwerkingtreden van dit besluit, een 
van de hierna vermelde hoedanigheden bezitten : 

 
 1° beroepsofficier; 
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 2° aanvullingsofficier die gemachtigd is om in dienst te blijven tot de leeftijdsgrens 
welke voor de beroepsofficieren van zijn graad is vastgesteld; 

 
 3° beroepsonderofficier; 
 
 4° aanvullingsonderofficier; 
 
 5° militair die dienst verricht op grond van een wederdienstneming door de mili-

tiewetten vastgesteld en die gemachtigd is om in dienst te blijven tot de leef-
tijdsgrens welke voor de categorie waartoe hij behoort is vastgesteld. 

 
 § 3. Gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, art. 35. 
 
 De bepalingen van dit besluit kunnen door Ons, geheel of gedeeltelijk op voorstel 

van de betrokken minister en met instemming van de minister tot wiens bevoegdheid 
de Ambtenarenzaken behoren, worden uitgebreid : 

 
 1° tot andere categorieën van personeelsleden van de rijksbesturen voor zover zij 

hun hoedanigheid uiterlijk op 30 juni 1967 hebben verkregen en deze hebben 
behouden tot op het tijdstip waarop de mobiliteitsregeling op hen wordt toege-
past; 

 
 2° tot andere categorieën van personeelsleden van de door Ons aangewezen 

instellingen van openbaar nut, al dan niet onderworpen aan de wet van 16 
maart 1954 voor zover die personeelsleden vallen onder een regeling met vol-
ledige en ononderbroken prestaties, zij hun hoedanigheid uiterlijk op 30 juni 
1967 hebben verkregen en die hoedanigheid hebben behouden tot op het tijd-
stip waarop de mobiliteitsregeling op hen wordt toegepast. 

 
 HOOFDSTUK II. Vrijwillige mobiliteit 
 
 HOOFDSTUK III. Mobiliteit van ambtswege 
 
 HOOFDSTUK IV. Administratieve toestand van de gebezigde personeelsleden 
 
Art. 39 Het in artikel 1 bedoelde personeelslid kan, op zijn verzoek zodra hij ten minste ge-

durende één jaar gebezigd werd in een functie welke gelijkwaardig wordt geacht met 
die van zijn graad, naar de vacante betrekking welke met die functie overeenstemt 
worden overgeplaatst. 

 
 Voor het in artikel 1, § 1, bedoelde personeelslid is die overplaatsing slechts toegela-

ten indien de betrekking waarvan sprake, ongeacht het bestuur of de dienst waar zij 
voorkomt, met de hoedanigheid van de betrokkene overeenstemt. 

 
Art. 40 Het bij toepassing van artikel 39 overgeplaatste personeelslid verliest zijn hoedanig-

heid van herkomst en is niet meer onderworpen aan de statutaire en geldelijke bepa-
lingen noch aan de pensioenregeling die op hem van toepassing waren. 

 
 Onverminderd artikel 39, tweede lid, wordt het personeelslid benoemd tot de graad 

van de betrekking waarin hij is overgeplaatst. 
 
 HOOFDSTUK V. Slotbepalingen 
 
Art. 46 Dit besluit treedt op 2 december 1967 in werking. 
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Koninklijk besluit van 21 december 1967  
(Staatsblad 16 januari 1968) 
 
tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers. 
 
Gewijzigd bij : o.a. de K.B.'s van 30 maart 1981 (Staatsbl. 11 april), 29 april 1981 (Staatsbl. 
8 mei), 11 februari 1982 (Staatsbl. 23 februari), 15 juni 1983 (Staatsbl. 28 juni), 20 september 
1984 (Staatsbl. 6 oktober), 22 december 1986 (Staatsbl. 30 december), 31 januari 1990 
(Staatsbl. 22 februari), 19 maart 1990 (Staatsbl. 24 april), 4 december 1990 (Staatsbl. 
20 december), 19 augustus 1991 (Staatsbl. 4 oktober) en 30 oktober 1992 (Staatsbl. 
27 november). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK X. Betalingsvoorwaarden 
 
Art. 64 Vervangen door het K.B. van 29 april 1981, art. 5, gewijzigd bij de K.B.'s van 

11 februari 1982, art. 1, 20 september 1984, art. 33, 22 december 1986, art. 1, 
31 januari 1990, art. 1, 19 maart 1990, art. 1, 4 december 1990, art. 30, 1° en 
2°, 19 augustus 1991, art. 1 en vervangen door het K.B. van 30 oktober 1992, 
art. 1 (1)(2). 

 
 § 1. Voor de toepassing van de artikelen 10 en 25 van het koninklijk besluit nr. 

50 en 3 van de wet van 20 juli 1990 dient onder beroepsarbeid te worden ver-
staan iedere bezigheid die, naar gelang van het geval, een in artikel 23, § 1, 1°, 
2° of 4° of in artikel 228, § 2, 3° of 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrach-
tigd bij wet van 12 juni 1992 beoogd inkomen kan opleveren, zelfs indien ze 
door een tussenpersoon wordt uitgeoefend, en iedere gelijkaardige bezigheid 
uitgeoefend in een vreemd land of in dienst van een internationale of suprana-
tionale organisatie.  

 
 § 2. A. De pensioengerechtigde mag, mits voorafgaande verklaring en onder 

de in deze paragraaf bepaalde voorwaarden : 
 
 1° een beroepsbezigheid uitoefenen die onder toepassing valt van de wet-

geving op de arbeidsovereenkomsten, of van een soortgelijk wettelijk of 
reglementair statuut, voor zover het bruto beroepsinkomen per kalender-
jaar F 276 586 niet overschrijdt; 

 
 2° een beroepsbezigheid als zelfstandige of als helper uitoefenen die de 

onderwerping aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende 
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen tot gevolg heeft, of die 
wordt uitgeoefend in de hoedanigheid van echtgenoot-helper of van echt-
genote-helpster, voor zover het beroepsinkomen uit deze bezigheid per 
kalenderjaar F 221 268 niet overschrijdt. 

 
  Onder beroepsinkomen van de in het voorgaande lid beoogde activiteiten 

dient te worden verstaan het bruto beroepsinkomen, verminderd met de 
beroepsuitgaven  of -lasten en, desgevallend, met de beroepsverliezen, 
dat weerhouden werd door het bestuur der directe belastingen voor de 
vaststelling van de aanslag betreffende het betrokken jaar. Indien de be-
zigheid als helper door de echtgenoot of door de echtgenote wordt uitge-
oefend, dient het deel van het inkomen van de echtgenoot-uitbater in 
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aanmerking genomen te worden dat aan de helper toegekend wordt 
overeenkomstig het Wetboek van de inkomstenbelastingen. Het gedeelte 
van de beroepsinkomsten dat overeenkomstig artikel 87 van het Wetboek 
van inkomstenbelasting gecoördineerd door het koninklijk besluit van 10 
april 1992 en bekrachtigd bij de wet van 12 juni 1992 aan de echtgenoot 
wordt toegekend, wordt bij de inkomsten van de exploitant gevoegd. 

 
  In het onder het voorgaande lid beoogde beroepsinkomen worden even-

wel niet begrepen het bedrag van de bijdragen betaald in toepassing van 
het koninklijk besluit nr. 38 of van de koninklijke besluiten houdende 
maatregelen betreffende de inkomensmatiging opgelegd aan de zelfstan-
digen krachtens de wetten van 6 juli 1983 en 27 maart 1986 tot toeken-
ning van bijzondere machten aan de Koning, vóór de effectieve ingangs-
datum van het pensioen en terugbetaald aan de gerechtigde na voor-
noemde datum, noch het bedrag van de verwijlinteresten toegekend aan 
de gerechtigde. 

 
  Indien de bezigheid als zelfstandige of als helper in het buitenland wordt 

uitgeoefend, wordt rekening gehouden met het belastbaar beroepsinko-
men uit deze bezigheid. 

 
  Indien de bezigheid als zelfstandige of als helper, omwille van de aard 

ervan of van bijzondere omstandigheden, gedurende één of meerdere 
periodes van een bepaald jaar wordt onderbroken, wordt ze veronder-
steld gedurende het beoogde jaar zonder onderbreking te zijn uitgeoe-
fend. 

 
  Het beroepsinkomen van een kalenderjaar wordt steeds geacht eenvor-

mig verdeeld te zijn over de maanden van werkelijke of vermoede bezig-
heid tijdens het betrokken jaar; 

 
 3° een beroepsbezigheid uitoefenen die bestaat in het scheppen van weten-

schappelijke werken of het tot stand brengen van een artistieke schep-
ping en die geen weerslag heeft op de arbeidsmarkt, voor zover hij geen 
handelaar is in de zin van het Wetboek van koophandel; 

 
 4° iedere andere bezigheid, mandaat, ambt of post uitoefenen, voor zover 

het bruto-inkomen dat eruit voortvloeit, ongeacht de benaming ervan, per 
kalenderjaar F 276 586 niet overschrijdt. 

 
 B. In afwijking van deze paragraaf, A, mag de betrokkene die uitsluitend ge-

rechtigd is op één of meer overlevingspensioenen en die de leeftijd van 65 jaar 
niet heeft bereikt, mits voorafgaande verklaring en onder de in deze paragraaf 
bepaalde voorwaarden, een beroepsbezigheid uitoefenen voor zover het be-
roepsinkomen per kalenderjaar niet meer bedraagt dan : 

  
 1° F 553 172 voor een bezigheid beoogd in deze paragraaf, A, 1°; 
 2° F 442 536 voor een bezigheid beoogd in deze paragraaf, A, 2°; 
 3° F 553 172 voor een bezigheid beoogd in deze paragraaf, A, 4°. 
     
 Voor de toepassing van het voorgaande lid worden de leeftijd en de pensioen-

rechten van de gerechtigde op 1 januari van het beschouwde jaar in aanmer-
king genomen of, in voorkomend geval, op de ingangsdatum van het overle-
vingspensioen. 
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 § 3. De gelijktijdige of achtereenvolgende uitoefening van verscheidene hierbo-
ven beoogde beroepsbezigheden is toegelaten voor zover het totaal van het 
inkomen beoogd in de § 2, A, 2°, en van 80 pct. van het inkomen beoogd in de 
§ 2, A, 1° en 4°, niet meer bedraagt dan F 221 268 of F 442 536, naargelang 
het gaat om een pensioengerechtigde beoogd in § 2, A, of beoogd in § 2, B; 

 
 De in § 2 beoogde bedragen worden met F 138 293 verhoogd wanneer de ge-

rechtigde, die een in de § 2, A, 1° of 4°, beoogde bezigheid uitoefent, de 
hoofdzakelijke last heeft van ten minste één kind in de voorwaarden die, over-
eenkomstig artikel 48, vereist zijn voor de langstlevende echtgenoten die uit 
dien hoofde de toekenning van een overlevingspensioen aanvragen alvorens 
de leeftijd van 45 jaar te hebben bereikt. Wanneer die gerechtigde een in § 2, 
A, 2° of een in het eerste lid beoogde bezigheid uitoefent, worden de in § 2, A, 
2°, § 2, B, eerste lid, 2°, en de in het eerste lid beoogde bedragen verhoogd 
met F 110 634. Voor de toepassing van dit lid moet op 1 januari van het be-
schouwde jaar aan de vermelde voorwaarden worden voldaan. 

 
 Wanneer het pensioen niet voor een volledig kalenderjaar is toegekend, wor-

den de in § 2 en de in deze paragraaf beoogde bedragen vermenigvuldigd met 
een breuk waarvan de noemer 12 is en de teller gelijk aan het aantal maanden 
die door het recht op het pensioen zijn gedekt. 

 
 De echtgenoot van de in § 2, A, beoogde gerechtigde die een rustpensioen 

berekend op basis van 75 pct. van de in de artikelen 10 van het koninklijk be-
sluit nr. 50 of 3 van de wet van 20 juli 1990 bedoelde brutolonen geniet, mag, 
onverminderd de toepassing van het laatste lid van § 4, onder dezelfde voor-
waarden als de gerechtigde zelf, een in § 2 of een in deze paragraaf beoogde 
beroepsbezigheid uitoefenen. 

 
 § 4. Indien het beroepsinkomen, naargelang van het geval, de in §§ 2 en 3 

vastgestelde bedragen overschrijdt : 
 
 1° wordt de betaling van het pensioen voor het betrokken kalenderjaar vol-

ledig geschorst indien die bedragen met ten minste 15 pct. worden over-
schreden; 

 
 2° wordt de betaling van het pensioen, indien die bedragen met minder dan 

15 pct. worden overschreden, voor het betrokken kalenderjaar geschorst 
naar rata van een percentage van het pensioenbedrag dat gelijk is aan 
het percentage waarmee de in §§ 2 en 3 beoogde bedragen worden 
overschreden. 

 
 Voor de toepassing van het voorgaande lid, wordt het percentage van de over-

schrijding, in voorkomend geval, berekend tot op één honderdste. Het aldus 
bekomen percentage wordt voor de berekening van het bedrag van de pensi-
oenvermindering tot de naasthogere eenheid afgerond wanneer de eerste de-
cimaal ten minste vijf is; in het tegenovergestelde geval wordt de decimaal 
verwaarloosd. 

 
 Het rustpensioen toegekend op basis van 75 pct. van de in de artikelen 10 van 

het koninklijk besluit nr. 50 of 3 van de wet van 20 juli 1990 bedoelde brutolo-
nen, wordt op 60 pct. van die lonen herberekend wanneer de echtgenoot een 
beroepsbezigheid uitoefent waarvan het inkomen, naar gelang het geval, de in 
§§ 2 en 3 vastgestelde bedragen overschrijdt. 
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 § 5. De Minister die de pensioenen onder zijn bevoegdheid heeft, past, bij een 
in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de Nationale Arbeidsraad, de 
in dit artikel beoogde bedragen jaarlijks aan. De nieuwe bedragen worden be-
kendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (3). 

 
Art.64 bis Ingevoegd bij het K.B. van 30 maart 1981, art. 6, aangevuld bij het K.B. van 

15 juni 1983, art. 2, vervangen door het K.B. van 4 december 1990, art. 31 en 
vervangen door het K.B. van 30 oktober 1992, art. 2 (4). 

 
 § 1. De pensioengerechtigde of de echtgenoot van de pensioengerechtigde 

beoogd in artikel 64, § 3, laatste lid die een in artikel 64 beoogde beroepsbe-
zigheid uitoefent en de werkgever, die de pensioengerechtigde tewerkstelt, zijn 
afzonderlijk gehouden tot de verklaring van uitoefening van deze beroepsbe-
zigheid. 

 
 § 2. De pensioengerechtigde is er tevens toe gehouden zijn werkgever per 

aangetekend schrijven in kennis te stellen van zijn pensioentoestand. 
 
 § 3. De in § 1 beoogde verklaring moet gedaan worden op een formulier dat 

door het gemeentebestuur en de Rijksdienst voor pensioenen te hunner be-
schikking wordt gehouden en dat overeenstemt met het model goedgekeurd 
door de Minister die de pensioenen onder zijn bevoegdheid heeft. Zij moet on-
dertekend en gedagtekend bij een ter post aangetekend schrijven worden toe-
gestuurd aan de Rijksdienst voor pensioenen. 

 
 § 4. De in § 1 beoogde verklaring door de gerechtigde of door de echtgenoot 

moet vóór de aanvang van de bezigheid in die hoedanigheid geschieden. Zij 
wordt eveneens als voorafgaandelijk beschouwd wanneer zij ingediend wordt 
binnen de dertig dagen volgend op de aanvang van de bezigheid of op de da-
tum van de betekening van de beslissing houdende toekenning van het pensi-
oen. 

 
 Het in § 2 beoogd schrijven moet binnen dezelfde termijn geschieden. 
 
 § 5. De in § 1 beoogde verklaring door de werkgever moet ten laatste de der-

tigste dag volgend op de datum van verzending van het aangetekend schrijven 
van de werknemer geschieden. 

 
 § 6. De verklaringen van uitoefening, van herneming of van stopzetting van een 

beroepsbezigheid, afgelegd in de pensioenregeling der zelfstandigen, zijn gel-
dig ten opzichte van de pensioenregeling der werknemers. 

 
 § 7. Bij gebrek aan de in § 1 beoogde verklaring door de gerechtigde en/of het 

in § 2 beoogde aangetekend schrijven, binnen de vastgestelde termijn, wordt 
de betaling van het lopende pensioen van ambtswege geschorst gedurende 
één maand en in geval van herhaling gedurende drie maanden. 

 
 Bij gebrek aan de in § 1 beoogde verklaring door de echtgenoot van de gerech-

tigde, binnen de vastgestelde termijn, wordt het lopende pensioen berekend op 
basis van 75 pct. van de lonen, van ambtswege herleid tot het bedrag bere-
kend op basis van 60 pct. van deze lonen gedurende één maand en in geval 
van herhaling gedurende drie maand. 

 
 De gerechtigde wordt van deze schorsing of vermindering door de Rijksdienst 

bij een ter post aangetekend schrijven in kennis gesteld. 
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 Deze schorsing of vermindering gaat in de eerste van de maand volgend op 

deze waarin het in het vorig lid beoogd schrijven werd verzonden. Zij heeft, in 
afwijking van de bepalingen van artikel 56, § 2, geen weerslag op het recht op 
vakantiegeld en op de aanvullende toelage op het vakantiegeld. 

 
 § 8. Bij gebrek aan de in § 1 beoogde verklaring door de werkgever binnen de 

vastgestelde termijn is deze ertoe gehouden aan de Rijksdienst voor pensioe-
nen een forfaitaire vergoeding te betalen waarvan het bedrag gelijk is aan drie 
maal het gemiddeld minimum maandinkomen, zoals vastgesteld door de col-
lectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad. 

 
 De Minister die de pensioenen onder zijn bevoegdheid heeft, stelt de voor-

waarden en de modaliteiten betreffende de invordering en de betaling van de 
vergoeding vast. 

 
 
                                                 
1  Met ingang van 1 januari 1993 
2  De bepalingen van artikel 64, §§ 1 en 2, zoals ze vóór hun wijziging door artikel 1 van het K.B. van 

30 oktober 1992 waren gesteld, blijven van toepassing tot 31 december 1993, voor de gerechtigden 
wier pensioen is ingegaan vóór 1 januari 1993, indien ze voor hen voordeliger zijn en voor zover zij 
een beroepsbezigheid uitoefenen op 1 januari 1993 die vóór die datum overeenkomstig de reglemen-
tering werd aangegeven. 

3  De in artikel 64 vastgestelde bedragen worden voor het jaar 1994 verhoogd met de coëfficiënt 1 (Min. 
Besluit van 5 april 1994 - B.S. 12 mei). 

4  Met ingang van 1 januari 1993. 
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Koninklijk besluit van 24 januari 1969  
(Staatsblad 8 februari) 
 
betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor 
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk (1). 
(Opschrift vervangen bij de K.B.’s van 6 juni 1975, art. 1 en 21 november 1991, art. 1) 
 
Gewijzigd bij : de K.B.'s van 10 juni 1970 (Staatsbl. 21 november), 25 augustus 1971 (Staatsbl. 
4 september), 8 november 1971 (Staatsbl. 18 november), 19 januari 1972 (Staatsbl. 11 maart), 
13 november 1973 (Staatsbl. 24 november), 6 juni 1975 (Staatsbl. 21 augustus), 16 mei 1977 
(Staatsbl. 20 juli), 24 maart 1986 (Staatsbl. 29 april), nr. 419 van 16 juli 1986 (Staatsbl. 30 juli), 
28 juni 1990 (Staatsbl. 4 augustus), 21 november 1991 (Staatsbl. 12 december), de wet van 
22 juli 1993 (Staatsbl. 14 augustus), de K.B.'s van 6 maart 1998 (Staatsbl. 31 maart, eerste 
uitgave), 20 september 1998 (Staatsbl. 9 oktober)(2), de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 
3 februari - tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart)en de K.B.’s van 7 juni 2007 (Staatsbl. 
19 juni)(3) en 26 november 2012 (Staatsbl. 13 december) (4). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de K.B.'s van 10 juni 1970, art. 1, 19 januari 1972, art. 1, 6 juni 

1975, art. 2 en vervangen bij de K.B.'s van 21 november 1991, art. 2, 
20 september 1998, art. 1 en 7 juni 2007, art. 1. 

 
 De regeling ingesteld bij de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of 

de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar 
en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector wordt, wat be-
treft de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk, toepasselijk verklaard op de leden van het vastbe-
noemd, het stagedoend, het tijdelijk personeel en het hulppersoneel en op de 
personeelsleden die bij een arbeidsovereenkomst in dienst zijn genomen, die 
behoren tot : 

 
 1° de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale over-

heidsdiensten, in de zin van het koninklijk besluit van 7 november 2000 
houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeen-
schappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst en aan de diensten 
die ervan afhangen; 

 
 2° de besturen en andere diensten van de federale ministeries, zolang er 

geen toepassing wordt gemaakt van artikel 19 van het koninklijk besluit 
van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerking-
stelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische fe-
derale overheidsdiensten; 

 
 3° de andere Rijksdiensten, met inbegrip van de rechterlijke macht; 
 
 4° de Raad van State; 
 
 5° de besturen en andere diensten van de Regeringen van de Gemeen-

schappen en Gewesten, met inbegrip van de inrichtingen van onderwijs 
georganiseerd door of namens de Gemeenschappen, alsook de besturen 
en andere diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelij-
ke Gemeenschapscommissie en van het College van de Franse Ge-
meenschapscommissie, met inbegrip van de inrichtingen van onderwijs 
georganiseerd door of namens de Franse Gemeenschapscommissie; 
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 6° de onderwijsinrichtingen die door één van de Gemeenschappen of door 

de Franse Gemeenschapscommissie gesubsidieerd worden; 
 
 7° de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, centra voor leerlin-

genbegeleiding, diensten voor studie- en beroepsoriëntering en pedago-
gische begeleidingsdiensten. 

 
Art. 2 Gewijzigd bij de K.B.'s van 6 juni 1975, art. 3, 21 november 1991, art. 3, ver-

vangen bij het K.B. van 20 september 1998, art. 2 en gewijzigd bij het K.B. van 
7 juni 2007, art. 2. 

 
 Dit besluit is niet toepasselijk op : 
 
 1° de leden en het personeel van het Arbitragehof, van het Rekenhof, als-

mede het personeel van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de 
Senaat, van de Gemeenschaps- of Gewestraden, van de Verenigde Ver-
gadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of van 
de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie; 

 2° de personeelsleden van de coöperatie die onderworpen zijn aan het ko-
ninklijk besluit van 10 april 1967 houdende het statuut van het personeel 
van de coöperatie met de ontwikkelingslanden; 

 3° de leden van het personeel der gesubsidieerde onderwijsinrichtingen die 
niet het voordeel van een weddetoelage of van een loon ten laste van 
een Gemeenschap of een Gemeenschapscommissie genieten; 

 4° de leden van het personeel der gesubsidieerde onderwijsinrichtingen die 
van een loon ten laste van een Gemeenschap of een Gemeenschaps-
commissie genieten en die in dienst genomen zijn met een arbeidsover-
eenkomst, waarop de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten van toepassing is; 

 5° de leden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra, van 
de diensten voor studie- en beroepsoriëntering, van de pedagogische be-
geleidingsdiensten en van de centra voor leerlingenbegeleiding die niet 
het voordeel van een weddetoelage ten laste van een Gemeenschap of 
een Gemeenschapscommissie genieten. 

 
Art. 3 Gewijzigd bij de K.B.'s van 6 juni 1975, art. 4, 21 november 1991, art. 4, ver-

vangen bij het K.B. van 20 september 1998, art. 3 en gewijzigd bij het K.B. van 
7 juni 2007, art. 3. 

 
 Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder : 
 
 1° "de wet", de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de scha-

devergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar 
en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector; 

 2° "de Minister" : 
  a) wat de personeelsleden van de federale overheidsdiensten, van de 

programmatorische federale overheidsdiensten, van de overheids-
diensten die ervan afhangen, van de besturen en andere diensten 
van de federale ministeries betreft : de minister onder wie het per-
soneelslid ressorteert;  

  b) wat de personeelsleden van de diensten van de Regeringen van de 
Gemeenschappen en de Gewesten, van het Verenigd College van 
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of van het Col-
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lege van de Franse Gemeenschapscommissie betreft : de Regering 
of het College waaronder het personeelslid ressorteert; 

  c) wat de leden en het personeel van de rechterlijke orde betreft : de 
minister tot wiens bevoegdheid Justitie behoort; 

  d) wat de leden en het personeel van de Raad van State betreft : de 
minister tot wiens bevoegdheid Binnenlandse Zaken behoort; 

  e) wat de leden van het onderwijzend personeel betreft : de Regering 
of het College waaronder zij ressorteren; 

  f) wat de personeelsleden van de psycho-medisch-sociale centra, van 
de diensten voor studie- en beroepsoriëntering, van de pedagogi-
sche begeleidingsdiensten en van de centra voor leerlingenbegelei-
ding betreft : de Regering waaronder zij ressorteren. 

 
Art. 4 Gewijzigd bij het K.B. van 13 november 1973, art. 1. 
 
 De getroffene heeft recht op de vergoeding : 
 
 1° van de kosten voor dokter, chirurg, apotheker en verpleging binnen de 

grenzen van het tarief door de Koning vastgesteld ter uitvoering van de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 of van enige andere wetsbepa-
ling tot wijziging of tot vervanging ervan; 

 2° van de kosten voor prothesen en orthopedische toestellen waarvan het 
gebruik op geneeskundig gebied, als noodzakelijk is erkend; 

 3° van de kosten voor herstelling en vervanging van de bij 2°, bedoelde pro-
thesen en orthopedische toestellen. 

 
Art. 4bis Ingevoegd bij het K.B. van 13 november 1973, art. 2 en gewijzigd bij de K.B.’s 

van 24 maart 1986, art. 1 en 7 juni 2007, art. 4. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de K.B’s. van 24 maart 1986, art. 1 en 7 juni 2007, art. 4, 1°. 
 
 De getroffene heeft recht op vergoeding van de verplaatsingskosten en over-

nachtingskosten die het gevolg zijn van het ongeval, telkens als hij zich moet 
verplaatsen : 

 
 1° op verzoek van de Minister of enige andere administratieve overheid, met 

inbegrip van de Administratieve Gezondheidsdienst; 
 2° op verzoek van de rechtbank of van de door de rechter aangeduide ex-

pert; 
 3° op zijn verzoek, met toestemming van de Administratieve Gezondheids-

dienst; 
 4° om medische redenen. 
 
 Op de getroffene zijn van toepassing de bepalingen van artikel 36, tweede tot 

en met zesde lid, van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende 
uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 of van enige andere bepaling tot wijziging of vervanging ervan. 

 
 § 2. Gewijzigd bij het K.B. van 7 juni 2007, art. 4, 2°. 
 
 De echtgenoot, de kinderen en de ouders van de getroffene hebben recht op 

vergoeding van de verplaatsingskosten en overnachtingskosten die het gevolg 
zijn van het ongeval, onder de voorwaarden en binnen de perken bepaald bij 
artikel 37 van het voormeld koninklijk besluit van 21 december 1971 of van 
enige andere bepaling tot wijziging of vervanging ervan. 
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 In afwijking van het voormelde artikel 37, § 4, wordt evenwel de toestemming 

van de verzekeraar vervangen door de toestemming van de Administratieve 
Gezondheidsdienst. 

 
Art. 5 Gewijzigd bij de K.B.'s van 13 november 1973, art. 3,  24 maart 1986, art. 2 en 

vervangen bij het K.B. van 7 juni 2007, art. 5. 
 
 De vergoeding wegens begrafeniskosten wordt toegekend overeenkomstig de 

artikelen 2, 3 en 4 van het koninklijk besluit van 8 juli 2005 tot regeling van de 
toekenning van een vergoeding wegens begrafeniskosten in geval van overlij-
den van een personeelslid van een federale overheidsdienst. 

 
 De laatste bruto-activiteitsbezoldiging, bedoeld in artikel 3, § 1, van voornoemd 

koninklijk besluit is die welke de getroffene laatstelijk heeft verkregen in het be-
stuur, de dienst of de inrichting waartoe hij behoorde. 

 
 De federale overheidsdienst of het ministerie waaronder de dienst ressorteert 

waarbij het ongeval moet worden aangegeven zorgt voor de overbrenging van 
het stoffelijk overschot naar de plaats van de begrafenis alsmede voor de ver-
vulling van de administratieve formaliteiten; de kosten voor de overbrenging 
vallen te zijnen laste. 

 
Art. 5bis Ingevoegd bij het K.B. van 7 juni 2007, art. 6 en gewijzigd bij het K.B. van 26 

november 2012, art. 1. 
 
 § 1. Op aanvraag van het slachtoffer wordt hem een jaarlijkse bijslag wegens 

verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid toegekend, telkens wan-
neer zijn toestand, die het gevolg is van het arbeidsongeval, op een blijvende 
manier verergert na het aflopen van de in artikel 10, § 1, bedoelde termijn, voor 
zover de graad van arbeidsongeschiktheid, na deze verergering, ten minste 10 
percent bedraagt. (5) 

 
 § 2. Het bedrag van de bijslag is gelijk aan het verschil tussen : 
 
 1° het product dat men bekomt door de nieuwe graad van blijvende arbeids-

ongeschiktheid te vermenigvuldigen met het met deze graad overeen-
stemmend bedrag, zoals bepaald in § 3, en 

 
 2° het bedrag van de oorspronkelijke of herziene rente, vóór iedere uitkering 

in kapitaal. 
 
 Het bedrag van de bijslag wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01. 
 
 Indien het overeenkomstig 1° bekomen product gelijk of lager ligt dan het be-

drag van de rente, is geen bijslag verschuldigd. 
 
 § 3. Vervangen bij het K.B. van 26 november 2012, art. 1, 1° 
 

De in § 2, 1°, bedoelde bedragen zijn de volgende : 
- 70,49 euro per percent blijvende ongeschiktheid, wanneer deze is vastgesteld 

op ten minste 10 percent en ten hoogste 35 percent; 
- 93,91 euro per percent blijvende ongeschiktheid, wanneer deze is vastgesteld 

op meer dan 35 percent en ten hoogste 65 percent; 
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- 119,19 euro per percent blijvende ongeschiktheid, wanneer deze is vastgesteld 
op meer dan 65 percent; 

- 59,63 euro per percent blijvende ongeschiktheid, wanneer de in artikel 4, § 2, 
eerste lid, van de wet bedoelde bijkomende vergoeding wordt berekend met 
een maximum van 100 percent; het bedrag wordt opgetrokken tot 119,19 euro 
als die in artikel 4, § 2 bedoelde bijkomende vergoeding berekend wordt met 
een maximum van 50 percent overeenkomstig artikel 4, § 1, vijfde lid, van de 
wet, zoals het van toepassing was voor 25 november 1998. 

 
 § 4. De bijslag is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand die volgt op 

het indienen van de aanvraag. Bij elke verergering wordt zij herberekend vanaf 
deze datum. De bijslag wordt vanaf de datum van toekenning tegelijk met de 
rente betaald. 

 
 § 5. Gewijzigd bij het K.B. van 26 november 2012, art. 1, 2° 
 
 Het slachtoffer dient bij een ter post aangetekende brief, bij de in artikel 6 be-

doelde dienst, zijn aanvraag in, vergezeld van al de bewijsstukken. De dienst 
meldt onmiddellijk de ontvangst van de aanvraag bij een ter post aangetekende 
brief en bezorgt de aanvraag binnen de achtenveertig uur aan de Administra-
tieve Gezondheidsdienst. Die onderzoekt het slachtoffer uiterlijk drie maanden 
na het indienen van de aanvraag. 

 
 De Administratieve Gezondheidsdienst behoudt of wijzigt het percentage van 

de blijvende ongeschiktheid. Hij stelt de bevoegde dienst onverwijld in kennis 
van zijn beslissing. Die beslissing wordt neergelegd in een ministerieel besluit 
en, bij een ter post aangetekende brief, ter kennis gebracht van het slachtoffer. 

 
 Artikel 11, § 2, is van toepassing op de procedure voor de aanvraag tot erken-

ning van een verergering. 
 
 § 6. In het in § 1 bedoeld geval, wordt desgevallend de in artikel 4, § 2, eerste 

lid, van de wet bedoelde bijkomende vergoeding toegekend of aangepast. 
 
Art. 5ter Ingevoegd bij het K.B. van 7 juni 2007, art. 7 en gewijzigd bij het K.B. van 

26 november 2012, art.2. 
 
 § 1. Aan de in de artikelen 8 tot 10 van de wet bedoelde rechthebbenden wordt 

een jaarlijkse overlijdensbijslag toegekend als het bewijs wordt geleverd dat het 
slachtoffer overleden is ten gevolge van een arbeidsongeval, na het aflopen 
van de in artikel 10, § 1, bedoelde herzieningstermijn. (6) 

 
 § 2. De toekenningsvoorwaarden voor de in § 1 bedoelde bijslag zijn deze die 

in de artikelen 19, 20 en 20bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
beschreven zijn. 

 
 § 3. Vervangen bij het K.B. van 26 november 2012, art. 2, 1° 
 

Het bedrag voor de bijslag is gelijk aan : 

- 2.625,79 euro voor de overlevende echtgenoot; 

- 2.625,79 euro voor de in artikel 8, tweede lid, van de wet bedoelde overleven-
de echtgenoot; het bedrag mag evenwel niet hoger zijn dan het onderhouds-
geld; 
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- 1.750,52 euro voor rechthebbenden die een rente zouden hebben genoten die 
gelijk is aan 20 percent van de basisbezoldiging; 

- 1.312,86 euro voor rechthebbenden die een rente zouden hebben genoten die 
gelijk is aan 15 percent van de basisbezoldiging; 

- 875,26 euro voor rechthebbenden die een rente zouden hebben genoten die 
gelijk is aan 10 percent van de basisbezoldiging. 

Deze bedragen worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01. 
 
 § 4. De in § 3 bedoelde bedragen blijven ongewijzigd als de rente, in toepas-

sing van artikel 9, § 5, van de wet, wordt verlaagd. 
 
 § 5. De rechthebbenden van het slachtoffer dienen, bij een ter post aangete-

kende brief, bij de in artikel 6 bedoelde dienst, een aanvraag in, vergezeld van 
al de bewijsstukken. 

 
 De dienst meldt onmiddellijk de ontvangst van de aanvraag bij een ter post 

aangetekende brief en bezorgt de aanvraag binnen de achtenveertig uur aan 
de Administratieve Gezondheidsdienst. Die beslist op grond van de elementen 
in het dossier uiterlijk drie maanden na het indienen van de aanvraag. Hij stelt 
de minister of zijn afgevaardigde onverwijld in kennis van zijn beslissing. 

 
 Die beslissing wordt neergelegd in een ministerieel besluit en bij een ter post 

aangetekende brief ter kennis gebracht van de rechthebbenden. 
 
 § 6. Vervangen bij het K.B. van 26 november 2012, art. 2, 2° 
 
 De bijslag is opeisbaar op de eerste dag van de maand volgend op de kennis-

geving van het ministerieel besluit. 
 
Art. 6 De Minister duidt de dienst aan waarbij ieder ongeval moet worden aangege-

ven dat als arbeidsongeval of als ongeval op de weg naar en van het werk kan 
worden beschouwd. 

 
 De personeelsleden worden in kennis gesteld van deze dienst. 
 
Art. 7 Gewijzigd bij het K.B. van 21 november 1991, art. 5, de wet van 22 juli 1993, 

art. 35 en het K.B. van 20 september 1998, art. 4. 
 
 Aangifte van het ongeval wordt gedaan door de getroffene, zijn rechtverkrij-

genden, zijn chef of enige ander belanghebbende. 
 
 De aangifte wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk gedaan door middel van een 

in tweevoud opgemaakt formulier "aangifte van ongeval". 
 
 Het formulier waarbij een doktersattest moet worden gevoegd indien het onge-

val een arbeidsongeschiktheid van meer dan een dag heeft veroorzaakt of kan 
veroorzaken, moet aan de in artikel 6 bedoelde dienst worden gezonden. Bin-
nen de 48 uren doet die dienst een exemplaar ervan toekomen aan de Admini-
stratieve Gezondheidsdienst. 

 
 Het model van het formulier en van het doktersattest wordt vastgesteld door de 

minister tot wiens bevoegdheid de federale Ambtenarenzaken behoren. 
 
Art. 8 Gewijzigd bij de K.B.’s van 7 juni 2007, art. 8 en 26 november 2012, art. 3. 
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 De Administratieve Gezondheidsdienst bepaalt het percentage van de blijven-

de arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van het fysiologisch letsel door het 
ongeval veroorzaakt. 

 
Art. 9 Gewijzigd bij de K.B.'s van 13 november 1973, art. 4, 24 maart 1986, art. 3 en 

vervangen bij het K.B. van 7 juni 2007, art. 9. 
 
 De Administratieve Gezondheidsdienst maakt aan de minister zijn met redenen 

omklede beslissing bekend omtrent de vaststelling van het ongeschiktheids-
percentage. 

 
 De minister of zijn afgevaardigde gaat na of de toekenningsvoorwaarden van 

de vergoedingen vervuld zijn; hij onderzoekt de bestanddelen van de geleden 
schade en stelt het slachtoffer of zijn rechthebbenden de betaling van een ren-
te voor. In dat voorstel worden de bezoldiging waarop de rente wordt berekend, 
de aard van het letsel, de verminderde geschiktheid en de datum van de con-
solidatie vermeld. 

 
 Wanneer het ongeval geen blijvende ongeschiktheid heeft veroorzaakt, legt de 

in artikel 6 bedoelde dienst het slachtoffer of zijn rechthebbenden het resultaat 
van het onderzoek, met de conclusie dat er geen verminderde geschiktheid 
werd vastgesteld, voor akkoord voor. 

 
 Indien het slachtoffer of zijn rechthebbenden akkoord gaat, wordt het in het 

tweede of derde lid bedoelde voorstel neergelegd in een ministerieel besluit dat 
ter kennis gebracht wordt van het slachtoffer of zijn rechthebbenden. (7) 

 
 
Art. 9bis Ingevoegd bij het K.B. van 24 maart 1986, art. 4 en gewijzigd bij het K.B. van 

20 september 1998, art. 5. 
 
 In geval van subrogatie van rechtswege, zoals bepaald in artikel 14, § 3, van 

de wet, kan de Minister een beroep doen op de geneeskundige medewerking 
van de Administratieve Gezondheidsdienst. Deze is in iedere procedure, zowel 
in der minne als in een geschil, verplicht daaraan gevolg te geven, behoudens 
hetgeen vereist is ter bewaring van het medisch beroepsgeheim. 

 
Art. 10 Gewijzigd bij de K.B.'s van 13 november 1973, art. 5, 24 maart 1986, art. 5, 

7 juni 2007, art. 10 en 26 november 2012, art. 4. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de K.B.’s van 24 maart 1986, art. 5, 1°, 7 juni 2007, art. 10, 1° 

en 26 november 2012, art.4. 
 
 De aanvraag tot herziening van de vergoedingen ingediend op grond van een 

verergering of van een vermindering der ongeschiktheid van het slachtoffer of 
wegens overlijden te wijten aan de gevolgen van het ongeval, of op grond van 
een wijziging van de noodzakelijkheid van de geregelde hulp van een ander 
persoon, is mogelijk of mag gedaan worden gedurende drie jaar, te rekenen 
van de kennisgeving tot vaststelling van het akkoord zoals bepaald in artikel 9, 
vierde lid, of van een beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan. 

 
 De herziening heeft uitwerking met ingang van de eerste dag van de maand 

die volgt op het indienen van de aanvraag. 
 



 

© PDOS – januari 2013 - 8 - 
Koninklijk besluit van 24 januari 1969 

 § 2. De gerechtigde richt zijn aanvraag tot herziening vergezeld van al de be-
wijsstukken, bij een bij de post aangetekende brief, aan de in artikel 6 bedoelde 
dienst. 

 
 § 3. Vervangen bij het K.B. van 13 november 1973, art. 5. 
 
 De minister zendt aan de gerechtigde, bij een bij de post aangetekende brief, 

zijn aanvraag tot herziening. De in artikel 6 bedoelde dienst zendt, binnen ach-
tenveertig uur, een exemplaar van de aanvraag tot herziening aan de Admini-
stratieve Gezondheidsdienst. 

 
 § 4. Toegevoegd bij het K.B. van 24 maart 1986, art. 5, 2° en opgeheven bij het 

K.B. van 7 juni 2007, art. 10, 2°. 
 
Art. 11 Vervangen bij het K.B. van 13 november 1973, art. 6 en gewijzigd bij de K.B.'s 

van 24 maart 1986, art. 6, 20 september 1998, art. 6 en 7 juni 2007, art. 11. 
 
 § 1. Aangevuld bij het K.B. van 24 maart 1986, art. 6, 1° en gewijzigd bij het 

K.B. van 7 juni 2007, art. 11, 1°. 
 
 De Administratieve Gezondheidsdienst onderzoekt de getroffene uiterlijk drie 

maanden na het indienen van de aanvraag tot herziening. 
 
 Overeenkomstig de bepalingen van zijn reglement op de arbeidsongevallen 

behoudt of wijzigt de Administratieve Gezondheidsdienst het percentage van 
de blijvende ongeschiktheid. 

 
 Hij stelt de minister onverwijld in kennis van zijn beslissing. 
 
 De beslissing van de Administratieve Gezondheidsdienst wordt neergelegd in 

een ministerieel besluit en ter kennis gebracht van de getroffene. 
 
 § 2. Gewijzigd bij het K.B. van 24 maart 1986, art. 6, 2°, aangevuld bij het K.B. 

van 20 september 1998, art. 6 en gewijzigd bij het K.B. van 7 juni 2007, art. 11, 
2°. 

 
 Ingeval de getroffene zich zonder geldige reden en na twee opeenvolgende bij 

de post aangetekende oproepingsbrieven niet aanmeldt bij de Administratieve 
Gezondheidsdienst ten gevolge van de aanvraag tot herziening die in artikel 
10, § 3 wordt bedoeld, wordt de uitkering van de vergoedingen en renten ge-
schorst vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de twee-
de oproeping. 

 
 De Administratieve Gezondheidsdienst beoordeelt de relevantie van de motie-

ven waarom het slachtoffer niet verschenen is, voor zover het een schriftelijke 
rechtvaardiging geeft. 

 
 De uitbetaling wordt, zonder terugwerkende kracht, hervat de eerste dag van 

de maand die volgt op de datum van verschijning van het slachtoffer, die zon-
der geldig motief niet was verschenen, bij de Administratieve Gezondheids-
dienst. 

 
Art. 12 De artikelen 10 en 11 zijn niet toepasselijk op een ongeval dat zich vóór 

1 januari 1964 heeft voorgedaan. 
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Art. 13 Gewijzigd bij de K.B.’s van 13 november 1973, art. 7 en 7 juni 2007, art. 12. 
 
 Voor de vaststelling van het bedrag der renten in geval van blijvende onge-

schiktheid of overlijden moet onder jaarlijkse bezoldigingen (8) worden verstaan 
enige wedde, enig loon of enige als wedde of loon geldende vergoeding, door 
de getroffene op het tijdstip van het ongeval verkregen, vermeerderd met de 
toelagen of vergoedingen die geen werkelijke lasten dekken en op grond van 
de arbeidsovereenkomst of het wettelijk of reglementair statuut zijn verschul-
digd. 

 
 Voor de vaststelling der in het eerste lid bedoelde jaarlijkse bezoldiging wordt 

geen rekening gehouden met enige vermindering van de bezoldiging uit hoofde 
van de leeftijd van de getroffene. 

 
Art. 14 Gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, art. 35. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, art. 35. 
 
 Wanneer het ongeval zich vóór 1 juli 1962 heeft voorgedaan, wordt de in artikel 

13 bedoelde jaarlijkse bezoldiging vermenigvuldigd met een coëfficiënt om ze 
aan te passen aan de schommelingen van de kosten voor levensonderhoud 
tussen de datum van het ongeval en 1 juli 1962; deze coëfficiënt wordt, in ieder 
geval, bepaald door de minister tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken 
behoren. 

 
 § 2. Wanneer het ongeval zich heeft voorgedaan na 30 juni 1962, omvat de in 

artikel 13 bedoelde jaarlijkse bezoldiging niet de verhoging als gevolg van de 
koppeling ervan aan de schommelingen van het algemeen indexcijfer der 
kleinhandelsprijzen van het Rijk op het tijdstip van het ongeval. 

 
Art. 15 Vervangen bij het K.B. van 24 maart 1986, art. 7 en gewijzigd bij het K.B. nr. 

419 van 16 juli 1986, art. 3, 1°. 
 
 In geval van cumulatie van betrekkingen, ambten of functies in één of meer 

besturen, diensten of inrichtingen bedoeld in artikel 1 van de wet, wordt de ren-
te, onverminderd het bepaalde in artikel 4, § 1, tweede, derde en vierde lid van 
de wet, berekend op de samengevoegde jaarlijkse bezoldigingen welke betrek-
king hebben op die verschillende bezigheden en welke verschuldigd zijn over-
eenkomstig de cumulatiewetgeving die erop van toepassing is. 

 
Art. 16 Opgeheven bij het K.B. van 24 maart 1986, art. 8. 
 
Art. 17 Gewijzigd bij het K.B. van 24 maart 1986, art. 9. 
 
 Indien de arbeidsduur van de getroffene in één of meer besturen, diensten of 

inrichtingen bedoeld in artikel 1 van de wet op het tijdstip van het ongeval min-
der beloopt dan de normale jaarlijkse duur van een ambt met volledige presta-
ties, wordt de eventueel volgens artikel 15 vastgestelde jaarlijkse bezoldiging 
vermeerderd met een hypothetische bezoldiging die betrekking heeft op de pe-
riode zonder prestatie. 

 
 Die hypothetische bezoldiging wordt berekend met inachtneming van de bezol-

diging of de bezoldigingen welke aan de getroffene worden uitbetaald en bin-
nen de grenzen welke vereist zijn om tot de normale jaarlijkse duur van een 
ambt met volledige prestaties te komen. 
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Art. 18 Vervangen bij het K.B. van 24 maart 1986, art. 10. 
 
 De uitdrukking "ambt met volledige prestaties" bedoeld in artikel 17, duidt de 

betrekking, het ambt of de functie aan welke zodanige prestaties omvatten dat 
zij een normale beroepsactiviteit volkomen in beslag nemen. 

 
Art. 19 Vervangen bij het K.B. van 8 november 1971, art. 2, gewijzigd bij de K.B.'s van 

16 mei 1977, art. 2, 28 juni 1990, art. 3 en vervangen bij het K.B. van 7 juni 
2007, art. 13. 

 
 Voor de toepassing van artikel 13 van de wet worden de rente, de vererge-

ringsbijslag, de overlijdensbijslag en de in artikel 5bis, § 3, bedoelde bedragen 
gekoppeld aan de spilindex 138,01 en schommelen zij overeenkomstig de be-
palingen van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel 
waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. 

 
Art. 20 Gewijzigd bij de K.B.'s nr. 419 van 16 juli 1986, art. 3, 2° en 20 september 

1998, art. 7. 
 
 Onverminderd artikel 25 van de wet zijn de renten verschuldigd vanaf de eerste 

dag van de maand tijdens welke de consolidatie of het overlijden plaats vindt. 
 
 Te rekenen van de dag waarop de renten zijn verkregen, worden zij de eerste 

dag van iedere maand van het kalenderjaar per twaalfde vooraf uitbetaald. Be-
reikt de graad van de blijvende ongeschiktheid evenwel geen 16%, dan wordt 
de rente éénmaal per jaar in de loop van het vierde trimester uitbetaald.(9) 

 
Art. 21 Gewijzigd bij de K.B.'s van 25 augustus 1971, art. 2, 24 maart 1986, art. 11 en 

vervangen bij het K.B. nr. 419 van 16 juli 1986, art. 3, 3°. 
 
 De waarde van de rente die krachtens artikel 12 van de wet in kapitaal wordt 

uitbetaald wordt berekend op grond van de rente waarop vooraf de verhoging 
ingevolge de koppeling aan het indexcijfer der kleinhandelsprijzen toegepast is, 
overeenkomstig de regeling bepaald in de arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971. 

 
 De in aanmerking te nemen leeftijd voor de omzetting van de rente in kapitaal 

is die welke de gerechtigde heeft op het ogenblik waarop de aanvraag tot om-
zetting uitwerking heeft. 

 
Art. 22 Gewijzigd bij het K.B. van 24 maart 1986, art. 12. 
 
 Indien de gerechtigde gebruik maakt van het recht bepaald in artikel 12, § 1, 

eerste lid, van de wet wordt het deel van de rente dat als kapitaal betaalbaar is, 
vastgesteld op grond van de totale rente berekend overeenkomstig de bepalin-
gen van artikel 4 van de wet : 

 1° wanneer, bij toepassing van artikel 6 van de wet, de rente beperkt is tot 
25 pct. van de bezoldiging op grond waarvan zij vastgesteld is; 

 2° wanneer, bij toepassing van artikel 7 van de wet, de rente slechts tot 100 
pct. of tot 150 pct. van de laatste bezoldiging met het rustpensioen mag 
gecumuleerd worden. 
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 In geen geval mag het in kapitaal omgezette deel van de rente, eventueel ver-
meerderd met het overblijvende deel van de rente, de in artikel 6, § 1, en 7, § 
1, van de wet bedoelde percentages overschrijden. 

 
Art. 23 Vervangen bij de K.B.'s van 24 maart 1986, art. 13 en nr. 419 van 16 juli 1986, 

art. 3, 4°. 
 
 Het kapitaal wordt uitgekeerd binnen zestig dagen volgend op de bij artikel 12, 

§ 2, van de wet bepaalde datum. 
 
Art. 24 Opgeheven bij het K.B. van 7 juni 2007, art. 14. 
 
Art. 25 Vervangen bij het K.B. van 6 maart 1998, art. 1. 
 
 De kosten van dokter, chirurg, apotheker, verpleging, prothese en orthopedie 

worden betaald door de Administratieve Gezondheidsdienst en zijn ten laste 
van de Schatkist. 

 
Art. 26 Gewijzigd bij de K.B.'s van 13 november 1973, art. 8, 21 november 1991, art. 6 

en de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Onverminderd artikel 5, derde lid, worden de begrafeniskosten betaald door de 

zorg van het ministerie waaronder de dienst ressorteert waarbij het ongeval 
moet worden aangegeven. Zij worden echter betaald door de zorg van de Pen-
sioendienst voor de overheidssector indien de getroffene een pensioen heeft 
genoten ten laste van de Staatskas. 

 
Art. 27 Vervangen bij het K.B. van 6 maart 1998, art. 2, gewijzigd bij de wet van 

12 januari 2006, art. 67 en vervangen bij het K.B. van 7 juni 2007, art. 15. 
 
 De renten, de verergeringsbijslagen en de overlijdensbijslagen worden betaald 

door de Pensioendienst voor de overheidssector. 
 
Art. 28 Gewijzigd bij het K.B. van 13 november 1973, art. 9 en vervangen bij de K.B.’s 

van 20 september 1998, art. 8 en 7 juni 2007, art. 16. 
 
 § 1. De kosten van de administratieve procedure en de niet in § 2 bedoelde 

gerechtskosten en -uitgaven worden betaald door het ministerie of de federale 
overheidsdienst waaronder de dienst ressorteert waarbij het ongeval moet 
worden aangegeven. 

 
 Onder administratieve procedurekosten moet onder meer worden verstaan de 

kosten van alle ter post aangetekende zendingen, de administratieve kosten 
die verbonden zijn aan het opstellen en afleveren van medische verslagen, het 
drukken van de formulieren voor aangifte van ongeval, de erelonen van de arts 
die het slachtoffer bijstaat tijdens de procedure bij de administratieve gezond-
heidsdienst. 

 
 § 2. De verplaatsingskosten en de overnachtingskosten, bedoeld in artikel 4bis, 

§ 1, worden betaald door : 
 
 1° het ministerie of de federale overheidsdienst waaronder de dienst ressor-

teert waarbij het ongeval moet worden aangegeven voor de kosten die uit 
een geneeskundige expertise voortvloeien, ongeacht of ze door de Admi-
nistratieve Gezondheidsdienst of bij gerechtelijke beslissing vereist wordt; 
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 2° de Administratieve Gezondheidsdienst wanneer zij volgen uit een door de 

geneesheer van het slachtoffer voorgeschreven behandeling. 
 
 § 3. De in artikel 4bis, § 2, bedoelde verplaatsingskosten en overnachtingskos-

ten worden betaald door het ministerie of de federale overheidsdienst waaron-
der de dienst ressorteert waarbij het ongeval moet worden aangegeven. 

 
Art. 29 Gewijzigd bij het K.B. van 13 november 1973, art. 10, aangevuld bij het K.B. 

van 6 juni 1975, art. 5 en gewijzigd bij de K.B.’s van 21 november 1991, art. 7 
en 7 juni 2007, art. 17. 

 
 § 1. Gewijzigd bij de K.B.'s van 13 november 1973, art. 10, 1°, 21 november 

1991, art. 7, 1° en 7 juni 2007, art. 17, 1°. 
 
 Voor de toepassing van artikel 14, § 1, 4°, van de wet worden alle besturen en 

diensten bedoeld in artikel 1, 1°, 2° en 3° van dit besluit, geacht een en dezelf-
de rechtspersoon te zijn. 

 
 Al hun personeelsleden worden geacht daartoe te behoren. 
 
 § 1bis. Ingevoegd bij het K.B. van 21 november 1991, art. 7, 2° en gewijzigd bij 

het K.B. van 7 juni 2007, art. 17, 2°. 
 
 Voor de toepassing van artikel 14, § 1, 4°, van de wet komen alle diensten in 

aanmerking die zijn verricht in de besturen, diensten en inrichtingen bedoeld in 
artikel 1, 5°. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de K.B.'s van 13 november 1973, art. 10, 2°, 21 november 

1991, art. 7, 3° en 7 juni 2007, art. 17, 3°. 
 
 Voor de toepassing van artikel 14, § 1, 4°, van de wet, worden de in artikel 1, 

6° van dit besluit bedoelde gesubsidieerde onderwijsinrichtingen die onder 
eenzelfde inrichtende macht ressorteren, geacht een en dezelfde inrichting te 
zijn. 

 
 Tot het personeel van de gesubsidieerde onderwijsinrichting waaronder de 

getroffene ressorteert, worden geacht te behoren alle personeelsleden die on-
der eenzelfde inrichtende macht ressorteren. 

 
 § 3. Toegevoegd bij het K.B. van 6 juni 1975, art. 5 en gewijzigd bij het K.B. 

van 7 juni 2007, art. 17, 4°. 
 
 Voor de toepassing van artikel 14, § 1, 4° van de wet, worden de in artikel 1, 7° 

van dit besluit bedoelde gesubsidieerde centra en diensten die onder eenzelfde 
inrichtende overheid ressorteren, geacht een en dezelfde inrichting te zijn. 

 
 Tot het personeel van het gesubsidieerd centrum of de gesubsidieerde dienst 

waaronder de getroffene ressorteert, worden geacht te behoren alle perso-
neelsleden die onder eenzelfde inrichtende overheid ressorteren. 

 
Art. 30 Opgeheven bij het K.B. van 13 november 1973, art. 11. 
 
Art. 31 Voor de ongevallen overkomen vóór of na de inwerkingtreding van dit besluit 

blijven uitwerking hebben de verzekeringsovereenkomsten, de administratieve 
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reglementen of welke andere maatregelen ook genomen ten gunste van de ge-
troffenen of van hun rechthebbenden, die vóór de datum dezer inwerkingtre-
ding zijn beginnen te lopen. 

 
 De getroffenen of hun rechthebbenden verkrijgen echter, alleszins, het voor-

deel van een vergoeding gelijkwaardig aan die welke de toepassing van de wet 
tot gevolg zou hebben. 

 
Art. 32 Vervangen bij de K.B.'s van 25 augustus 1971, art. 3 en 24 maart 1986, art. 14. 
 
 De personeelsleden onderworpen aan dit besluit behouden tijdens de periode 

van tijdelijke ongeschiktheid de bezoldiging verschuldigd op grond van hun ar-
beidsovereenkomst of hun wettelijk of reglementair statuut. 

 
Art. 32bis Ingevoegd bij het K.B. van 24 maart 1986, art. 15 en gewijzigd bij het K.B. van 

7 juni 2007, art. 18. 
 
 Indien de Administratieve Gezondheidsdienst de getroffene geschikt acht om 

zijn ambt weder op te nemen met verminderde prestaties, zowel tijdens de pe-
riode van tijdelijke ongeschiktheid als na de consolidatie, mag de getroffene 
zonder tijdsbeperking en volgens de verdeling bepaald door de Administratieve 
Gezondheidsdienst zijn ambt uitoefenen, onder voorbehoud nochtans dat de 
getroffene tenminste de helft van de normale duur van een ambt met volledige 
prestaties kan volbrengen. 

 
 
                                                 
1  Zie ook het K.B. van 26 april 1999 (B.S. 26 juni). 
2  Met ingang van 9 oktober 1998. 
3 Met ingang van 1 juli 2007. 
4  Met ingang van 1 december 2012 
5  Voor elke verergering na de herzieningstermijn en vóór de inwerkingtreding van het K.B. van 7 juni 

2007, is de verergeringsbijslag verschuldigd ten vroegste vanaf 1 januari 2006. Voor de toepassing 
hiervan wordt de verergeringsdatum bewezen door alle rechtsmiddelen. 

 (K.B. 7 juni 2007, art. 19 – B.S. 19 juni) 
6 De overlijdensbijslag is verschuldigd voor elk overlijden na 31 december 2005. 
 (K.B. 7 juni 2007, art. 19 – B.S. 19 juni) 
7 Dit ministerieel besluit moet steeds worden genomen, zelfs indien het ongeval geen blijvende ar-

beidsongeschiktheid tot gevolg heeft (bericht : uittreksel uit het B.S. van 13  januari 1972). 
8  Zie K.B.'s van 18 juli 1973, art. 1 (B.S. 27 juli) en 29 januari 1975, art. 1 (B.S. 4 februari). 
9  Dit lid werd vervangen bij art. 7 van het K.B. van 20 september 1998 met uitwerking op 1 september 

1997. Sedert 1986 werd de rente éénmaal per jaar uitbetaald indien de graad van blijvende invalidi-
teit geen 10 pct. bereikte (Zie K.B. nr. 419 van 16 juli 1986, art. 3, 2° en 4). 
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Koninklijk besluit van 22 april 1969  
(Staatsblad 3 juni) 
 
betreffende de inruststelling van de militairen beneden de rang van officier. 
 
Gewijzigd bij : de K.B.'s van 7 december 1978 (Staatsblad 14 december), 16 april 1998 
(Staatsblad 30 september), 1 juni 1999 (Staatsblad 12 juni - tweede uitgave) en 14 juni 2007 
(Staatsblad 10 juli). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Gewijzigd bij K.B. van 14 juni 2007, art. 7 (1) 
 
 Onverminderd de bepalingen van artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 juli 

1951 tot bepaling van de graden waarmede de militaire muzikanten van het 1e 
Gidsenregiment en de militaire werklieden en ambachtslieden worden gelijkge-
steld voor de regeling van hun militair pensioen, en van artikel 4 van het ko-
ninklijk besluit van 3 maart 1961 houdende instellingen bij de krijgsmachtdelen 
van een administratief intermachtenkorps en een technisch intermachtenkorps, 
worden de militairen van de Krijgsmacht beneden de rang van officier op het 
einde van het trimester, waarin zij de volle leeftijd van zesenvijftig jaar hebben 
bereikt, ambtshalve op rust gesteld. 

 
Art. 1bis Ingevoegd bij het K.B. van 7 december 1978, art. 1 (2) en vervangen door de 

K.B.'s van 16 april 1998, art. 1 (3) en 14 juni 2007, art.8 (1) 
 
 § 1. In afwijking van artikel 1 worden de militairen beneden de rang van officier 

die tot het gebrevetteerd varend personeel van de Krijgsmacht behoren en die 
in dienst zijn op de datum van de inwerkingtreding van deze bepaling, ambts-
halve op rust gesteld op het einde van het trimester waarin zij de volle leeftijd 
van eenenvijftig jaar hebben bereikt indien zij zich, op de datum van de inwer-
kingtreding van deze bepaling, op minder dan vijf jaar bevinden van het einde 
van het trimester waarin zij de leeftijdsgrens van eenenvijftig jaar bereiken. 

 
 § 2. In afwijking van artikel 1 worden de militairen beneden de rang van officier 

die tot het gebrevetteerd varend personeel van de Krijgsmacht behoren en op 
de datum van de inwerkingtreding van deze bepaling in dienst zijn en die zich, 
op die datum, op vijf jaar of meer bevinden van het einde van het trimester 
waarin zij de leeftijd van eenenvijftig jaar bereiken, ambtshalve op rust gesteld 
op het einde van het trimester tijdens hetwelk zij de volle leeftijd hebben bereikt 
van eenenvijftig jaar, vermeerderd met het aantal volledige jaren dat hen, op de 
datum van de inwerkingtreding van deze bepaling scheidt van het einde van 
het trimester tijdens hetwelk zij zich op vijf jaar zullen bevinden van de leeftijd 
van eenenvijftig jaar. 

 Het eerste lid is niet van toepassing indien de overeenkomstig dat lid vastge-
stelde leeftijdsgrens de in artikel 1 bedoelde leeftijdsgrens bereikt of over-
schrijdt. 

 
Art. 3 Aangevuld bij het K.B. van 7 december 1978, art. 2 (2). 
 
 Worden, bij overgangsmaatregel, in ruste gesteld op het einde  van het trimes-

ter waarin zij de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt, de militairen beneden 
de rang van officier die op 31 december 1963 deel uitmaakten van het kader 
dat is vastgesteld bij koninklijk besluit van 20 augustus 1952 houdende het sta-
tuut van de militaire specialisten, alsmede de militairen met dezelfde rang, die 
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bij toepassing van de bepalingen van het artikel 109 van het koninklijk besluit 
van 25 oktober 1963, op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit de 
leeftijd die bij artikel 1 voor de inruststelling is bepaald, reeds zullen overschre-
den hebben. 

 
 Dit artikel is niet van toepassing op de in artikel 1bis bedoelde militairen. 
 
Art. 3bis Ingevoegd bij het K.B. van 16 april 1998, art. 2 en vervangen door de K.B.'s 

van 1 juni 1999, art. 1 (3) en 14 juni 2007, art. 9 (1) 
 
 § 1. In afwijking van de artikelen 1 en 1bis worden de militairen beneden de 

rang van officier die op 1 oktober 1998 tot het gebrevetteerd varend personeel 
van de luchtmacht behoorden en op de datum van de inwerkingtreding van de-
ze bepaling in dienst zijn, ambtshalve op rust gesteld op het einde van het tri-
mester waarin zij de volle leeftijd van vijfenveertig jaar hebben bereikt indien zij 
zich, op de datum van de inwerkingtreding van deze bepaling, op minder dan 
vijf jaar bevinden van het einde van het trimester waarin zij de leeftijdsgrens 
van vijfenveertig jaar bereiken. 

 
§ 2. In afwijking van de artikelen 1 en 1bis worden de militairen beneden de 
rang van officier die op 1 oktober 1998 tot het gebrevetteerd varend personeel 
van de luchtmacht behoorden en op de datum van de inwerkingtreding van de-
ze bepaling in dienst zijn en die zich, op die datum, op vijf jaar of meer bevin-
den van het einde van het trimester waarin zij de leeftijd van vijfenveertig jaar 
bereiken, ambtshalve op rust gesteld op het einde van het trimester tijdens 
hetwelk zij de volle leeftijd hebben bereikt van vijfenveertig jaar, vermeerderd 
met het aantal volledige jaren dat hen, op de datum van de inwerkingtreding 
van deze bepaling, scheidt van het einde van het trimester tijdens hetwelk zij 
zich op vijf jaar zullen bevinden van de leeftijd van vijfenveertig jaar. 

 
 Het eerste lid is niet van toepassing indien de overeenkomstig dat lid vastge-

stelde leeftijdsgrens de in artikel 1 bedoelde leeftijdsgrens bereikt of over-
schrijdt. 

 
Art. 3ter Ingevoegd bij het K.B. van 14 juni 2007, art.10 (1) 
 
 In afwijking van de artikelen 1bis en 3bis, hebben de in die bepalingen bedoel-

de militairen de mogelijkheid om hun loopbaan te verlengen, uiterlijk tot het 
einde van het trimester tijdens hetwelk zij de volle leeftijd van zesenvijftig jaar 
hebben bereikt. 

 Het eerste lid is niet van toepassing op de militairen die prestaties verrichten in 
de halftijdse vervroegde uitstapregeling of die in disponibiliteit werden ge-
plaatst. 

 
 
                                                 
1  Met uitwerking vanaf 1 januari 2009 (K.B. van 7 januari 2009, art. 1, 2°, staatsblad 16 januari) 
2  Met ingang van 31 december 1978. 
3  Met uitwerking op 1 oktober 1998. 
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Koninklijk besluit van 17 september 1969  
(Staatsblad 23 september) 
 
betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de leden en van het personeel van het Re-
kenhof, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk. 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 24 maart 1986 (Staatsbl. 29 april) en de wet van 22 juli 1993 
(Staatsbl. 14 augustus). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 De regeling, ingesteld bij de wet van 3 juli 1967 (1) betreffende de schadevergoeding 

voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, wordt 
toepasselijk verklaard : 

 
 1° op de leden van het Rekenhof; 
 
 2° op de leden van het vast, stagedoend, tijdelijk of hulppersoneel van het Re-

kenhof, zelfs al zijn zij onder arbeidsovereenkomst aangeworven. 
 
Art. 2 Gewijzigd bij het K.B. van 24 maart 1986, art. 16. 
 
 Met uitzondering van de artikelen 29, 32 en 32bis zijn op de leden en op het perso-

neel van het Rekenhof toepasselijk de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 
januari 1969 (2) betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsle-
den der Rijksbesturen en der andere Rijksdiensten en van sommige leden van het 
personeel der gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, voor arbeidsongevallen en voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk, alsook de bepalingen die de evenge-
noemde eventueel zullen wijzigen of vervangen. 

 
Art. 3 Gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, art. 35. 
 
 Voor de toepassing van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 (2) op de leden en 

het personeel van het Rekenhof oefent dit Hof, volgens de nadere regelen die het 
bepaalt, de bevoegdheden uit welke dat besluit aan de Ministers verleent, met uit-
zondering van die welke zijn opgedragen aan de Minister tot wiens bevoegdheid de 
Ambtenarenzaken behoren. 

 
 
                                                 
1  Staatsbl. 10 augustus. 
2  Staatsbl. 8 februari. 
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Koninklijk besluit van 12 juni 1970  
(Staatsblad 18 juni) 
 
betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van 
openbaar nut, van de publiekrechtelijke rechtspersonen en van de autonome overheidsbedrij-
ven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk 
(Opschrift vervangen bij het K.B. van 7 juni 2007, art. 1) 
 
Gewijzigd bij  : de K.B.'s van 23 december 1970 (Staatsbl. 6 januari 1971), 9 juni 1971 
(Staatsbl. 1 oktober), 13 juli 1971 (Staatsbl. 30 juli), 25 augustus 1971 (Staatsbl. 4 september), 
29 mei 1972 (Staatsbl. 9 juni), 15 juli 1972 (Staatsbl. 11 augustus), 17 oktober 1972 (Staatsbl. 
5 januari 1973), 10 oktober 1973 (Staatsbl. 6 februari 1974), 13 november 1973 (Staatsbl. 
24 november), 13 juni 1975 (Staatsbl. 16 september), 29 maart 1976 (Staatsbl. 26 mei), 18 juni 
1976 (Staatsbl. 12 augustus), 25 maart 1977 (Staatsbl. 21 mei), 8 april 1977 (Staatsbl. 12 mei), 
2 juni 1977 (Staatsbl. 23 juni), 8 december 1977 (Staatsbl. 29 december), 30 december 1977 
(Staatsbl. 22 februari 1978), 21 augustus 1980 (Staatsbl. 11 september), 9 juni 1981 (Staatsbl. 
10 juli), 16 december 1981 (Staatsbl. 16 februari 1982), 26 mei 1982 (Staatsbl. 22 juni), 
2 oktober 1984 (Staatsbl. 30 oktober), 24 maart 1986 (Staatsbl. 29 april), 14 juli 1987 (Staatsbl. 
30 juli), 13 augustus 1990 (Staatsbl. 19 oktober), 18 september 1992 (Staatsbl. 22 oktober), 
14 mei 1993 (Staatsbl. 11 juni), 2 juni 1993 (Staatsbl. 1 juli), de wet van 22 juli 1993 (Staatsbl. 
14 augustus) en de K.B.'s van 13 december 1993 (Staatsbl. 12 januari 1994), 15 april 1994 
(Staatsbl. 11 mei), 13 maart 1995 (Staatsbl. 7 juni), 25 oktober 1995 (Staatsbl. 1 december), 
24 september 1997 (Staatsbl. 16 oktober), 16 april 1998 (Staatsbl. 29 april - tweede uitgave), 
20 september 1998 (Staatsbl. 9 oktober), 19 april 1999 (Staatsbl. 26 juni - tweede uitgave), 
5 april 2001 (Staatsbl. 17 mei - tweede uitgave), 12 december 2002 (Staatsbl. 24 december), 
9 januari 2003 (Staatsbl. 20 januari), 25 maart 2003 (Staatsbl. 31 maart - tweede uitgave), 
2 april 2003 (Staatsbl. 11 april - eerste uitgave), 27 mei 2004 (Staatsbl. 24 juni), 9 juni 2004 
(Staatsbl. 25 juni - tweede uitgave), 8 oktober 2004 (Staatsbl. 15 oktober - tweede uitgave), de 
programmawet van 27 december 2004 (Staatsbl. 31 december - tweede uitgave), de wet van 
12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart), het K.B. van 
7 juni 2007 (Staatsbl. 19 juni) en het K.B. van 17 juni 2010 (staatsbl. 25 juni). 
 
Art. 1 Aangevuld bij het K.B. van 27 mei 2004, art. 20, § 3, eerste lid. 
 
 Inzake schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de 

weg naar en van het werk wordt in dit besluit de regeling omschreven ingesteld 
bij de wet van 3 juli 1967 voor de leden van het vast, stagedoend, tijdelijk of 
hulppersoneel, zelfs al zijn zij onder arbeidsovereenkomst aangeworven, die 
tot de instellingen van openbaar nut behoren alsook tot de personeelsleden 
bedoeld bij artikel 1, 15° van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende 
de omzetting van B.I.A.C. in een naamloze vennootschap van privaatrecht en 
betreffende de luchthaveninstallaties. 

 
Art. 2 Gewijzigd bij de K.B.'s van 23 december 1970, art. 1, 9 juni 1971, art. 21, 

13 juli 1971, art. 19, 29 mei 1972, art. 1, 15 juli 1972, art. 1, 17 oktober 1972, 
art. 1, 13 juni 1975, art. 1, 29 maart 1976, art. 1, 18 juni 1976, art. 1, 25 maart 
1977, art. 1, 8 april 1977, art. 1, 2 juni 1977, art. 1 ,8 december 1977, art. 1, 
30 december 1977, art. 1, 21 augustus 1980, art. 1, 9 juni 1981, art. 1, 
16 december 1981, art. 1, 26 mei 1982, art. 1, 2 oktober 1984, art. 1, 14 juli 
1987, art. 1, 13 augustus 1990, art. 1, 18 september 1992, art. 1, 14 mei 1993, 
art. 1, 2 juni 1993, art. 1, 13 december 1993, art. 1, 15 april 1994, art. 1, 
13 maart 1995, art. 1, 25 oktober 1995, art. 1, 4°, 24 september 1997, art. 1, 
16 april 1998, art. 1, vervangen bij de K.B.'s van 20 september 1998, art. 1, 
19 april 1999, art. 1 (1), aangevuld bij het K.B. van 5 april 2001, art. 2 (2), gewij-
zigd bij het K.B. van 12 december 2002, art. 1, aangevuld bij het K.B. van 9 ja-
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nuari 2003, art. 1 (3), gewijzigd bij de K.B.'s van 25 maart 2003, art. 33 en 27 
mei 2004, art. 20,§ 3, tweede lid, aangevuld bij de K.B.'s van 9 juni 2004, art. 1 
(4), 8 oktober 2004, art. 1(5), gewijzigd bij de programmawet van 27 december 
2004, art. 11, vervangen bij het K.B. van 7 juni 2007, art. 2 (6) en aangevuld bij 
het K.B. van 17 juni 2010, art. 1 (7). 

 
 Dit besluit wordt toepasselijk verklaard op de leden van het vastbenoemd, sta-

gedoend, tijdelijk of hulppersoneel, zelfs al zijn zij onder arbeidsovereenkomst 
aangeworven, die behoren tot de hieronder opgesomde instellingen van open-
baar nut, publiekrechtelijke rechtspersonen of autonome overheidsbedrijven : 

 
 I. Federale overheid. 
 
 1° de federale instellingen van openbaar nut van de categorieën A en B van 

de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellin-
gen van openbaar nut, met uitzondering van het Fonds voor Spoorwegin-
frastructuur; 

 
 2° de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen wat betreft 

het personeel dat is overgeplaatst van de Controledienst voor de Verze-
keringen, dat geen arbeidsovereenkomst heeft afgesloten na 1 januari 
2004, de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van 
Ziekenfondsen, de Nationale Loterij, het Federaal Agentschap voor Nu-
cleaire Controle, het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommu-
nicatie; 

 
 3° de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn opgesomd in arti-

kel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatrege-
len 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; 

 
 4° de Koninklijke Schenking; 
 
 5° de volgende autonome overheidsbedrijven wat betreft het personeel dat 

niet bij arbeidsovereenkomst in dienst is genomen : 
 
  a) BELGACOM; 
  b) Belgocontrol; 
  c) DE POST. 
 
 6° de personeelsleden, bedoeld in artikel 1, 15°, van het koninklijk besluit 

van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van B.I.A.C. in een naamloze 
vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties. 

 
 7° het Paleis voor Schone Kunsten . 
 
 II. Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest. 
 
 1° de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen; 
 
 2° de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschaps-

onderwijs; 
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 3° de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening; 
 
 4° de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding; 
 
 5° Toerisme Vlaanderen; 
 
 6° Kind en Gezin; 
 
 7° het Universitair Ziekenhuis Gent; 
 
 8° de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen; 
 
 9° de Vlaamse Landmaatschappij; 
 
 10° de Vlaamse Onderwijsraad, wat betreft het personeel van het permanent 

secretariaat; 
 
 11° het Openbaar Psychiatrisch ziekenhuis Geel; 
 
 12° het Openbaar Psychiatrisch ziekenhuis Rekem; 
 
 13° de Vlaamse Milieumaatschappij; 
 
 14° het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en 

Technologie in Vlaanderen; 
 
 15° de Vlaamse Radio- en Televisieomroep en de instellingen waarvan de 

bovenvermelde instelling de verplichtingen overgenomen heeft; 
 
 16° de Vlaamse Vervoermaatschappij; 
 
 17° de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt; 
 
 18° de Scheepvaart; 
 
 19° Waterwegen en Zeekanaal; 
 
 20° het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen; 
 
 21° het Vlaams Agentschap Ondernemen; 
 
 22° het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs; 
 
 23° het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap; 
 
 24° BLOSO; 
 
 25° de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij; 
 
 26° het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen; 
 
 27° het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen; 
 
 28° de Vlaamse Regulator voor de Media; 
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 29° de Vlaamse Opera. 
 
 III. Franse Gemeenschap 
 
 1° de « Radio-Télévision belge de la Communauté française »; 
 
 2° het « Centre hospitalier universitaire de Liège »; 
 
 3° het « Office de la Naissance et de l'Enfance »; 
 
 4° het « Commissariat général aux Relations internationales »; 
 
 5° het « Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et professionnelle 

des Personnes handicapées »; 
 
 6° de « Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et 

de la Communication de la Communauté française (ETNIC) »; 
 
 7° het « Institut de la Formation en cours de carrière dans l'enseignement 

fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres psycho-
médico-sociaux »; 

 
 8° de « Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ». 
 
 IV. Waals Gewest. 
 
 1° de « Conseil économique et social de la Région wallonne »; 
 
 2° de « Société wallonne du Logement »; 
 
 3° de « Société wallonne de Crédit social »; 
 
 4° de « Société wallonne des Eaux »; 
 
 5° de « Port autonome de Liège »; 
 
 6° de « Port autonome de Charleroi »; 
 
 7° de « Port autonome de Namur »; 
 
 8° het « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi »; 
 
 9° het « Institut scientifique de Service public »; 
 
 10° het « Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité »; 
 
 11° het « Centre régional d'aide aux Communes »; 
 
 12° het « Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées »; 
 
 13° het « Centre hospitalier psychiatrique « Le Chêne aux Haies » te Ber-

gen »; 
 
 14° het « Centre hospitalier psychiatrique « Les Marronniers », te Doornik »; 
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 15° het « Agence wallonne à l'Exportation »; 
 
 16° het « Agence wallonne des Télécommunications »; 
 
 17° de « Port autonome du Centre et de l'Ouest »; 
 
 18° het « Institut du Patrimoine wallon »; 
 
 19° de « Commission wallonne de régulation pour l'énergie »; 
 
 20° het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et 

petites et moyennes entreprises »; 
 
 21° het « Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statis-

tique »; 
 
 22° het « Centre wallon de Recherches agronomiques »; 
 
 23° de « Société wallonne de services de placement payant ». 
 
 V. Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
 1° de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Arrondissement 

Brussel-Hoofdstad; 
 
 2° het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest; 
 
 3° het Brussels Instituut voor Milieubeheer; 
 
 4° het Gewestelijk Agentschap voor Netheid; 
 
 5° de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medi-

sche Hulp; 
 
 6° de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij; 
 
 7° de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling; 
 
 8° de Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel; 
 
 9° Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke 

thesaurieën; 
 
 10° Het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de 

Innovatie van Brussel. 
 
 VI. Duitstalige Gemeenschap. 
 
 1° « Das Belgische Rundfunk - und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft »; 
 
 2° het « Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und 

mittleren Unternehmen »; 
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 3° « Die Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit 
einer Behinderung »; 

 
 4° « das Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft »; 
 
 5° « die Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft ». 
 
 VII. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 
 
 VIII. Franse Gemeenschapscommissie. 
 
 het « Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle». 
 
Art. 2bis Ingevoegd bij het K.B. van 27 mei 2004, art. 20, § 3, derde lid en vervangen bij 

het K.B. van 7 juni 2007, art. 3. 
 
 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling, worden de leden van het 

vastbenoemd, stagedoend, tijdelijk, hulppersoneel, of het personeel onder ar-
beidsovereenkomst aangeworven, van de instellingen van openbaar nut of de 
publiekrechtelijke rechtspersonen die ressorteren onder de Staat, de Gemeen-
schappen, de Gewesten, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
of de Franse Gemeenschapscommissie, en die na 31 december 2004 zijn op-
gericht, onderworpen aan de in artikel 1 bedoelde regeling, vanaf de dag dat 
de oprichting in werking treedt. 

 
 Dit artikel is niet van toepassing op de publiekrechtelijke rechtspersonen die 

door de Gewesten worden opgericht in uitoefening van hun bevoegdheid inza-
ke het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer. 

 
Art. 3 Gewijzigd bij het K.B. van 20 september 1998, art. 2. 
 
 Op de aan dit besluit onderworpen personeelsleden zijn van toepassing, de 

bepalingen van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de scha-
devergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, 
voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, 
met uitzondering van de artikelen 24 tot en met 31, alsook de bepalingen die 
ze in voorkomend geval mochten wijzigen of vervangen. 

 
Art. 4 Gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, art. 35 en het K.B. van 20 september 

1998, art. 3, aangevuld bij het K.B. van 27 mei 2004, art. 20, § 3, vierde lid en 
gewijzigd bij het K.B. van 7 juni 2007, art. 4. 

 
 De Minister, de Regering, het College of het beheersorgaan, naargelang van 

het geval, onder wiens gezag de instelling van openbaar nut of de publiekrech-
telijke rechtspersoon staat waarvan het personeel aan dit besluit onderworpen 
is:  

 
 1° oefent de bevoegdheden uit welke het koninklijk besluit van 24 januari 

1969 aan de ministers verleent, met uitzondering van die welke zijn toe-
vertrouwd aan de Minister tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken 
behoren; 

 
 2° duidt de geneeskundige dienst aan voor het uitoefenen der bevoegdhe-

den van de administratieve gezondheidsdienst als bepaald bij het ko-
ninklijk besluit van 24 januari 1969. 
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 Die geneeskundige dienst kan de administratieve gezondheidsdienst zijn of 

iedere andere dienst die hem vervangt. 
 
 Wat de N.V. van privaatrecht B.I.A.C. betreft, worden de bevoegdheden ver-

meld in het eerste lid van dit artikel uitgeoefend door het orgaan belast met het 
dagelijks beheer. 

 
Art. 5 Opgeheven bij het K.B. van 24 maart 1986, art. 17. 
 
Art. 6 Gewijzigd bij het K.B. van 13 november 1973, art. 1 en vervangen door het 

K.B. van 20 september 1998, art. 4 (8). 
 
 Voor de toepassing van artikel 14, § 1, 4°, van de voormelde wet van 3 juli 

1967 worden de instellingen van openbaar nut van de categorieën A, B of D, 
naargelang van het geval, die bedoeld zijn in artikel 2 van dit besluit, geacht 
onder elkaar alsmede met hun overheid een en dezelfde rechtspersoon te zijn. 

 
 Al hun personeelsleden worden geacht ertoe te behoren. 
 
Art. 7 Gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, art. 35. 
 
 De Minister tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken behoren, bepaalt, in 

ieder geval, de coëfficiënt met welke de jaarlijkse beloning van de getroffene 
wordt vermenigvuldigd om het bedrag van de rente vast te stellen wanneer het 
ongeval zich vóór 1 juli 1962 heeft voorgedaan. 

 
Art. 8 Gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, art. 35 en aangevuld bij het K.B. van 

27 mei 2004, art. 20, § 3, vijfde lid. 
 
 Het model van het formulier waarbij het ongeval wordt aangegeven en dat van 

het erbij te voegen doktersattest komen overeen met de modellen vastgesteld 
door de Minister tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken behoren wat de 
personeelsleden der Rijksbesturen betreft. 

 
 Het orgaan belast met het dagelijks beheer van de N.V. van privaatrecht 

B.I.A.C. stelt het formulier op waarbij het ongeval wordt aangegeven alsook het 
model van het erbij te voegen doktersattest. 

 
Art. 9 Gewijzigd bij de K.B.'s van 10 oktober 1973, art. 1, 13 november 1973, art. 2, 

24 maart 1986, art. 18, 20 september 1998, art. 5, 27 mei 2004, art. 20, § 3, 
zesde lid, de wet van 12 januari 2006, art. 67 en het K.B. van 7 juni 2007, 
art. 5. 

 
 § 1.Gewijzigd bij de K.B.'s van 13 november 1973, art. 2, 20 september 1998, 

art. 5, 1° en vervangen bij het K.B. van 7 juni 2007, art. 5, 1°. 
 
 Onverminderd de toepassing van de artikelen 10 tot 12 komen ten laste van en 

worden betaald door de instelling of de rechtspersoon : 
 
 1° de kosten door dokter, chirurg, apotheker, ziekenhuis, prothese en ortho-

pedie; 
 
 2° de begrafeniskosten en de kosten voor de overbrenging van het stoffelijk 

overschot naar de plaats van de begrafenis; de instelling of de rechtsper-
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soon zorgt tevens voor de vervulling van de administratieve formaliteiten 
vereist voor de overbrenging; 

 
 3° de renten, de verergeringsbijslagen en overlijdensbijslagen; 
 
 4° de procedurekosten, de verplaatsingskosten, de overnachtingskosten en 

de uitgaven zoals zij verdeeld zijn in de artikelen 4bis en 28 van het 
voormelde koninklijk besluit van 24 januari 1969, behalve wanneer het 
gaat om een tergende en roekeloze eis. 

 
 § 2. Vervangen bij het K.B. van 10 oktober 1973, art. 1 (9) en gewijzigd bij de 

K.B.'s van 24 maart 1986, art. 18 (10), 20 september 1998, art. 5, 2,° de wet van 
12 januari 2006, art. 67 en het K.B. van 7 juni 2007, art. 5, 2°. 

 
 Wanneer de getroffene echter overeenkomstig de wet van 28 april 1958 betref-

fende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar 
nut alsmede van hun rechthebbenden dan wel overeenkomstig de wet van 1 
juli 1971 houdende oprichting van de Regie voor maritiem transport, een pen-
sioen geniet ten laste van de Schatkist, worden de rente en de vergoeding voor 
begrafeniskosten betaald door toedoen van de Pensioendienst voor de over-
heidssector. 

 
 De uitgaven welke uit dien hoofde voor rekening van de Schatkist komen wor-

den aan deze laatste door de betrokken instelling of rechtspersoon terugbe-
taald. 

 
 § 3. Ingevoegd bij het K.B. van 27 mei 2004, art. 20, § 3, zesde lid. 
 
 Voor de toepassing van dit artikel wordt de N.V. van privaatrecht B.I.A.C. be-

schouwd als zijnde "de instelling". 
 
Art. 10 Voor de ongevallen overkomen vóór of na de inwerkingtreding van dit besluit 

blijven uitwerking hebben de verzekeringsovereenkomsten, de administratieve 
reglementen of welke andere maatregelen ook genomen ten gunste van de ge-
troffenen of van hun rechthebbenden, die vóór de datum dezer inwerkingtre-
ding zijn beginnen te lopen. 

 
Art. 11 Gewijzigd bij het K.B. van 25 augustus 1971, art. 4, aangevuld bij het K.B. van 

20 september 1998, art. 6, vervangen bij het K.B. van 2 april 2003, art. 1 (11) en 
gewijzigd bij de K.B.’s van 27 mei 2004, art. 20, § 3, zevende lid en 7 juni 2007, 
art. 6.. 

 
 Bij toepassing van artikel 16 van de wet van 3 juli 1967 mogen de instellingen 

van openbaar nut en de publiekrechtelijke rechtspersonen alsook de N.V. van 
privaatrecht B.I.A.C. waarvan het personeel het voordeel van de bepalingen 
van dit besluit geniet, ten einde de door hen te dragen lasten geheel of gedeel-
telijk te dekken, verzekeringsovereenkomsten sluiten met een verzekeringson-
derneming die toegelaten is tot de ongevallenverzekering of de ongevallenver-
zekering mag beoefenen in België door middel van een bijkantoor of in vrije 
dienstverrichting overeenkomstig de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle 
op de verzekeringsondernemingen, op voorwaarde dat die onderneming niet 
met het geneeskundig onderzoek belast is, overeenkomstig artikel 4, 2° van dit 
besluit. 
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Art. 12 Voor de toepassing van de artikelen 10 en 11 verkrijgen de getroffenen of hun 
rechthebbenden, alleszins, een vergoeding gelijk aan die welke door de wet 
van 3 juli 1967 is bepaald. 

 
Art. 13 Geschrapt bij het K.B. van 13 november 1973, art. 3. 
 
 
                                                 
1  Dit artikel, zoals vervangen bij art. 1 van het K.B. van 19 april 1999, heeft uitwerking vanaf 26 juni 

1999, behalve wat betreft de instellingen opgericht ingevolge de hervorming der instellingen. Voor 
hen heeft het uitwerking vanaf de datum van hun oprichting tot aan hun eventuele ontbinding, ophef-
fing of opslorping, op voorwaarde evenwel dat ze geen verzekeringspolis hebben aangegaan op 
grond van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. In dat geval heeft dit besluit uitwerking vanaf 
de datum waarop de opzeggingstermijn van deze polis teneinde loopt. 

 Wat de Koninklijke Muntschouwburg, het Nationale Orkest van België en de Nationale Loterij betreft, 
heeft dit besluit uitwerking vanaf 1 november 1998. 

 Wat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betreft, heeft dit besluit uitwerking vanaf 1 
december 1998. 

 De ongevallen die gebeurden tijdens de periode gedekt door de wet van 10 april 1971, blijven onder-
worpen aan deze wet. (K.B. van 19 april 1999, art. 2). 

2  Artikel 2, rubriek I, 5° werd toegevoegd bij het K.B. van 5 april 2001, art. 2. 
 Dit besluit heeft uitwerking met ingang : 
 - van 1 augustus 1992, wat betreft BELGACOM en DE POST 
 - van 2 oktober 1998 wat betreft Belgocontrol 
 voor de ongevallen die zich vanaf deze datum voordoen en voor de beroepsziekten die vanaf dit tijd-

stip werden vastgesteld. 
 De woorden "wat betreft het personeel dat niet bij arbeidsovereenkomst in dienst is genomen" wer-

den toegevoegd bij het K.B. van 12 december 2002, art. 1, 1° met ingang van 1 januari 2003. 

3  Het K.B. van 9 januari 2003 heeft uitwerking vanaf de datum van de oprichting van deze instellingen, 
namelijk :  

 1° op 16 maart 1999 wat betreft het "Agence wallonne des Télécommunications" ; 
 2° op 18 juni 1999 wat betreft de "Port autonome du Centre et de l'Ouest" ; 
 3° op 1 juli 1999 wat betreft het "Institut du Patrimoine wallon". 
4 De “Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l’Information et de la Communication de la 

Communauté française (ETNIC)” werd toegevoegd met uitwerking op 28 november 2002 (K.B. 9 juni 
2004).  

5 Het “Institut de la Formation en cours de carrière dans l’enseignement fondamental, l’enseignement 
secondaire et dans les centres psycho-médico-sociaux” werd toegevoegd met uitwerking op 1 juli 
2002 (K.B. 8 oktober 2004).  

6 Het K.B. van 7 juni 2007 heeft uitwerking met ingang van 23 april 2003 voor wat betreft de publiek-
rechtelijke rechtspersonen die onder de federale overheid ressorteren en van 1 maart 1996, voor wat 
betreft de publiekrechtelijke rechtspersonen die onder de andere overheden ressorteren, met uitzon-
dering van : 

 1° de invoeging van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, die uitwerking 
heeft met ingang van 23 april 2003; 

 2° de invoeging van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, die 
uitwerking heeft met ingang van 1 december 2001; 

 3° de invoeging van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen die uitwerking heeft met 
ingang van 1 juli 2006; 

 4° de invoegingen van De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal, die uitwerking hebben 
met ingang van 30 juni 2004; 

 5°  de invoeging van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, die in werking 
treedt op 1 januari 2007, met dien verstande dat alle ongevallen die zich hebben voorgedaan 
vóór deze datum blijven geregeld door de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; 

 6° de invoeging van het Vlaams Agentschap Ondernemen, die uitwerking heeft met ingang van 
30 december 2005; 

 7° de invoegingen van de in artikel 2, II, rubrieken 22° tot 27°, vermelde rechtspersonen, die 
uitwerking hebben met ingang van 1 april 2006; 

 8° de invoeging van de Vlaamse Regulator voor de Media, dat uitwerking heeft met ingang van 
10 februari 2006; 
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 9° de invoeging van het “Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité”, die 

uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2003; 
 10° de invoeging van het “Centre wallon de Recherches agronomiques”, die uitwerking heeft met 

ingang van 15 januari 2004; 
 11° de invoeging van het “Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique”, die 

uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2004; 
 12° de invoeging van de “Société wallonne du Crédit social”, die uitwerking heeft met ingang van 

1 januari 2004; 
 13° de invoeging van “das Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft”, die in werking 

treedt op 1 januari 2007, met dien verstande dat alle ongevallen die zich hebben voorgedaan 
vóór deze datum blijven geregeld door de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; 

 14° de invoeging van “die Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft”, die 
uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2005; 

 15° de schrapping van “der Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbau-
ten”, die uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2002. 

7  Met uitwerking  op 1 januari 2002 
8  Vanaf 1 november 1998. 
9  Vanaf 1 maart 1974. 
10  Met uitwerking op 1 maart 1974. 
11  Met uitwerking op 17 september 2001. 
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Koninklijk besluit van 25 augustus 1970  
(Staatsblad 13 november) 
 
vastgesteld ter uitvoering van de artikelen 3 en 14 van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststel-
ling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van pri-
vé-sector. 
 
Gewijzigd bij
 

 : het K.B. van 18 juni 1979 (Staatsbl. 15 september). 

Art. 1 Wanneer de rustpensioenen en de overlevingspensioenen geheel ten laste van de-
zelfde instelling komen, worden de sommen die gestort zijn ter uitvoering van artikel 
1 van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de 
pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privé-sector bestemd : 

 
 1° voor de financiering van de rust- en overlevingspensioenen, als deze onder 

bezwarende titel zijn verkregen; 
 
 2° voor de financiering van de overlevingspensioenen alleen, als de rustpensioe-

nen om niet zijn verkregen. 
 
Art. 2 Gewijzigd bij het K.B. van 18 juni 1979, art. 1. 
 
 Wanneer de rustpensioenen of een gedeelte daarvan en de overlevingspensioenen 

of een gedeelte daarvan, ofschoon zij betrekking hebben op dezelfde door de wet 
aanneembaar verklaarde diensten ten laste van verschillende instellingen komen, 
wordt de helft van de krachtens artikel 1 van de wet van 5 augustus 1968 te storten 
sommen bestemd voor de financiering van de overlevingspensioenen. 

 
 De andere helft is bestemd voor de financiering van de rustpensioenen en wordt 

gestort aan de instelling of het organisme dat de last van het pensioen rechtstreeks 
draagt. 

 
 Wanneer het echter een instelling betreft, die aangewezen werd ter uitvoering van 

artikel 1 van de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel 
van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden, wor-
den de sommen die haar toekomen bij toepassing van voorgaand lid, in de Openba-
re Schatkist gestort, en worden zij afgetrokken van het bedrag voorzien in het artikel 
12, tweede lid, van dezelfde wet. 

 
Art. 4 De krachtens artikel 1 van de wet van 5 augustus 1968 verschuldigde bedragen die-

nen te worden overgemaakt binnen zes maanden na de aanvraag van de instelling 
waaraan de sommen gestort moeten worden. 

 
 De in het eerste lid bepaalde termijn is niet van toepassing als de in artikel 1 van de 

wet van 5 augustus 1968 bedoelde aanneembaarheid van de diensten verkregen is 
vóór de bekendmaking van de wet, maar is wel van toepassing als de betrokkene 
reeds een pensioen in de openbare sector verkregen heeft of als hij overleden is, en 
geen uitkering in de pensioenregeling voor arbeiders, bedienden of zeelieden ver-
leend is uit hoofde van diensttijd die aanleiding geeft tot toepassing van artikel 1 van 
de wet van 5 augustus 1968. 
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Koninklijk besluit van 20 oktober 1970  
(Staatsblad 13 november) 
 
tot uitvoering van de wet van 16 juni 1970 betreffende de bonificaties wegens diploma's inzake 
pensioenen van leden van het onderwijs. 
 
Gewijzigd bij

 

 : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart). 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67 
 
 De aanvraag om herziening voorgeschreven bij artikel 11 van de wet van 16 juni 

1970 moet worden gericht aan de Pensioendienst voor de overheidssector. Bij deze 
aanvraag moet het origineel van het bekomen diploma of getuigschrift, of een door 
de burgemeester van de gemeente waar de gepensioneerde woont, eensluidend 
verklaard afschrift worden gevoegd. 

 
 § 2. Het herziene bedrag wordt bekomen door het nominale bedrag van het pensi-

oen op 31 december 1969 te vermenigvuldigen met de verhouding tussen het nomi-
nale bedrag dat het pensioen oorspronkelijk zou hebben bereikt indien het was vast-
gesteld mede op grond van de tijdsbonificatie, en het oorspronkelijke nominale be-
drag. 

 
 In voorkomend geval wordt voor het vaststellen van de voornoemde verhouding re-

kening gehouden met de wijzigingen van de duur van de in aanmerking komende 
diensttijd of van de eraan verbonden tantièmes, die zich hebben voorgedaan tussen 
de ingangsdatum van het pensioen en 31 december 1969. 
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Koninklijk besluit van 5 januari 1971  
(Staatsblad 19 januari) 
 
betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector. 
 
Gewijzigd bij : de K.B.'s van 13 november 1973 (Staatsbl. 24 november), 24 maart 1986 
(Staatsbl. 29 april), 12 juli 1996 (Staatsbl. 13 februari 1997), 20 september 1998 (Staatsbl. 
9 oktober) en 27 september 2009 (Staatsbl. 12 oktober). 
 
Art. 1 Gewijzigd bij het K.B. van 20 september 1998, art. 1. 
 
 Voor de toepassing van onderhavige bepalingen dient te worden verstaan : 
 
 a) onder "de wet" : de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding 

voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk 
en voor beroepsziekten in de overheidssector, alsmede de bepalingen 
welke die wet vervangen of wijzigen; 

 
 b) onder "het koninklijk besluit van 24 januari 1969" : het koninklijk besluit 

van die datum betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de per-
soneelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk alsmede de bepalingen wel-
ke dat besluit vervangen of wijzigen; 

 
 c) onder "het koninklijk besluit van 17 september 1969" : het koninklijk be-

sluit van die datum betreffende de schadevergoeding ten gunste van de 
leden van het personeel van het Rekenhof, voor arbeidsongevallen en 
voor ongevallen op de weg naar en van het werk alsmede de bepalingen 
welke dat besluit vervangen of wijzigen; 

 
 d) onder "het koninklijk besluit van 12 juni 1970" : het koninklijk besluit van 

die datum betreffende de schadevergoeding ten gunste van de perso-
neelsleden der instellingen van openbaar nut voor arbeidsongevallen en 
voor ongevallen op de weg naar en van het werk alsmede de bepalingen 
welke dat besluit vervangen of wijzigen; 

 
 e) onder "de overheid" : 
 
  1° wat betreft de gerechtigden op het koninklijk besluit van 24 januari 

1969, de Minister, de Regering of het College, bepaald in artikel 3 
van dat besluit; 

 
  2° wat betreft de gerechtigden op het koninklijk besluit van 12 juni 

1970, de Minister, de Regering, het College of het beheersorgaan, 
bedoeld in artikel 4 van dat besluit; 

 
  3° wat betreft de gerechtigden op het koninklijk besluit van 17 septem-

ber 1969, het Rekenhof; 
 
 f) onder "de geneeskundige dienst" : de Administratieve Gezondheidsdienst 

of de dienst welke deze vervangt; 
 
 g) onder "het bestuur of de besturen, de dienst(en), instelling(en) en inrich-

ting(en)" : die waarvan de personeelsleden onderworpen zijn aan de ko-
ninklijke besluiten bedoeld in artikel 2 van dit besluit. 
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Art. 2 De regeling ingesteld bij de wet wordt, wat betreft de schadevergoeding voor 

beroepsziekten, toepasselijk verklaard op de leden van het personeel onder-
worpen, wat betreft de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor on-
gevallen op de weg naar en van het werk : 

 
 1. aan het koninklijk besluit van 24 januari 1969; 
 
 2. aan artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 juni 1970; 
 
 3. aan het koninklijk besluit van 17 september 1969. 
 
Art. 3 Vervangen bij het K.B. van 27 september 2009, art. 1 
 
 Overeenkomstig onderhavige bepalingen geven aanleiding tot vergoeding: 
 - de beroepsziekten als zodanig erkend ter uitvoering van de artikelen 30 en 

30bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de ver-
goeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 
1970. 

 
Art. 4 De schadevergoeding voor een beroepsziekte is verschuldigd wanneer een 

personeelslid, door een beroepsziekte getroffen, aan een beroepsrisico van die 
ziekte werd blootgesteld tijdens de volledige duur van een periode of tijdens 
een gedeelte ervan gedurende welke hij tot een der categorieën van gerechtig-
den op onderhavige bepalingen behoort. 

 
 Behoudens tegenbewijs wordt vermoed de getroffene aan het risico bedoeld in 

het eerste lid te hebben blootgesteld, ieder werk in de besturen, diensten, in-
stellingen en inrichtingen verricht tijdens de in dat lid vermelde periodes. 

 
Art. 5 Aangevuld bij het K.B. van 20 september 1998, art. 2. 
 
 § 1. De kosten van dokter, chirurg, apotheker, ziekenhuis, prothese en ortho-

pedie zijn niet ten laste van de getroffene binnen de grenzen en voorwaarden 
van artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 april 1965 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 18 februari 1964 tot vaststelling van het tarief voor ge-
neeskundige verzorging, toepasselijk inzake schadeloosstelling voor beroeps-
ziekten of van iedere andere bepaling houdende wijziging of vervanging daar-
van, onverminderd de ter uitvoering van de wet reeds genomen of nog te ne-
men gunstiger bepalingen betreffende die kosten. 

 
 § 2. Toegevoegd bij het K.B. van 20 september 1998, art. 2. 
 
 De in § 1 bedoelde verstrekkingen van geneeskundige verzorging zijn slechts 

vergoedbaar als ze zijn voorgeschreven en afgeleverd door daartoe wettelijk 
gemachtigde personen en als ze voorgeschreven werden ter behandeling of ter 
voorkoming van een beroepsziekte. De controle wordt uitgeoefend door de ge-
neesheren van de bevoegde medische dienst. Op hun aanvraag deelt de be-
handelende geneesheer hen onder gesloten omslag de inlichtingen mede no-
dig voor het uitvoeren van deze controle. 

 
Art. 6 In afwijking echter van het koninklijk besluit van 14 april 1965 bedoeld in artikel 

5 : 
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 1° wordt het akkoord van de medisch adviseur van het Fonds voor beroeps-
ziekten of van zijn afgevaardigden waarvan sprake in artikel 1 van voor-
meld koninklijk besluit, vervangen door het akkoord van de geneeskundi-
ge dienst; 

 
 2° worden, na akkoord van de geneeskundige dienst bedoeld in punt 1°, de 

kosten welke niet ten laste van de getroffene zijn, betaald overeenkom-
stig de bepalingen van artikel 18 van dit besluit. 

 
Art. 6bis Ingevoegd bij het K.B. van 13 november 1973, art. 1, gewijzigd bij het K.B. van 

20 september 1998, art. 3 en vervangen bij het K.B. van 27 september 2009, 
art. 2. 

 
 De vergoeding van de verplaatsingskosten en de vergoeding van de overnach-

tingskosten die het gevolg zijn van de beroepsziekte, worden toegekend en be-
taald overeenkomstig de artikelen 4bis en 28, §§ 2 en 3, van het koninklijk be-
sluit van 24 januari 1969. 

 
Art. 7 Gewijzigd bij het K.B. van 13 november 1973, art. 2. 
 
 De vergoeding van de begrafeniskosten en de kosten voor overbrenging van 

het stoffelijk overschot naar de plaats van de begrafenis worden overeenkom-
stig artikel 5 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 toegekend; de admi-
nistratieve formaliteiten vereist voor de overbrenging worden ook overeenkom-
stig bovengemelde bepaling verzorgd. 

 
Art. 8 De overheid duidt de dienst aan waarbij elke ziekte die als beroepsziekte kan 

worden beschouwd, moet worden aangegeven.  
 
 Het personeel wordt door haar in kennis gesteld van deze dienst. 
 
Art. 9 De aangifte van de ziekte wordt gedaan door de getroffene, zijn rechtverkrij-

genden, zijn chef of enig ander belanghebbende. Deze schriftelijke aangifte 
wordt zo spoedig mogelijk toegezonden aan de in artikel 8 bedoelde dienst 
samen met een met redenen omkleed geneeskundig rapport. Een exemplaar 
daarvan wordt door voormelde dienst binnen 48 uren naar de geneeskundige 
dienst doorgezonden. 

 
 In het geneeskundig rapport bedoeld in het eerste lid, vermeldt de geneesheer 

de aard van de beroepsziekte; het staaft zijn diagnose, de klinische kenteke-
nen waarop hij steunt alsmede de vermoedelijke aanvangsdatum van de ar-
beidsongeschiktheid. 

 
Art. 9bis Ingevoegd bij het K.B. van 24 maart 1986, art. 19 en gewijzigd bij het K.B. van 

20 september 1998, art. 4. 
 
 In geval van subrogatie van rechtswege, zoals bepaald in de artikelen 14, § 3 

en 14bis, van de wet, kan de overheid een beroep doen op de geneeskundige 
medewerking van de geneeskundige dienst. Deze is in iedere procedure, zowel 
in der minnen als in een geschil, verplicht daaraan gevolg te geven, behoudens 
hetgeen vereist is ter bewaring van het medisch beroepsgeheim. 

 
Art. 10 Gewijzigd bij de K.B.’s van 12 juli 1996, art. 1 en 27 september 2009, art. 3. 
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 De geneeskundige dienst stelt het percentage van de blijvende ongeschiktheid 
die het gevolg is van de beroepsziekte vast volgens de bepalingen van zijn re-
glement betreffende de beroepsziekten. 

 
 Indien hij dit noodzakelijk acht, doet de geneeskundige dienst voor de uitvoe-

ring van zijn opdracht een beroep op de geneeskundige medewerking van het 
Fonds voor de beroepsziekten. 

 
Art. 11 Gewijzigd bij het K.B. van 27 september 2009, art. 4. 
 
 De geneeskundige dienst maakt aan de overheid zijn met redenen omklede 

beslissing bekend omtrent de vaststelling van het ongeschiktheidspercentage. 
 
 De overheid gaat na of de voorwaarden inzake toekenning van de vergoedin-

gen vervuld zijn; zij onderzoekt de elementen van de opgelopen schade en 
stelt aan de getroffene of aan zijn rechtverkrijgenden de betaling van een rente 
voor. 

 
 Wordt een akkoord bereikt, dan wordt het voorstel verwerkt in een beslissing 

van de overheid welke vaststelt dat een akkoord tot stand gekomen is en waar-
in worden vermeld de bezoldiging waarop de rente wordt berekend, de aard 
van de ziekte, de verminderde geschiktheid en de datum waarop de onge-
schiktheid een blijvend karakter vertoont. 

 
Art. 12 Aangevuld bij het K.B. van 24 maart 1986, art. 20 en gewijzigd bij het K.B. van 

27 september 2009, art.5. 
 
 § 1. De aanvraag tot herziening van de vergoedingen, ingediend op grond van 

een verergering of een vermindering van de gebrekkigheid van de getroffene of 
wegens zijn overlijden te wijten aan de gevolgen van de beroepsziekte, moet 
vergezeld gaan van een geneeskundig rapport, hetwelk vaststelling houdt van 
de wijzigingen die zich in de toestand van gebrekkigheid van de getroffene 
hebben voorgedaan sedert de datum der geneeskundige conclusies op grond 
waarvan de vroeger door de geneeskundige dienst genomen beslissing of de 
laatste rechterlijke beslissing is gesteund. 

 
 § 2. De gerechtigde richt zijn aanvraag tot herziening in tweevoud, vergezeld 

van al de bewijsstukken, bij een ter post aangetekende brief, aan de in artikel 8 
bedoelde dienst. Een exemplaar daarvan wordt door voormelde dienst binnen 
48 uren aan de geneeskundige dienst doorgezonden. 

 
 § 3. De overheid zendt aan de gerechtigde, bij een bij de post aangetekende 

brief, zijn aanvraag tot herziening. Een exemplaar van de aanvraag tot herzie-
ning wordt door de in artikel 8 bedoelde dienst binnen 48 uren aan de genees-
kundige dienst doorgezonden. 

 
 § 4. Gewijzigd bij het K.B. van 27 september 2009, art.5 
 
 De overheid kan aan de geneeskundige dienst ambtshalve vragen de getroffe-

ne te onderzoeken. 
 
 De geneeskundige conclusies worden zo spoedig mogelijk aan de overheid en 

aan de getroffene medegedeeld. Deze kunnen op grond van die conclusies 
een aanvraag tot herziening indienen overeenkomstig § 2 of § 3. 
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Art. 13 Gewijzigd bij het K.B. van 24 maart 1986, art. 21, aangevuld bij het K.B. van 20 
september 1998, art. 5 en gewijzigd bij het K.B. van 27 september 2009, art.6. 

 
 § 1. Gewijzigd bij het K.B. van 27 september 2009, art.6. 
 
 Uiterlijk drie maanden na het indienen van de aanvraag tot herziening onder-

zoekt de geneeskundige dienst de getroffene. 
 
 De geneeskundige dienst handhaaft of wijzigt het percentage van de blijvende 

ongeschiktheid overeenkomstig de bepalingen van zijn reglement betreffende 
de beroepsziekten. 

 
 Hij stelt de overheid onverwijld in kennis van zijn beslissing. 
 
 De beslissing van de geneeskundige dienst wordt neergelegd in een besluit 

van de overheid en ter kennis gebracht van de getroffene. 
 
 § 2. Aangevuld bij het K.B. van 20 september 1998, art. 5. 
 
 Ingeval de getroffene zonder wettige reden en na twee opeenvolgende oproe-

pen bij een bij de post aangetekende brief, zich niet bij de geneeskundige 
dienst aanmeldt ten gevolge van de aanvraag tot herziening of van het verzoek 
om geneeskundig onderzoek die onderscheidenlijk in artikel 12, § 3 of 4 wor-
den bedoeld, wordt de uitkering van de vergoedingen en van de renten ge-
schorst vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de twee-
de oproep. 

 
 De uitbetaling wordt, zonder terugwerkende kracht, hervat de eerste dag van 

de maand die volgt op de datum van verschijning van het slachtoffer dat, zon-
der geldige reden, niet is verschenen voor de bevoegde medische dienst. 

 
Art. 14 Gewijzigd bij het K.B. van 27 september 2009, art. 7 
 
 Voor de vaststelling van het bedrag der renten, in geval van blijvende onge-

schiktheid of van overlijden, moet onder jaarlijkse bezoldiging worden verstaan, 
enige wedden, enig loon, enige als wedde of loon geldende vergoeding, door 
de getroffene op het tijdstip der vaststelling van de beroepsziekte verkregen, 
vermeerderd met de toelagen of vergoedingen die geen werkelijke lasten dek-
ken en uit hoofde van de arbeidsovereenkomst of het wettelijk of reglementair 
statuut zijn verschuldigd. 

 
 Voor de vaststelling der in het vorig lid bedoelde jaarlijkse bezoldiging wordt 

geen rekening gehouden met de vermindering van bezoldiging als gevolg van 
de Staat van minderjarigheid van de getroffenen of van enige andere vermin-
dering als gevolg van diens leeftijd. 

 
Art. 15 § 1. Wanneer de beroepsziekte vóór 1 juli 1962 wordt vastgesteld, wordt de in 

artikel 14 bedoelde jaarlijkse bezoldiging vermenigvuldigd met de in artikel 14, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 bepaalde coëfficiënt, volgens 
de modaliteiten van dat artikel. 

 
 § 2. Wanneer de beroepsziekte na 30 juni 1962 wordt vastgesteld, omvat de in 

artikel 14 bedoelde jaarlijkse bezoldiging niet de verhoging als gevolg van de 
koppeling ervan aan de schommelingen van het algemeen indexcijfer der 
kleinhandelsprijzen van het Rijk op het tijdstip van die vaststelling. 
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Art. 16 Vervangen door het K.B. van 24 maart 1986, art. 22. 
 
 De artikelen 15 tot 18 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 zijn van 

toepassing op de gerechtigden van deze bepalingen onder voorbehoud van de 
vervanging in artikel 17 van voormeld besluit van de woorden "op het tijdstip 
van het ongeval" door de woorden "op het tijdstip dat de beroepsziekte wordt 
vastgesteld". 

 
Art. 17 Vervangen door het K.B. van 24 maart 1986, art. 23 en gewijzigd bij het K.B. 

van 27 september 2009, art. 8. 
 
 De artikelen 19, uitsluitend voor wat de renten betreft, en 20 van het koninklijk 

besluit van 24 januari 1969 zijn van toepassing op de gerechtigden van die be-
palingen onder voorbehoud van de vervanging in artikel 20 van voormeld be-
sluit van de woorden "de consolidatie" door de woorden "de ongeschiktheid 
een blijvend karakter vertoont". 

 
Art. 18 Gewijzigd bij de K.B.’s van 13 november 1973, art. 3 en 27 september 2009, 

art. 9.  
 
 Overeenkomstig de artikelen 25 tot 28 van het koninklijk besluit van 24 januari 

1969, artikel 2 van het koninklijk besluit van 17 september 1969 en artikel 9 
van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 zijn ten laste en worden uitgekeerd : 

 
 1° de kosten van dokter, chirurg, apotheker, ziekenhuis, prothese en ortho-

pedie; 
 
 2° de begrafeniskosten en de kosten voor overbrenging van het stoffelijk 

overschot naar de plaats van de begrafenis : degene die de kosten voor 
overbrenging uitkeert zorgt tevens voor de administratieve formaliteiten 
vereist voor de overbrenging; 

 
 3° de renten; 
 
 4° de kosten van de administratieve procedure, de bij artikel 6bis bedoelde 

verplaatsings- en de overnachtingskosten, en de gerechtskosten, behalve 
wanneer het gaat om een tergende en roekeloze eis. 

 
Art. 19 Vervangen door de K.B.'s van 24 maart 1986, art. 24 en 20 september 1998, 

art. 6. 
 
 Het personeelslid op wie dit besluit toepasselijk is, behoudt tijdens de periode 

van tijdelijke ongeschiktheid de bezoldiging verschuldigd op grond van zijn ar-
beidsovereenkomst of zijn wettelijk of reglementair statuut. 

 
 Het personeelslid dat door een beroepsziekte bedreigd wordt, dat niet voor 

andere opdrachten aangewezen kan worden, dat aanvaardt zich tijdelijk te ont-
houden van elke activiteit die het nog aan de risico's van deze ziekte kan 
blootstellen en dat aanvaardt tijdelijk het ambt dat het uitoefent te staken, be-
houdt de bezoldiging verschuldigd op grond van zijn arbeidsovereenkomst of 
zijn wettelijk of reglementair statuut. 

 
 Deze regeling geldt niet voor de personeelsleden der rijksbesturen die onder 

de wetgevende macht ressorteren. 
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Art. 19bis Ingevoegd bij het K.B. van 24 maart 1986, art. 25 en gewijzigd bij het K.B. van 

27 september 2009, art. 10. 
 
 Indien de geneeskundige dienst de getroffene geschikt acht om zijn ambt we-

der op te nemen met verminderde prestaties, mag de getroffene zonder tijds-
beperking en volgens de verdeling bepaald door de geneeskundige dienst zijn 
ambt uitoefenen, onder voorbehoud nochtans dat de getroffene tenminste de 
helft van de normale duur van een ambt met volledige prestaties kan volbren-
gen. 

 
 Deze bepaling is niet van toepassing op de personeelsleden der rijksdiensten 

die onder de wetgevende macht ressorteren. 
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Koninklijk besluit van 9 juni 1971  
(Staatsblad 1 oktober) 
 
houdende statuut van het personeel van het Planbureau. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 20 Onverminderd de uitbreiding tot het personeel van het Planbureau van de pensioen-

regeling ingevoerd door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het 
personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebben-
den, geniet het personeelslid bedoeld in artikel 1 van dit besluit ten laste van de 
budgettaire kredieten van het Planbureau van een rustvergoeding op de ouderdom 
vastgesteld bij artikel 12 of van een overlevingsvergoeding voor zijn weduwe; deze 
vergoeding is gelijk aan het verschil tussen het pensioen waarvan de ambtenaar of 
zijn weduwe zou genieten indien hij in het Bureau de diensten zou gepresteerd heb-
ben waarvoor hij aanspraak kan maken op een pensioen in een andere regeling en 
het pensioen waarvan de ambtenaar of zijn weduwe geniet in gelijk welk ander stel-
sel. 
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Koninklijk besluit van 5 november 1971  
(Staatsblad 17 december) 
 
tot uitvoering van de artikelen 8, 13, § 2, en 14 van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling 
van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privé-
sector. 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 16 april 2000 (Staatsbl. 28 april). 
  
 
 HOOFDSTUK I.  Bepalingen betreffende de uitvoering van artikel 13, § 2, van 

de wet van 5 augustus 1968 
 
Art. 1 Voor de toepassing van de artikelen 4 en 11, § 1, van de wet van 5 augustus 1968 

tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare 
sector en die van de privé-sector worden de daarin bedoelde personen geacht als 
bediende tewerkgesteld te zijn geweest. 

 
Art. 2 In afwijking van het bepaalde in artikel 1, worden echter geacht als arbeider tewerk-

gesteld te zijn geweest : 
 
 1° de leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel : 
 
  a) van de rijksbesturen en andere rijksdiensten; 
 
  b) van de onderwijsinrichtingen; 
 
  c) van de instellingen waarop de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 

28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere in-
stellingen van openbaar nut alsmede van hun rechtverkrijgenden toepas-
selijk werd verklaard; 

 
  d) van de instellingen waarop het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 

1935 tot vaststelling van het statuut der pensioenen van het personeel 
der zelfstandige openbare instellingen en der regieën ingesteld door de 
Staat van toepassing is, met uitzondering van BELGACOM; 

 
  e) van de provincies, gemeenten en van de aan de provincies en gemeen-

ten ondergeschikte instellingen, 
 
  voor zover het maximumbedrag van de weddeschalen in de organieke regeling 

die op hun graad betrekking hebben, lager is dan het maximumbedrag van de 
weddeschaal 305 van het personeel der Ministeries; 

 
 2° de leden van het werkliedenpersoneel van BELGACOM die niet belast zijn met 

een opdracht van toezicht; 
 
 3° de personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 

wier bezoldiging vastgesteld is volgens de schalen welke door die instelling 
vóór 1 juli 1965 bepaald zijn voor de werklieden en ambachtsbazen evenals 
diegenen die, in geval van bevordering of verandering van graad, sinds 1 juli 
1965 als werklieden, werklieden-ploegbazen, werkbazen en planningmannen-
voormannen ingedeeld zijn in de omzettingsgroep I. 
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Art. 3 In afwijking van het bepaalde in artikelen 1 en 2, worden geacht als zeevarende te-
werkgesteld te zijn geweest, de leden van het varend personeel van het Bestuur van 
het Zeewezen en van de Binnenvaart gedurende de periodes waarvoor zij zeegeld 
ontvangen hebben dat in aanmerking kan worden genomen voor de vaststelling van 
het pensioen ten laste van de Schatkist, evenals de loodsschippers en de loodsen 
van alle stations. 

 
Art. 4 Voor de toepassing van de artikelen 6 en 12 van de wet van 5 augustus 1968 wor-

den geacht tewerkgesteld te zijn geweest : 
 
 1° als bediende : de officieren, onderofficieren, de leerlingen van de opleidings-

scholen voor de kaders, de kandidaat-sergeanten op proeftijd in de eenheden, 
de rijkswachters en brigadiers van de rijkswacht; 

 
 2° als arbeider : de overige militairen. 
 
Art. 5 Voor de toepassing van de artikelen 5 en 11, § 2, van de wet van 5 augustus 1968 

worden de personen bedoeld in artikel 5, § 2, van die wet, geacht als bediende te-
werkgesteld te zijn geweest. 

 
Art. 6 Voor de toepassing van dit hoofdstuk moet iedere periode, waarin iemand met een 

bepaald ambt of een bepaalde graad was bekleed, afzonderlijk worden beschouwd. 
 
Art. 7 Behalve andersluidende bepaling van het statuut dat op hen toepasselijk is op de 

datum van bekendmaking van dit besluit, worden de personeelsleden van de in arti-
kel 2, 1°, c, tot en met e, vermelde instellingen, geacht lid te zijn van het meesters-, 
vak- en dienstpersoneel indien hun graad gelijkwaardig is met een van de graden die 
bij toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 22 juli 1964 houdende be-
zoldigingsregeling van het personeel der Ministeries, gerangschikt zijn in de rubriek 
"meesters-, vak- en dienstpersoneel". 

 
Art. 8 Wanneer de gebeurtenis die aanleiding geeft tot toepassing van de artikelen 4 en 

11, § 1, van de wet van 5 augustus 1968 zich vóór 1 september 1968 heeft voorge-
daan, worden de in artikel 2, 1° bedoelde weddeschalen bepaald volgens de schalen 
die op 31 augustus 1968 van kracht waren. In de overige gevallen worden die wed-
deschalen bepaald volgens de schalen die op de datum van die gebeurtenis van 
kracht waren. 

 
Art. 9 De personen bedoeld in artikel 3 worden volgens hun graad gelijkgesteld in de ver-

schillende categorieën van officieren en scheepsgezellen van de koopvaardijvloot, 
overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage. 

 
 HOOFDSTUK II. Bepalingen betreffende de uitvoering van de artikelen 8 en 14 

der wet van 5 augustus 1968 
 
Art. 10 Gewijzigd bij het K.B. van 16 april 2000, art. 1. 
 
 § 1. Gewijzigd bij het K.B. van 16 april 2000, art. 1. 
 
 In geval van toepassing van de artikelen 4, 5, § 1, 2e lid, of 6 van de wet van 5 au-

gustus 1968, dienen voor de duur van de diensttijd die meetelt krachtens de voor-
noemde artikelen te worden gestort : 

 
 (1) 
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 3° de persoonlijke en werkgeversbijdragen die aan het Toelagenfonds voor be-
dienden hadden moeten worden gestort; 

 
 4° na aftrek van het gedeelte dat de werkgever rechtstreeks aan een verzeke-

ringsinstelling had moeten betalen de persoonlijke en werkgeversbijdragen be-
stemd voor het vestigen van de rust- en overlevingspensioenen die voor het 
personeelslid hadden moeten worden gestort krachtens : 

 
  a) de wetten betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders en 

bedienen; 
 
  b) de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 

zekerheid der arbeiders en de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke ze-
kerheid der arbeiders; 

 
 5° na aftrek van het bedrag van de bijdragen die inzake renten opgelegd zijn door 

de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische 
vlag, het totaal bedrag van de bijdragen bestemd voor de uitkeringen bij rust en 
overleving die voor het betrokken personeelslid hadden moeten worden gestort 
krachtens de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der zeelieden van de koopvaardijvloot. 

 
 De in het 1e lid, 1°, bedoelde sommen worden, naargelang van het geval, gestort bij 

de Algemene Spaar- en Lijfrentekas of bij de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevaren-
den onder Belgische vlag; die bedoeld in het 1e lid, 2°, worden gestort bij de Natio-
nale Kas voor bediendenpensioenen; die bedoeld in het 1e lid, 3°, 4° en 5° worden 
gestort bij de Rijksdienst voor werknemerspensioenen. 

 
 De in het 1e lid, 1° en 2° bedoelde sommen zijn bestemd voor de vestiging van de 

renten; die bedoeld in het 1e lid, 3°, 4° en 5° zijn uitsluitend bestemd voor de finan-
ciering van de rust- en overlevingspensioenen en van de aanpassingsuitkering. 

 
 § 2. Wanneer het een personeelslid betreft wiens rustpensioen als arbeider, bedien-

de of zeevarende is ingegaan of moet ingaan vóór 1 januari 1968 of wanneer het 
een overleden personeelslid betreft uit hoofde van wie een overlevingspensioen als 
arbeider, bediende of zeevarende is ingegaan of moet ingaan vóór 1 januari 1968, 
moeten in afwijking van het bepaalde in § 1, worden gestort de voor de uitkeringen 
bij rust of overleving bestemde bijdragen die voor de krachtens de artikelen 4, 5, § 1, 
2e lid, en 6 der wet van 5 augustus 1968 in aanmerking komende diensttijd gestort 
hadden moeten worden overeenkomstig de wetten van kracht gedurende het tijdperk 
waarin deze diensttijd werd doorgebracht. 

 
 Deze bijdragen worden gestort bij de Rijksdienst voor werknemerspensioenen, zij 

zijn uitsluitend bestemd voor de financiering van de rust- en overlevingspensioenen 
en de aanpassingsuitkering. 

 
 § 3. Het bij toepassing van § 1, 1e lid, 1° en 2°, te storten bedrag wordt voor de peri-

ode vóór 1 januari 1945 berekend op grondslag van de persoonlijke en werkgevers-
bijdragen die eenvormig worden vastgesteld op : 

 
 1° 25 frank per maand wanneer het een arbeider betreft; 
 
 2° 105 frank per maand wanneer het een bediende betreft; 
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 3° 408 frank, 384 frank, 360 frank of 336 frank per maand wanneer het een zeeof-
ficier betreft, naargelang hij behoort tot de 1e, 2e, 3e of 4e categorie van de of-
ficieren; 

 
 4° 264 frank, 240 frank of 180 frank per maand, wanneer het een zeevarende 

betreft, naargelang hij behoort tot de 1e, 2e of 3e categorie van de scheepsge-
zellen. 

 
 § 4. Het bij toepassing van § 2 te storten bedrag omvat, voor de periode vóór 1 ja-

nuari 1945, de bijdragen bedoeld in § 1, 1e lid, 3° en die bepaald in § 3. 
 
Art. 11 Wanneer de diensttijd bedoeld bij de artikelen 4, 5, § 1, 2e lid, 6, 11, § 1, en 12, 1e 

lid van de wet van 5 augustus 1968 tijdvakken bevat die voor rustpensioen mee 
zouden tellen krachtens het bepaalde in de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van 
een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare 
sector, of krachtens wets- of reglementsbepalingen met een gelijke draagwijdte, stort 
de instelling die, volgens het geval, het rust- of overlevingspensioenstelsel beheert 
dat op de betrokkene van toepassing was op het ogenblik van de in de artikelen 4, 5, 
6, 11 of 12 van de wet van 5 augustus 1968 beoogde gebeurtenis het totaal der 
sommen die krachtens de artikelen 8, 11, § 3, en 12, 2e lid van de voornoemde wet 
verschuldigd zijn. 

 
 Deze instelling vordert ten laste van de instellingen die belast zijn met het beheer 

van de andere pensioenstelsels bedoeld bij de voornoemde wet van 14 april 1965 of 
bij gelijkaardige bepalingen, het gedeelte der sommen terug dat betrekking heeft op 
krachtens deze bepalingen meetellende diensttijd. 

 
Art. 12 § 1. In geval van toepassing van het bepaalde in de artikelen 4 of 6 van de wet van 5 

augustus 1968 worden de ter uitvoering van artikel 8 van die wet gestorte sommen 
voor  de helft ten laste genomen door de instelling die de overlevingspensioenrege-
ling beheert. 

 
 Wanneer de ter uitvoering van artikel 8 van de wet van 5 augustus 1968 gestorte 

sommen echter betrekking hebben op diensttijd doorgebracht bij een instelling van 
openbaar nut, waarvan het personeel onder toepassing valt van de wet van 28 april 
1958, wordt de helft van deze sommen ten laste genomen door de instelling die de 
overlevingspensioenregeling beheert en de andere helft wordt gevoegd bij het be-
drag dat moet omgeslagen worden krachtens artikel 12, 2e lid, van de wet van 
28 april 1958. 

 
 § 2. In geval van toepassing van artikel 11, § 1, of van artikel 12, 1e lid van de wet 

van 5 augustus 1968 worden de ter uitvoering van de artikelen 11, § 3, en 12, 2e lid, 
van deze wet gestorte sommen volledig ten laste genomen door de instelling die be-
last is met het beheer van de overlevingspensioenregeling die van toepassing was 
op de overledene. 

 
 § 3. In geval van toepassing van artikel 5, § 1, 2e lid van de wet van 5 augustus 

1968, worden de sommen gestort ter uitvoering van artikel 8 van die wet door de in-
stelling die belast is met het beheer van de rustpensioenregeling voor het gewezen 
personeel van het Bestuur in Afrika volledig ten laste genomen door de Schatkist. 

 
Art. 13 § 1. In geval van toepassing van artikel 5, § 1, 1e lid van de wet van 5 augustus 

1968 stort de instelling die belast is met de rustpensioenregeling voor het gewezen 
personeel in Afrika bij de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid : 
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 1° aan het pensioenfonds : de wiskundige reserves van de renten die overeen-
stemmen met de persoonlijke en werkgeversstortingen die verricht hadden 
moeten worden indien de wetsbepalingen betreffende de verzekering tegen de 
geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood van de bedienden van 
Belgisch-Kongo en van Ruanda-Urundi van bij de aanvang van de diensttijd af 
van toepassing waren geweest; deze wiskundige reserves worden berekend 
en geherwaardeerd overeenkomstig artikel 14; 

 
 2° aan het Solidariteits- en Perekwatiefonds : het niet gekapitaliseerd bedrag van 

de persoonlijke en werkgeversbijdragen die gestort hadden moeten worden bij 
de toelagenfondsen ingesteld door de wetsbepalingen betreffende de verzeke-
ring tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood van de 
bedienden van Belgisch-Kongo en van Ruanda-Urundi, in dezelfde onderstel-
ling van toepasselijkheid van die bepalingen. 

 
 § 2. De sommen gestort bij de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid in uitvoe-

ring van artikel 11, § 3, van de wet van 5 augustus 1968 komen ten goede aan het 
Solidariteits- en Perekwatiefonds dat de last van de weduwenrente draagt. 

 
 § 3. De bedragen gestort tot uitvoering van artikel 8 der wet van 5 augustus 1968 in 

geval van toepassing van artikel 5, § 1, eerste lid, van die wet, alsmede die gestort 
ter uitvoering van artikel 11, § 3, van dezelfde wet in geval van toepassing van artikel 
11, § 2, van die wet worden volledig door de Schatkist ten laste genomen. 

 
Art. 14 De bij de artikelen 10, § 1, 1° en 2°, en 13, § 1, 1° van dit besluit bedoelde wiskundi-

ge reserves worden berekend op de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft 
tot toepassing van de artikelen 4, 5, 6, 11 of 12, van de wet van 5 augustus 1968, 
doch uiterlijk op de datum waarop de ouderdomsrente of de weduwenrente ingaat. 
Die wiskundige reserves worden geherwaardeerd aan de hand van de kapitalisatie-
coëfficiënt ingesteld door de wets- en reglementsbepalingen betreffende de bedoel-
de verzekeringen, tot op de eerste dag van het kalenderkwartaal tijdens hetwelk de 
overdracht wordt uitgevoerd. 

 
Art. 15 De stortingen bedoeld in de artikelen 8, 11 en 12 van de wet van 5 augustus 1968 

moeten verricht worden binnen het jaar vanaf de datum van de gebeurtenis die aan-
leiding geeft tot toepassing van de artikelen 4, 5, 6, 11 of 12 van die wet. 

 
 In afwijking van het eerste lid moeten de in dat lid voorgeschreven stortingen, wan-

neer de instelling waaraan zij moeten worden verricht het bedrag ervan laat kennen 
aan de instelling die ze verschuldigd is, geschieden binnen drie maanden na die 
kennisgeving. 

 
 De termijnen vastgesteld in het vorige lid beginnen ten vroegste te lopen vanaf de 

dag van de bekendmaking van dit besluit. 
 
Art. 16 De artikelen 1 tot en met 14 hebben uitwerking met ingang van 1 april 1961, met 

uitzondering van de artikelen 1, 4, 8, 10, 11, 12 en 14, die uitwerking hebben op 
24 augustus 1968 voor zover zij de artikelen 4, § 4 en 6 van de wet van 5 augustus 
1968 uitvoeren. 

 
Art. 17 Onze Ministers zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 
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BIJLAGE 
 
VERGELIJKINGSTABEL VAN DE GRADEN BIJ HET BESTUUR VAN HET ZEEWEZEN EN DE 
BINNENVAART MET DE VERSCHILLENDE CATEGORIEEN VAN OFFICIEREN EN 
SCHEEPSGEZELLEN BIJ DE KOOPVAARDIJ 
 
Graad van de in artikel 9 beoogde personen Categorie die overeenstemt met de zeelieden 

bij de koopvaardij : 
 

 A. Zeeofficieren : 
 

Commandant  
(Dienst van de pakketboten) 
 

Officier 1e  categorie 
 

Kapitein 
(Dienst van de pakketboten) 
 

Officier 1e categorie 

Kapitein 
 

Officier 1e categorie 

Eerste officier-werktuigkundige A 
 

Officier 2e categorie 

Eerste officier-werktuigkundige Officier 2e categorie 
 

Geneesheer (opleidingsschip) Officier 2e categorie 
 

Loodsschipper 
 

Officier 2e  categorie 

Loods (alle stations) 
 

Officier 2e categorie 
 

Eerste luitenant 
 

Officier 3e categorie 

Eerste stuurman voor een oefenschip gehecht 
aan de Zeevaartschool van Oostende 
 

Officier 3e categorie 
 

Officier-werktuigkundige Officier 3e categorie 
 

Hulploods Scheldemonden Officier 3e categorie 
 

Hulploods te Zeebrugge Officier 3e categorie 
 

Leerling-loods 
 

Officier 3e categorie 

Eerste purser 
 

Officier 3e categorie 

Officier werktuigkundige A 
 

Officier 3e categorie 

Luitenant 
 

Officier 4e categorie 

Purser 
 

Officier 4e categorie 

Stuur van een oefenschip gehecht aan de 
Zeevaartschool Oostende 
 

Officier 4e categorie 

Ticket-collector 
 

Officier 4e categorie 
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Eerstaanwezend ticket-collector 
 

Officier 4e categorie 

Hoofd ticket-collector 
 

Officier 4e categorie 

Eerste ticket-collector 
 

Officier 4e categorie 

Eerste controleur 
 

Officier 4e categorie 

Controleur 
 

Officier 4e categorie 

Stuurman sleepdienst 
 

Officier 4e categorie 

Schipper sleepdienst 
 

Officier 4e categorie 

Schipper lichtschepen 
 

Officier 4e categorie 

Eerstaanwezend scheepswerktuigkundige Officier 4e categorie 
Opperschipper der kust 
 

Officier 4e categorie 

Eerstaanwezend scheepwerktuigkundige A 
 

Officier 4e categorie 

Eerstaanwezend scheepswerktuigkundige –
electricien 
 

Officier 4e categorie 

Schipper eerste klas 
 

Officier 4e categorie 

Officier-werktuigkundige B 
 

Officier 4e categorie 

 B. Scheepgezellen 
 

Scheepvaartwerktuigkundige eerste klas B 
 

Zeeman 1e categorie 

Scheepvaartwerktuigkundige eerste klas A 
 

Zeeman 1e categorie 

Scheepvaartwerktuigkundige eerste klas 
 

Zeeman 1e categorie 

Scheepvaartwerktuigkundige eerste klas-
elektricien 
 

Zeeman 1e categorie 

Bootsman 
 

Zeeman 1e categorie 

Kok-onderrichter 
 

Zeeman 1e categorie 

Steward-onderrichter 
 

Zeeman 1e categorie 

Scheepvaartwerktuigkundige 2de klas-
elektricien 
 

Zeeman 2e categorie 

Scheepvaartwerktuigkundige 2de klas 
 

Zeeman 2e categorie 

Scheepvaartwerktuigkundige 2de klas B 
 

Zeeman 2e categorie 

Kwartiermeester 
 

Zeeman 3e categorie 

Dekkwartiermeester van een oefenschip ge- Zeeman 3e categorie 
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hecht aan de Zeevaartschool van Oostende 
 
Kwartiermeester-timmerman 
 

Zeeman 3e categorie 

Eerste motorist (Vlissingen) 
 

Zeeman 3e categorie 

Schipper-roeier 
 

Zeeman 3e categorie 

Schipper 2e klas 
 

Zeeman 3e categorie 

Matroos-timmerman 
 

Zeeman 3e categorie 

Matroos-vakman 
 

Zeeman 3e categorie 

Matroos specialist-loodsboten 
 

Zeeman 3e categorie 

Kok (ingescheept) 
 

Zeeman 3e categorie 

Steward 
 

Zeeman 3e categorie 

Hulpkok 
 

Zeeman 3e categorie 

Stoker 
 

Zeeman 3e categorie 

Matroos Zeeman 3e categorie 
 

Schipper rede 1e klas Zeeman 3e categorie 
 

Schipper 2e klas 
 

Zeeman 3e categorie 

Motorist 
 

Zeeman 3e categorie 

Volmatroos 
 

Zeeman 3e categorie 

 
 
                                                 
1 In artikel 10, § 1, werden 1° en 2° geschrapt met ingang van 1 mei 2000. 
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Koninklijk besluit van 5 november 1971.  
(Staatsblad 11 december) 
 
betreffende de schadevergoeding ten gunste van de raadsheren in sociale zaken, van de rech-
ters in sociale zaken, van de rechters in handelszaken en van hun plaatsvervangers voor ar-
beidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk. 
 
Art. 1 Voor de bepaling van de jaarlijkse bezoldiging bedoeld door artikel 13 van het ko-

ninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van 
de personeelsleden der rijksbesturen en der andere rijksdiensten en van sommige 
leden van het personeel der gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, voor arbeidson-
gevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, worden de raadsheren 
in sociale zaken, de rechters in sociale zaken, de rechters in handelszaken en hun 
plaatsvervangers geacht het gemiddelde van de wedden bepaald bij het Gerechtelijk 
Wetboek respectievelijk voor de raadsheren in het Arbeidshof en in de arbeidsrecht-
bank en de rechters in de rechtbank van koophandel te genieten. 

 
Art. 2 Voor de toepassing van artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 be-

treffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden der rijksbesturen 
en der andere rijksdiensten en van sommige leden van het personeel der gesubsidi-
eerde onderwijsinrichtingen voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk, worden de raadsheren in sociale zaken, rechters in sociale 
zaken, rechters in handelszaken en hun plaatsvervangers geacht het gemiddelde 
van de wedden bepaald bij het Gerechtelijk Wetboek respectievelijk voor de raads-
heren in het Arbeidshof, de rechters in de arbeidsrechtbank en de rechters in de 
rechtbank van koophandel te genieten. 

 
Art. 3 Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
Art. 4 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 1970. 
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Koninklijk besluit van 30 mei 1972  
(Staatsblad 15 december) 
 
tot uitvoering van artikel 13, § 4, van de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het 
personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. 
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
 
 a) "wet van 28 april 1958" : de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen 

van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun 
rechthebbenden; 

 
 b) "wet van 3 april 1962" : de wet van 3 april 1962 betreffende het rust- en overle-

vingspensioen voor arbeiders en bedienden; 
 
 c) "wet van 5 augustus 1968" : de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van 

een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die 
van de privé-sector. 

 
Art. 2 § 1. De rechten die de in artikel 18 van de wet van 5 augustus 1968 bedoelde per-

sonen ontlenen aan de wettelijke pensioenregeling die voor hen gold vóór dat de wet 
van 28 april 1958 op hen van toepassing was, en die het voorwerp zijn van de in ar-
tikel 13, §§ 1, 2 en 3, van de wet van 28 april 1958 voorgeschreven subrogatie, wor-
den berekend door van het pensioen van de wettelijke regeling het pensioengedeel-
te af te trekken dat betrekking heeft op de periode die niet in aanmerking worden 
genomen bij de berekening van het rust- of overlevingspensioen, toegekend krach-
tens de wet van 28 april 1958. Voor de aan 1 januari 1955 voorafgaande periode 
wordt het af te trekken pensioengedeelte berekend per kalenderjaar; ieder gedeelte 
van een jaar lager dan zes maanden wordt weggelaten en ieder gedeelte gelijk aan 
of hoger dan zes maanden wordt voor een volledig jaar aangerekend. 

 
 Het bedrag waarop die subrogatie slaat mag echter niet hoger zijn dan de voordelen 

die door de bij de wet van 28 april 1958 ingestelde pensioenregeling worden ver-
leend voor diensten bedoeld in artikel 13, §§ 1, 2 en 3, van dezelfde wet. 

 
 § 2. De aanpassingsuitkering waarop de in artikel 18 van de wet van 5 augustus 

1968 bedoelde rechthebbenden ten laste van de wettelijke pensioenregeling aan-
spraak kunnen maken, wordt voor de toepassing van de subrogatie gelijkgesteld met 
een overlevingspensioen voor twaalf of vierentwintig maanden naargelang deze uit-
kering gelijk is aan één dan wel twee jaarbedragen van het overlevingspensioen. 

 
Art. 3 § 1. In afwijking van artikel 2 worden de door de personeelsleden aan de wettelijke 

pensioenregeling ontleende rechten, die werden berekend op grond van de aan de 
wet van 3 april 1962 voorafgaande wetten en besluiten en overeenkomstig artikel 13, 
§§ 1 en 2, van de wet van 28 april 1958 het voorwerp zijn van een subrogatie, bere-
kend door het bedrag van het pensioen dat zij zouden bekomen hebben indien zij tot 
de neerlegging van hun functie bij het stelsel der sociale zekerheid aangesloten ge-
bleven waren, te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het 
aantal bij de krachtens artikel 1 van de wet van 28 april 1958 aangewezen of bij arti-
kel 5 van dezelfde wet bedoelde instellingen gedurende hun aansluiting bij het stel-
sel der sociale zekerheid doorgebrachte dienstjaren en de noemer 45 of 40 be-
draagt, naargelang het een mannelijk dan wel een vrouwelijk personeelslid betreft. 
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 § 2. Voor de toepassing van § 1, wordt ieder gedeelte van een jaar lager dan zes 
maanden weggelaten en ieder gedeelte gelijk aan of hoger dan zes maanden voor 
een volledig jaar aangerekend. 

 
 § 3. In afwijking van artikel 2, worden de rechten welke de rechthebbenden ontlenen 

aan de wettelijke pensioenregeling, die op grond van aan de wet van 3 april 1962 
voorafgaande wetten en besluiten werden berekend en die het voorwerp zijn van ar-
tikel 13, § 3, van de wet van 28 april 1958 voorgeschreven subrogatie, forfaitair 
vastgesteld op de helft van het bedrag van het pensioen dat zij zouden bekomen 
hebben indien het personeelslid tot de neerlegging van zijn functie bij het voornoem-
de stelsel aangesloten gebleven was. 

 
Art. 4 Artikel 3 is van toepassing op de gewezen personeelsleden of hun rechthebbenden 

die ten laatste op 23 augustus 1968 het genot van een rust- of overlevingspensioen 
hebben verkregen op grond van de wet van 28 april 1958 en wier in de wettelijke 
pensioenregeling verkregen rechten vóór 24 augustus 1968 het voorwerp waren van 
de subrogatie bedoeld in artikel 13 van voornoemde wet. 

 
Art. 5 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 24 augustus 1968. 
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Koninklijk besluit van 11 september 1972  
(Staatsblad 6 oktober) 
 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1937 houdende de statuten van de Rijkswerklie-
denkas. 
 
Opgeheven bij de wet van 15 mei 1984 (B.S. 22 mei), art. 26, 45° vanaf 1 juni 1984. Blijft even-
wel van toepassing op de pensioenen toegekend vóór 1 juni 1984. 
 

- UITTREKSEL - (1) 
 
Art. 31 § 1. Het genot van de preferentiële berekening ingesteld door artikel 24, § 2 (2), 

wordt toegekend, afgeschaft of teruggegeven volgens de bepalingen vastgesteld 
voor de gerechtigden op de pensioenen verleend krachtens het koninklijk besluit nr. 
254 van 12 maart 1936. 

 
 § 2. De op 1 januari 1970 lopende weduwen- en wezenpensioenen worden van deze 

datum af, met inachtneming van de wijzigingen aangebracht aan het koninklijk be-
sluit van 1 juli 1937 door de artikelen 24, § 2 (3), 26 (4) en 27, § 2 (5), op dezelfde 
wijze herzien als die welke worden verleend krachtens het koninklijk besluit nr. 254 
van 12 maart 1936. 

 
Art. 32 De weduwen- en wezenpensioenen die zijn ingegaan tussen 1 juli 1960 en de datum 

van inwerkingtreding van artikel 28 (6), worden herzien van deze laatste datum af 
met inachtneming van de bepalingen van voornoemd artikel. 

 
Art. 33 § 1. Aan het bepaalde in het koninklijk besluit van 1 juli 1937 houdende de statuten 

van de Rijkswerkliedenkas, worden van de eerste dag af van de tweede maand vol-
gend op die gedurende welke dit besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendge-
maakt, verplicht onderworpen de personeelsleden in actieve dienst die op deze da-
tum werkman in de zin van artikel 1 van de voornoemde statuten zijn. 

 
 § 2. Het bepaalde in het koninklijk besluit van 1 juli 1937 houdende de statuten van 

de Rijkswerkliedenkas is van de eerste dag af van de tweede maand volgend op die 
gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, niet meer van 
toepassing op de personeelsleden in actieve dienst die op deze datum niet langer 
werkman in de zin van artikel 1 van de voornoemde statuten zijn. 

 
 
                                                 
1  Er werd in de tekst van het K.B. van 1 juli 1937 rekening gehouden met de wijzigende en opheffende 

bepalingen. 
2  Zie artikel 62 van het K.B. van 1 juli 1937. 
3  Zie artikel 62 van het K.B. van 1 juli 1937. 
4  Zie artikel 67 van het K.B. van 1 juli 1937. 
5  Zie artikel 69 van het K.B. van 1 juli 1937. 
6  Zie artikel 69ter van het K.B. van 1 juli 1937, in werking getreden op 1 november 1972. 
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Koninklijk besluit van 28 november 1972  
(Staatsblad 28 februari 1973) 
 
tot vaststelling van het statuut en van het kader van het personeel  
van het secretariaat van de Hoge Raden voor het gezin en voor de derde leeftijd. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 15 Onverminderd de uitbreiding tot het personeel van het secretariaat van de pensioen-

regeling ingevoerd door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het 
personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebben-
den, geniet het personeelslid ten laste van de budgettaire kredieten van het Ministe-
rie waaronder het Gezin ressorteert van een rustvergoeding op de ouderdom van 
65 jaar of van een overlevingsvergoeding voor zijn weduwe; deze vergoeding is ge-
lijk aan het verschil tussen het pensioen waarvan de ambtenaar of zijn weduwe zou 
genieten indien hij in het secretariaat de diensten zou gepresteerd hebben waarvoor 
hij aanspraak kan maken op een pensioen in een andere regeling en het pensioen 
waarvan de ambtenaar of zijn weduwe geniet in gelijk welk ander stelsel. 
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Koninklijk besluit van 22 december 1972  
(Staatsblad 16 februari 1973) 
 
tot uitvoering van de artikelen 16, 19, tweede lid, en 20, derde lid, van de wet van 5 augustus 
1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector 
en die van de privé-sector. 
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
 
 a) "wet" : de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tus-

sen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privé-sector; 
 
 b) "wet van 30 januari 1954" : de wet van 30 januari 1954 tot regeling van de pen-

sioenen der leden van het personeel der privé-inrichtingen voor technisch on-
derwijs; 

 
 c) "de Rijksdienst" : de Rijksdienst voor werknemerspensioenen. 
 
Art. 2 De aanvragen bedoeld in de artikelen 16 en 19, tweede lid, van de wet moeten uiter-

lijk binnen zes maanden na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij de 
instelling die belast is met het beheer van de pensioenregeling van de openbare sec-
tor, waaraan de belanghebbende inzake overlevingspensioen onderworpen is of 
laatst onderworpen is geweest. 

 
Art. 3 Artikel 1 van de wet is op de in artikel 16 van die wet bedoelde aanvrager slechts 

toepasselijk indien hij binnen zes maanden de volgende stortingen verricht : 
 
 1° een som gelijk aan de termijnen van de renten bedoeld in artikel 1, 1° en 2°, 

van de wet, gevestigd door de stortingen die betrekking hebben op de diensten 
bedoeld in artikel 1 van die wet, welke de aanvrager rechtstreeks ontvangen 
heeft voor elke periode na 31 maart 1961 (1); 

 
 2° een som gelijk aan de termijnen van de toelagen voor bedienden en van de 

uitkeringen toegekend bij toepassing van de wetgevingen bedoeld in artikel 1, 
4°, van de wet en die betrekking hebben op de diensten bedoeld in artikel 1 
van die wet, welke de aanvrager ontvangen heeft voor elke periode na 
31 maart 1961. 

 
 De aanvrager stort die sommen aan de instelling die belast is met het beheer van de 

overlevingspensioenregeling van de openbare sector waaraan hij onderworpen is 
geweest of aan die welke belast is met de overlevingspensioenregeling die de last 
van het pensioengedeelte zal moeten dragen voor de in artikel 1 van de wet bedoel-
de diensten. 

 
 De in het eerste lid bedoelde termijn vangt aan op de datum waarop de aanvrager 

verzocht wordt de vastgestelde sommen te betalen. 
 
 Vanaf de indiening van de aanvraag bedoeld in artikel 16 van de wet mag de uitbeta-

ling van de in 1° en 2° van dit artikel bedoelde uitkeringen onder bewarende titel 
worden geschorst tot uiterlijk de datum waarop de in dit artikel bepaalde termijn van 
zes maanden verstrijkt. 

 
Art. 4 Wanneer aan de bepalingen van de artikelen 2 en 3 van dit besluit is voldaan, wordt 

artikel 1 van de wet toegepast als volgt : 
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 1° de instellingen die gehouden zijn de in artikel 1, 1° en 2°, van de wet bedoelde 
wiskundige reserves te storten, staken de uitbetaling van de renten gevestigd 
door de stortingen die betrekking hebben op de in artikel 1 van die wet bedoel-
de diensten en dragen het overschot van de wiskundige reserves van deze 
renten over aan de instelling die belast is met het beheer van de overlevings-
pensioenregeling van de openbare sector waaraan de aanvrager onderworpen 
is geweest of aan die belast met het beheer van de overlevingspensioenrege-
ling die de last van het pensioengedeelte zal moeten dragen dat betrekking 
heeft op de diensten die aanleiding hebben gegeven tot de stortingen tot vesti-
ging van de rente; 

 
 2° de Rijksdienst staakt de uitbetaling van de bediendetoelage of van het pensi-

oen toegekend wegens de diensten die aanleiding gaven tot de stortingen be-
doeld in artikel 1 van de wet. Hij draagt aan de instelling, belast met het beheer 
van de overlevingspensioenregeling van de openbare sector, de in artikel 1, 3° 
en 4°, van de wet bedoelde sommen over en aftrek van een breuk van N/150 
van die sommen, waarin N het aantal maandbedragen van het pensioen uit-
drukt die vóór 1 april 1961 werden uitbetaald; 

 
 3° de instelling, waaraan de in artikel 3, eerste lid, 2°, bedoelde som werd gestort, 

draagt het bedrag ervan over aan de Rijksdienst, na aftrek van een som die 
overeenstemt met het bedrag van de renten dat het voorwerp is geweest van 
een subrogatie in de rechten van de aanvrager op de rente. 

 
Art. 5 Wanneer artikel 1 van de wet moet worden toegepast op de in artikel 17 van die wet 

bedoelde weduwen, wordt gehandeld als volgt : 
 
 1° de instellingen die gehouden zijn de wiskundige reserves bedoeld in artikel 1, 

1° en 2°, van de wet te storten, staken de uitbetaling van de weduwenrenten 
gevestigd door de stortingen die betrekking hebben op de in artikel 1 van die 
wet bedoelde diensten en dragen het overschot van de wiskundige reserves 
van deze renten over aan de instelling die belast is met het beheer van de 
overlevingspensioenregeling van de openbare sector waaraan de overleden 
echtgenoot onderworpen was of aan die belast met het beheer van de overle-
vingspensioenregeling die de last van het penioengedeelte zal moeten dragen 
dat betrekking heeft op de diensten die aanleiding hebben gegeven tot de stor-
tingen tot vestiging van de rente; 

 
 2° de Rijksdienst staakt de uitbetaling van de toelage voor de weduwe van een 

bediende of van het pensioen, toegekend wegens de diensten die aanleiding 
gaven tot de in artikel 1 van de wet bedoelde stortingen. Hij draagt de helft van 
de sommen bedoeld in artikel 1, 3° en 4° van de wet over aan de instelling die 
belast is met het beheer van de overlevingspensioenregeling van de openbare 
sector; 

 
 3° de instelling die belast is met het beheer van de overlevingspensioenregeling 

van de openbare sector waaraan de overleden echtgenoot laatst onderworpen 
is geweest, trekt van de achterstallen van het overlevingspensioen voortsprui-
tend uit de bij toepassing van artikel 2 van de wet verrichte herziening af : 

 
  a) een som gelijk aan het bedrag van de weduwenrenten gevestigd door de 

stortingen die betrekking hebben op de in artikel 1 van de wet bedoelde 
diensten uitbetaald voor elke periode na 31 maart 1961 (2); 
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  b) een som gelijk aan het bedrag van de toelage voor de weduwe van een 
bediende en van de uitkeringen die aan de weduwe werden verleend bij 
toepassing van de in artikel 1, 4°, van de wet bedoelde wetgevingen en 
die betrekking hebben op de in artikel 1 van die wet bedoelde diensten, 
uitbetaald voor elke periode na 31 maart 1961; 

 
 4° de instelling die van de achterstallen de in 3°, b, bedoelde som heeft afgetrok-

ken, draagt het bedrag ervan over aan de Rijksdienst, na aftrek van een som 
die overeenstemt het bedrag van de renten dat het voorwerp is geweest van 
een subrogatie in de rechten van de weduwe op de rente. 

 
Art. 6 § 1. Wanneer de aanvraag bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de wet ingediend is 

door een persoon wiens pensioenregeling getroffen is bij de wet van 30 januari 
1954, in artikel 1 van de wet van de aanvrager slechts toepasselijk indien hij binnen 
een termijn van zes maanden een som stort gelijk aan het totaal van de ouderdoms-
renten en bediendetoelagen die hij voor elke periode na 31 maart 1961 ontvangen 
heeft en die betrekking hebben op de in artikel 1 van de wet bedoelde diensten, in 
voorkomend geval verminderd met de sommen die ter uitvoering van artikel 6 van de 
wet van 30 januari 1954 van het rustpensioen werden afgetrokken. 

 
 Deze som wordt door de aanvrager gestort aan de instelling die belast is met het 

beheer van de overlevingspensioenregeling van de openbare sector waaraan hij on-
derworpen is of is geweest of aan die welke belast is met het beheer van de overle-
vingspensioenregeling die de last van het pensioengedeelte zal moeten dragen dat 
betrekking heeft op de in artikel 1 van de wet bedoelde diensten. 

 
 De in het eerste lid bedoelde termijn gaat in op de datum waarop de aanvrager ver-

zocht werd de vastgestelde som te betalen. 
 
 Vanaf de indiening van de aanvraag bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de wet, 

mag de uitbetaling van de ouderdomsrente en de bediendentoelage onder bewaren-
de titel worden geschorst tot uiterlijk de datum waarop de termijn van zes maanden, 
bepaald in deze paragraaf, verstrijkt. 

 
 Wanneer de storting van de in het eerste lid bedoelde som binnen de vastgestelde 

termijn werd verricht : 
 
 1° staken de instellingen, die gehouden zijn de in artikel 1, 1° en 2°, van de wet 

bedoelde sommen te storten, de uitbetaling van de ouderdomsrente gevestigd 
door de stortingen die betrekking hebben op de in artikel 1 van die wet bedoel-
de diensten en dragen het overschot van de wiskundige reserves van deze 
rente over aan de instelling die belast is met het beheer van de overlevings-
pensioenregeling van de openbare sector waaraan de aanvrager onderworpen 
is of is geweest of aan die welke belast is met het beheer van de overlevings-
pensioenregeling die de last van het pensioengedeelte zal moeten dragen dat 
betrekking heeft op de in artikel 1 van de wet bedoelde diensten; 

 
 2° staakt de Rijksdienst de uitbetaling van de bediendentoelage. 
 
 § 2. Wanneer de in artikel 19, tweede lid, van de wet bedoelde aanvraag ingediend 

is door de rechtverkrijgende van een persoon wiens pensioenregeling getroffen is bij 
de wet van 30 januari 1954 wordt artikel 1 van de wet toegepast als volgt : 

 
 1° de instellingen, die gehouden zijn de in artikel 1, 1° en 2°, van de wet bepaalde 

sommen te storten, staken de uitbetaling van de weduwenrente gevestigd door 
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de stortingen die betrekking hebben op de in artikel 1 van die wet bedoelde 
diensten en dragen het overschot van de wiskundige reserves van deze rente 
over aan de instelling die belast is met het beheer van de overlevingspensioen-
regeling van de openbare sector, die de last zal moeten dragen van het overle-
vingspensioen of van het gedeelte van het overlevingspensioen dat betrekking 
heeft op de in artikel 1 van de wet bedoelde diensten; 

 
 2° de Rijksdienst staakt de uitbetaling van de toelage voor de weduwe van de 

bediende; 
 
 3° een som gelijk aan het totaal van de weduwenrente, de weduwentoelage en de 

aanpassingsuitkering die voornoemde rechtverkrijgende voor elke periode na 
31 maart 1961 heeft ontvangen, wordt afgetrokken van de achterstallen van 
het overlevingspensioen voortvloeiend uit de bij toepassing van artikel 2 van de 
wet verrichte herziening. 

 
 § 3. In de gevallen bedoeld in dit artikel stort de Rijksdienst uitsluitend de sommen 

bedoeld in artikel 1, 4°, van de wet na aftrek van de uitbetaalde aanpassingsuitkerin-
gen. 

 
Art. 7 § 1. Wanneer de betrokkenen uitkeringen van de pensioenregelingen van de privé-

sector hebben genoten, die na 31 maart 1961 (3) maar vóór de datum van bekend-
making van dit besluit (4) zijn ingegaan, en wanneer hun geval bedoeld is noch in de 
artikelen 16, 17 of 19 van de wet, noch in artikel 5, § 1, van de wet van 26 maart 
1969 betreffende het pensioen van de leden van het bestuurs- en onderwijzend per-
soneel evenals van de studiemeesters-opvoeders van de vrije inrichtingen voor 
technisch onderwijs of zeevaartonderwijs, wordt artikel 1 van de wet toegepast als 
volgt : 

 
 1° de instellingen, die gehouden zijn de in artikel 1, 1° en 2°, van de wet bedoelde 

wiskundige reserves te storten, staken de uitbetaling van de renten gevestigd 
door de stortingen die betrekking hebben op de in artikel 1 van die wet bedoel-
de diensten en dragen het overschot van de wiskundige reserves van deze 
renten over aan de instelling die belast is met het beheer van de overlevings-
pensioenregeling van de openbare sector waaraan de belanghebbenden on-
derworpen zijn of zijn geweest of aan die welke belast is met het beheer van de 
overlevingspensioenregeling die de last zal moeten dragen van het pensioen-
gedeelte dat betrekking heeft op de diensten die aanleiding hebben gegeven 
tot de stortingen tot vestiging van deze renten; 

 
 2° de Rijksdienst staakt de uitbetaling van de toelage van het Toelagenfonds voor 

bedienden of van het pensioen, die werden verleend wegens de diensten die 
aanleiding gaven tot de in artikel 1, 3° en 4°, van de wet bedoelde stortingen; 

 
 3° de Rijksdienst stort aan de instelling die belast is met het beheer van de hier-

boven bedoelde overlevingspensioenregeling van de openbare sector de in ar-
tikel 1, 3° en 4°, van de wet bedoelde sommen. 

 
 § 2. De in § 1 bedoelde belanghebbenden zijn aan de instelling die belast is met het 

beheer van de overlevingspensioenregeling van de openbare sector een som ver-
schuldigd die gelijk is aan de reeds door hen ontvangen termijnen van de renten die 
betrekking hebben op de in artikel 1 van de wet bedoelde diensten (5). 

 
 § 3. Wanneer ingevolge de toepassing van artikel 2 van de wet op rechthebbenden 

van de onder § 1 bedoelde personen, rechten op een overlevingspensioen in een 



 

© PDOS – mei 2006 - 5 - 
Koninklijk besluit van 22 december 1972 

pensioenregeling van de openbare sector geopend zijn of dergelijk overlevingspen-
sioen wordt verhoogd, worden de termijnen van het weduwenpensioen, de aanpas-
singsuitkering en de toelage voor de weduwe van bediende door de Rijksdienst uit-
betaald, voor de diensten die tot de toepassing van voornoemd artikel 2 aanleiding 
geven, afgetrokken van de achterstallen van het overlevingspensioen van de open-
bare sector die uit de herziening van de rechten van de weduwe voortvloeien en dit 
tot beloop van het bedrag van deze achterstallen. 

 
 De werkelijke afgetrokken sommen worden aan de Rijksdienst gestort door de instel-

ling die de aftrek verrichtte. 
 
Art. 8 (6) § 1. Wanneer een persoon de gekapitaliseerde waarde van al of een deel van een 

rente, bedoeld in artikel 1, 1° en 2°, van de wet heeft ontvangen, worden de in de ar-
tikelen 3, eerste lid, 1°, 5, 3°, a), 6, § 1, eerste lid, en § 2, 3°, en 7, § 2, bedoelde 
termijn van termijnen van de renten verhoogd met een som die gelijk is aan de wis-
kundige reserves, berekend op de datum van de afkoop in kapitaal en ten vroegste 
op 1 april 1961 (7), overeenstemmend met de afgekochte rente of met het deel van 
de afgekochte rente gevestigd door de stortingen die betrekking hebben op de dien-
sten bedoeld in artikel 1 van de wet. 

 
 De termijnen van de in de artikelen 5, 3°, a), 6, § 2, 3°, en 7, § 2, bedoelde renten 

worden slechts met die som verhoogd voor zover de rechthebbende de gekapitali-
seerde waarde heeft ontvangen. 

 
 § 2. Voor de toepassing van de artikelen 3, eerste lid, 1°, 5, 3°, a), 6, § 1, eerste lid, 

en § 2, 3°, en 7, §§ 1 en 2, wordt de datum van 31 maart 1961 vervangen door die 
van 31 mei 1965, wanneer artikel 1 van de wet toepasselijk is op de diensten waar-
van de toelaatbaarheid inzake rustpensioenen voortvloeit uit de bepalingen van de 
wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderschei-
den pensioenstelsels van de openbare sector. 

 
 In dat geval wordt de datum van 1 april 1961 door die van 1 juni 1965 vervangen 

voor de toepassing van § 1 van dit artikel. 
 
Art. 9 (8) De bedragen van de renten en van de wiskundige reserves waarvan de vaststelling 

noodzakelijk is voor de uitvoering van dit besluit, worden berekend en meegedeeld, 
naar gelang het geval, door de verzekeringsinstelling die de rente verschuldigd is of 
door die welke de gekapitaliseerde waarde van de rente heeft betaald. 

 
Art. 10 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekend-

gemaakt. 
 
 
                                                 
1  Die datum wordt vervangen door de datum van 31 december 1970 als het krachtens de wet van 

10 april 1973 in aanmerking genomen diensttijd betreft, en door de datum van 30 april 1974 als het 
krachtens de artikelen 12 en 13 van de wet van 10 januari 1974 in aanmerking genomen diensttijd 
betreft (K.B. van 27 maart 1975, art. 2, 2°). 

2  Deze datum wordt vervangen door de datum van 31 december 1970 als het krachtens de wet van 
10 april 1973 in aanmerking genomen diensttijd betreft, en door de datum van 30 april 1974 als het 
krachtens de artikelen 12 en 13 van de wet van 10 januari 1974 in aanmerking genomen diensttijd 
betreft (K.B. van 27 maart 1975, art. 2, 2°). 

3  Deze datum wordt vervangen door de datum van 31 december 1970 als het krachtens de wet van 
10 april 1973 in aanmerking genomen diensttijd betreft, en door de datum van 30 april 1974 als het 
krachtens de artikelen 12 en 13 van de wet van 10 januari 1974 in aanmerking genomen diensttijd 
betreft (K.B. van 27 maart 1975, art. 2, 2°). 
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4  29 augustus 1975, zowel wat betreft de krachtens de wet van 10 april 1973 als de krachtens de arti-

kelen 12 en 13 van de wet van 10 januari 1974 in aanmerking genomen diensttijd (K.B. van 27 maart 
1975, art. 2, 3°). 

5  Voor de toepassing van § 2, raadpleeg de M.O. van 3 juli 1975, opgenomen in de codificatie. 
6  Voor de toepassing van art. 8, raadpleeg de M.O. van 3 juli 1975 en het K.B. van 13 december 1976. 
7  Deze datum wordt vervangen door de datum van 1 januari 1971 als het krachtens de wet van 10 april 

1973 in aanmerking genomen diensttijd betreft en door de datum van 1 mei 1974 als het krachtens 
de artikelen 12 en 13 van de wet van 10 januari 1974 in aanmerking genomen diensttijd betreft (K.B. 
van 27 maart 1975, art. 2, 1° - Staatsbl. 29 augustus). 

8 Voor de toepassing van art. 9, raadpleeg de M.O. van 3 juli 1975. 
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(Staatsblad 27 juli) 
 
betreffende de schadevergoeding ten gunste van de plaatsvervangende rechters in de vredege-
rechten, plaatsvervangende rechters in de politierechtbanken, plaatsvervangende rechters in de 
rechtbanken van eerste aanleg, plaatsvervangende rechters in de rechtbanken van koophandel 
en plaatsvervangende rechters in de arbeidsrechtbanken, voor arbeidsongevallen en voor on-
gevallen op de weg naar en van het werk. 
 
Art. 1 Voor de bepaling van de jaarlijkse bezoldiging bedoeld door artikel 13 van het ko-

ninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van 
de personeelsleden der rijksbesturen en der andere rijksdiensten en van sommige 
leden van het personeel der gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, voor arbeidson-
gevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk worden, de plaatsver-
vangende rechters in de vredegerechten, plaatsvervangende rechters in de politie-
rechtbanken, plaatsvervangende rechters in de rechtbanken van eerste aanleg, 
plaatsvervangende rechters in de rechtbanken van koophandel en plaatsvervangen-
de rechters in de arbeidsrechtbanken geacht het gemiddelde van de wedden be-
paald bij het Gerechtelijk Wetboek respectievelijk voor de vrederechters, rechters in 
de politierechtbanken, rechters in de rechtbanken van eerste aanleg, rechters in de 
rechtbanken van koophandel en rechters in de arbeidsrechtbanken te genieten. 

 
Art. 2 Voor de toepassing van artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 be-

treffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden der rijksbesturen 
en der rijksdiensten en van sommige leden van het personeel der gesubsidieerde 
onderwijsinrichtingen, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en 
van het werk, worden de plaatsvervangende rechters in de vredegerechten, plaats-
vervangende rechters in de politierechtbanken, plaatsvervangende rechters in de 
rechtbanken in de rechtbanken van koophandel en plaatsvervangende rechters in de 
arbeidsrechtbanken geacht het gemiddelde van de wedden bepaald bij het Gerech-
telijk Wetboek respectievelijk voor de vrederechters, rechters in de politierechtban-
ken, rechters in de rechtbanken van eerste aanleg, rechters in de rechtbanken van 
koophandel en rechters in de arbeidsrechtbanken te genieten. 

 
Art. 3 Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat uitwerking 

heeft met ingang van 18 februari 1969. 
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Koninklijk besluit van 27 februari 1974  
(Staatsblad 15 maart) 
 
tot regeling van de mobiliteit van ambtswege van de personeelsleden van de Dienst der 
Scheepvaart die bij de Dienst voor de tractie van de schepen op het kanaal van Charleroi naar 
Brussel en vertakkingen zijn tewerkgesteld. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 De personeelsleden van de Dienst der Scheepvaart die bij de Dienst voor de tractie 

van de schepen op het kanaal van Charleroi naar Brussel en vertakkingen zijn te-
werkgesteld, worden aan de mobiliteitsregeling, bepaald bij het koninklijk besluit nr. 
25, van 29 juni 1967 betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige over-
heidsdiensten, onderworpen onder de in dit besluit bepaalde voorwaarden. 

 
Art. 2 De in artikel 1 bedoelde personeelsleden kunnen van ambtswege bij het Ministerie 

van Openbare Werken worden gebezigd bij beslissing van de Minister van Openbare 
Werken, genomen na advies van de Raad van beheer van de Dienst der Scheep-
vaart. 

 
 De beziging van ambtswege heeft plaats onder de voorwaarden, bepaald in de arti-

kelen 23 en 24 van het koninklijk besluit van 13 november 1967 houdende de uitvoe-
ringsmaatregelen betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige over-
heidsdiensten en van de leden van de krijgsmacht. 

 
 De beziging neemt een aanvang op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit. 
 
Art. 4 De in artikel 1 bedoelde personeelsleden worden tijdens de duur van hun beziging 

geacht hun dienst bij de Dienst der Scheepvaart te hebben verricht. 
 
Art. 5 De gebezigde personeelsleden blijven onderworpen aan de bezoldigings- en rechts-

toestandsregelen alsmede aan de pensioenregeling, waaronder zij bij de Dienst der 
Scheepvaart vielen. De bezoldiging, met inbegrip van de eventuele toelagen en ver-
goedingen, waarop de genoemde personeelsleden recht hebben, wordt vereffend en 
uitbetaald ten laste van de Dienst der Scheepvaart. 

 
Art. 9 De in artikel 1 bedoelde personeelsleden worden, zodra zij gedurende drie maanden 

in een van de in artikel 2 bepaalde functies gebezigd zijn, van ambtswege overge-
plaatst in de betrekking die overeenkomt met de functie welke zij gedurende hun be-
ziging hebben uitgeoefend. 

 
 De overgeplaatste personeelsleden verliezen hun oorspronkelijke hoedanigheid en 

zijn niet langer onderworpen aan de rechtspositie- en bezoldigingsregelen, noch aan 
de pensioenregeling die op hen van toepassing waren. 

 
 Zij worden door de Minister van Openbare Werken in vast verband benoemd in de 

graad van de betrekking waarin zij worden overgeplaatst, met behoud van de hun bij 
de Dienst der Scheepvaart op het tijdstip van de overplaatsing toegekende dienst-, 
niveau- en graadanciënniteit. 

 
 De door de overgeplaatste personeelsleden bij de Dienst der Scheepvaart vervulde 

diensten worden met de Staat vervulde diensten gelijkgesteld. 
 
 De wedde die de overgeplaatste personeelsleden in hun nieuwe graad ontvangen, is 

nooit lager dan die welke zij in hun oude graad bij hun overplaatsing genoten. In 
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voorkomend geval behouden zij de hoogste wedde tot dat zij door de toepassing van 
tweejaarlijkse verhogingen een ten minste gelijke wedde verkrijgen. 

 
Art. 12 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekend-

gemaakt. 
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Koninklijk besluit van 23 juli 1974  
(Staatsbl. 25 september) 
 
houdende vaststelling van het begrip "hoofdbetrekking" in de zin van sommige bepalingen be-
treffende de pensioenen ten laste van 's Rijks Schatkist en van de Rijkswerkliedenkas. 
 
Art. 1 Voor de toepassing van artikel 2 der wet van 21 juli 1844, en van artikel 3, eerste lid, 

van de wet van 30 juli 1879 wordt als hoofdbetrekking in het onderwijs beschouwd 
het ambt uitgeoefend in het volledig leerplan waaraan een bezoldiging is verbonden 
vastgesteld volgens de regelen die van toepassing zijn voor het vaststellen van de 
wedde voor een hoofdambt. 

 
Art. 2 Voor de toepassing van artikel 2 der wet van 21 juli 1844 worden de overige ambten 

als hoofdbetrekking beschouwd. 
 
Art. 3 Voor de toepassing van artikel 2 der wet van 11 april 1973 wordt geen enkel ambt 

als bijbetrekking beschouwd. 
 
Art. 4 Voor de toepassing van artikel 19 van het koninklijk besluit van 1 juli 1937 worden 

alle ambten als hoofdbetrekking beschouwd. 
 
Art. 5 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1970. 
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Koninklijk besluit van  23 juli 1974.  
(Staatsblad 25 september) 
 
betreffende de pensioenen en overlevingsrenten van het beroepspersoneel der kaders in Afrika. 
 
Gewijzigd bij

 

 : het K.B. van 14 april 1975 (Staatsbl. 28 augustus) en 29 maart 1978 (Staatsbl. 
27 mei) en 13 november 1978 (Staatsbl. 25 november). 

Art. 1 De verhoging toegekend op grond van de wet van 12 april 1960 tot eenmaking van 
de verschillende stelsels van koppeling aan het indexcijfer der kleinhandelsprijzen 
(1), wordt tot een beloop van 35 t.h. opgenomen in het bedrag van de pensioenen en 
overlevingsrenten, bedoeld in de artikelen 2 en 4 van de wet van 5 januari 1971 be-
treffende de pensioenen van de leden van het beroepspersoneel der kaders in Afri-
ka, gewijzigd bij de wet van 14 juni 1971. 

 
Art. 2 Het bedrag van de weduwenrente bedoeld in artikel 29bis van het decreet van 

28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale Verzekeringskas wordt voor het jaar 
1972 vastgesteld op 78.012 frank. 

 
 Dat bedrag wordt gebracht op 84.216 frank voor het jaar 1973 en op 89.268 frank 

vanaf 1 januari 1974 (2). 
 
Art. 3 Het bedrag van de pensioenen en overlevingsrenten, vastgesteld volgens artikel 1 of 

artikel 2 wordt gekoppeld aan het indexcijfer 114,20 van de consumptieprijzen geba-
seerd op het prijzengemiddelde van 1986. Het schommelt volgens het bepaalde in 
de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, 
lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de Openbare 
Schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening 
dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid 
der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelf-
standigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. 

 
Art. 4 Het koninklijk besluit van 29 mei 1972 tot verhoging van het minimumbedrag van 

sommige overlevingsrenten ten laste van de Verzekeringskas van het gewezen per-
soneel in Afrika, wordt ingetrokken. 

 
Art. 5 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1972. 
 
 
                                                 
1  Wet van 12 april 1960 (Staatsbl. 16 april) 
 tot eenmaking van de verschillende stelsels van koppeling aan het indexcijfer der kleinhandelsprijzen. 
 Deze wet werd opgeheven bij de wet van 2 augustus 1971, art. 8, § 2, (Staatsbl. 20 augustus). 
 Vroegere tekst : 
 Art. 1. De bepalingen van deze wet zijn van toepassing : 
 1° Op de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de Openba-

re Schatkist, op de sociale uitkeringen van de maatschappelijke zekerheid en op de andere 
sociale uitkeringen waarvan de lijst door de Koning wordt vastgesteld, in de mate dat deze 
uitgaven, krachtens een wettelijke of reglementaire beschikking, gekoppeld zijn aan de 
schommelingen van het algemeen indexcijfer der kleinhandelsprijzen van het Rijk; 

 2° Op de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van de 
bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, mijnwerkers en gelijkgestelden, en der ma-
trozen van de handelsvloot; 

 3° Op de uitkeringen en bijdragen inzake rust- en overlevingspensioenen der zelfstandigen. 
 Art. 2. Worden gekoppeld aan het indexcijfer 110 : 
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 1° De bedragen die overeenstemmen met de huidige cijfers van de uitgaven bedoeld bij artikel 

1, 1°, zoals zij op 1 januari 1960, verhoogd werden krachtens hun koppeling aan de schom-
melingen van het algemeen indexcijfer der kleinhandelsprijzen van het Koninkrijk; 

 2° De bedragen die overeenstemmen met de grenzen bedoeld bij artikel 1, 2°, van kracht op 
1 januari 1960, verhoogd met 5 t.h.; 

 3° De bedragen overeenstemmend met de cijfers van de uitkeringen en bijdragen voorzien bij 
artikel 1, 3°, van kracht op 1 januari 1960. 

 Deze bedragen worden verhoogd of verminderd wanneer het referentieïndexcijfer, bedoeld bij artikel 
3, 112,75 punten bereikt of tot op 107,27 punten daalt. Daarna worden zij verhoogd of verminderd 
telkens het referentieïndexcijfer stijgt of daalt met 2,75 punten ten opzichte van het indexcijfer dat 
hetzij de vorige verhoging, hetzij de vorige daling gerechtvaardigd heeft. 

 Het bedrag van iedere verhoging of daling wordt bepaald op 2,5 t.h. van de bedragen die gekoppeld 
zijn aan het indexcijfer 110. 

 Nochtans, wanneer de grenzen, bedoeld bij artikel 1, 2°, die verhoogd of verminderd werden met één 
of verscheidene schijven van 2,5 t.h., niet meer deelbaar zijn door 25, worden zij afgerond volgens de 
modaliteiten die door de Koning bepaald worden. 

 Art. 3. De verhoging of de vermindering wordt toegepast : 
 1° Voor de uitgaven die per jaar vereffend worden, met ingang van het jaar dat volgt op datgene 

gedurende hetwelk het gemiddeld indexcijfer het cijfer bereikt dat een wijziging rechtvaardigt; 
 2° Voor de uitgaven die per kwartaal vereffend worden, voor de grenzen bedoeld bij artikel 1, 2°, 

evenals voor de bijdragen voorzien bij artikel 1, 3°, met ingang van het kalenderkwartaal dat 
volgt op het einde van de periode tijdens welke het indexcijfer, gedurende twee opeenvol-
gende maanden, het cijfer bereikt dat een wijziging rechtvaardigt; 

 3° In de andere gevallen, vanaf de tweede maand die volgt op het einde van de periode tijdens 
welke het indexcijfer, gedurende twee opeenvolgende maanden, het cijfer bereikt dat een 
wijziging rechtvaardigt. 

 Art. 4. De bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van de bijdragen 
voor maatschappelijke zekerheid der arbeiders, mijnwerkers en gelijkgestelden, en der matrozen van 
de handelsvloot, van kracht op 1 januari 1960, worden met ingang van 1 april 1960 met 5 t.h; ver-
hoogd. 

 Art. 5. De Koning mag de tekst van de wettelijke beschikkingen wijzigen, om deze in overeenstem-
ming te brengen met de bepalingen van deze wet. 

 Art. 6. Deze wet treedt in werking op 1 maart 1960. 
2  Met ingang van 1 januari 1975 wordt het vervangen door het bedrag van 94.620 frank (K.B. 14 april 

1975, art. 1 - Staatsbl. 28 augustus), vanaf 1 januari 1977 door 96.828 frank (K.B. 29 maart 1978, 
art. 1 - Staatsblad 27 mei 1978) en vanaf 1 januari 1978 door 99.204 frank (K.B. 13 november 1978, 
art. 1 (Staatsbl. 25 november 1978). 
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Koninklijk besluit van 25 juli 1974  
(Staatsblad 25 september) 
 
tot regeling van de rechtspleging voor de commissies voor overlevingstegemoetkomingen. 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 6 oktober 1982 (Staatsbl. 17 november) en de wet van 12 januari 
2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart). 
 
 HOOFDSTUK I. Indienen van de aanvragen 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Behoudens in geval van overmacht is een aanvraag om overlevingstegemoetkoming 

alleen ontvankelijk als zij bij de Minister tot wiens bevoegdheid de Pensioendienst 
voor de overheidssector behoort, bij een ter post aangetekende brief wordt inge-
diend binnen een jaar te rekenen van het overlijden van het personeelslid. 

 
Art. 2 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De persoon in wiens onderhoud het overleden personeelslid voorzag, voegt bij zijn 

aanvraag : 
 
 1° een uittreksel uit de akte van overlijden van het overleden personeelslid; 
 2° eventueel een uittreksel uit de akte van huwelijk van het overleden personeels-

lid en een uittreksel uit de akte van overlijden van de echtgenoot van dat per-
soneelslid; 

 3° de verschillende aanstellingsbrieven of eensluidende afschriften van de be-
noemingsbesluiten van het overleden personeelslid als dit geen rustpensioen 
genoot; 

 4° een uittreksel uit zijn akte van geboorte en eventueel uit zijn akte van huwelijk; 
 5° een getuigschrift van goed zedelijk gedrag; 
 6° een verklaring waarin hij bevestigt al dan niet een pensioen of wedde te genie-

ten ten laste van de Staat, een provincie, een gemeente, een agglomeratie of 
een federatie van gemeenten, een openbare instelling of instelling van open-
baar nut of een instelling onder de controle of de gehele of gedeeltelijke waar-
borg van de Staat. 

 
 In de verklaring bedoeld in het eerste lid, 6°, moet de betrokkene op zijn eer zich 

ertoe verbinden aan de Minister tot wiens bevoegdheid de Pensioendienst voor de 
overheidssector behoort, onmiddellijk kennis te geven van iedere verandering in zijn 
toestand. 

 
Art. 3 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De voogd, de algemene of bijzondere voorlopige bewindvoerder over de minderjari-

ge, de onbekwaamverklaarde, de in een  gesticht geplaatste of in bewaring gestelde 
krankzinnige in wiens onderhoud het overleden personeelslid voorzag, voegt bij zijn 
aanvraag : 

 
 1° een uittreksel uit de akte van overlijden van het overleden personeelslid; 
 2° eventueel een uittreksel uit de akte van huwelijk van het overleden personeels-

lid en een uittreksel uit de akte van overlijden van de echtgenoot van dat per-
soneelslid; 
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 3° de verschillende aanstellingsbrieven of eensluidende afschriften van de be-
noemingsbesluiten van het overleden personeelslid als dit geen rustpensioen 
genoot; 

 4° een uittreksel uit de akte of uit het vonnis waarbij hij tot voogd of tot algemene 
of bijzondere voorlopige bewindvoerder is aangesteld; 

 5° een uittreksel uit de akte van geboorte en eventueel uit de akte van huwelijk 
van de onbekwame; 

 6° een verklaring dat de onbekwame al dan niet een ander pensioen of een wed-
de geniet ten laste van de Staat, een provincie, een gemeente, een agglomera-
tie of een federatie van gemeenten, een openbare instelling of instelling van 
openbaar nut of een instelling onder de controle of de gehele of gedeeltelijke 
waarborg van de Staat. 

 
 In de verklaring bedoeld in het eerste lid, 6°, moet de voogd, de algemene of bijzon-

dere voorlopige bewindvoerder op zijn eer zich ertoe verbinden aan de Minister tot 
wiens bevoegdheid de Pensioendienst voor de overheidssector behoort onmiddellijk 
kennis te geven van iedere verandering in de toestand van de onbekwame. 

 
Art. 4 Aangevuld bij het K.B. van 6 oktober 1982, art. 1. 
 
 De Commissie voor overlevingstegemoetkomingen of de verslaggever mogen de 

overlegging eisen van ieder ander stuk dat zij onmisbaar achten. 
 
 Bovendien kunnen ze de Administratieve Gezondheidsdienst belasten met een ge-

neeskundig onderzoek van de aanvrager, ten einde, overeenkomstig de in de Offi-
ciële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit voorziene specifica-
ties, het invaliditeitspercentage te bepalen dat voortvloeit uit iedere aandoening of 
gebrekkigheid vermeld in de geneeskundige attesten die de betrokkenen voorgelegd 
hebben of verzocht werden voor te leggen tot staving van hun verzoek om de tege-
moetkoming te bekomen, of die vastgesteld zou worden in de loop van het bedoelde 
geneeskundig onderzoek. 

 
Art. 5 § 1. De artikelen 10 en 12 tot 16 van het koninklijk besluit van 8 mei 1936 betreffen-

de de wijze om van de rechten op pensioen te laten blijken zijn toepasselijk op de 
wijze om van de aanvraag voor de overlevingstegemoetkomingen van de personen 
in wier onderhoud een burgerlijk Staatspersoneelslid, een lid van het personeel der 
onderwijsinrichtingen van de Staat, van het gemeentelijk onderwijs, van het gesubsi-
dieerd vrij onderwijs, van het provinciaal normaalonderwijs of een bedienaar van de 
eredienst voorzag, te laten blijken. 

 
 § 2. De artikelen 1 en 3 tot 6 van het koninklijk besluit van 15 juni 1936 betreffende 

de wijze van rechtvaardiging der rechten op pensioenen van de weduwen en wezen 
der leden van het leger en van de rijkswacht zijn toepasselijk op de wijze van ver-
rechtvaardiging van de aanvraag voor overlevingstegemoetkoming van de personen 
in wier onderhoud een lid van het leger of van de rijkswacht voorzag. 

 
 § 3. Artikel 72, 1ste lid, eerste en tweede volzin, alsook de laatste drie leden van het 

koninklijk besluit van 1 juli 1937 houdende de statuten van de Rijkswerkliedenkas is 
toepasselijk op de wijze van verrechtvaardiging van de aanvraag voor overlevingste-
gemoetkoming voor personen in wier onderhoud een Rijkswerkman voorzag. 

 
 HOOFDSTUK II. Rechtspleging voor de commissies voor overlevingstege-

moetkomingen 
 
Art. 6 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
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 De Pensioendienst voor de overheidssector is er mede belast de dossiers aan te 

vullen overeenkomstig de instructies van de voorzitter van de bevoegde afdeling. De 
inventaris van de stukken van elk dossier wordt door hem opgemaakt en bijgehou-
den; door middel van een datumstempel stelt hij het overmaken van de verschillende 
documenten vast. 

 
 Hij treft alle maatregelen om het confidentieel karakter der dossiers te vrijwaren. 
 
Art. 7 De verslaggever treft alle nodige maatregelen om het dossier in gereedheid te bren-

gen. 
 
 Hij onderzoekt de zaak en als deze in staat van wijze is, legt hij zijn conclusies aan 

de commissie voor. 
 
 Hij doet de zaak op de rol inschrijven; 
 
Art. 8 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 § 1. Concludeert de verslaggever dat de gevraagde tegemoetkoming moet worden 

verleend, dan wordt aan verzoeker dadelijk kennis gegeven van de conclusies van 
de verslaggever en van de datum waarop de afdeling van de commissie zitting 
houdt. 

 
 Er wordt uitspraak gedaan zonder dag de belanghebbende wordt opgeroepen tenzij 

de afdeling diens aanwezigheid onmisbaar acht of deze gevraagd heeft om te wor-
den gehoord. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Concludeert de verslaggever tot gehele of gedeeltelijke afwijzing van de aanvraag, 

dan wordt de belanghebbende verzocht te verschijnen binnen een termijn, van ten-
minste een maand, na de dag waarop de oproepingsbrief bij een ter post aangete-
kende brief is verzonden. De Pensioendienst voor de overheidssector zendt tevens 
de conclusies van de verslaggever aan de aanvrager. 

 
 Gedurende deze termijn kan de aanvrager, inzage van zijn dossier bekomen op de 

dagen en uren door de voorzitter vastgesteld. 
 
 Hij mag er nieuwe documenten bijvoegen. 
 
 Op de vastgestelde datum brengt de afdeling haar met redenen omkleed advies uit 

na de belanghebbende te hebben gehoord. 
 
 Verschijnt deze niet of is hij niet vertegenwoordigd zoals bepaald is in artikel 10, § 1, 

dan neemt de afdeling daarvan akte en brengt zij haar advies uit. 
 
Art. 9 De verslaggever maakt proces-verbaal op van het verhoor van de aanvrager. Na 

lezing wordt het proces-verbaal door de voorzitter, de verslaggever en de aanvrager 
getekend. Indien de aanvrager niet kan of niet wil tekenen, wordt daarvan in het pro-
ces-verbaal melding gemaakt. 

 
 De Commissie kan de verschijning en het verhoor van getuigen bevelen. 
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Art. 10 § 1. Behalve wanneer hem bevel is gegeven om persoonlijk te verschijnen, mag de 
aanvrager in persoon of in de persoon van een gemachtigde verschijnen. In deze 
hoedanigheid worden alleen toegelaten de advocaten en de personen, die voor iede-
re zaak in het bijzonder door de voorzitter van de afdeling worden aanvaard. De ge-
machtigde, die geen advocaat is, moet houder zijn van een volmacht. Er kan altijd 
bevel gegeven worden om in persoon te verschijnen. 

 
 De aanvrager mag, wanneer hij verschijnt, zich ook laten bijstaan onder dezelfde 

voorwaarden als hierboven aangegeven. 
 
 § 2. De aanvrager, die, zonder door de afdeling geldig bevonden reden, niet ter zit-

ting verschijnt om gehoord te worden en die niet uitdrukkelijk zijn voornemen te ken-
nen geeft om niet te verschijnen of om zich niet te laten vertegenwoordigen, ont-
vangt een nieuwe oproeping bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbe-
wijs. 

 
 Op de dag in deze oproepingsbrief gesteld, neemt de afdeling indien daartoe grond 

bestaat, akte van het eventuele verstek van de belanghebbende en brengt zij haar 
advies uit. 

 
 § 3. De opgeroepen aanvrager, die in de lichamelijke onmogelijkheid verkeert zich te 

begeven naar de plaats om te verschijnen moet zulks door een geneeskundig attest 
laten vaststellen. 

 
 De voorzitter kan een lid ter afdeling gelasten de aanvrager, die zich in dit geval be-

vindt, ter plaatse te horen; dit lid ondertekent het in artikel 9 bedoelde proces-verbaal 
van verhoor. 

 
 § 4. De in het buitenland verblijvende aanvragers moeten zich voor de afdeling aan-

melden, zo deze het nodig achten hen te horen. 
 
 Wat hen betreft echter, worden de in artikel 8 bepaalde termijnen aan de omstandig-

heden en aan de reismogelijkheden van de belanghebbende aangepast. 
 
Art. 11 De afdeling brengt haar met redenen omkleed advies uit de hand van de volgende 

gegevens : 
 
 1° ontvankelijkheid van de aanvraag; 
 2° ontstentenis van rechthebbende als bedoeld in de artikelen 1 tot 6 van het ko-

ninklijk besluit nr. 254 of 255 van 12 maart 1936; 
 3° onderhoud door het overleden personeelslid aan de aanvrager, de minderjari-

ge, de onbekwaamverklaarde of de in een gesticht geplaatste of in bewaring 
gestelde krankzinnige verschaft; 

 4° onmogelijkheid waarin de aanvrager, de minderjarige, de onbekwaamverklaar-
de of de in een gesticht geplaatste of in bewaring gestelde krankzinnige zich 
bevindt om zelf in zijn onderhoud te voorzien; 

 5° datum waarop de tegemoetkoming ingaat; 
 6° datum waarop de tegemoetkoming eindigt; 
 7° bedrag van de tegemoetkoming. 
 
 Het advies moet nauwkeurig en omstandig met redenen omkleed zijn. 
 
Art. 12 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
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 Elk met redenen omkleed advies wordt aan de Minister tot wiens bevoegdheid de 
Pensioendienst voor de overheidssector behoort medegedeeld. Een afschrift van het 
advies wordt aan de belanghebbende bij een ter post aangetekende brief met ont-
vangstbewijs toegestuurd. 

 
 HOOFDSTUK III. Aanvraag tot vernieuwing 
 
Art. 13 Elke aanvraag tot vernieuwing van de overlevingstegemoetkoming wordt tussen de 

zesde maand voorafgaande aan het verstrijken van de tegemoetkoming en dit ver-
strijken ingediend. De vernieuwing gaat in bij het verstrijken van de oorspronkelijke 
of reeds vernieuwde tegemoetkoming. Wanneer de vernieuwing daarna aange-
vraagd wordt gaat ze slechts in op de eerste dag der maand van de aanvraag. 

 
Art. 14 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De aanvraag tot vernieuwing wordt bij een ter post aangetekende brief gezonden 

aan de Minister tot wiens bevoegdheid de Pensioendienst voor de overheidssector 
behoort. Er wordt gehandeld overeenkomstig de artikelen 6 tot 12. 

 
 HOOFDSTUK IV. Algemene bepalingen 
 
Art. 15 Dit besluit is toepasselijk op de aanvragen voor overlevingstegemoetkomingen die 

door de personen in wier onderhoud de overleden rijkswerkman voorzag werden in-
gediend. 

 
Art. 16 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De Minister tot wiens bevoegdheid de Pensioendienst voor de overheidssector be-

hoort bepaalt de voorwaarden waaronder recht op kosteloos vervoer op het Belgisch 
grondgebied verleend wordt aan de aanvragers, die met het oog op hun verschijning 
voor de commissie, in de bij dit besluit bepaalde gevallen verplicht zijn per spoorweg 
of buurtspoorweg te reizen. 

 
Art. 17 Het onderzoek van de vóór de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit ingediende 

aanvragen wordt voortgezet volgens de bij dit besluit bepaalde rechtspleging.  
 
 



 

© PDOS – mei 2006  

Koninklijk besluit van 27 december 1974  
(Staatsblad 25 januari 1975) 
 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1937 houdende de statuten van de Rijkswerklie-
denkas. 
 

- UITTREKSEL - 
 
 ...... 
 
Art. 5 § 1. De personeelsleden van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat, van de 

rijksuniversiteiten, de rijksfaculteiten en de rijksuniversitaire centra die niet bedoeld 
zijn in de bepaling die artikel 1 van dit besluit, in het koninklijk besluit van 1 juli 1937 
invoegt, en een rustpensioen ten laste van de Rijkswerkliedenkas genieten, vóór de 
datum van inwerkingtreding van dit besluit, behouden het recht op dit pensioen in-
dien de toepassing van de door de algemene wet van 21 juli 1844 bedoelde regeling 
hun nadeel toebrengt. 

 
 § 2. De bepalingen die artikel 2 (1) van dit besluit invoegt in het koninklijk besluit van 

1 juli 1937 zijn niet toepasselijk op de personen die vóór de datum van inwerkingtre-
ding van dit besluit een rustpensioen genieten ten laste van de Werkliedenkas en 
aan wie ze nadeel zouden toebrengen. 

 
Art. 6 De door de Administratieve Gezondheidsdienst vóór de datum van inwerkingtreding 

van dit besluit bij toepassing van artikel 21 van het koninklijk besluit van 1 juli 1937 
gevolgde procedure en de aldus getroffen beslissingen m.b.t. de personen bedoeld 
in de bepalingen die artikel 2 in genoemd koninklijk besluit invoegt, worden geacht 
overeen te stemmen met de in het koninklijk besluit van 18 augustus 1939 tot rege-
ling van de inrichting der geneeskundige onderzoekingen door de Administratieve 
Gezondheidsdienst in plaats van door de provinciale pensioencommissies vervatte 
reglementsbepalingen. 

 
Art. 7 Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die gedu-

rende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. De artikelen 1 en 2 
hebben echter uitwerking met ingang van 1 november 1972, artikel 3 met ingang van 
20 augustus 1974 en artikel 4 met ingang van de erin bepaalde data. 

 
 
                                                 
1  Artikel 2 : Een artikel 1bis luidend als volgt wordt in het K.B. van 1 juli 1937 houdende de statuten van 

de Rijkswerkliedenkas ingevoegd : 
 "Art. 1bis. In afwijking van het artikel 1 : 
 "1° blijven de leden van het meesterpersoneel die in die hoedanigheid op 31 oktober 1972 in 

dienst waren in een Rijksinstelling voor onderwijs die geen instelling is voor hoger secundair 
onder wijs tijdens de duur van de in die hoedanigheid uitgeoefende diensten onderworpen 
aan de bepalingen die de toestand regelen van het administratief personeel van de Rijksin-
stellingen voor onderwijs; 

 "2° zijn de leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel wier betrekkingen opgenomen wer-
den in de door artikel 8 van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioe-
nen bedoelde tabel niet aan de toepassing van deze statuten onderworpen". 
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Koninklijk besluit van 29 januari 1975  
(Staatsblad 4 februari) 
 
betreffende de schadevergoeding ten gunste van de hulpdeurwaarders ter rolle bij de hoven en 
rechtbanken, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk. 
 
Art. 1 Voor de bepaling van de jaarlijkse bezoldiging bedoeld door artikel 13 van het ko-

ninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van 
de personeelsleden der rijksbesturen en der andere rijksdiensten en van sommige 
leden van het personeel der gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, voor arbeidson-
gevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk worden de hulpdeur-
waarders ter rolle geacht het gemiddelde van de wedden bepaald bij de wedde-
schaal van de boden-kamerbewaarders te genieten. 

 
Art. 2 Voor de toepassing van artikel 32 van het koninklijk  besluit van 24 januari 1969 be-

treffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden der rijksbesturen 
en der andere rijksdiensten en van sommige leden van het personeel der gesubsidi-
eerde onderwijsinrichtingen, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk, worden de hulpdeurwaarders ter rolle geacht het gemiddelde 
van de wedden bepaald bij de weddeschaal van de boden-kamerbewaarders te ge-
nieten. 

 
Art. 3 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 februari 1969. 
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Koninklijk besluit van 27 maart 1975  
(Staatsblad 29 augustus) 
 
betreffende de inaanmerkingneming inzake pensioenen ten laste van de Staatskas, van de 
diensttijd doorgebracht bij de Belgische Zeevaartvereniging, bij sommige instellingen van open-
baar nut en van diensttijd bezoldigd ten laste van de fondsen van de voormalige kassen voor 
weduwen en wezen. 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 14 februari 1980 (Staatsbl. 29 februari). 
 
Art. 1 Gewijzigd bij het K.B. van 14 februari 1980, art. 8, § 1. 
 
 De aanvragen bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid van de wet van 10 april 1973 tot 

regeling van de inaanmerkingneming van bij de voormalige Belgische Zeevaartvere-
niging doorgebrachte diensttijd voor het toekennen en berekenen van pensioenen 
ten laste van de Staatskas, moeten bij de Administratie der Pensioenen van het Mi-
nisterie van Financiën, uiterlijk bij het verstrijken van de termijn van zes maanden, 
ingaande op de datum van de bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. 

 
Art. 2 Voor de toepassing van het bepaalde in het koninklijk besluit van 22 december 1972 

tot uitvoering van de artikelen 16, 19, tweede lid, en 20, derde lid, van de wet van 
5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels 
van de openbare sector en die van de privé-sector wordt : 

 
 1° de datum van 1 april 1961 voorkomende in artikel 8, § 1, van voornoemd ko-

ninklijk besluit, vervangen door de datum van 1 januari 1971 als het krachtens 
de wet van 10 april 1973 in aanmerking genomen diensttijd betreft en door de 
datum van 1 mei 1974 als het krachtens de artikelen 12 en 13 van de wet van 
10 januari 1974 in aanmerking genomen diensttijd betreft; 

 
 2° de datum van 31 maart 1961 voorkomende in de artikelen 3, eerste lid, 1°, 5, 

3°, a), en 7, §§ 1 en 2, van hetzelfde koninklijk besluit vervangen door de da-
tum van 31 december 1970 als het krachtens de wet van 10 april 1973 in aan-
merking genomen diensttijd betreft, en door de datum van 30 april 1974 als het 
krachtens de artikelen 12 en 13 van de wet van 10 januari 1974 in aanmerking 
genomen diensttijd betreft; 

 
 3° de periode verstrijkend op de datum van de bekendmaking van hetzelfde ko-

ninklijk besluit waarvan sprake in zijn artikel 7, § 1, eerste lid, geacht te verstrij-
ken op de datum van de bekendmaking van dit besluit, zowel wat betreft de 
krachtens de wet van 10 april 1973 als de krachtens de artikelen 12 en 13 van 
de wet van 10 januari 1974 in aanmerking genomen diensttijd. 

 
Art. 3 De in artikel 3 van de wet van 10 april 1973 bedoelde herziening wordt uitgevoerd 

overeenkomstig de hierna bepaalde modaliteiten : 
 
 a) betreft het een rustpensioen dan wordt het nominaal bedrag van kracht op de 

vooravond van de datum waarop de herziening dient uitgevoerd, vermenigvul-
digd met de verhouding bestaande tussen het nominaal bedrag dat het pensi-
oen aanvankelijk zou bereikt hebben ware het vastgesteld geworden rekening 
houdend met de diensttijd die krachtens de wet van 10 april 1973 in aanmer-
king komt en het oorspronkelijke nominaal bedrag; 

 
 b) betreft het een weduwenpensioen dan wordt het nominaal bedrag van kracht 

op de vooravond van de datum waarop de herziening dient uitgevoerd, en af-
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gezien van de verhogingen uit hoofde van kinderen, vermenigvuldigd met de 
verhouding bestaande tussen het percentage dat voor de vaststelling van het 
oorspronkelijke nominaal pensioenbedrag zou gediend hebben was de dienst-
tijd bedoeld in de wet van 10 april 1973 in aanmerking gekomen en het percen-
tage dat voor de vaststelling van het oorspronkelijke nominaal bedrag heeft 
gediend; 

 
 c) betreft het een wezenpensioen dan wordt het nominaal bedrag van het theore-

tisch weduwenpensioen dienende tot grondslag van de berekening ervan dat 
van kracht is op de vooravond van de datum waarop de herziening dient uitge-
voerd en afgezien van de verhogingen voor de vierde en volgende wezen, 
vermenigvuldigd met de verhouding bestaande tussen het percentage dat door 
de vaststelling van het oorspronkelijke nominaal bedrag van dit theoretisch 
pensioen zou gediend hebben, was de diensttijd bedoeld in de wet van 10 april 
1973 in aanmerking gekomen en het percentage dat voor de vaststelling van 
dit nominaal bedrag heeft gediend. 

 
 De verhoudingen bedoeld in het eerste lid worden vastgesteld tot en met de vierde 

decimaal. Om ze te bepalen wordt er in voorkomend geval rekening gehouden met 
de wijzigingen in de duur der in aanmerking te nemen diensten die tussen de in-
gangsdatum van het pensioen en die waarop de herziening is uitgevoerd hebben 
plaatsgevonden. 

 
Art. 4 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekend-

gemaakt. 
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Koninklijk besluit van 13 juni 1975  
(Staatsblad 16 september) 
 
Organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de Gewestelijke 
Economische Raad voor Brabant. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 22 juli 1993 (Staatsbl. 14 augustus). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK IV. Bepalingen gemeen aan de Hoofdstukken II en III 
 
 Sectie 1. Geldelijke bepalingen 
 
Art. 19 Gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, art. 35. 
 
 Worden eveneens als nuttige dienstjaren beschouwd voor de berekening van de 

wedde van de personeelsleden, mits het akkoord van de minister die de Ambtena-
renzaken onder zijn bevoegdheden heeft, de helft van de tijd gedurende welke zij, 
vanaf de leeftijd van 18, 20 of 24 jaar, volgens de klasse van hun weddeschalen, 
een beroepsactiviteit hebben uitgeoefend buiten de openbare diensten en, naar de 
mening van het bureau, een nuttige ondervinding hebben opgedaan voor de uitvoe-
ring van hun functies. De duur van de in aanmerking te nemen diensten kan nooit 
méér dan zes jaar bedragen. 

 
 Sectie 2. Rust- en overlevingspensioenen 
 
Art. 20 Onverminderd de uitbreiding tot het personeel van de raad van de pensioenregeling 

ingevoerd door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel 
van zekere organismen van openbaar nut, alsmede van hun rechthebbenden, wordt 
een rusttoelage of een overlevingstoelage ten laste van de budgettaire kredieten van 
de raad toegekend wanneer het personeelslid de valorisatie van een buiten de raad 
uitgeoefende beroepsactiviteit, overeenkomstig de artikelen 17, 19 of 22 heeft be-
komen, voor zover deze activiteitsduur niet in aanmerking kan worden genomen 
voor de vaststelling van het rust- of overlevingspensioen toegekend in toepassing 
van de wet van 28 april 1958. 

 
 Deze toelage wordt toegestaan : 
 
 - aan de personeelsleden en aan de weduwen die voldoen aan de voorwaarden 

waaraan de werknemers onderworpen aan de maatschappelijke zekerheid en 
hun weduwen moeten beantwoorden teneinde een pensioen te bekomen; 

 
 - aan de wezen die een pensioen genieten krachtens de wet van 28 april 1958. 
 
 Deze toelage is gelijk aan het verschil tussen het pensioen dat zou worden toege-

kend in toepassing van de wet van 28 april 1958, rekening houdend met alle dien-
sten gevaloriseerd overeenkomstig voornoemde artikelen, en het pensioen waarop 
belanghebbenden werkelijk aanspraak zouden kunnen maken in toepassing van de 
vermelde wet. 

 
 De aldus vastgestelde toelage wordt verminderd met het deel van het rust- of over-

levingspensioen of met de ouderdoms- of overlevingsrente toegekend door één van 
de regelingen van de maatschappelijke zekerheid of door de pensioenregeling der 
zelfstandigen en overeenstemmend met de diensten in aanmerking genomen om het 
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bedrag van voornoemde toelage vast te stellen. Deze vermindering wordt zelfs toe-
gepast indien ingevolge de uitoefening van een beroepsactiviteit, het rust- of overle-
vingspensioen niet wordt toegekend of geschorst wordt of, wat de weduwen betreft, 
in geval van een tweede huwelijk. 

 
 De toelage, evenals het ingevolge het vorige lid af te trekken bedrag, worden slechts 

aangepast wanneer er aanleiding bestaat tot herziening van het pensioen vastge-
steld krachtens de bepalingen van de wet van 28 april 1958. Deze aanpassing heeft 
slechts uitwerking voor de toekomst. 

 
 Sectie 4. Overgangsbepalingen 
 
Art. 22 Bij de eerste benoemingen in de betrekkingen van de personeelsformatie van de 

G.E.R.B., kan afgeweken worden : 
 
 a) wat betreft het directie- en kaderpersoneel, van de artikelen 3b, 4, 5° en 6°, 5, 

17 en 19, van deze regeling inzake het personeel; 
 
 b) wat betreft het administratief- en meesterpersoneel, van de bepalingen betref-

fende de werving, met uitzondering van artikel 4, 1° … 4°, evenals van de be-
palingen die de bevordering en het geldelijk statuut regelen, artikel 19 inbegre-
pen. 

 
 Worden beschouwd als "eerste benoemingen" in de zin van dit artikel, de eerste be-

noemingen in ieder van de betrekkingen voorzien in de eerste personeelsformatie 
van de G.E.R.B. 
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Koninklijk besluit van  13 juni 1975.  
(Staatsblad 16 september) 
 
Organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de "Conseil éco-
nomique régional pour la Wallonie". 
 
Gewijzigd bij : de wet van 22 juli 1993 (Staatsbl. 14 augustus). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK IV. Bepalingen gemeen aan de Hoofdstukken II en III 
 
 Sectie 1. Geldelijke bepalingen 
 
Art. 19 Gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, art. 35. 
 
 Worden eveneens als nuttige dienstjaren beschouwd voor de berekening van de 

wedde van de personeelsleden, mits het akkoord van de Minister die de Ambtena-
renzaken onder zijn bevoegdheden heeft, de helft van de tijd gedurende welke zij, 
vanaf de leeftijd van 18, 20 of 24 jaren volgens de klasse van hun weddeschalen, 
een beroepsactiviteit hebben uitgeoefend buiten de openbare diensten, en, naar de 
mening van het bureau, een nuttige ondervinding hebben opgedaan voor de uitvoe-
ring van hun functies. De duur van de in aanmerking te nemen diensten kan nooit 
meer dan zes jaar bedragen. 

 
 Sectie 2. Rust- en overlevingspensioenen 
 
Art. 20 Onverminderd de uitbreiding tot het personeel van de raad van de pensioenregeling 

ingevoerd door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel 
van zekere organismen van openbaar nut, alsmede van hun rechthebbenden, wordt 
een rusttoelage of een overlevingstoelage ten laste van de budgettaire kredieten van 
de raad toegekend wanneer het personeelslid de valorisatie van een buiten de raad 
uitgeoefende beroepsactiviteit, overeenkomstig de artikelen 17, 19 of 22, heeft be-
komen, voor zover deze activiteitsduur niet in aanmerking kan worden genomen 
voor de vaststelling van het rust- of overlevingspensioen toegekend in toepassing 
van de wet van 28 april 1958. 

 
 Deze toelage wordt toegestaan : 
 
 - aan de personeelsleden en aan de weduwen die voldoen aan de voorwaarden 

waaraan de werknemers onderworpen aan de maatschappelijke zekerheid en 
hun weduwen moeten beantwoorden ten einde een pensioen te bekomen; 

 
 - aan de wezen die een pensioen genieten krachtens de wet van 28 april 1958. 
 
 Deze toelage is gelijk aan het verschil tussen het pensioen dat zou worden toege-

kend in toepassing van de wet van 28 april 1958, rekening houdend met alle dien-
sten gevaloriseerd overeenkomstig voornoemde artikelen, en het pensioen waarop 
belanghebbenden werkelijk aanspraak zouden kunnen maken in toepassing van de 
vermelde wet. 

 
 De aldus vastgestelde toelage wordt verminderd met het deel van het rust- of over-

levingspensioen of met de ouderdoms- of overlevingsrente toegekend door één van 
de regelingen van de maatschappelijke zekerheid of door de pensioenregeling der 
zelfstandigen en overeenstemmend met de diensten in aanmerking genomen om het 



 

© PDOS – mei 2006 - 2 - 
Koninklijk besluit van  13 juni 1975. 

bedrag van voornoemde toelage vast te stellen. Deze vermindering wordt zelfs toe-
gepast indien ingevolge de uitoefening van een beroepsactiviteit, het rust- of overle-
vingspensioen niet wordt toegekend of geschorst wordt, of, wat de weduwen betreft, 
in geval van een tweede huwelijk. 

 
 De toelage, evenals het ingevolge het vorige lid af te trekken bedrag, worden slechts 

aangepast wanneer er aanleiding bestaat tot herziening van het pensioen vastge-
steld krachtens de bepalingen van de wet van 28 april 1958. Deze aanpassing heeft 
slechts uitwerking voor de toekomst. 

 
 Sectie 4. Overgangsbepalingen 
 
Art. 22 Bij de eerste benoemingen in de betrekkingen van de personeelsformatie van de 

"C.E.R.W.", kan afgeweken worden : 
 
 a) wat betreft het directie- en kaderpersoneel, van de artikelen 3 b, 4, 5° en 6°, 5, 

17 en 19 van deze regeling inzake het personeel; 
 
 b) wat betreft het administratief en meesterpersoneel, van de bepalingen betref-

fende de werving, met uitzondering van artikel 4, 1° tot 4°, evenals van de be-
palingen die de bevordering en het geldelijk statuut regelen, artikel 19 inbegre-
pen. 

 
 Worden beschouwd als "eerste benoemingen" in de zin van dit artikel, de eerste be-

noemingen in ieder van de betrekkingen voorzien in de eerste personeelsformatie 
van het personeel van de "C.E.R.W.". 
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Koninklijk besluit van 13 juni 1975 
(Staatsblad 16 september) 
 
Organiek reglement ter vaststelling van de regeling inzake het personeel van de Gewestelijke 
Economische Raad voor Vlaanderen. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 22 juli 1993 (Staatsbl. 14 augustus). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK IV. Bepalingen gemeen aan de Hoofdstukken II en III 
 
 Sectie 1. Geldelijke bepalingen 
 
Art. 19 Gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, art. 35. 
 
 Worden eveneens als nuttige dienstjaren beschouwd voor de berekening van de 

wedde van de personeelsleden, mits het akkoord van de minister die de Ambtena-
renzaken onder zijn bevoegdheden heeft, de helft van de tijd gedurende welke zij, 
vanaf de leeftijd van 18, 20 of 24 jaren volgens de klasse van hun weddeschalen 
een beroepsactiviteit hebben uitgeoefend buiten de openbare diensten, en naar de 
mening van het bureau, een nuttige ondervinding hebben opgedaan voor de uitvoe-
ring van hun functies. De duur van de in aanmerking te nemen diensten kan nooit 
meer dan zes jaar bedragen. 

 
 Sectie 2.  Rust- en overlevingspensioenen 
 
Art. 20 Onverminderd de uitbreiding tot het personeel van de Raad van de pensioenregeling 

ingevoerd door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel 
van zekere organismen van openbaar nut, alsmede van hun rechthebbenden, wordt 
een rusttoelage of een overlevingstoelage ten laste van de budgettaire kredieten van 
de Raad toegekend wanneer het personeelslid de valorisatie van een buiten de 
Raad uitgeoefende beroepsactiviteit, overeenkomstig de artikelen 17, 19 of 22 heeft 
bekomen, voor zover deze activiteitsduur niet in aanmerking kan worden genomen 
voor de vaststelling van het rust- of overlevingspensioen toegekend in toepassing 
van de wet van 28 april 1958. 

 
 Deze toelage wordt toegestaan : 
 
 - aan de personeelsleden en aan de weduwen die voldoen aan de voorwaarden 

waaraan de werknemers onderworpen aan de maatschappelijke zekerheid en 
hun weduwen moeten beantwoorden teneinde een pensioen te bekomen; 

 
 - aan de wezen die een pensioen genieten krachtens de wet van 28 april 1958. 
 
 Deze toelage is gelijk aan het verschil tussen het pensioen dat zou worden toege-

kend in toepassing van de wet van 28 april 1958, rekening houdend met alle dien-
sten gevaloriseerd overeenkomstig voornoemde artikelen, en het pensioen waarop 
belanghebbenden werkelijk aanspraak zouden kunnen maken in toepassing van de 
vermelde wet. 

 
 De aldus vastgestelde toelage wordt verminderd met het deel van het rust- en over-

levingspensioen of met de ouderdoms- of overlevingsrente toegekend door één van 
de regelingen van de maatschappelijke zekerheid of door de pensioenregeling der 
zelfstandigen en overeenstemmend met de diensten in aanmerking genomen om het 
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bedrag van voornoemde toelage vast te stellen. Deze vermindering wordt zelfs toe-
gepast indien ingevolge de uitoefening van een beroepsactiviteit, het rust- of overle-
vingspensioen niet wordt toegekend of geschorst wordt of, wat de weduwen betreft, 
in geval van een tweede huwelijk. 

 
 De toelage evenals het ingevolge het vorige lid af te trekken bedrag, worden slechts 

aangepast wanneer er aanleiding bestaat tot herziening van het pensioen vastge-
steld krachtens de bepalingen van de wet van 28 april 1958. Deze aanpassing heeft 
slechts uitwerking voor de toekomst. 

 
 Sectie 4. Overgangsbepalingen 
 
Art. 22 Bij de eerste benoemingen in de betrekkingen van de personeelsformatie van de 

G.E.R.V., kan afgeweken worden : 
 
 a) wat betreft het directie- en kaderpersoneel van de artikelen 3b, 4, 5° en 6°, 5, 

17 en 19 van deze regeling inzake het personeel; 
 
 b) wat betreft het administratief en meesterpersoneel, van de bepalingen betref-

fende de werving met uitzondering van artikel 4, 1° tot 4°, evenals van de be-
palingen die de bevordering en het geldelijk statuut regelen, artikel 19 inbegre-
pen. 

 
 Worden beschouwd als "eerste benoemingen" in de zin van dit artikel de eerste be-

noemingen in ieder van de betrekkingen voorzien in de eerste personeelsformatie 
van het personeel van de G.E.R.V. goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 augus-
tus 1972. 

 
 Het personeelslid, benoemd in uitvoering van de artikelen 5 en 15 van de regeling 

inzake het personeel, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 augustus 1972, be-
waart ten minste de rechten welke hij verworven heeft in toepassing van deze rege-
ling; op de dag van het inwerking treden van de personeelsformatie van de Gewes-
telijke Economische Raad voor Vlaanderen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
13 juni 1975, wordt hij bevestigd in de graad waarvan hij titularis was, of in een ge-
lijkaardige graad. 
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Koninklijk besluit van 31 maart 1976  
(Staatsblad 7 juli) 
 
tot goedkeuring van het personeelsstatuut en van de personeelsformatie van de gewestelijke 
ontwikkelingsmaatschappij voor de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Leuven. 
 

- UITTREKSEL - 
 
 RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN 
 
Art. 19 Onverminderd de uitbreiding tot het personeel van de G.O.M. van de pensioenrege-

ling ingevoerd door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het per-
soneel van zekere organismen van openbaar nut, alsmede van hun rechthebben-
den, wordt een rusttoelage of een overlevingstoelage ten laste van de budgettaire 
kredieten van de G.O.M. toegekend wanneer het personeelslid de valorisatie van 
een buiten de G.O.M. uitgeoefende beroepsactiviteit, overeenkomstig dit statuut, 
heeft bekomen, voor zover deze activiteitsduur niet in aanmerking kan worden ge-
nomen voor de vaststelling van het rust- of overlevingspensioen toegekend in toe-
passing van de wet van 28 april 1958. 

 
 Deze toelage wordt toegestaan : 
 
 - aan de personeelsleden en aan de weduwen die voldoen aan de voorwaarden 

waaraan de werknemers onderworpen aan de Maatschappelijke Zekerheid en 
hun weduwen moeten beantwoorden ten einde een pensioen te bekomen; 

 
 - aan de wezen die een pensioen genieten krachtens de wet van 28 april 1958. 
 
 Deze toelage is gelijk aan het verschil tussen het pensioen dat zou worden toege-

kend krachtens de wet van 28 april 1958, rekening houdend met alle diensten geva-
loriseerd overeenkomstig dit statuut, en het pensioen waarop belanghebbenden 
werkelijk aanspraak zouden kunnen maken in toepassing van de vermelde wet. 

 
 De aldus vastgestelde toelage wordt verminderd met het deel van het rust- of over-

levingspensioen of met de ouderdoms- of overlevingsrente toegekend door één van 
de regelingen van de Maatschappelijke Zekerheid of door de pensioenregeling der 
zelfstandigen en overeenstemmend met de diensten in aanmerking genomen om het 
bedrag van voornoemde toelage vast te stellen. Deze vermindering wordt zelfs toe-
gepast indien ingevolge de uitoefening van een beroepsactiviteit, het rust- of overle-
vingspensioen niet wordt toegekend of geschorst wordt, of, wat de weduwen betreft, 
in geval van een tweede huwelijk. 

 
 De toelage evenals het ingevolge het vorige lid af te trekken bedrag, worden slechts 

aangepast wanneer er aanleiding bestaat tot herziening van het pensioen vastge-
steld krachtens de bepalingen van de wet van 28 april 1958. Deze aanpassing heeft 
slechts uitwerking voor de toekomst.  
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Koninklijk besluit van 5 mei 1976  
(Staatsblad 26 augustus - erratum 18 september) 
 
tot vaststelling van de lijst der afgeschafte instellingen van openbaar nut, bedoeld in artikel 
13bis van de wet van 10 januari 1974 tot regeling van de inaanmerkingneming van bepaalde 
diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen 
van pensioenen ten laste van de Staatskas. 
 
Gewijzigd bij : de K.B.'s nr. 23 van 27 november 1978 (Staatsbl. 13 december), 24 januari 
1979 (Staatsbl. 27 februari) en 4 maart 1985 (Staatsbl. 30 april). 
 
Art. 1 Gewijzigd en aangevuld bij de K.B.'s van 24 januari 1979, art. 1 en 4 maart 1985, 

art. 1. 
 
 De hiernavermelde instellingen van openbaar nut vallen onder toepassing van het 

artikel 13bis van de wet van 10 januari 1974 tot regeling van de inaanmerkingneming 
van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het 
toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de Staatskas : 

 
 Diamantbureau. 
 Belgische leen- en spaarkas. 
 Centrale Kas voor repartitie van de fiscale en sociale bijdragen. 
 Centrale Kas voor kleinberoepskredieten. 
 Ziekenkassen (Malmédy) (ingetrokken bij art. 4 van het K.B. nr. 23 van 27 november 

1978). 
 Nationale Kas voor krediet aan de middenstand. 
 Pensioenkas voor private bedienden (Malmédy)  
 (ingetrokken bij art. 3 van het K.B. van 24 januari 1979 met ingang van 1 augustus 

1975). 
 Kas voor lening en voorschot aan vluchtelingen. 
 Belgische Binnenvaart Centrale. 
 Beheerscomité van het staatsdomein te Hofstade. 
 Belgisch Commissariaat voor repatriëring. 
 Commissariaat-Generaal voor lichamelijke opvoeding en sport. 
 Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie. 
 Rode Kruis van België te Londen. 
 Fonds tot delging van de staatsschuld. 
 Strijdersfonds. 
 Fonds voor schoolgebouwen van 's Rijks middelbaar onderwijs. 
 Fonds voor schoolgebouwen en universitaire gebouwen van het Rijk. 
 Fonds voor hogeronderwijsgebouwen en studentenverblijven van het Rijk. 
 Fonds voor schoolgebouwen en gebouwen in schoolverband van het Rijk. 
 Fonds voor onderlinge bijstand ten bate van geteisterde schippers. 
 Nationaal Hulpfonds voor de huishoudelijke heruitrusting der werknemers. 
 Koning Albertfonds. 
 Bijzonder Fonds voor molestverzekering van binnenvaartuigen. 
 Bijzonder Fonds voor vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen 

in welker oorzaak een oorlogsfeit voorkomt. 
 Belgische Sleepvaartgroepering. 
 Instelling van verzekering tegen landbouwongevallen (te Malmédy). 
 Instelling van verzekering tegen nijverheidsongevallen (te Malmédy). 
 Verzekeringsinstelling der private bedienden (te Malmédy)  (ingetrokken bij art. 3 van 

het K.B. van 24 januari 1979 met ingang van 1 augustus 1975). 
 Verzekeringsinstelling tegen invaliditeit (te Malmédy) (ingetrokken bij art. 3 van het 

K.B. van 24 januari 1979 met ingang van 1 augustus 1975). 
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 Belgisch Nationaal Instituut voor radio-omroep. 
 Nationaal Werk voor hulpverlening. 
 Dienst voor onderlinge hulpverlening (D.O.H.). 
 Belgische Dienst voor beheer en liquidatie. 
 Belgisch Bureau voor documentatie en voorlichting (INBEL). 
 Nationaal Bureau voor de wissel. 
 Handelsdienst voor ravitaillering (geschrapt bij art. 2 van het K.B. van 24 januari 

1979 met ingang van 1 april 1976). 
 Belgisch-Luxemburgse Verrekendienst. 
 Dienst voor identificering en vereffening van Belgische goederen (geschrapt bij art. 2 

van het K.B. van 24 januari 1979 met ingang van 1 april 1976). 
 Bureau ter vereffening van crisiskredietverleningen. 
 Nationaal Bureau voor regeling van het vervoer. 
 Bureau voor radioverkeer en radio-omroep. 
 Belgische Nationale radio-omroep. 
 Regie van het zeewezen. 
 Algemene Keuringsdienst van zaaigoederen en pootgoed voor land- en tuinbouw. 
 
 Bedrijfsraden : 
 voor schoeisel, 
 voor de cinematografie, 
 voor de handel in elektrische uitrusting, 
 voor de houtverwerkende nijverheid, 
 voor de kolenkleinhandel, 
 voor de kolengroothandel, 
 voor de papiergroothandel, 
 voor de groothandel in scheikundige produkten, 
 voor de groothandel in textielprodukten en bijhorigheden, 
 voor de groothandel in glas, gleis en porcelein, 
 voor de invoer- en uitvoerhandel van algemene waren,  
 voor de handel in machines, 
 voor de handel in textielgrondstoffen, 
 voor de handel in bewerkte metalen, 
 voor de handel in ertsen en metalen, 
 voor de handel in ertsen en metaalwaren, 
 van handel en nijverheid in petroleumprodukten,  
 voor de handel in ijzerwaren en huishoudelijke artikelen. 
 voor de handel in bewerkte tabak, rookartikelen en toebehoren, 
 voor de bouwbedrijven, 
 voor water, 
 voor elektriciteit, 
 voor bosexploitaties en zagerijen, 
 voor het bont en kleinvel, 
 voor gas, 
 voor keramische nijverheid, 
 voor kolennijverheid, 
 voor de minerale scheikundige nijverheid, 
 voor de stikstofnijverheid, 
 voor de groeven, 
 voor rubber, 
 voor kalknijverheid, 
 voor de organische scheikundige nijverheid, 
 voor de kolendistillatienijverheid, 
 voor de kleinijverheid, 
 voor de metaalverwerkende nijverheid, 
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 voor de non-ferro metaalnijverheid, 
 voor de papiernijverheid, 
 voor de tabaksnijverheid en de handel in ruwe tabak, 
 voor de glasnijverheid, 
 voor de kleding- en confectienijverheid, 
 voor de diamantnijverheid en -handel, 
 voor de ledernijverheid en -handel, 
 voor de farmaceutische nijverheid, 
 voor de textielnijverheid, 
 voor de houtverwerkende nijverheid, 
 voor de diverse scheikundige nijverheden, 
 voor de grafische nijverheid, het uitgeversbedrijf en voor het boek, 
 voor vlas, 
 voor de verwerkers van edele en niet-ijzerhoudende metalen, 
 voor de handel in bouwmaterialen, 
 voor de zeevisserij en de inrichtingen voor de be- en verwerking van de handel in vis 

en andere eetbare zeeprodukten, 
 voor de ijzerindustrie. 
 
 Economische groeperingen : 
 Filmgilde. 
 Boekengilde. 
 Hoofdgroepering ambachten. 
 Hoofdgroepering verzekeringen. 
 Hoofdgroepering houtnijverheid. 
 Hoofdgroepering kleinhandel. 
 Hoofdgroepering groot- en buitenlandse handel. 
 Hoofdgroepering bouwbedrijven. 
 Hoofdgroepering energie. 
 Hoofdgroepering metaalverwerkende nijverheid. 
 Hoofdgroepering ijzer- en staalvoortbrengende nijverheid. 
 Hoofdgroepering kolennijverheid. 
 Hoofdgroepering scheikundige nijverheid. 
 Hoofdgroepering ledernijverheid. 
 Hoofdgroepering textielnijverheid. 
 Hoofdgroepering tussenhandel. 
 Hoofdgroepering non-ferro metaalnijverheid 
 Hoofdgroepering papiernijverheid en grafische bedrijven. 
 Hoofdgroepering toerisme. 
 Hoofdgroepering verkeer. 
 Hoofdgroepering glasnijverheid. 
 Hoofdgroepering voedingsnijverheid. 
 Bedrijfsgroepering cement- en aanverwante nijverheden. 
 Zelfstandige Bedrijfsgroepering oude en afvalgoederen. 
 Bedrijfsgroepering diamant. 
 Bedrijfsgroepering groeven. 
 Bedrijfsgroepering keramische nijverheid. 
 Bedrijfsgroepering kalkennijverheid. 
 Bedrijfsgroepering der tabaksnijverheid. 
 Bedrijfsgroepering kleinijverheid en aanverwanten. 
 Secretariaat voor de Handel. 
 
 Warencentrales : 
 Warencentrale voor houtnijverheid. 
 Warencentrale der kolennijverheid. 
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 Warencentrale voor bedrijf der nijverheidsvetstoffen. 
 Warencentrale der ledernijverheid. 
 Warencentrale van het oude en afvalgoederenbedrijf. 
 Diamantcentrale. 
 Warencentrale der ijzernijverheid. 
 Warencentrale der non-ferro metalennijverheden. 
 Papiercentrale. 
 Warencentrale voor aarde en steen, glas en keramiek. 
 Warencentrale der scheikundige nijverheden. 
 Warencentrale voor metaalprodukten. 
 Warencentrale voor petroleum- en teerprodukten. 
 Reclamecentrale. 
 Warencentrale der tabaksnijverheid. 
 Warencentrale der textielnijverheid. 
 Rijksdienst voor landbouwvennootschappen. 
 Orde der accountants. 
 Winterhulp. 
 Compensatiekas van de kolennijverheid. 
 Kas voor schadeloosstelling in geval van besmettelijke veeziekten te Eupen-

Malmédy. 
 Directorium voor de kolennijverheid. 
 Instelling voor sociale verzekeringen Eupen-Malmédy. 
 Fonds Bibliotheek Albert I. 
 Bedrijfsgroepering metaal en metaalwaren. 
 Bedrijfsgroepering kolenkleinhandel. 
 Verrekeningsdienst. 
 Nationaal Bureau voor de voltooiing van de Noord-Zuidverbinding. 
 Dienst voor economische recuperatie (ingevoerd bij art. 1 van het K.B. van 24 janua-

ri 1979 met uitwerking op 1 augustus 1975 en geschrapt bij art. 2 van het K.B. van 
24 januari 1979 met ingang van 1 april 1976). 

 Dienst voor economisch herstel. 
 Dienst voor de perekwatie der in- en uitvoerprijzen. 
 Ondergroeperingen : 
  Groothandel in ijzer en staal. 
  Ijzerwaren groothandel. 
  Groothandel in non-ferro metalen. 
 Bedrijfsondergroepering der klein-granietgroeven. 
 Bedrijfsondergroepering der porfiergroeven. 
 Bedrijfsondergroepering der marmergroeven en -zagerijen. 
 Bedrijfsondergroepering der zandsteengroeven. 
 Bedrijfsondergroepering der zandgroeven. 
 Bedrijfsondergroepering der leigroeven. 
 Bedrijfsondergroepering der riviergrint baggerondernemingen. 
 
 Dienst van het Sequester. 
 Orde der Geneesheren. 
 Orde van Apothekers. 
 Bedrijfsgroepering kolengroothandel. 
 Bedrijfsgroepering wol. 
 Bedrijfsgroepering katoen. 
 Bedrijfsgroepering kunstmatige textielstoffen en zijde. 
 Bedrijfsgroepering vlas. 
 Bedrijfsgroepering bastvezels (andere dan vlas). 
 Bedrijfsgroepering pelterijen, bontwerk, haar. 
 Bedrijfsgroepering kleding en confectie. 
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 Bedrijfsgroepering textielveredeling. 
 Bedrijfsgroepering breigoederen. 
 Bedrijfsgroepering textielafval, lompen en watten. 
 Bedrijfsgroepering Draad- en Metaaltrekkerij, Koude Metaalpletterij en Aanverwante 

Bedrijvigheden. 
 Bedrijfsgroepering Smederij, Perswerk, Zwaar Drijfwerk en Aanverwante Nijverhe-

den. 
 Bedrijfsgroepering Plaatbewerking en Verscheidene Metaalverwerkingen. 
 Bedrijfsgroepering Metaalbehoren voor het Bouwbedrijf. 
 Bedrijfsgroepering Bruggen, Vakwerken, Zware Ketelmakerij. 
 Bedrijfsgroepering Scheepsbouw. 
 Bedrijfsgroepering Spoorweg- en Trammaterieel. 
 Bedrijfsgroepering Motorwagens-, Rijwielen, Vliegtuigenbouw en Aanverwante Nij-

verheden. 
 Bedrijfsgroepering Drijfkrachtmachines, Compressoren, Ventilatoren en Andere Ma-

chines. 
 Bedrijfsgroepering Werktuigmachines en Aanverwante Producten. 
 Bedrijfsgroepering Verscheidene Mechaniekbouwwerken. 
 Bedrijfsgroepering Hijs-, Vervoer- en Weegapparaten. 
 Bedrijfsgroepering Toestellen en Installaties voor Verscheidene Nijverheden. 
 Bedrijfsgroepering Electrotechnische Industrie. 
 Bedrijfsgroepering Fijnmechaniekbouw. 
 Bedrijfsgroepering Textielwarengroothandel. 
 Bedrijfsgroepering Electriciteit. 
 Bedrijfsgroepering Gas. 
 Bedrijfsgroepering Drinkwater. 
 Bedrijfsgroepering Bosexploitatie en aanverwante nijverheden. 
 Bedrijfsgroepering Zagerijen en aanverwante nijverheden. 
 Bedrijfsgroepering Triplex-, Parketvloer- en aanverwante nijverheden. 
 Bedrijfsgroepering Borstelnijverheid. 
 Bedrijfsgroepering Kisten- en Tonnennijverheid. 
 Bedrijfsgroepering Klompennijverheid. 
 Bedrijfsgroepering Kurknijverheid. 
 Bedrijfsgroepering Speelgoed en aanverwante nijverheden. 
 Bedrijfsgroepering Vaat-, Draaiwerk- en aanverwante nijverheden. 
 Bedrijfsgroepering Schrijnwerk- en houtconstructienijverheid. 
 Bedrijfsgroepering Meubel- en aanverwante nijverheden. 
 Bedrijfsgroepering Grafische Bedrijven. 
 Bedrijfsgroepering vlakglas. 
 Bedrijfsgroepering holglas. 
 Bedrijfsgroepering producenten van non-ferro metaalhoudende grondstoffen. 
 Bedrijfsgroepering producenten van ruwe non-ferrometalen. 
 Bedrijfsgroepering primaire bewerkers van non-ferrometalen. 
 Bedrijfsgroepering Kleding- en Lederkleinhandel. 
 Bedrijfsgroepering Kleinhandel in Metaalwaren, Electriciteits- en Huishoudartikelen. 
 Bedrijfsgroepering vetstoffen. 
 Bedrijfsgroepering caoutchouc. 
 Bedrijfsgroepering lijm en gelatine. 
 Bedrijfsgroepering pigmenten, verf en vernis. 
 Bedrijfsgroepering springstoffen. 
 Bedrijfsgroepering farmaceutische producten. 
 Bedrijfsgroepering ledervoortbrengende nijverheid. 
 Bedrijfsgroepering schoennijverheid. 
 Bedrijfsgroepering lederverwerkende nijverheid. 
 Bedrijfsgroepering : Papier- en Kartonproductie. 
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 Bedrijfsgroepering : Papier- en Kartonbewerking. 
 Bedrijfsgroepering : Papier- en Kartonveredeling. 
 Bedrijfsgroepering persgas. 
 Bedrijfsgroepering minerale scheikundige nijverheid. 
 Bedrijfsgroepering stikstof- en aanverwante nijverheden. 
 Bedrijfsgroepering distillatie en organische scheikundige nijverheden. 
 Bedrijfsgroepering Metalen en Metaalwaren. 
 Bedrijfsgroepering Binnenhuisinrichting en Muziek. 
 Bedrijfsgroepering Kleinhandel in machines en voertuigen. 
 Bedrijfsgroepering Kleinhandel in benodigdheden voor hygiëne, de fotografie en de 

optiek. 
 Bedrijfsgroepering Uurwerken en Juwelenkleinhandel. 
 Bedrijfsgroepering Papier- en Houtwarenkleinhandel. 
 Bedrijfsgroepering Kleinhandel in bouwmaterialen. 
 Bedrijfsgroepering Diverse waren. 
 Bedrijfsgroepering Tabakgroothandel. 
 Bedrijfsgroepering Groothandel in minerale oliën. 
 Bedrijfsgroepering Groothandel in machines en voertuigen. 
 Bedrijfsgroepering Groothandel in electriciteitsartikelen, edele metalen, foto en op-

tiek. 
 Bedrijfsgroepering Groothandel in textielgrondstoffen. 
 Bedrijfsgroepering Groothandel in huiden en leder. 
 Bedrijfsgroepering Groothandel in bouwmaterialen. 
 Bedrijfsgroepering Houtgroothandel. 
 Bedrijfsgroepering Groothandel in glas en keramiek. 
 Bedrijfsgroepering Groothandel in scheikundige producten. 
 Bedrijfsgroepering Papiergroothandel. 
 Bedrijfsgroepering Diverse Waren. 
 Bedrijfsgroepering Havens, Zeevaart en Expeditie. 
 Bedrijfsgroepering binnenvaart. 
 Bedrijfsgroepering spoorverkeer. 
 Bedrijfsgroepering baanverkeer. 
 Bedrijfsgroepering Reisbureaus. 
 Bedrijfsgroepering Toeristische Attracties. 
 Bedrijfsgroepering staalindustrie. 
 Bedrijfsgroepering Staal- en IJzergieterijen. 
 Bedrijfsgroepering napletters. 
 Bedrijfsgroepering Handelsmakelaars en -vertegenwoordigers. 
 Bedrijfsgroepering Verzekeringsmakelaars en -agenten. 
 Bedrijfsgroepering Makelaars en Agenten in het hypotheek- en bouwspaarwezen- 

Makelaars in onroerende goederen en beheerders van huis- en grondbezit. 
 Bedrijfsgroepering Publiciteitsagentschappen, Zakenagentschappen, Plaatsingskan-

toren en diverse Ondernemingen. 
 Bedrijfsgroepering Brand- en Diefstalverzekeringen. 
 Bedrijfsgroepering Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekeringen. 
 Bedrijfsgroepering Levensverzekeringen. 
 Bedrijfsgroepering Transport, Herverzekeringen en Varia. 
 Bedrijfsgroepering Kleinhandel in rookartikelen. 
 Bedrijfsgroepering Konijnen- en Pelsvellenverwerkende Nijverheid. 
 Bedrijfsgroepering Groothandel in Glas, Gleis en Porselein. 
 Bedrijfsgroepering Grond- en Waterbouw. 
 Bedrijfsgroepering Metsel- en Betonwerken. 
 Bedrijfsgroepering Wegenbouw. 
 Bedrijfsgroepering Aanverwante en Voltooiingswerken. 
 Bedrijfsgroepering informatie- en incassobureaus. 
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 Bedrijfsgroepering Vennootschappen en inrichtingen, beheerders van Industriële of 
Economische Ententes. 

 Bedrijfsgroepering Houtbrandstofnijverheid. 
 Bijzondere Groep "Grote Warenhuizen". 
 Groepering Leurhandel. 
 Groepering van de Markt-, Straat- en Foorhandel. 
 Bedrijfsondergroepering Sigarennijverheid. 
 Bedrijfsondergroepering Kerf-, Rol- en Snuiftabaknijverheid. 
 Bedrijfsondergroepering Sigarettennijverheid. 
 Bedrijfsondergroepering Haarsnijderij. 
 Bedrijfsondergroepering Pelterijenbereiding en verven. 
 Bedrijfsondergroepering Bontwerk. 
 Bedrijfsondergroepering Weefselveredeling. 
 Bedrijfsondergroepering Garenveredeling. 
 Bedrijfsondergroepering Chemische Reiniging, Ververij, Wasserij en Nieuwwasserij. 
 Bedrijfsondergroepering Groothandel in IJzer en Staal. 
 Bedrijfsondergroepering Ijzerwaren Groothandel. 
 Bedrijfsondergroepering Groothandel in Non-Ferro Metalen. 
 Bedrijfsondergroepering Groothandel in Schoeisels. 
 Bedrijfsondergroepering Groothandel in Ruwe Tabak. 
 Bedrijfsondergroepering Groothandel in Tabakwaren. 
 Bedrijfsondergroepering Groothandel in Vlasvlezels. 
 Bedrijfsondergroepering Huiden, Vellen Looistoffen. 
 Bedrijfsondergroepering Leder. 
 Bedrijfsondergroepering Pelterijen en Bont. 
 Bedrijfsondergroepering Glas. 
 Bedrijfsondergroepering Keramiek. 
 Bedrijfsondergroepering Wit Papier. 
 Bedrijfsondergroepering Pakpapier en Karton. 
 Bedrijfsondergroepering Papierwaren. 
 Bedrijfsgroepering Textielwarengroothandel en Schoeisels. 
 Bedrijfsondergroepering Rijwielen en onderdelen. 
 Bedrijfsondergroepering Groothandel in Scheikundige producten voor de Landbouw. 
 Bedrijfsondergroepering in Farmaceutische Producten. 
 Bedrijfsondergroepering Groothandel in Scheikundige Producten voor de Nijverheid. 
 Bedrijfsondergroepering Groothandel in Rubber en Asbest, Gommen en Harsen. 
 Bedrijfsondergroepering Groothandel in Verf en Vernis. 
 Bedrijfsondergroepering Groothandel in Reukwaren en Toiletartikelen. 
 Bedrijfsondergroepering Kleinhandel in Machines. 
 Bedrijfsondergroepering Kleinhandel in Rijwielen, Onderdelen en Toebehoren. 
 Bedrijfsondergroepering Kleinhandel in Voertuigen, Onderdelen en Toebehoren. 
 Bedrijfsondergroepering Kleinhandel in Metaalwaren. 
 Bedrijfsondergroepering Kleinhandel in Wapens en Munities. 
 Bedrijfsondergroepering Kleinhandel in Huishoudartikelen. 
 Bedrijfsondergroepering Kleinhandel in Porselein, Glas- en Gleiswerk. 
 Bedrijfsondergroepering Kleinhandel in Electrotechnische Artikelen. 
 Bedrijfsondergroepering Kleinhandel in Sanitaire Toestellen. 
 Bedrijfsondergroepering Kleinhandel in Schoeisels en Lederwaren. 
 Bedrijfsondergroepering der Asfalteerders. 
 Bedrijfsondergroepering der Aannemers van Tegel-, Mozaïek- en Granitowerken. 
 Bedrijfsondergroepering der Aannemers van Timmerwerk. 
 Bedrijfsondergroepering der Installateurs van Verwarmings- en dergelijke Pijpleidin-

gen. 
 Bedrijfsondergroepering der Aannemers van Isolatiewerken. 
 Bedrijfsondergroepering der Aannemers van Monteringswerken. 
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 Bedrijfsondergroepering der Aannemers van Plafoneer- en Bezettingswerken. 
 Hoofdgilde der Kledings- en Textielambachten. 
 Hoofdgilde der Houtwerwerkende Ambachten. 
 Hoofdgilde der Lederverwerkende Ambachten. 
 Hoofdgilde Reiniging en Lichaamsverzorging. 
 Hoofdgilde der Metaalverwerkende Ambachten. 
 Hoofdgilde der Grafische Ambachten. 
 Hoofdgilde der Bouwambachten. 
 Gilde der Meester-Haarkappers. 
 Gilde der Meester-Mandenmakers. 
 Gilde der Graveerders. 
 Gilde der Optiekers. 
 Gilde der Chirurgiemekaniekers. 
 Gilde der Uurwerkmakers. 
 Gilde der Goud- en Zilversmeden. 
 Gilde der Muziekinstrumentenmakers. 
 Gilde der Mekaniekers. 
 Gilde der Automekaniekers. 
 Gilde der Electriciens. 
 Gilde der Metaaldecorateurs. 
 Gilde der Metaalgieters. 
 Gilde der Smeden. 
 Gilde der Machinebouwers. 
 Gilde der Plaatslagers. 
 Gilde der Fotografen. 
 Gilde der Wasserijen. 
 Gilde der Ververijen. 
 Gilde der Meester-Schoenmakers. 
 Gilde der Kuipers. 
 Gilde der Houtdraaiers. 
 Gilde der Meubelmakers-Schrijnwerkers. 
 Gilde der Kunsttapijtmakers. 
 Gilde der Kantwerkers. 
 Gilde der Maatkleermakers. 
 Gilde der Confectie. 
 Gilde der Meester-Schoorsteenvegers. 
 Gilde der Scheepsherstellers, Yacht- en Bootbouwers. 
 Gilde der Meester-Steenbewerkers. 
 Gilde der Meester-Pottenbakkers. 
 Gilde der Meester-Glazenmakers. 
 Gilde der Meester-Schilders. 
 Gilde der Meester-Lood- en Zinkbewerkers. 
 Gilde der Meester-Behangers-Garnierders. 
 Gilde der Meester-Dakdekkers. 
 Gilde der Meester-Spinners. 
 Gilde der diverse Textielfantasieambachten. 
 Gilde der Meester-Rijtuigmakers. 
 Gilde der Meester-Bronsbewerkers. 
 Gilde der Meester-Bontwerkers. 
 Gilde der Meester-Zadelmakers, Marokijnwerkers en Aanverwanten. 
 Gilde der Meester-Binnenhuisversierders. 
 Gilde der Meester-Gipsverwerkers. 
 Gilde der Meester-Keramiekers. 
 Gilde der Schoonmaakbedrijven. 
 Gilde der Modisten, Hoeden- en Pettenmakers. 
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 Gilde der Wevers. 
 Gilde der Orthopedisten, Tandmekaniekers en Aanverwante Vakken. 
 Gilde der Rijwielmekaniekers. 
 Gilde der Machinebouwers en Aanverwante Vakken. 
 Gilde der Scheepsbouwambachten. 
 Gilde der Wagenmakers en Carrosseriebouwers. 
 Gilde der Dameskleermakerij. 
 
Art. 2 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 1975. 
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Koninklijk besluit van 13 december 1976  
(Staatsblad 28 december) 
 
tot uitvoering van artikel 6 van de wet van 30 mei 1975 tot wijziging van de wet van 10 januari 
1974 tot regeling van de inaanmerkingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit 
gelijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de 
Staatskas. 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 14 februari 1980 (Staatsbl. 29 februari) en de wet van 12 januari 
2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart). 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De aanvragen bedoeld in artikel 6 van de wet van 30 mei 1975 tot wijziging van de 

wet van 10 januari 1974 tot regeling van de inaanmerkingneming van bepaalde 
diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het toekennen en 
berekenen van pensioenen ten laste van de Staatskas, moeten worden ingediend bij 
de Pensioendienst voor de overheidssector. 

 
Art. 2 Opgeheven bij het K.B. van 14 februari 1980, art. 8, § 2. 
 
Art. 3 De in artikel 6 van de wet van 30 mei 1975 bedoelde herziening wordt uitgevoerd 

overeenkomstig de hierna bepaalde modaliteiten : 
 
 a) indien het een rustpensioen betreft, dan wordt het nominale bedrag van kracht 

op de vooravond van de datum waarop de herziening dient uitgevoerd, verme-
nigvuldigd met de verhouding bestaande tussen het nominale bedrag dat het 
pensioen aanvankelijk zou bereikt hebben indien het zou zijn vastgesteld reke-
ning houdend met de diensttijd die krachtens artikel 13bis van de wet van 
10 januari 1974 in aanmerking wordt genomen, en het oorspronkelijk nominale 
bedrag. 

 
 b) indien het een weduwenpensioen betreft, dan wordt het nominale bedrag van 

kracht op de vooravond van de datum waarop de herziening dient uitgevoerd, 
en afgezien van de verhogingen uit hoofde van het bestaan van kinderen, ver-
menigvuldigd met de verhouding bestaande tussen het percentage dat voor de 
vaststelling van het oorspronkelijke nominale pensioenbedrag zou hebben ge-
diend, indien de diensttijd krachtens artikel 13bis van de wet van 10 januari 
1974 in aanmerking zou zijn genomen, en het percentage dat voor de vaststel-
ling van het oorspronkelijk nominale bedrag heeft gediend; 

 
 c) indien het een wezenpensioen betreft dan wordt het nominale bedrag van het 

theoretisch weduwenpensioen dat dient tot grondslag van de berekening ervan 
dat van kracht is op de vooravond van de datum waarop de herziening dient 
uitgevoerd en afgezien van de verhoging voor de vierde en volgende wezen, 
vermenigvuldigd met de verhouding bestaande tussen het percentage dat voor 
de vaststelling van het oorspronkelijk nominale bedrag van dit theoretisch pen-
sioen zou hebben gediend indien de diensttijd krachtens artikel 13bis van de 
wet van 10 januari 1974 in aanmerking zou zijn gekomen, en het percentage 
dat voor de vaststelling van dit oorspronkelijk nominale bedrag heeft gediend. 

 
 De in het eerste lid bedoelde verhoudingen worden vastgesteld tot en met de vierde 

decimaal. Om ze te bepalen wordt er in voorkomend geval rekening gehouden met 
de wijzigingen in de duur der in aanmerking te nemen diensten, die tussen de in-
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gangsdatum van het pensioen en die waarop de herziening is uitgevoerd hebben 
plaats gevonden. 

 
Art. 4 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 1975 wat de vóór 1 augustus 

1975 afgeschafte instellingen betreft. Wat de instellingen betreft, afgeschaft vanaf 
1 augustus 1975 treedt dit besluit in werking op de eerste dag van de maand die 
volgt op de datum waarop zij werden afgeschaft. 
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Koninklijk besluit van 3 maart 1977  
(Staatsblad 9 april) 
 
tot goedkeuring van de formatie en van het organiek reglement van het personeel van de Ge-
westelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Wallonië. 
 
Art. 1 De formatie en het organiek reglement van het personeel der Gewestelijke Ontwik-

kelingsmaatschappij voor Wallonië worden goedgekeurd, zoals ze op de bijlage van 
onderhavige besluit voorkomen. 

 
Art. 2 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekend-

gemaakt. 
 

BIJLAGE 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK III. Afdeling 2 
 
 Rust- en overlevingspensioenen 
 
Art. 16 Onverminderd de uitbreiding tot het personeel van de G.O.M.W., van het pensioen-

stelsel dat werd ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van 
het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechtheb-
benden, wordt een rusttoelage of een overlevingstoelage ten laste van de begro-
tingskredieten van de G.O.M.W. toegekend wanneer de ambtenaar, overeenkomstig 
dit statuut, de valorisatie heeft bekomen van een beroepsactiviteit die buiten de 
G.O.M.W. werd uitgeoefend, voor zover de duur van deze activiteit niet in overwe-
ging kan worden genomen voor de vaststelling van het rust- of overlevingspensioen, 
dat wordt toegekend ter uitvoering van de wet van 28 april 1958. 

 
 Deze toelage wordt toegekend : 
 
 - aan de personeelsleden en aan de weduwen die de voorwaarden vervullen 

waaraan de loontrekkende werknemers onderworpen aan de Maatschappelijke 
Zekerheid en hun weduwen moeten voldoen om een pensioen te bekomen ; 

 
 - aan de wezen die een pensioen genieten op grond van de wet van 28 april 

1958. 
 
 Ze is gelijk aan het verschil tussen het pensioen dat zou worden toegekend ter uit-

voering van de wet van 28 april 1958, rekening houdend met alle overeenkomstig 
bovengenoemde artikelen gevaloriseerde diensten en het pensioen waarop de be-
trokkenen effectief aanspraak zouden kunnen maken bij toepassing van genoemde 
wet. 

 
 De aldus vastgestelde toelage wordt verminderd met het gedeelte van het rust- of 

overlevingspensioen of van de ouderdoms- of overlevingsrente dat wordt toegekend 
door een der stelsels van maatschappelijke zekerheid of door het pensioenstelsel 
der zelfstandigen, en dat overeenstemt met de diensten die in overweging worden 
genomen voor de vaststelling van genoemde toelage. Deze vermindering wordt toe-
gepast zelfs indien wegens het uitoefenen van een beroepsactiviteit het voordeel 
van het rust- of overlevingspensioen niet wordt toegekend of uitgesteld wordt of voor 
de weduwen in geval van een nieuw huwelijk. 
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 De toelage, evenals het bedrag dat moet worden afgetrokken op grond van het 
voorafgaande lid worden slechts aangepast wanneer het pensioen dat werd vastge-
legd overeenkomstig de bepalingen der wet van 28 april 1958, moet worden herzien. 
Deze aanpassing heeft slechts uitwerking voor de toekomst. 
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Koninklijk besluit van 18 april 1977  
(Staatsbl. 12 mei) 
 
tot regeling van de mobiliteit van ambtswege van sommige personeelsleden van het Ministerie 
van Openbare Werken naar het Rijksinstituut voor Grondmechanica. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 De personeelsleden van het Ministerie van Openbare Werken die sedert 1 april 1971 

en tot de dag van inwerkingtreding van dit besluit steeds tewerkgesteld waren bij het 
Rijksinstituut voor Grondmechanica worden aan de mobiliteitsregeling bepaald bij 
het koninklijk besluit nr. 25 van 29 juni 1967 betreffende de mobiliteit van het perso-
neel van sommige overheidsdiensten, onderworpen onder de in dit besluit bepaalde 
voorwaarden. 

 
Art. 2 De in artikel 1 bedoelde personeelsleden kunnen van ambtswege bij het Rijksinsti-

tuut voor Grondmechanica worden gebezigd bij beslissing van de bestuurscommis-
sie, genomen na akkoord van de Minister van Openbare Werken. 

 
 De beziging van ambtswege heeft plaats onder de voorwaarden bepaald in de arti-

kelen 23 en 24 van het koninklijk besluit van 13 november 1967 houdende de uitvoe-
ringsmaatregelen betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige over-
heidsdiensten en van de leden van de krijgsmacht. 

 
 De beziging neemt een aanvang op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit. 
 
Art. 4 De in artikel 1 bedoelde personeelsleden worden tijdens de duur van hun beziging 

geacht hun dienst bij het Ministerie van Openbare werken te hebben verricht. 
 
Art. 5 De gebezigde personeelsleden blijven onderworpen aan de bezoldigings- en rechts-

toestandsregelen alsmede aan de pensioenregeling, waaronder zij bij het Ministerie 
van Openbare Werken vielen. De bezoldiging, met inbegrip van de eventuele toela-
gen en vergoedingen, waarop de genoemde personeelsleden recht hebben, wordt 
vereffend en uitbetaald ten laste van het Ministerie van Openbare werken. 

 
Art. 9 De in artikel 1 bedoelde personeelsleden worden, zodra zij gedurende drie maanden 

in een van de in artikel 2 bepaalde functies gebezigd zijn, van ambtswege overge-
plaatst in de betrekking die overeenkomt met de functie welke zij gedurende hun be-
ziging hebben uitgeoefend. 

 
 De overgeplaatste personeelsleden verliezen hun oorspronkelijke hoedanigheid en 

zijn niet langer onderworpen aan de rechtspositie- en bezoldigingsregelen, noch aan 
de pensioenregeling die op hen van toepassing waren. 

 
 Zij worden door de bestuurscommissie van het Rijksinstituut voor Grondmechanica, 

overeenkomstig hun laatste statutaire toestand in het Ministerie van Openbare Wer-
ken, in vast of in tijdelijk verband benoemd in de graad van de betrekking waarin zij 
worden overgeplaatst, met behoud van de hun bij het Ministerie van Openbare Wer-
ken, op het tijdstip van de overplaatsing toegekende dienst-, niveau- en graadancin-
niteit. 

 
 De door de overgeplaatste personeelsleden bij het Ministerie van Openbare Werken 

vervulde diensten worden met de bij het Rijksinstituut voor Grondmechanica vervul-
de diensten gelijkgesteld. 
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 De overgeplaatste vaste ambtenaren behouden het genot van de ziekte- en invalidi-
teitsregeling die van toepassing is op de rijksambtenaren. 

 
Art. 11 Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de tweede maand volgend op die ge-

durende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt (1). 
 
                                                 
1  1 juli 1977. 
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Koninklijk besluit van 1 juni 1977  
(Staatsblad 5 juli 1977) 
 
betreffende het pensioen van sommige mandatarissen en dat van hun rechtverkrijgenden. 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 20 juli 2000 (Staatsbl. 30 augustus - eerste uitgave). 
 
 HOOFDSTUK I. Bepalingen 
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder : 
 
 a) "de wet", de wet van 8 december 1976 tot regeling van het pensioen van som-

mige mandatarissen en van dat van hun rechtverkrijgenden ; 
 
 b) "gewezen mandatarissen", de personen die een of meer mandaten hebben 

uitgeoefend in een agglomeratie van gemeenten, een federatie van gemeen-
ten, een commissie voor de cultuur van de Brusselse agglomeratie, een ge-
meente, een commissie van openbare onderstand of een openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn op voorwaarde dat bedoeld mandaat of de be-
doelde mandaten werden beloond, hetzij door een wedde, hetzij door de ver-
goeding of de bezoldiging bedoeld in artikel 3, §§ 2 tot 4, van de wet. 

 
 HOOFDSTUK II. Formaliteiten 
 
Art. 2 Elke aanvraag tot het bekomen van een pensioen bij toepassing van de wet wordt bij 

ter post aangetekend schrijven gezonden aan het openbaar bestuur waar de betrok-
ken gewezen mandataris zijn ambt het laatst heeft uitgeoefend. 

 
 In voorkomend geval wordt de aanvraag gericht aan het bestuur dat de rechten en 

de verplichtingen van het in vorig lid bedoeld bestuur heeft overgenomen. 
 
Art. 3 Het bestuur dat de in artikel 2 bedoelde aanvraag moet ontvangen, onderzoekt deze 

en verzamelt daartoe alle stukken die nodig zijn opdat de rechten van de gewezen 
mandataris en zijn rechtverkrijgenden kunnen worden bepaald. 

 
 In voorkomend geval verstrekt het bestuur een afschrift van die stukken aan de an-

dere besturen waar de gewezen mandataris zijn ambt heeft uitgeoefend. 
 
Art. 4 De door de wet verleende rechten op het pensioen worden erkend bij een besluit 

van de hierna aangewezen overheid : 
 
 
Gewezen mandatarissen 
 

 Overheden 
 

- voorzitter of lid van het college van een ag-
glomeratie van gemeenten; 

 
- voorzitter of lid van het college van een fede-

ratie van gemeenten ; 
 
- voorzitter of lid van het college van een van 

de randfederaties afgeschaft door de wet 
van 30 december 1975 ; 

 
 

 - agglomeratiecollege ; 
 
 
 - federatiecollege ; 
 
 
 - college van liquidatoren bedoeld in het 

koninklijk besluit van 17 augustus 1976 
tot regeling van de gevolgen van de af-
schaffing van de randfederaties ; 
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- voorzitter of lid van een commissie voor de 
cultuur van de Brusselse agglomeratie ; 

 
 
 burgemeester of schepen ; 
 
 
- voorzitter van een commissie van openbare 

onderstand ; 
 
 
 
 
- voorzitter van een openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn.  
 

 - Franse commissie of Nederlandse com-
missie voor de cultuur van de Brusselse 
agglomeratie, al naar het geval ; 

 
 - college van burgemeester en schepe-

nen ; 
 
 - commissie van openbare onderstand of 

raad voor maatschappelijk welzijn van 
het openbaar centrum voor maatschap-
pelijk welzijn dat de commissie heeft 
vervangen ; 

 
 - raad voor maatschappelijk welzijn van 

het centrum. 
 

 
 
 Van dat besluit wordt kennis gegeven aan de pensioengerechtigde en, in voorkomend 
geval, aan het bestuur dat de in artikel 2 bedoelde aanvraag moet ontvangen. 
 
Art. 5 De bepalingen van artikel 4 zijn van toepassing op de aanpassingen voorgeschreven 

bij de artikelen 5, § 5, en 9, § 3, van de wet wegens elke herziening van de jaarlijkse 
basiswedde die in aanmerking is genomen voor de berekening van het pensioen. 

 
Art. 6 De in artikel 4 vermelde overheden verrichten, met uitwerking op 1 juni 1976, een 

herziening van de pensioenen die reeds op die datum waren toegekend in de geval-
len waarin de toepassing van de wet aanleiding geeft tot een verhoging. 

 
 HOOFDSTUK III. Inhoudingen en aanrekeningen van sommige periodes 
 
Art. 7 § 1. Een bedrag gelijk aan de inhoudingen die niet werden verricht op de bezoldigin-

gen tussen 13 juli 1969 en 1 juni 1976 toegekend aan de voorzitters van de commis-
sies van openbare onderstand, enerzijds, en vóór 1 juni 1976 aan de voorzitters en 
leden van de colleges van agglomeraties en federaties van gemeenten alsmede aan 
de voorzitters van de commissies voor de cultuur van de Brusselse agglomeratie, 
anderzijds, wordt door de gerechtigden uiterlijk op 31 december 1977 gestort aan 
het bestuur dat die bezoldigingen heeft uitbetaald of, in voorkomend geval, aan het 
bestuur dat de rechten en verplichtingen van dat bestuur heeft overgenomen. 

 
 De opbrengst van die inhoudingen wordt in de comptabiliteit van het bestuur als ont-

vangst geboekt. 
 
 § 2. Bij niet-betaling van het in § 1 bedoelde bedrag binnen de daarin gestelde ter-

mijn, wordt de diensttijd overeenkomende met de bezoldigingen waarvoor geen en-
kele inhouding werd verricht, niet in aanmerking genomen voor de berekening van 
de pensioenen. 

 
 HOOFDSTUK IV. Periode tijdens welke het recht op het pensioen loopt 
 
Art. 8 De pensioenen gaan in de eerste van de maand volgend op die, tijdens welke het 

recht op het pensioen is ontstaan, overeenkomstig artikel 4 van de wet, zonder ver-
der dan 1 juni 1976 te mogen teruggaan. 
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 Behoudens toepassing van artikel 4, tweede lid, van de wet, nemen zij een einde de 
laatste dag van de maand tijdens welke zich een gebeurtenis voordoet, die het ver-
lies van het recht op het pensioen tot gevolg heeft. 

 
 HOOFDSTUK V. Vereffening en betaling van de pensioenen 
 
Art. 9 De pensioenen worden in het begin van elke maand vooruit betaald, door het be-

stuur bedoeld in artikel 2. 
 
 Wanneer een onverenigbaarheid, bedoeld door artikel 4, 2e lid, van de wet, ontstaat, 

neemt het recht op het rustpensioen een einde; het reeds betaalde en niet verschul-
digde bedrag wordt teruggevorderd. 

 
Art. 10 De pensioenen zijn onderworpen aan het mobiliteitsstelsel dat van toepassing is op 

de pensioenen van de personeelsleden die onderworpen zijn aan de wet van 25 april 
1933 omtrent de pensioenregeling van het gemeentepersoneel. 

 
Art. 11 Opgeheven bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 8, § 5 (11). 
 
 HOOFDSTUK VI. Opheffings- en slotbepalingen 
 
Art. 12 Onverminderd de toepassing van artikel 17 van de wet, worden opgeheven : 
 
 - het koninklijk besluit van 24 januari 1955 tot uitvoering van de wet van 5 juli 

1954 betreffende het pensioen van de burgemeesters en schepenen en dat 
van hun rechtverkrijgenden, zoals het werd gewijzigd door de wet van 10 okto-
ber 1967 en bij het koninklijk besluit van 12 augustus 1969 ; 

 
 - het koninklijk besluit van 5 november 1965 tot vaststelling van de basiswedde 

voor het berekenen van het pensioen van burgemeesters en schepenen die 
hun ambt hebben beëindigd vóór 1 juli 1962 ; 

 
 - het koninklijk besluit van 18 juli 1974 tot vaststelling van de aanpassingscoëffi-

ciënt voor het pensioen van de burgemeesters en schepenen en voor dat van 
hun rechtverkrijgenden. 

 
Art. 13 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 1976. 
 
 
                                                 
1  Met ingang van 1 januari 2002  



 

© PDOS – mei 2006  

Koninklijk besluit van 8 december 1977  
(Staatsblad 29 december) 
 
betreffende de toekenning van een rust- of overlevingstoelage ten voordele van zekere perso-
neelsleden van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel. 
 
Art. 1 Er wordt een rusttoelage of een overlevingstoelage ten laste van de budgettaire kre-

dieten van de G.O.M.B. toegekend wanneer het personeelslid de valorisatie van een 
buiten de G.O.M.B. uitgeoefende beroepsactiviteit, overeenkomstig de artikelen 11, 
13 of 15 van het organiek reglement heeft bekomen, voor zover deze activiteitsduur 
niet in aanmerking kan worden genomen voor de vaststelling van het rust- of overle-
vingspensioen toegekend in toepassing van de wet van 28 april 1958. 

 
 Deze toelage wordt toegestaan : 
 
 - aan de personeelsleden en aan de weduwen die voldoen aan de voorwaarden 

waaraan de werknemers onderworpen aan de maatschappelijke zekerheid en 
hun weduwen moeten beantwoorden teneinde een pensioen te bekomen; 

 
 - aan de wezen die een pensioen genieten krachtens de wet van 28 april 1958. 
 
 Deze toelage is gelijk aan het verschil tussen het pensioen dat zou worden toege-

kend in toepassing van de wet van 28 april 1958, rekening houdend met alle dien-
sten gevaloriseerd overeenkomstig voornoemde artikelen, en het pensioen waarop 
de belanghebbenden werkelijk aanspraak zouden kunnen maken in toepassing van 
de voormelde wet. 

 
 De aldus vastgestelde toelage wordt verminderd met het deel van het rust- of over-

levingspensioen of met de ouderdoms- of overlevingsrente toegekend door één van 
de regelingen van de maatschappelijke zekerheid of door de pensioenregeling der 
zelfstandigen en overeenstemmend met de diensten in aanmerking genomen om het 
bedrag van voornoemde toelage vast te stellen. Deze vermindering wordt zelfs toe-
gepast indien ingevolge de uitoefening van een beroepsactiviteit, het rust- of overle-
vingspensioen niet wordt toegekend of geschorst wordt of, wat de weduwen betreft, 
in geval van een tweede huwelijk. 

 
 De toelage, evenals het ingevolge het vorige lid af te trekken bedrag, worden slechts 

aangepast wanneer er aanleiding bestaat tot herziening van het pensioen vastge-
steld krachtens de bepaling van de wet van 28 april 1958. 

 
 Deze toepassing heeft slechts uitwerking voor de toekomst. 
 
Art. 2 Dit besluit treedt in werking de eerste dag van het kwartaal dat volgt op de bekend-

making ervan in het Belgisch Staatsblad (1). 
 
 
                                                 
1  Vanaf 1.1.1978. 
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Koninklijk besluit van 29 maart 1978  
(Staatsblad 27 mei) 
 
tot uitvoering van artikel 4 van de wet van 20 juli 1977 tot wijziging van de wet van 21 juli 1844 
op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, van de wet van 14 februari 1961 voor economische 
expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel en van de wet van 16 juni 1970 betreffende 
de bonificaties wegens diploma's inzake pensioenen van de leden van het onderwijs. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart). 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De aanvraag tot herziening voorzien in artikel 4 van de wet van 20 juli 1977 tot wijzi-

ging van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, van de 
wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en finan-
cieel herstel en van de wet van 16 juni 1970 betreffende de bonificaties wegens di-
ploma's inzake pensioenen van de leden van het onderwijs, moet worden ingediend 
bij de Pensioendienst voor de overheidssector. 

 
Art. 2 Het bedrag voortvloeiend uit de herziening voorzien in artikel 4 van de wet van 20 juli 

1977 wordt verkregen door het nominale bedrag van het rustpensioen van kracht op 
31 oktober 1977 te vermenigvuldigen met de verhouding, tussen, enerzijds, het be-
drag dat het pensioen oorspronkelijk zou hebben bereikt, indien het zou zijn vastge-
steld rekening houdend met de tijdsbonificaties wegens diploma en het tantième 
1/50e voor ieder dienstjaar dat werd doorgebracht als onderwijzer bij de Strafinrich-
tingen die afhangen van het Bestuur der Strafinrichtingen evenals bij de Rijksge-
stichten voor observatie en opvoeding die afhangen van de Dienst voor Jeugdbe-
scherming en, anderzijds, het oorspronkelijk nominale bedrag. 

 
Art. 3 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 1977. 
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Koninklijk besluit van 7 juli 1978  
(Staatsblad 9 augustus) 
 
tot uitvoering van de artikelen 20 en 23 van de wet van 27 december 1977 tot wijziging van de 
wetgeving betreffende de oorlogspensioenen en -renten, alsmede deze inzake de rust- en over-
levingspensioenen van de openbare sector. 
 
Art. 1 De herziening voorzien in de artikelen 20 en 23 van de wet van 27 december 1977 

tot wijziging van de wetgeving betreffende de oorlogspensioenen en -renten, alsme-
de deze inzake de rust- en overlevingspensioenen van de openbare sector wordt 
overeenkomstig de hierna bepaalde modaliteiten uitgevoerd : 

 
 a) indien het een rustpensioen betreft, dan wordt het nominale bedrag van kracht 

op de vooravond van de datum waarop de herziening dient uitgevoerd, verme-
nigvuldigd met de verhouding bestaande tussen het nominale bedrag dat het 
pensioen aanvankelijk zou bereikt hebben indien het zou vastgesteld zijn reke-
ning houdend met de bepalingen van de artikelen 16, 17, 18 en 19, van de wet 
van 27 december 1977, en het oorspronkelijk nominale bedrag; 

 
 b) indien het een weduwenpensioen betreft, dan wordt het nominale bedrag van 

kracht op de vooravond van de datum waarop de herziening dient uitgevoerd, 
en afgezien van de verhogingen uit hoofde van het bestaan van kinderen, ver-
menigvuldigd met de verhouding bestaande tussen het percentage dat voor de 
vaststelling van het oorspronkelijk nominale pensioenbedrag zou hebben ge-
diend, indien de artikelen 21 en 22 van de wet van 27 december 1977 van toe-
passing zouden geweest zijn, en het percentage dat voor de vaststelling van 
het oorspronkelijk nominale bedrag heeft gediend; 

 
 c) indien het een wezenpensioen betreft, dan wordt het nominale bedrag van het 

theoretisch weduwenpensioen dat dient tot grondslag van de berekening ervan dat 
van kracht is op de vooravond van de datum waarop de herziening dient uitgevoerd 
en afgezien van de verhoging voor de vierde en volgende wezen, vermenigvuldigd 
met de verhouding bestaande tussen het percentage dat voor de vaststelling van het 
oorspronkelijk nominale bedrag van dit theoretisch pensioen zou hebben gediend, 
indien de artikelen 21 en 22 van de wet van 27 december 1977 van toepassing zou-
den zijn geweest, en het percentage dat voor de vaststelling van dit oorspronkelijk 
nominale bedrag heeft gediend. 

 
 De in het eerste lid bedoelde verhoudingen worden vastgesteld tot en met de vierde 

decimaal. Om ze te bepalen, wordt er in voorkomend geval rekening gehouden met 
de wijzigingen in de duur der in aanmerking te nemen diensten, die tussen de in-
gangsdatum van het pensioen en die waarop de herziening is uitgevoerd hebben 
plaats gevonden. 
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Koninklijk besluit van 8 augustus 1978  
(staatsblad 17 augustus) 
 
tot vaststelling van de inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 5 augustus 1978 
houdende economische en budgettaire hervormingen. 
 
Art. 1 De bepalingen van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budget-

taire hervormingen waarvan de inwerkingtreding niet door de wet zelf wordt gere-
geld, hebben uitwerking met ingang van 5 augustus 1978. 

 
 



 

© PDOS – mei 2006  

Koninklijk besluit van 12 september 1978  
(Staatsblad 26 september) 
 
betreffende de omslag van de lasten der pensioenen van sommige gewezen gemeentesecreta-
rissen, die niet als zodanig zijn herbenoemd in door samenvoeging tot stand gekomen of bij een 
aanhechting betrokken gemeente. 
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt onder "de wet" verstaan de wet van 7 maart 

1978 betreffende de mogelijkheid van vervroegde pensionering voor sommige ge-
meentesecretarissen en gemeenteontvangers, die niet als zodanig zijn herbenoemd 
in gemeenten die door samenvoeging zijn ontstaan of bij een aanhechting betrok-
ken, alsmede voor sommige secretarissen en ontvangers van de randfederaties. 

 
Art. 2 Voor de omslag van de last der pensioenen, welke krachtens de wet zijn toegekend 

aan de personeelsleden die op 31 december 1976 het ambt van gemeentesecretaris 
uitoefenden in meer gemeenten opgenomen in verschillende entiteiten als gevolg 
van samenvoegingen of aanhechtingen  van gemeenten na 1976, moet worden te-
werkgegaan als volgt : 

 
 1° eerst het pensioenbedrag verminderen met een aantal zestigsten gelijk aan het 

aantal dienstjaren bij de gemeente ontstaan door of betrokken bij de aanhech-
ting; 

 
 2° vervolgens het aldus bekomen bedrag omslaan over de gemeenten, die de 

laste en verplichtingen hebben overgenomen van de vroegere gemeente 
waaruit zij zijn samengesteld, naar rata van de diensttijd bij deze gemeente van 
de brutowedde, welke door elk van deze gemeenten onmiddellijk vóór de sa-
menvoeging of de aanhechting werd betaald.  

 
Art. 3 De gemeente, welke zorgt voor de uitkering van het pensioen vordert jaarlijks van de 

andere gemeenten het pensioenaandeel dat te hunnen laste valt. 
 
Art. 4 Dit besluit treedt inwerking met ingang van 1 april 1978. 
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Koninklijk besluit nr. 23 van 27 november 1978  
(Staatsblad 13 december) 
 
tot uitvoering van artikel 71 van de wet houdende economische en budgettaire hervormingen. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 15 mei 1984 (Staatsbl. 22 mei), 11 december 2003 (Staatsbl. 
15 december - tweede uitgave) en 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erra-
tum Staatsbl. 13 maart). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Maatregelen betreffende de toepassing van de wet van 28 april 

1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van 
openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden 

 
Art. 3 De diensten bewezen bij een Officiële Werkbeurs, bij een gemeentelijk, tussenge-

meentelijk of provinciaal werkloosheidsfonds, bij een dienst voor Arbeidsbemiddeling 
en werkloosheid, alsmede bij de voormalige Ziekenkassen gevestigd in de kantons 
Eupen, Malmédy en Sankt-Vith worden gelijkgesteld met diensten bewezen bij een 
afgeschafte instelling van openbaar nut waarvan sprake is in artikel 5 van de wet van 
28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen 
van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. 

 
Art. 5 De artikelen 1 en 3 hebben uitwerking met ingang van 1 juni 1958. 
 
 HOOFDSTUK II. Maatregelen betreffende de inaanmerkingneming van diensten 

bewezen in de overheidssector 
 
Art. 8 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De Koning mag alle maatregelen treffen die nodig zijn om de moeilijkheden op te 

lossen die zouden rijzen bij de toepassing van artikel 6. 
 
 Hij mag onder meer fictieve weddeschalen toekennen aan ambten of aan graden die 

niet meer bestaan, of ze gelijkstellen met bestaande ambten of graden. 
 
 De besluiten worden getroffen op voorstel van de Minister tot wiens bevoegdheid de 

Pensioendienst voor de overheidssector behoort. 
 
Art. 9 Gewijzigd bij de wet van 15 mei 1984, art. 67, § 3 en vervangen bij de wet van 

11 december 2003, art. 27 (1). 
 
 Voorzover zij niet reeds krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling in aan-

merking komen, geven de diensten bewezen in de hoedanigheid van telegrambe-
steller, zowel als geïmmatriculeerd dan als niet-geïmmatriculeerd personeelslid, bij 
Belgacom of bij het vroegere bestuur in de plaats waarvan Belgacom werd ingesteld, 
aanleiding tot de toepassing van het pensioenstelsel ingesteld ten voordele van het 
administratief rijkspersoneel. 

 
Art. 10 De op de datum van de inwerkingtreding van het huidige hoofdstuk lopende rust- en 

overlevingspensioenen, ten laste van één van de pensioenregelingen waarop de wet 
van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden 
pensioenstelsels van de openbare sector van toepassing is, worden op aanvraag 
van de betrokkenen herzien rekening houdend met het bepaalde in de artikelen 6 en 
9. 
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 Deze aanvraag tot herziening heeft uitwerking : 
 
 - op de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het huidige 

besluit zal zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, voor zover zij binnen 
de zes maanden na deze bekendmaking wordt ingediend; 

 
 - op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de aanvraag werd inge-

diend, in de andere gevallen. 
 
 De Koning bepaalt de herzieningsmodaliteiten van de pensioenen ten laste van de 

Openbare Schatkist, van de instellingen waarop het koninklijk besluit nr. 117 van 
27 februari 1935 tot vaststelling van het statuut der pensioenen van het personeel 
der zelfstandige openbare inrichtingen en der regieën ingesteld door de Staat, toe-
passelijk is, van DE POST, van de Regie voor Maritiem Transport en van de instel-
lingen waarop de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel 
van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden toe-
passelijk is verklaard (2). 

 
Art. 11 Opgeheven bij de wet van 11 december 2003, art. 28 (1). 
 
Art. 12 Het onderhavig hoofdstuk treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt 

op die gedurende welke het huidige besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendge-
maakt. 

 
 HOOFDSTUK V. Weerslag inzake pensioenen, van bepaalde diensten die in 

aanmerking komen voor de vaststelling van de wedde van de personeelsleden 
van het onderwijs. 

 
Art. 19 De personeelsleden van het kleuter-, lager, bijzonder, middelbaar, normaal-, tech-

nisch, kunst- en zeevaartonderwijs, die in aanmerking komen om een rustpensioen 
ten laste van de Openbare Schatkist te bekomen, mogen voor de vaststelling van 
het minimum aantal dienstjaren dat vereist is voor de toekenning van het recht op 
pensioen doen meetellen : 

 
 a) de koloniale diensten opgesomd in artikel 22 van de wet van 2 augustus 1955 

houdende perekwatie van de rust- en overlevingspensioenen; 
 
 b) alle diensten die in aanmerking komen voor de vaststelling van hun wedde, 

binnen de voorwaarden en de grenzen vastgesteld door het geldelijk statuut 
dat op hen van toepassing is. 

 
 Indien de betrokkenen krachtens een vaste of een daarmee gelijkgestelde benoe-

ming, diensten bewezen hebben in het kleuter- of het lager onderwijs of in het met 
deze onderwijsniveau's overeenstemmend bijzonder onderwijs, mogen zij bovendien 
voor de berekening van hun pensioen, alle diensten doen meetellen die in aanmer-
king komen voor de vaststelling van de wedden van de personeelsleden van het 
kleuter- of lager onderwijs of van het met die onderwijsniveau's overeenstemmend 
bijzonder onderwijs. 

 
 De verantwoording van de voormelde diensten vastgesteld inzake de wedden, is 

geldig inzake pensioenen. 
 
Art. 20 Indien in de periode, op basis waarvan het vijfjarig gemiddelde moet vastgesteld 

worden dat tot grondslag dient voor de berekening van het pensioen, diensten voor-
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komen zoals bedoeld in artikel 19, dan zijn de wedden verbonden aan de bedoelde 
diensten die welke de betrokkenen zouden genoten hebben krachtens de wedde-
schaal verbonden aan de eerste in het onderwijs uitgeoefende functie. 

 
 HOOFDSTUK VI. Maatregelen betreffende de pensioengerechtigde leeftijd voor 

leden van het onderwijs die in Congo of Rwanda-Burundi in het onderwijs 
diensten hebben bewezen. 

 
Art. 23 Gewijzigd bij de wet van 15 mei 1984, art. 83. 
 
 De leden van het kleuter-, lager, bijzonder, middelbaar, normaal-, technisch, kunst- 

en zeevaartonderwijs die zich op 31 december 1960 in dienst bevonden in het on-
derwijs in Congo of in Rwanda-Burundi, kunnen op pensioen gesteld worden op de 
leeftijd vastgesteld bij de bepalingen die op die datum van toepassing waren voor de 
onderwijscategorie waartoe zij behoren op het ogenblik van hun oppensioenstelling. 

 
 Hetzelfde geldt indien de betrokkenen zich op 31 december 1960 in herstelverlof of 

verlof voor termijneinde bevonden, of een overgangsverlof of verlofgeld genoten 
overeenkomstig de op 21 mei 1964 gecoördineerde wetten betreffende het perso-
neel in Afrika. 

 
Art. 24 Artikel 23 treedt in werking op de datum van de bekendmaking van dit besluit in het 

Belgisch Staatsblad. 
 
 
                                                 
1  Met ingang van 31 december 2003. 
2  Zie uitvoeringsbesluit van 14 februari 1980. 
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Koninklijk besluit nr. 24 van 28 november 1978  
(Staatsblad 15 december) 
 
getroffen krachtens artikel 50,  § 3, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en 
budgettaire hervormingen. 
 
Art. 1 § 1. De toepassing van artikel 39, eerste lid, van de wet van 5 augustus 1978 hou-

dende economische en budgettaire hervormingen wordt met ingang van 1 januari 
1979 wat betreft de militairen bedoeld bij artikel 50, § 3, van de voornoemde wet ge-
schorst : 

 
 a) zonder tijdsbeperking indien zij op 31 december 1960 in dienst waren in de 

hoedanigheid van militair; 
 
 b) tot de eerste dag van de maand die volgt op die gedurende welke zij de leeftijd 

van 65 jaar bereikt hebben, indien zij de hoedanigheid van militair verworven 
hebben tussen 31 december 1960 en 1 januari 1979. 

 
 Voor de toepassing van het voorgaande lid, wordt geen rekening gehouden met de 

diensten bewezen als dienstplichtige. 
 
 § 2. De militairen op pensioen gesteld wegens lichamelijke ongeschiktheid worden 

voor de toepassing van dit besluit gelijkgesteld met de militairen op pensioen gesteld 
wegens leeftijdsgrens. 
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Koninklijk besluit van 7 december 1978  
(Staatsblad 18 januari 1979) 
 
betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige begeleiders van schoolbussen, voor 
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk. 
 
Art. 1 Voor het bepalen van de jaarlijkse bezoldiging bedoeld bij artikel 13 van het ko-

ninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van 
de personeelsleden der rijksbesturen en der andere rijksdiensten, van sommige le-
den van het personeel der gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en der gesubsidi-
eerde psycho-medisch-sociale centra en diensten voor studie- en beroepsoriëntering 
voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, worden 
de begeleiders van schoolbussen die per prestatie betaald worden geacht de mini-
mumwedde van de weddeschaal van onderhoudswerkman te genieten. 

 
Art. 2 Voor de toepassing van artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 be-

treffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der rijksbesturen 
en der andere rijksdiensten, van sommige leden van het personeel der gesubsidi-
eerde onderwijsinrichtingen en der gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra 
en diensten voor studie- en beroepsoriëntering voor arbeidsongevallen en voor on-
gevallen op de weg naar en van het werk, worden de begeleiders van schoolbussen 
die per prestatie betaald worden, geacht de minimumwedde van de weddeschaal 
van onderhoudswerkman te genieten. 

 
Art. 3 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 februari 1969. 
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Koninklijk besluit van 22 januari 1979  
(Staatsblad 16 februari) 
 
tot uitvoering van artikel 1, § 2, 1, van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een 
stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptie-
prijzen van het Rijk worden gekoppeld, ten aanzien van de personeelsleden van sommige in-
stellingen van openbaar nut. 
 
Art. 1 De wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uit-

gaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het 
Rijk worden gekoppeld, is toepasselijk op het personeel van de instellingen van 
openbaar nut, onderworpen aan het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststel-
ling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut. 

 
Art. 2 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de data vastgesteld in artikel 6 van de in 

artikel 1 vermelde wet.  
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Koninklijk besluit van 2 april 1979  
(Staatsblad 15 juni) 
 
houdende uitbreiding tot de Nationale Maatschappij der Waterleidingen van de bepalingen van 
de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pen-
sioenregelingen van de openbare sector. 
 
Art. 1 De bepalingen van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband 

tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector, zijn uitge-
breid tot de Nationale Maatschappij der Waterleidingen. 

 
Art. 2 Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op deze geduren-

de welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt (1). 
 
 
                                                 
1  1 juli 1979. 
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Koninklijk besluit van 17 december 1979  
(Staatsblad 25 december) 
 
tot vaststelling van het statuut van de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Op de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad zijn van toepassing : 
 
 ...... 
 
 4° de pensioenregeling die geldt voor het personeel van het secretariaat van de 

Nationale Arbeidsraad. 
 
Art. 3 Bij toepassing van de bepalingen van artikel 42 van het koninklijk besluit van 29 juni 

1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries worden de 
diensten waaruit een voor de uitoefening van de functies van Voorzitter nuttige erva-
ring blijkt, gepresteerd in privaatrechterlijke instellingen op geldelijk vlak gevalideerd 
met een maximum van vier jaar. 

 
 ...... 
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Koninklijk besluit van 14 februari 1980  
(Staatsblad 29 februari) 
 
tot uitvoering van artikel 14, § 5, van de wet van 10 januari 1974 tot regeling van de inaanmer-
kingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het 
toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de Openbare Schatkist, en van de arti-
kelen 10 en 11, § 2, van het koninklijk besluit nr. 23 van 27 november 1978 tot uitvoering van 
artikel 71 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormin-
gen. 
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
 
 a) "Wet van 3 april 1962" : 
  de wet van 3 april 1962 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor ar-

beiders en bedienden; 
 
 b) "Wet van 10 januari 1974" : 
  de wet van 10 januari 1974 tot regeling van de inaanmerkingneming van be-

paalde diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het 
toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de Openbare Schatkist; 

 
 c) "Koninklijk besluit nr. 23 van 27 november 1978" : 
  het koninklijk besluit nr. 23 van 27 november 1978 tot uitvoering van artikel 71 

van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire her-
vormingen; 

 
 d) "Koninklijk besluit van 30 mei 1972" : 
  het koninklijk besluit van 30 mei 1972 tot uitvoering van artikel 13, § 4, van de 

wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere 
organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden; 

 
 e) "Koninklijk besluit van 22 december 1972" : 
  het koninklijk besluit van 22 december 1972 tot uitvoering van de artikelen 16, 

19, tweede lid, en 20, derde lid, van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststel-
ling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector 
en die van de privé-sector. 

 
Art. 2 De herziening van de pensioenen ten laste van de Openbare Schatkist en van de in 

artikel 10, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 23 van 27 november 1978 bedoelde 
instellingen, wordt uitgevoerd overeenkomstig de hierna bepaalde modaliteiten : 

 
 a) betreft het een rustpensioen, dan wordt het nominale bedrag van kracht op de 

vooravond van de datum waarop de herziening dient uitgevoerd, vermenigvul-
digd met de verhouding bestaande tussen het nominale bedrag dat het pensi-
oen aanvankelijk zou bereikt hebben indien het zou zijn vastgesteld rekening 
houdend met de diensttijd die krachtens artikel 13bis van de wet van 10 januari 
1974 of krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 23 van 27 november 
1978 in aanmerking wordt genomen en het oorspronkelijk nominale bedrag. 

 
 b) betreft het een weduwenpensioen, dan wordt het nominale bedrag van kracht 

op de vooravond van de datum waarop de herziening dient uitgevoerd, en af-
gezien van de verhogingen uit hoofde van kinderen, vermenigvuldigd met de 
verhouding bestaande tussen het percentage dat voor de vaststelling van het 
oorspronkelijk nominale pensioenbedrag zou gediend hebben, indien de 
diensttijd krachtens de sub a) van dit artikel vermelde bepalingen in aanmer-
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king zou zijn genomen en het percentage dat voor de vaststelling van het oor-
spronkelijk nominale bedrag heeft gediend; 

 
 c) betreft het een wezenpensioen, dan wordt het nominale bedrag van het theore-

tisch weduwenpensioen dat dient tot grondslag van de berekening ervan dat 
van kracht is op de vooravond van de datum waarop de herziening dient uitge-
voerd en afgezien van de verhogingen voor de vierde en volgende wezen, 
vermenigvuldigd met de verhouding bestaande tussen het percentage dat voor 
de vaststelling van het oorspronkelijk nominale bedrag van dit theoretisch pen-
sioen zou gediend hebben indien de diensttijd krachtens de sub a) van dit arti-
kel vermelde bepalingen in aanmerking zou zijn genomen en het percentage 
dat voor de vaststelling van dit oorspronkelijk nominale bedrag heeft gediend. 

 
 De in het eerste lid bedoelde verhoudingen worden vastgesteld tot en met de vierde 

decimaal. Om ze te bepalen wordt er in voorkomend geval rekening gehouden met 
de wijzigingen in de duur der in aanmerking te nemen diensten die tussen de in-
gangsdatum van het pensioen en die waarop de herziening is uitgevoerd hebben 
plaats gevonden. 

 
Art. 3 De in artikel 14, § 1, tweede lid, van de wet van 10 januari 1974 voorziene aanvraag 

dient te worden ingediend bij de macht of instelling, die het beheer van het pensioen 
onder haar bevoegdheid heeft, binnen de zes maanden volgend op de datum van 
bekendmaking van dit besluit, indien de herziening van het pensioen uitwerking heeft 
vóór die datum, en binnen de zes maanden te rekenen vanaf de datum waarop de 
herziening uitwerking heeft in de andere gevallen. 

 
Art. 4 Onverminderd de toepassing van het koninklijk besluit van 30 mei 1972, worden de 

rechten die de personen die een beroep kunnen doen op het bepaalde in de artike-
len 12, 13 of 13bis van de wet van 10 januari 1974, zoals gewijzigd door het ko-
ninklijk besluit nr. 23 van 27 november 1978, of op het bepaalde in artikel 9 van het 
koninklijk besluit nr. 23 van 27 november 1978 ontlenen aan de wettelijke pensioen-
regeling die voor hen gold vóórdat de bovenvermelde bepalingen op hen van toe-
passing waren, en die het voorwerp uitmaken van de in artikel 14, § 2, van de wet 
van 10 januari 1974 of in artikel 11, § 2, van het koninklijk besluit nr. 23 van 27 no-
vember 1978 voorziene subrogaties, berekend door van het pensioen van de wette-
lijke regeling het pensioengedeelte af te trekken dat betrekking heeft op de periode 
die niet in aanmerking wordt genomen hetzij krachtens de artikelen 12, 13 of 13bis 
van de wet van 10 januari 1974, hetzij krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit 
nr. 23 van 27 november 1978. 

 
 Voor de aan 1 januari 1955 voorafgaande periode wordt het af te trekken pensioen-

gedeelte berekend per kalenderjaar; ieder gedeelte van een jaar lager dan zes 
maanden wordt weggelaten en ieder gedeelte gelijk aan of hoger dan zes maanden 
wordt voor een volledig jaar aangerekend. 

 
 Het bedrag waarop die subrogatie slaat, mag echter niet hoger zijn dan de voordelen 

die de inaanmerkingneming van de diensten krachtens de artikelen 12, 13 of 13bis 
van de wet van 10 januari 1974 of krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 23 
van 27 november 1978 kan meebrengen. 

 
Art. 5 § 1. In afwijking van artikel 4 en onverminderd de toepassing van het koninklijk be-

sluit van 30 mei 1972, worden de door de personeelsleden aan de wettelijke pensi-
oenregeling ontleende rechten die werden berekend op grond van de aan de wet 
van 3 april 1962 voorafgaande wetten en besluiten en overeenkomstig artikel 14, § 
2, van de wet van 10 januari 1974 of artikel 11, § 2, van het koninklijk besluit nr. 23 
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van 27 november 1978 het voorwerp zijn van een subrogatie, berekend door het be-
drag van het pensioen dat zij zouden bekomen hebben indien zij tot de neerlegging 
van de functie, die aanleiding geeft tot de toepassing van de artikelen 12, 13 of 13bis 
van de wet van 10 januari 1974, of van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 23 van 
27 november 1978, bij de sociale zekerheidsregeling aangesloten gebleven waren, 
te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het aantal dienst-
jaren doorgebracht in de functie die aanleiding geeft tot de toepassing van de artike-
len 12, 13 of 13bis van de wet van 10 januari 1974, of van artikel 9 van het koninklijk 
besluit nr. 23 van 27 november 1978 en de noemer 45 of 40 bedraagt, naargelang 
het een mannelijk dan wel een vrouwelijk personeelslid betreft. 

 
 § 2. Voor de toepassing van § 1, wordt ieder gedeelte van een jaar lager dan zes 

maanden weggelaten en ieder gedeelte gelijk aan of hoger dan zes maanden voor 
een volledig jaar aangerekend. 

 
Art. 6 Voor de toepassing van het bepaalde in het koninklijk besluit van 22 december 1972 

op de personen waarop artikel 13bis van de wet van 10 januari 1974 toepasselijk is, 
wordt : 

 
 1° Wat  betreft de instellingen afgeschaft vóór 1 januari 1979 : 
 
  a) de datum van 1 april 1961 die voorkomt in artikel 8, § 1, van voornoemd 

koninklijk besluit, vervangen door die waarop de herziening uitwerking 
heeft; 

 
  b) de datum van 31 maart 1961 die voorkomt in de artikelen 3, eerste lid, 1°, 

5, 3°, a) en 7, § 1, van hetzelfde besluit vervangen door de vooravond 
van de datum waarop de herziening uitwerking heeft; 

 
  c) de periode die verstrijkt op de datum van de bekendmaking van hetzelfde 

koninklijk besluit, waarvan sprake is in zijn artikel 7, § 1, eerste lid, geacht 
te verstrijken op de datum van de bekendmaking van dit besluit. 

 
 2° Wat betreft de instellingen afgeschaft vanaf 1 januari 1979 : 
 
  a) de datum van 1 april 1961 bedoeld in 1°, a) van dit artikel vervangen door 

de eerste dag van de maand die volgt op die gedurende welke de instel-
ling werd afgeschaft; 

 
  b) de datum van 31 maart 1961 bedoeld in 1°, b) van dit artikel vervangen 

door de laatste dag van de maand gedurende welke de instelling werd 
afgeschaft; 

 
  c) de periode bedoeld in 1°, c) van dit artikel geacht te verstrijken op de da-

tum van de bekendmaking van het koninklijk besluit dat de inaanmerking-
neming mogelijk maakt van de bij de afgeschafte instelling bewezen 
diensten, overeenkomstig artikel 13bis van de wet van 10 januari 1974. 

 
Art.7 Voor de toepassing van het bepaalde in het koninklijk besluit van 22 december 1972 

op de personen waarop artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 23 van 27 november 
1978 toepasselijk is, wordt : 

 
 a) de datum van 1 april 1961 bedoeld in artikel 8, § 1, van voornoemd koninklijk 

besluit vervangen door die waarop de herziening uitwerking heeft; 
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 b) de datum van 31 maart 1961 bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, 1°, 5, 3° a) 
en 7, § 1, van hetzelfde besluit vervangen door de vooravond van de datum 
waarop de herziening uitwerking heeft; 

 
 c) de periode die op de datum van de bekendmaking van hetzelfde koninklijk be-

sluit, waarvan sprake is in zijn artikel 7, § 1, eerste lid, geacht te verstrijken op 
de datum van de bekendmaking van dit besluit. 
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Koninklijk besluit van 15 september 1980  
(Staatsblad 23 september) 
 
tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecordineerd op 14 juli 1994.(1) 
 
Gewijzigd bij : de K.B.'s van 17 juni 1981 (Staatsbl. 24 juni), 19 oktober 1982 (Staatsbl. 26 ok-
tober), 18 juli 1985 (Staatsbl. 26 juli), 10 oktober 1985 (Staatsbl. 22 oktober), 30 juli 1986 
(Staatsbl. 2 augustus), 3 november 1987 (Staatsbl. 5 mei 1988), 15 mei 1995 (Staatsbl. 26 sep-
tember), 23 december 1996 (Staatsbl. 31 december - derde uitgave), 15 januari 1999 (Staatsbl. 
30 januari), 13 juli 2001 (Staatsbl. 11 augustus - eerste uitgave) en 22 december 2004 (Staats-
bl. 10 januari 2005) en de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erra-
tum Staatsbl. 13 maart). 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de K.B.'s van 23 december 1996, art. 1, 22 december 2004, art. 2 

en de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 In dit besluit wordt verstaan : 
 
 a) onder "pensioen" elk wettelijk, reglementair of statutair ouderdoms-, rust-, 

anciënniteits- of overlevingspensioen, of elk ander als zodanig geldend 
voordeel alsook de renten verworven door stortingen bedoeld bij de wet 
van 28 mei 1971 tot verwezenlijking van de eenmaking en de harmonise-
ring van de kapitalisatiestelsels ingericht in het raam van de wetten be-
treffende de verzekering tegen geldelijke gevolgen van ouderdom en 
vroegtijdige dood, ongeacht het periodieke of éénmalige voordelen be-
treft. 

 
  Worden eveneens als pensioen aangezien de invaliditeitspensioenen van 

de administratieve en militaire personeelsleden, van de magistraten en 
van de agenten van de rechterlijke orde en van de gerechtelijke politie bij 
de parketten, betaald ten laste van de Schatkist wegens bewezen dien-
sten in Afrika; 

 
 b) onder "aanvullend voordeel" elk voordeel ter vervollediging van een pen-

sioen toegekend hetzij in toepassing van wettelijke, reglementaire of sta-
tutaire bepalingen, hetzij in toepassing van bepalingen voortvloeiend uit 
een arbeidscontract, een ondernemingsreglement, een collectieve onder-
nemings- of sectoriële overeenkomst, ongeacht het periodieke of éénma-
lige voordelen betreft. 

 
  Worden niet als pensioenen of aanvullende voordelen aangezien de va-

kantiegelden en de aanvullende vakantiegelden, de eindejaarstoelagen, 
de verwarmingstoelagen, de aanpassingsvergoedingen en de forfaitaire 
welvaartspremies; 

 
 c) onder "inhouding" de inhouding bedoeld bij artikel 191, eerste lid, 7° van 

de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 ; 

 
 d) onder "drempel" het bedrag waarvan sprake in het tweede lid van voor-

noemd artikel 191, eerste lid, 7°, met dien verstande dat de verhoging 
voor de rechthebbenden met gezinslast wordt toegepast indien bij de 
vaststelling van het pensioen een verhoging wegens gezinslast wordt ver-
leend of wanneer het pensioen wordt toegekend wegens gezinslast. 
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  Deze verhoging wordt eveneens toegepast wanneer de echtgenote of 

echtgenoot van de rechthebbende geen beroepsinkomen heeft ander dan 
dit voortspruitend uit toegelaten arbeid zoals voorzien in de pensioenre-
geling van de werknemers, noch in het genot is van een sociaal voordeel 
krachtens een Belgische of buitenlandse wetgeving alsook wanneer de 
rechthebbende uitsluitend samenwoont met kinderen waarvan ten minste 
één recht heeft op kinderbijslag ; 

 
 e) onder "Rijksinstituut" het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzeke-

ring; 
 
 f) onder "Rijksdienst", de Rijksdienst voor pensioenen (2); 
 
 g) onder "Pensioendienst", de Pensioendienst voor de overheidssector (2). 
 
Art. 2 Gewijzigd bij de K.B.'s van 10 oktober 1985, art. 1, 23 december 1996, art. 2 

en 22 december 2004, art. 3. 
 
 § 1. Gewijzigd bij het K.B. van 23 december 1996, art. 2. 
 
 De pensioenen en aanvullende voordelen, die niet maandelijks worden be-

taald, worden voor de berekening van de verschuldigde inhoudingen omgere-
kend in maandbedragen; de pensioenen en aanvullende voordelen die in kapi-
taal worden uitbetaald, worden evenwel slechts omgezet in maandbedragen na 
de berekening van de omzettingsrente zoals bedoeld in artikel 92 van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen zoals van toepassing op 1 oktober 1980. 

 
 Bij de betaling van de pensioenen of aanvullende voordelen worden alle ver-

schuldigde sommen ineens ingehouden. 
 
 § 2. Ingevoegd bij het K.B. van 10 oktober 1985, art. 1 en gewijzigd bij het K.B. 

van 22 december 2004, art. 3 (3). 
 
 Ieder persoon aan wie door buitenlandse of supranationale instellingen pensi-

oenen en/of aanvullende voordelen worden toegekend, is ertoe gehouden 
daarvan aangifte te doen bij de Rijksdienst. 

 
Art. 3 Gewijzigd bij de K.B.'s van 19 oktober 1982, art. 1, 10 oktober 1985, art. 2, 

15 januari 1999, art. 1, 22 december 2004, art. 4 en de wet van 12 januari 
2006, art. 67. 

 
 § 1. Elk uitbetalingsorganisme dat pensioenen uitkeert doet van ambtswege de 

inhouding op het globaal bedrag van de door hem aan dezelfde persoon be-
taalde pensioenen en aanvullende voordelen voor zover dit bedrag de drempel 
overschrijdt. 

 
 § 2. Elk uitbetalingsorganisme dat aanvullende voordelen toekent is verplicht 

de inhouding te doen op de door hem betaalde voordelen zonder dat met de 
drempel rekening wordt gehouden. 

 
 § 3. Vervangen bij de K.B.'s van 10 oktober 1985, art. 2, 1° en 22 december 

2004, art. 4 (3). 
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 Wanneer aan een zelfde persoon één of meer pensioenen worden toegekend 
waarop de inhouding van ambtswege niet overeenkomstig § 1 is verricht, maar 
waarvan het totaal bedrag, eventueel verhoogd met het bedrag van de aanvul-
lende voordelen en van de pensioenen of voordelen, toegekend door buiten-
landse of supranationale instellingen, hoger is dan de drempel, geeft de Rijks-
dienst de uitbetalingsorganismen die niet bedoeld zijn in § 6 de opdracht de in-
houding te doen. Deze inhouding, waarvan het percentage lager is dan of gelijk 
aan 3,55 %, wordt verricht vanaf de betaling die volgt op de mededeling van de 
Rijksdienst. 

 
 Het Rijksinstituut controleert of de in het eerste lid en de in artikel 3, § 6, eerste 

lid, bedoelde opdracht effectief wordt uitgevoerd door de uitbetalingsorganis-
men. 

 
 § 4. Gewijzigd bij de K.B.'s van 10 oktober 1985, art. 2, 2° en 22 december 

2004, art. 5 (3). 
 
 Indien na inhouding het totaal bedrag van de pensioenen en de aanvullende 

voordelen dat aan dezelfde persoon is uitbetaald, lager is dan de drempel, be-
taalt de Rijksdienst de onverschuldigde inhoudingen van ambtswege terug aan 
de betrokkene. 

 
 In afwijking van § 2 kan de Rijksdienst eveneens de organismen opdracht ge-

ven geen inhouding te verrichten op de betaalde voordelen. 
 
 § 5. Gewijzigd bij het K.B. van 19 oktober 1982, art. 1 en vervangen bij het K.B. 

van 22 december 2004, art. 6 (3). 
 
 De door het Rijksinstituut te innen of de door de Rijksdienst terug te betalen 

bijdragen worden berekend zonder dat rekening wordt gehouden met centge-
deelten van minder dan 0,5 cent, centgedeelten van 0,5 cent of meer worden 
voor één cent gerekend. 

 
 De afronding op één cent naar boven of naar onder geschiedt op elk te storten 

of te innen bedrag. 
 
 § 6. Toegevoegd bij het K.B. van 15 januari 1999, art. 1 (4) en gewijzigd bij het 

K.B. van 22 december 2004, art. 7 (3) en de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 In afwijking van de §§ 1 en 3 verrichten de Pensioendienst en de Rijksdienst, 

zodra zij weten dat het bedrag van de pensioenen en voordelen dat door ver-
schillende uitbetalingsinstellingen aan een zelfde persoon is toegekend, hoger 
ligt dan de drempel, ambtshalve en voorlopig de inhouding die elk van hen be-
rekent op de pensioenen en voordelen die zij uitbetalen. 

 
 In afwijking van § 4 betalen de Pensioendienst en de Rijksdienst de voormelde 

voorlopige inhoudingen ambtshalve terug, wanneer zij onrechtmatig zijn ver-
richt. 

 
Art. 3bis Ingevoegd bij het K.B. van 30 juli 1986, art. 1 en gewijzigd bij het K.B. van 

22 december 2004, art. 8 (3) en de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De omrekening in maandbedragen bedoeld in artikel 2, § 1, gebeurt ten vroeg-

ste bij het einde van het kalenderjaar waarin de pensioenen en aanvullende 
voordelen werden uitbetaald. 



 

© PDOS – mei 2006 - 4 - 
Koninklijk besluit van 15 september 1980 

 
 De omrekening in maandbedragen van de voordelen die in één keer worden 

toegekend aan personen die nog niet de hoedanigheid van gepensioneerde 
bezitten, geldt echter eveneens voor de nog resterende jaren tot aan de nor-
male pensioengerechtigde leeftijd van de begunstigden van deze voordelen. 

 
 Het eventueel saldo kan slechts terugbetaald worden nadat de Rijksdienst 

vastgesteld heeft dat het samengetelde brutobedrag van de pensioenen en 
aanvullende voordelen lager blijft dan de drempel. 

 
 De maandbedragen van de in renten omgezette kapitalen worden door het 

Rijksinstituut aan de Rijksdienst en aan de Pensioendienst meegedeeld met 
het oog op de berekening van de inhouding.  

 
Art. 4 Vervangen bij de K.B.'s van 10 oktober 1985, art. 3 en 23 december 1996, 

art. 3. (5) 
 
 De uitbetalingsorganismen moeten uiterlijk de achtste werkdag na het einde 

van de maand tijdens welke die pensioenen en bijkomende voordelen werden 
uitbetaald, aan het Rijksinstituut alle aangiften bezorgen van de gegevens in 
verband met de pensioenen en bijkomende voordelen, in de vorm voorge-
schreven door de Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Zaken behoren. 

 
Art. 5 De administratie van directe belastingen deelt aan het Rijksinstituut de identiteit 

van elke persoon mede, die één of meerdere pensioenen genoten heeft waar-
van het bedrag, eventueel verhoogd met aanvullende voordelen, de drempel 
overschrijdt; deze mededeling bevat eveneens de bedragen van deze pensi-
oenen en aanvullende voordelen. 

 
Art. 6 Gewijzigd bij de K.B.'s van 17 juni 1981, art. 1 en 23 december 1996, art. 4. 
 
 Het Rijksinstituut ziet de bij artikel 2, § 2 en artikel 4 bedoelde aangiften na. 
 
 Het Rijksinstituut vordert  te dien einde de medewerking van de administraties, 

organismen en diensten welke pensioenen en aanvullende voordelen toeken-
nen. 

 
Art. 6bis Ingevoegd bij het K.B. van 17 juni 1981, art. 2 en vervangen bij het K.B. van 

23 december 1996, art. 5. 
 
 De ambtenaren van de Algemene diensten van het Rijksinstituut die daartoe 

door het Algemeen comité opdracht hebben gekregen, de inspecteurs en ad-
junct-inspecteurs van de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinsti-
tuut, alsook de inspecteurs van de Dienst Arbeidsongevallen en Beroepsziek-
ten van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 
houden toezicht op de uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7° van de voor-
noemde wet en van zijn uitvoeringsbesluiten. 

 
Art. 7 Gewijzigd bij de K.B.'s van 19 oktober 1982, art. 2, 10 oktober 1985, art. 4, 

23 december 1996, art. 6 en 13 juli 2001, art. 1. 
 
 § 1. Vervangen door de K.B.'s van 19 oktober 1982, art. 2 en 10 oktober 1985, 

art. 4, 1° en gewijzigd bij de K.B.'s van 23 december 1996, art. 6 en 13 juli 
2001, art. 1. 
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 Bij het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 191, eerste lid, 7°, vierde lid 
van de voornoemde wet, is elk uitbetalingsorganisme dat ten onrechte geen in-
houding heeft verricht of de opbrengst ervan niet heeft gestort van rechtswege 
in gebreke. Op de bedragen die niet binnen deze termijn werden betaald is het 
uitbetalingsorganisme een opslag van 10 pct. verschuldigd, alsmede een ver-
wijlinterest van 12 pct. per jaar, te rekenen vanaf het verstrijken van deze ter-
mijn tot op de dag waarop de betaling plaatsvindt. 

 
 Het niet verschaffen aan het Rijksinstituut van de in artikel 4 van dit besluit be-

doelde aangifte in de vorm en binnen de termijn die zijn voorgeschreven ver-
plicht het uitbetalingsorganisme tot het betalen van een forfaitaire vergoeding 
van 25 EUR, vermeerderd met 2,50 EUR per rechthebbende en met 2,50 EUR 
per tranche van 2.500 EUR gestort pensioen. 

 
 Het Rijksinstituut is belast met de invordering van de in deze paragraaf bedoel-

de bedragen. 
 
 § 2. Gewijzigd bij het K.B. van 10 oktober 1985, art. 4, 2°. 
 
 Het innen der verschuldigde sommen kan eveneens geschieden door tussen-

komst van het Bestuur van Registratie en Domeinen, dat de inning ervan zal 
verrichten overeenkomstig de bepaling van artikel 3 van de domaniale wet van 
22 december 1949. 

 
Art. 7bis Ingevoegd bij het K.B. van 22 december 2004, art. 9 (3). 
 
 § 1. De Rijksdienst deelt aan de begunstigde per gewone brief het bedrag van 

de inhouding en de berekeningswijze ervan mee. Deze mededeling geldt als 
motivering en kennisgeving. 

 
 Tegen de in het eerste lid bedoelde mededeling kan beroep worden ingeleid bij 

de bevoegde rechtsmacht binnen de drie maanden die volgen op de datum van 
de mededeling aan de begunstigde. 

 
 § 2. Indien door het Rijksinstituut wordt vastgesteld dat bij de bepaling van de 

inhouding een materiële vergissing werd begaan, zet het ambtshalve de ver-
gissing recht en deelt het aan de Rijksdienst en aan de andere uitbetalingsor-
ganismen de elementen waarop de nieuwe berekening van de inhouding 
steunt mee. 

 
 Indien de materiële vergissing door de Rijksdienst wordt vastgesteld, is het 

Rijksinstituut ervan op de hoogte gebracht en handelt het conform de bepalin-
gen van het eerste lid. 

 
 In de gevallen bedoeld in het eerste en tweede lid, brengt de Rijksdienst de 

begunstigde van de vergissing op de hoogte en betekent hij hem het juiste be-
drag van de inhouding alsook haar berekeningswijze. 

 
 Indien de vergissing aanleiding heeft gegeven tot :  
 
 - ten onrechte verrichte inhoudingen, betaalt de Rijksdienst deze aan de 

begunstigde terug, zonder dat hierop verwijlinteresten verschuldigd zijn; 
 
 - tot het verrichten van een onvoldoende inhouding, past de bevoegde uit-

betalingsorganisme het bedrag van de inhouding aan vanaf de betaling 
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die volgt op de datum waarop de in het derde lid bedoelde mededeling 
aan de begunstigde werd betekend. 

 
 Het Rijksinstituut controleert de tenuitvoerlegging van dit artikel door de uitbe-

talingsorganismen. 
 
Art. 8 (6) Ingevoegd bij het K.B. van 18 juli 1985, art. 1, gewijzigd bij het K.B. van 30 juli 

1986, art. 2, aangevuld bij het K.B. van 3 november 1987, art. 1 en gewijzigd 
bij het K.B. van 23 december 1996, art. 7. 

 
 De opbrengst van de inhouding wordt, na aftrek van de administratiekosten die 

ter zake door het Rijksinstituut zijn gemaakt, verdeeld tussen de instellingen 
die een stelsel van verzekering voor geneeskundige verzorging organiseren, te 
weten het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de Dienst voor 
de Overzeese Sociale Zekerheid en de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevaren-
den. 

 
 Het Algemeen Comité van het Rijksinstituut verdeelt jaarlijks de in het vorige lid 

bedoelde opbrengst naar rata van het aantal gerechtigden dat in de hoedanig-
heid van gepensioneerde of van gerechtigde op een overlevingspensioen, bij 
de betrokken stelsels is aangesloten. 

 
Art. 9 Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1980. 
 
 
                                                 
1  Het opschrift van dit K.B. werd vervangen door artikel 7 van het K.B. van 15 mei 1995 (B.S. 26 sep-

tember). 
2  Toegevoegd met ingang van 1 januari 2005. 
3  Met ingang van 1 januari 2005. 
4  Met ingang van 1 maart 1999. 
5  Met ingang van 1 januari 1997 
6  Voorheen artikel 7bis (artikel 8 geworden met ingang van 1 januari 2005 - K.B. 22 december 2004, 

art. 9) 
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Koninklijk besluit van 22 september 1980  
(Staatsblad 25 september) 
 
tot uitvoering van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en bud-
gettaire hervormingen. 
 
Art. 1 De bepalingen van onderhavig besluit zijn van toepassing op de personen bedoeld 

in artikel 41 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire 
hervormingen, met uitzondering van de Senatoren en van de leden van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers. 

 
Art. 2 Voor de toepassing van de maxima, bedoeld in de artikelen 39, 40 en 42 van de 

voormelde wet van 5 augustus 1978, wordt de vrijstelling bedoeld in artikel 41 van 
dezelfde wet vastgesteld op 20 pct. van de aanvullende voordelen van buitenwette-
lijke aard, bedoeld in dat artikel. 

 
Art. 3 Het vrijgesteld bedrag kan slechts gewijzigd worden door toepassing van de bepa-

lingen uit het pensioenreglement met betrekking tot de indexering van de in artikel 2 
bedoelde voordelen in functie van het indexcijfer der konsumptieprijzen of hun pere-
kwatie in functie van de evolutie van de wedden. 
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Koninklijk besluit van 22 september 1980.  
(Staatsblad 25 september) 
 
tot uitvoering van artikel 50, § 2, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1978 houdende econo-
mische en budgettaire hervormingen. 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 28 december 2006 (Staatsbl. 29 december – achtste uitgave; erra-
ta Staatsbl. 24 en 30 januari 2007). 
 
Art. 1 Zodra een pensioen dat onderworpen is aan de toepassing van artikel 39 van de wet 

van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, en 
waarvan de indexering van het bedrag geschorst is krachtens artikel 50, § 1, tweede 
lid, van die wet, de in voormeld artikel 39 vastgestelde en met de index verhoogde 
maxima niet meer overschrijdt, wordt het niet-geïndexeerde bedrag van dat pensi-
oen op zodanige wijze verminderd dat het, na toepassing van de van kracht zijnde 
index, de voormelde, met dezelfde index verhoogde maxima niet meer overschrijdt. 

 
Art. 2 Zodra de gecumuleerde inkomens, bedoeld in de artikelen 40 en 42 van de wet van 

5 augustus 1978, die pensioenen omvatten waarvan de indexering geschorst is 
krachtens artikel 50, § 1, tweede lid, van die wet, de in die artikelen vastgestelde en 
met de index verhoogde maxima niet meer overschrijden, wordt het niet-
geïndexeerde bedrag van die pensioenen op zodanige wijze verminderd dat de ge-
cumuleerde inkomens, na toepassing van de van kracht zijnde index, de voormelde, 
met dezelfde index verhoogde maxima niet meer overschrijden. 

 
Art. 3 Gewijzigd bij het K.B. van 28 december 2006, art. 6. 
 
 § 1. Gewijzigd bij het K.B. van 28 december 2006, art. 6 (1). 
 
 Voor de toepassing van de beperkingen van gecumuleerde inkomens, bedoeld in de 

artikelen 40 en 42 van de wet van 5 augustus 1978, worden de op de pensioenen 
toe te passen verminderingen verwezenlijkt in de volgende orde van voorrang :  

 
 1) de rustpensioenen ten laste van de Staatskas die beheerd worden door de 

PDOS; 
 
 2) de overlevingspensioenen ten laste van de Staatskas die beheerd worden door 

de PDOS; 
 
 3) de rustpensioenen ten laste van de Staatskas die niet beheerd worden door de 

PDOS; 
 
 4) de overlevingspensioenen ten laste van de Staatskas die niet beheerd worden 

door de PDOS; 
 
 5) de rustpensioenen ten laste van het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 

28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organis-
men van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden; 

 
 6) de rust- en overlevingspensioenen ten laste van het fonds voor de pensioenen 

van de geïntegreerde politie; 
 
 7) de rustpensioenen ten laste van de instellingen waarop het koninklijk besluit nr. 

117 van 27 februari 1935 tot vaststelling van het statuut der pensioenen van 
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het personeel der zelfstandige openbare inrichtingen en der regieën ingesteld 
door de Staat toepasselijk is; 

 
 8) de rust- en overlevingspensioenen ten laste van het gemeenschappelijk pensi-

oenstelsel van de lokale overheden; 
 
 9) de rust- en overlevingspensioenen ten laste van het stelsel van de nieuwe bij 

de Rijksdienst aangeslotenen; 
 
 10) de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de niet hiervoor bedoelde lo-

kale besturen, met inbegrip van de aan de burgemeesters en schepenen en 
aan hun rechthebbenden toegekende pensioenen; 

 
 11) de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de provinciale besturen, met 

inbegrip van de aan de leden van de Bestendige Deputatie en aan hun recht-
hebbenden toegekende pensioenen; 

 
 12) de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de niet hiervoor bedoelde ag-

glomeraties van gemeenten, federaties van gemeenten en gemeenschaps-
commissies, met inbegrip van de aan de mandatarissen van voormelde instel-
lingen toegekende pensioenen; 

 
 13) de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de in artikel 38 van voormelde 

wet van 5 augustus 1978 bedoelde machten en instellingen die hierboven niet 
hernomen werden; 

 
 14) de rust- en overlevingspensioenen ten laste van het pensioenstelsel voor 

werknemers; 
 
 15) de rust- en overlevingspensioenen ten laste van het pensioenstelsel van de 

zelfstandigen. 
 
 In geval van cumulatie van pensioenen, die tot dezelfde orde van voorrang behoren, 

wordt eerst het pensioen verminderd waarvan het bedrag het laagst is en dit zonder 
dat latere verhogingen van de pensioenen de aldus vastgestelde orde kunnen wijzi-
gen. 

 
 § 2. De door dit artikel vastgestelde orde van voorrang maakt geen inbreuk op de 

voorafgaande toepassing van de regels, die in iedere betrokken pensioenregeling, 
het bedrag beperken van het voordeel toegekend in functie van de andere inkomens 
en pensioenen, die de belanghebbende geniet. 

 
                                                 
1  Art. 3, § 1, eerste lid werd vervangen bij art. 6 van het K.B. van 28 december 2006 met ingang van 

1 januari 2007. 
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Koninklijk besluit van 29 april 1981  
(Staatsblad 8 mei) 
 
tot uitvoering van de artikelen 10 en 25 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. 
 
Gewijzigd bij : de K.B.'s van 11 februari 1982 (Staatsbl. 23 februari) en 18 november 1992 
(Staatsbl. 17 december). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 6 Gewijzigd bij het K.B. van 18 november 1992, art. 1.(1) 
 
 Voor de toepassing van de artikelen 10 en 25 van het koninklijk besluit nr. 50 van 

24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en 
van artikel 3 van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleef-
tijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evo-
lutie van het algemeen welzijn, worden toegelaten zonder verklaring : 

 
 1) de uitoefening tot het verstrijkt van een politiek mandaat of van een mandaat 

van voorzitter of van lid van een openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn, voor zover het vóór de ingangsdatum van het pensioen en uiterlijk de laat-
ste dag van de maand van de 65e verjaardag van de mandataris is ingegaan of 
voor zover dat liep op 1 april 1979; 

 
 2) de uitoefening tot het verstrijkt, van een mandaat bij een openbare instelling, 

een instelling van openbaar nut of een vereniging van gemeenten, voor zover 
het vóór de ingangsdatum van het pensioen en uiterlijk de laatste dag van de 
maand van de 65e verjaardag van de mandataris is ingegaan of voor zover dat 
liep op 1 april 1979. Deze afwijking vervalt uiterlijk de laatste dag van de 
maand tijdens welke de titularis de leeftijd van 67 jaar bereikt of, indien de be-
langhebbende op dat ogenblik nog een in 1) bedoeld mandaat uitoefent, uiter-
lijk bij het verstrijken van dit laatste mandaat. 

 
Art. 7 Aangevuld bij het K.B. van 11 februari 1982, art. 2. 
 
 § 1. De bepalingen van artikel 64, § 1, van het voornoemd koninklijk besluit van 

21 december 1967, zoals ze vóór hun wijziging door dit besluit waren gesteld, blijven 
van toepassing tot 31 december 1981 voor de rechthebbenden op een vóór 1 juli 
1981 ingegaan pensioen, indien ze voor hen voordeliger zijn. 

 
 § 2. De bepalingen van artikel 3 van het koninklijk besluit van 15 december 1978 tot 

vaststelling van de in hoofde van de rechthebbenden op een werknemerspensioen 
toegelaten beroepsbezigheid blijven van toepassing tot 31 december 1981. 

 
 § 3. Toegevoegd bij het K.B. van 11 februari 1982, art. 2. 
 
 De bepalingen van artikel 64, § 1, littera F, van voornoemd koninklijk besluit van 

21 december 1967 zijn van toepassing voor de personen die een pensioen genieten 
dat ingegaan is vóór 1 juli 1981, op voorwaarde dat zij op de ingangsdatum van het 
pensioen een kind ten laste hadden en dat zij op 30 juni 1981 een beroepsbezigheid 
uitoefenden die op grond van de op deze datum van kracht zijnde bepalingen, toege-
laten was. 

 
Art. 8 Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1981. 
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1  Deze wijziging heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1991. 
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Koninklijk besluit nr. 31 van 30 maart 1982  
(Staatsblad 1 april) 
 
houdende tijdelijke wijzigingen in de regeling inzake de koppeling van bepaalde pensioenen 
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk. 
 
Gewijzigd bij : de K.B.'s nr. 139 van 30 december 1982 (Staatsbl. 12 januari) en nr. 219 van 
24 november 1983 (Staatsbl. 29 november). 
 
Art. 1 Dit besluit is van toepassing op de pensioenen bedoeld bij artikel 38 van de wet van 

5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen. 
 
Art. 2 Voor de toepassing van dit besluit worden de pensioenen, pensioenaanvullingen, 

renten, toelagen en andere als rust- en overlevingspensioenen geldende voordelen 
met betrekking tot eenzelfde loopbaan en eenzelfde periode van beroepswerkzaam-
heid, geacht een enkel pensioen te zijn. 

 
 Onder gewaarborgd maandelijks pensioen dient te worden verstaan een maandelijks 

pensioen van 27.357 frank. Dit bedrag is gekoppeld aan het spilindexcijfer 157,92 en 
evolueert krachtens het bepaalde in de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting 
van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer 
van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. 

 
Art. 3 Gewijzigd bij het K.B. nr. 139 van 30 december 1982, art. 1. 
 
 Gedurende de periode van 1 maart tot 31 mei 1982 wordt op de pensioenen waar-

van het bedrag dat van het gewaarborgd maandelijks pensioen overschrijdt, geen 
enkele verhoging toegepast volgens de schommelingen van de kosten van levens-
onderhoud, inzonderheid van die van het indexcijfer van de consumptieprijzen. 

 
 Vanaf 1 juni 1982 en tot de tweede verhoging heeft plaatsgehad in 1983, hebben 

dezelfde schommelingen slechts uitwerking voor het gedeelte van het pensioen dat 
het bedrag van het gewaarborgd maandelijks pensioen niet overschrijdt. 

 
Art. 4 De toepassing van dit besluit mag niet tot gevolg hebben dat het bedrag van een 

maandelijks pensioen lager komt te liggen dan dat van het gewaarborgd maandelijks 
pensioen. 

 
Art. 5 Opgeheven bij het K.B. nr. 219 van 24 november 1983, art. 7. 
 
Art. 6 Dit besluit treedt in werking op 31 maart 1982.  
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Koninklijk besluit van 13 april 1982  
(Staatsblad 20 april) 
 
tot uitvoering van artikel 11 van de programmawet van 2 juli 1981. 
 
NOTA BENE : Dit K.B. werd opgeheven bij art. 22, 6° van de wet van 5 april 1994, met uitwer-
king op 1 januari 1994; was onder bepaalde voorwaarden nog toepasselijk in 1993. 
 
Art. 1 § 1. De in artikel 38 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en 

budgettaire hervormingen bedoelde rustpensioenen, die ingaan vanaf 1 juli 1982, 
worden, ongeacht de leeftijd van de begunstigden en de reden van hun oppensioen-
stelling, verminderd of geschorst tijdens de perioden gedurende welke hun titularis-
sen een beroepsactiviteit uitoefenen die, in de regeling voor werknemerspensioenen, 
de vermindering of de schorsing van een rustpensioen tot gevolg heeft. 

 
 De verminderingen en schorsingen worden toegepast onder dezelfde voorwaarden 

en in dezelfde mate als bepaald in de regeling voor werknemerspensioenen. 
 
 § 2. De in § 1 beoogde personen die wegens het bereiken van de leeftijdsgrens op 

rust worden gesteld, evenals deze die een pensioen genieten krachtens het ko-
ninklijk besluit van 21 mei 1964 tot cordinatie van de wetten betreffende het perso-
neel in Afrika, worden evenwel aan de bepalingen van § 1 slechts onderworpen van-
af de normale pensioenleeftijd die in de pensioenregeling der werknemers voor de 
arbeiders en de bedienden is voorzien. 

 
 Vóór die leeftijd wordt hun pensioen tijdens de perioden gedurende dewelke zij een 

beroepsactiviteit uitoefenen die, in de regeling voor werknemers de vermindering of 
de schorsing van een rustpensioen tot gevolg heeft, met 20 pct. of 10 pct. vermin-
derd al naargelang dit pensioen, zonder dat rekening gehouden wordt met de tijds-
bonificaties toegekend uit hoofde van hechtenis, deportatie, militaire oorlogsdiensten 
en ermee gelijkgestelde diensten, al dan niet 3/4 bereikt van de wedde die als 
grondslag heeft gediend voor de uitkering of al dan niet 9/10 van die wedde bereikt 
indien het leden van varend personeel van de luchtvaart betreft die vóór 1 januari 
1979 de hoedanigheid van beroepsmilitair hebben verworven. 

 
Art. 2 De bepalingen van artikel 1, § 1, zijn eveneens toepasselijk op de bij artikel 38 van 

evengenoemde wet van 5 augustus 1978 bedoelde pensioenen, die vóór 1 juli 1982 
zijn ingegaan. 

 
 De rustpensioenen van titularissen die de in de pensioenregeling der werknemers 

voor de arbeiders en de bedienden voorziene normale pensioenleeftijd nog niet be-
reikt hebben, worden, tijdens de perioden gedurende dewelke de gerechtigden een 
beroepsactiviteit uitoefenen die in de regeling der werknemers de vermindering of de 
schorsing van een rustpensioen voor gevolg heeft, met 20 pct. of met 10 pct. ver-
minderd al naargelang deze pensioenen al dan niet de door artikel 1, § 2, van dit be-
sluit vastgestelde grenzen, volgens het geval, bereikt. 

 
 De afwijking voorzien in het tweede lid is niet toepasselijk op de gepensioneerden 

die na 1 april 1982 hun pensioenaanvraag ingediend hebben. 
 
Art. 3 Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1982. 
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Koninklijk besluit van  13 april 1982.  
(Staatsblad 20 april) 
 
tot uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 30 van 30 maart 1982 tot wijziging van 
de wetgeving betreffende de pensioenen van de overheidssektor. 
 
NOTA BENE : Dit K.B. werd opgeheven bij art. 22, 7° van de wet van 5 april 1994, met uitwer-
king op 1 januari 1994 ; was onder bepaalde voorwaarden nog toepasselijk in 1993. 
 
Art. 1 De vermindering, voorzien in artikel 43, § 2, van de wet van 5 augustus 1978 hou-

dende economische en budgettaire hervormingen, gewijzigd bij de wet van 8 augus-
tus 1980 en bij koninklijk besluit nr. 30 van 30 maart 1982 wordt vastgesteld op 
10 pct. van het bedrag van het overlevingspensioen. 
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Koninklijk besluit van 12 juli 1982  
(Staatsblad 14 augustus) 
 
tot regeling van de mobiliteit van ambtswege van sommige personeelsleden  van de Dienst voor 
de Scheepvaart en van de "Office de la Navigation", naar het Ministerie van Landbouw. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden van de Dienst voor de Scheep-

vaart en de "Office  de la Navigation", die ingevolge artikel 7, § 1, van de wet van 
17 mei 1976, tot oprichting van een dienst voor de Scheepvaart en een "Office de la 
Navigation", van de Dienst der Scheepvaart opgericht bij de wet van 13 augustus 
1928, ambtshalve werden overgeheveld en die sedert de datum van de overplaat-
sing bij de Dienst voor de verdelging van de muskusrat in functie zijn gebleven tot de 
dag waarop dit besluit op hen wordt toegepast. 

 
Art. 3 ...... 
 
 De diensten gepresteerd bij de Dienst der Scheepvaart opgericht bij de wet van 

13 augustus 1926, en de diensten gepresteerd bij de Dienst voor de Scheepvaart of 
bij de "Office de la Navigation", beide opgericht bij de wet van 17 mei 1976, worden 
met bij de Staat gepresteerde diensten gelijkgesteld. 
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Koninklijk besluit van 15 juli 1982  
(Staatsblad 17 augustus) 
 
houdende uitvoering van artikel 8 van het koninklijk besluit nr. 36 van 30 maart 1982 tot instel-
ling voor de loon- en weddetrekkenden van de openbare en van de privé- sector van een bij-
zondere en tijdelijke bijdrage ten laste van de alleenstaanden en van de gezinnen zonder kinde-
ren. 
 
Art. 1 Dit besluit heeft betrekking op het gedeelte van de opbrengst van de bijdrage die is 

voorgeschreven door het koninklijk besluit nr. 36 van 30 maart 1982 tot instelling 
voor de loon- en weddetrekkenden van de openbare en van de privé-sector, van een 
bijzondere en tijdelijke bijdrage ten laste van de alleenstaanden en van de gezinnen 
zonder kinderen, en die geïnd wordt in hoofde van het personeel van de diensten en 
instellingen waarop artikel 38, 1° en 2°, van de wet van 5 augustus 1978 houdende 
economische en budgettaire hervormingen, gewijzigd inzonderheid door de wet van 
8 augustus 1980 en door die van 10 februari 1981 toepasselijk is. 

 
Art. 2 Het in artikel 1 bedoelde gedeelte van de opbrengst van de bijdrage is bestemd voor 

het Rijksfonds voor Weduwen en Wezen. Het aanwenden van dit gedeelte van de 
opbrengst is afhankelijk van de machtiging van de Minister van Begroting. 
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Koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983  
(Staatsblad 6 september) 
 
tot regeling van de berekening van het pensioen van de openbare sector voor diensten met 
onvolledige opdracht (1). 
 
Gewijzigd bij : de herstelwetten van 31 juli 1984 (Staatsbl. 10 augustus), 22 januari 1985 
(Staatsbl. 24 januari), de wetten van 21 mei 1991 (Staatsbl. 20 juni), 25 januari 1999 (Staatsbl. 
6 februari), het K.B. van 14 juni 2001 (Staatsbl. 23 juni - eerste uitgave) en de wetten van 6 mei 
2002 (Staatsbl. 30 mei - tweede uitgave), 3 februari 2003 (Staatsbl. 13 maart - eerste uitgave), 
12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart) en 
24 oktober 2011 (Staatsbl. 3 november).. 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wetten van 21 mei 1991, art. 57 en 6 mei 2002, art. 3131 en aange-

vuld bij de wet van 24 oktober 2011, art. 49. 
 
 Dit besluit is van toepassing : 
 
 1° op de rustpensioenen ten laste : 
 
  a) van de Openbare Schatkist, met uitzondering van de pensioenen toege-

kend aan de gewezen pleitbezorgers en aan het gewezen beroepsperso-
neel van de kaders van Afrika; 

 
  b) van de instellingen waarop het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 

1935 tot vaststelling van het statuut der pensioenen van het personeel 
der zelfstandige openbare inrichtingen en der regieën ingesteld door de 
Staat, van toepassing is; 

 
  c)  van DE POST; 
 
  d) van de Regie voor Maritiem Transport; 
 
  e) van de instellingen waarop de wet van 28 april 1958 betreffende het pen-

sioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut als-
mede van hun rechthebbenden, van toepassing is verklaard. 

 
  f) van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie; (2) 
 
  g) van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO 
 
 2° op de pensioenen van rechthebbenden van personen die onderworpen zijn 

geweest aan een van de in 1° vermelde rustpensioenregelingen, voor zover de 
loopbaan van deze personen beëindigd werd vanaf een door de Koning vast te 
stellen datum. 

 
 Dit besluit is niet van toepassing indien de loopbaan geen effectieve diensten na 

31 december 1983 omvat. 
 
Art. 2 Gewijzigd bij de herstelwet van 31 juli 1984, art. 101, de wet van 21 mei 1991, 

art. 58, het K.B. van 14 juni 2001, art. 1 en de wet van 3 februari 2003, art. 55. 
 
 § 1. Gewijzigd bij het K.B. van 14 juni 2001, art. 1 en de wet van 3 februari 2003, 

art. 55, 1° en 2°.  
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 Voor de berekening van de pensioenen die ingaan vanaf de datum van inwerking-
treding van dit besluit, wordt de duur van de in aanmerking komende diensten vast-
gesteld als volgt : 

 
 a) de vanaf 1 januari 1983 verstrekte diensten worden in aanmerking genomen 

volgens hun werkelijke duur wanneer het gaat om diensten met volledige op-
dracht en, wanneer het gaat om diensten met onvolledige opdracht, ten belope 
van het gedeelte dat zij vertegenwoordigen in verhouding tot dezelfde diensten 
met volledige opdracht. 

 
  Wanneer de loopbaan van het personeelslid echter geen vijf dienstjaren omvat 

vanaf 1 januari 1983, wordt de hierboven bepaalde aanrekeningswijze ook toe-
gepast op de diensten vóór 1 januari 1983 waarvan de inaanmerkingneming 
noodzakelijk is om een periode van vijf jaar te bekomen. 

 
  Wanneer een personeelslid bijzonder verlof voor verminderde prestaties vanaf 

de leeftijd van vijftig jaar heeft verkregen bedoeld in het koninklijk besluit nr. 
297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoe-
lagen en de verloven voor verminderde prestaties in het onderwijs en de psy-
cho-medisch-sociale centra, dan wordt het geacht gedurende dit verlof zijn 
onmiddellijk voorafgaande activiteit te hebben voortgezet. 

 
  Aan de duur van de diensten berekend overeenkomstig de voorafgaande be-

palingen, wordt de duur toegevoegd die voortvloeit uit de toepassing van artikel 
3, §§ 1 tot en met 4, van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 
betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pen-
sioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten. 

 
 b) de diensten verstrekt voor deze vermeld in littera a) worden in aanmerking ge-

nomen ten belope van de verhouding tussen de duur van de uit de toepassing 
van littera a) voortvloeiende in aanmerking komende diensten en de niet-
ingekorte duur van dezelfde diensten. Wanneer deze verhouding gelijk is aan 
of hoger is dan 8/10, wordt zij geacht gelijk te zijn aan de eenheid, en in dat 
geval worden de diensten, die gepresteerd werden vóór 1 januari 1983 en die 
begrepen zijn in de periode bedoeld in littera a), eveneens in aanmerking ge-
nomen voor hun niet-ingekorte duur. 

 
 c) de om welke reden ook vergoede periode wordt in aanmerking genomen ten 

belope van de verhouding die bestaat tussen enerzijds de duur van de totale in 
a) en b) bedoelde in aanmerking komende diensten, zoals die voortvloeit uit de 
toepassing van deze bepalingen en, in voorkomend geval, van § 2, en ander-
zijds de niet-ingekorte duur van diezelfde diensten. 

   
 Voor de toepassing van het eerste lid wordt de datum  van 1 januari 1983 vervangen 

door de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van vijf 
jaar, te rekenen vanaf de eerste datum van indiensttreding van het personeelslid, in-
dien die termijn verstrijkt na 1 januari 1983. Dit lid is niet van toepassing indien de 
duur van de aanneembare diensten minder bedraagt dan vijf jaar en mag, in de an-
dere gevallen, niet tot gevolg hebben dat de voor de toepassing van het eerste lid, 
a), in aanmerking genomen periode teruggebracht wordt tot minder dan vijf jaar. Het 
is evenmin van toepassing op pensioenen die als bijpensioenen in de zin van het 
vijfde lid moeten worden beschouwd. (3) 

 



 

© PDOS – mei 2006 - 3 - 
Koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 

 Voor de vaststelling van de in het eerste lid, littera b) voorziene verhouding wordt 
geen rekening gehouden met de tijdsinkortingen voortvloeiend uit verlof of afwezig-
heid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden. 

 
 Wanneer een personeelslid gedurende de overeenkomstig het eerste lid, littera a), 

aangerekende periode, gelijktijdig ambten met een onvolledige opdracht heeft uitge-
oefend, die aanleiding geven tot de vereffening van één enkel pensioen, dan wordt 
de uit hoofde van de uitoefening van die ambten in aanmerking te nemen duur be-
komen door optelling, voor iedere periode gedurende welke de opdracht in de ver-
schillende ambten ongewijzigd is gebleven, van de in het eerste lid, littera a), be-
doelde gedeelten en behorend tot ieder van die ambten zonder dat het totaal per be-
schouwde periode de eenheid mag overschrijden. 

 
 Indien een personeelslid gedurende een bepaalde periode gelijktijdig meerdere amb-

ten heeft uitgeoefend die aanleiding geven tot de vereffening van onderscheiden 
pensioenen, worden voor de toepassing van deze paragraaf : 

 
 - de diensten volbracht in het ambt waarvan de omvang van de prestaties het 

grootst is, verbonden aan het pensioen dat als hoofdpensioen wordt be-
schouwd; 

 
 - de andere diensten verbonden aan de pensioenen die als bijpensioenen wor-

den beschouwd. Indien meerdere bijpensioenen worden vereffend, worden de 
in de verschillende ambten gepresteerde diensten verbonden aan de verschil-
lende bijpensioenen in dalende volgorde volgens de omvang van de volbrachte 
prestaties. (4) 

 
 Om de omvang van de prestaties in de onderscheiden ambten te beoordelen wordt, 

in voorkomend geval, eerst artikel 3 van de wet van 20 maart 1958 betreffende de 
cumulatie van de pensioenen en wedden, en de regeling inzake rustpensioenen voor 
verschillende ambten, toegepast. (4) 

 
 Indien de omvang van de volbrachte prestaties in de onderscheiden ambten dezelf-

de is, worden de diensten die volbracht zijn in het best bezoldigde ambt voor de toe-
passing van het vijfde lid geacht een omvang van de prestaties te hebben die groter 
is dan die van het andere ambt. (4) 

 
 Voor de toepassing van het vijfde en het zesde lid wordt de omvang van de presta-

ties geëvalueerd op ieder ogenblik van de loopbaan. (4) 
 
 De diensten die worden volbracht na de ingangsdatum van een rustpensioen dat op 

die datum het hoofdpensioen is, mogen uitsluitend verbonden worden aan de bij-
pensioenen. (4) 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003, art. 55, 3°. 
 
 In afwijking van § 1, eerste lid, littera b), worden de diensten bedoeld in deze bepa-

ling in aanmerking genomen ten belope van het gedeelte dat zij vertegenwoordigen 
in verhouding tot dezelfde diensten met volledige opdracht, op voorwaarde dat het 
personeelslid het bewijs levert, voor het geheel van de betrokken periode, dat de al-
dus aangerekende duur meer bedraagt dan deze die voortspruit uit de toepassing 
van § 1, eerste lid, littera b). Dit lid is niet van toepassing op pensioenen die als bij-
pensioenen in de zin van § 1, vijfde lid, worden beschouwd, behalve indien het toe-
gepast werd op het pensioen dat als hoofdpensioen wordt beschouwd of indien dit 
laatste pensioen slechts diensten met volledige opdracht omvat. (5) 
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 Indien het bewijs slechts voor een gedeelte van de bedoelde periode wordt geleverd, 

worden de diensten waarvoor het bewijs niet werd geleverd niet in aanmerking ge-
nomen voor de berekening van het pensioen. 

 
 In afwachting dat het personeelslid eventueel gebruik maakt van de in het 1ste lid 

voorziene mogelijkheid, wordt het pensioen vastgesteld op grond van het bepaalde 
in § 1. 

 
 De Koning bepaalt de toepassingsvoorwaarden en -modaliteiten van deze para-

graaf (6). 
 
Art. 3 Gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999, art. 238 (7). 
 
 Wanneer de periode die in aanmerking genomen wordt voor de vaststelling van het 

inkomen dat tot grondslag dient voor de berekening van het pensioen, diensten met 
onvolledige opdracht bevat, wordt voor de vaststelling van dit inkomen rekening ge-
houden met de wedden en weddebijslagen verbonden aan dezelfde diensten met 
volledige opdracht. 

 
 Indien deze periode gelijktijdig uitgeoefende onvolledige opdrachten bevat die aan-

leiding geven tot de vereffening van één enkel pensioen, worden, voor iedere in arti-
kel 2, § 1, 4de lid, bedoelde periode, eventueel onderverdeeld in sub-perioden, tel-
kens als de wedde of de weddebijslag verbonden aan één van de ambten geduren-
de die periode gewijzigd wordt, de in artikel 2, § 1, eerste lid, littera a), bedoelde ge-
deelten omgezet in een percentage van het totaal van de gedeelten zoals dit vastge-
steld wordt door artikel 2, § 1, 4de lid, doch zonder beperking tot de eenheid, en 
worden de verschillende wedden en weddebijslagen verbonden aan ieder van de 
ambten, vermenigvuldigd met het overeenstemmend percentage zoals hierboven 
bepaald, samengesteld. 

 
 In afwijking van het eerste en het tweede lid, zijn de wedden en weddebijslagen ver-

bonden aan vóór 1 januari 1983 bewezen diensten die opgenomen worden in het 
gemiddeld inkomen dat tot grondslag dient voor de berekening van het pensioen, 
deze die overeenstemmen met de tijdens die periode werkelijk verrichte opdrachten, 
indien die periode voor haar volledige duur aangerekend werd ten gevolge van de 
afronding tot de eenheid van de verhouding gelijk aan of hoger dan 8/10. 

 
Art. 4 Gewijzigd bij de wet van 21 mei 1991, art. 59. 
 
 Wanneer dit besluit voor de berekening van de rustpensioenen toegepast wordt, 

moeten de in artikel 39, eerste lid, van de wet van 5 augustus 1978 houdende eco-
nomische en budgettaire hervormingen bedoelde maxima, vermenigvuldigd worden 
met de in artikel 2, § 1, eerste lid, c), voorziene verhouding. 

 
Art. 5 Om vast te stellen of de voorwaarden inzake minimumduur van de diensten voor de 

opening van het recht op pensioen vervuld zijn, wordt geen rekening gehouden met 
de tijdsinkorting voortvloeiend uit artikel 2. 

 
Art. 6 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De Koning kan, op voorstel van de Minister tot wiens bevoegdheid de Pensioen-

dienst voor de overheidssector behoort, voor de ambten die door hun aard slechts 
uit verminderde prestaties bestaan of die forfaitair bezoldigd worden, het aantal uren 
van de diensten met volledige prestaties alsmede de ermee verband houdende 



 

© PDOS – mei 2006 - 5 - 
Koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 

wedden vaststellen, die voor de toepassing van dit besluit in aanmerking moeten 
worden genomen. 

 
Art. 7 Aangevuld bij de herstelwet van 22 januari 1985, art. 24. 
 
 De in artikel 38, 2°, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en 

budgettaire hervormingen bedoelde machten en instellingen, die niet vermeld wor-
den in artikel 1 van dit besluit zijn ertoe gehouden om, met ingang van de datum van 
zijn inwerkingtreding, aan hun pensioenregeling de wijzigingen aan te brengen die 
overeenstemmen met die welke door dit besluit aangebracht worden aan de in zijn 
artikel 1 bedoelde regelingen. 

 
 In afwijking van het eerste lid, houden de in artikel 30 (8), § 1, van de herstelwet van 

31 juli 1984 beoogde instellingen, voor de berekening van het aanvullend pensioen 
van hun personeelsleden die tijdens hun loopbaan deeltijdse arbeid hebben verricht, 
rekening met de werkelijke duur van de tijdens de gehele loopbaan verrichte presta-
ties. 

 
Art. 8 Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1984 wat de rustpensioenen betreft, en op 

de datum vastgesteld door de Koning overeenkomstig artikel 1, 2°, wat de overle-
vingspensioenen betreft (9). 

 
 
 
                                                 
1  Bekrachtigd vanaf de datum van zijn inwerkingtreding (herstelwet van 31 juli 1984, art.87 - B.S. 

10 augustus). 
2  Art. 1, 1°, f) werd toegevoegd bij art. 31 van de wet van 6 mei 2002 met uitwerking op 1 april 2001. 
3  De laatste 2 zinnen werden toegevoegd bij art. 55, 1° van de wet van 3 februari 2003 met ingang van 

1 januari 2003. 
4  Dit lid werd toegevoegd bij art. 55, 2° van de wet van 3 februari 2003 met ingang van 1 januari 2003. 
5  De laatste zin werd toegevoegd bij art. 55, 3° van de wet van 3 februari 2003 met ingang van 1 janua-

ri 2003. 
6  Zie uitvoeringsbesluit van 15 april 1985. 
7  De woorden "en weddebijslagen" / "of de weddebijslag" werden ingevoegd met uitwerking op 1 juli 

1991. 
8  Tekst van art. 30, § 1, van de herstelwet van 31 juli 1984 : 
 "§ 1. Op de datum die door de Koning zal worden bepaald op voordracht van de Minister tot wiens 

bevoegdheid de Ambtenarenzaken behoren, is de herstelwet van 10 februari 1981 tot invoering van 
een solidariteitsbijdrage ten laste van de personen rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd door de 
openbare sector, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 113 van 23 december 1982, niet langer toe-
passelijk op de personeelsleden en op degenen die met een openbaar mandaat zijn bekleed, voor 
zover hun bezoldiging ten laste is van : 

 1° de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, de Bankcommissie, de Nationale Investeringsmaat-
schappij, de Nationale Maatschappij voor krediet aan de nijverheid, het Gemeentekrediet van 
België, het Herdisconterings- en Waarborginstituut en de Nationale Bank van België; 

 2° de Nationale Delcrederedienst, de Nationale Kas voor beroepskrediet, het Centraal Bureau 
voor Hypothecair krediet en het Nationaal Instituut voor landbouwkrediet." 

9 Zie uitvoeringsbesluit van 15 april 1985. 
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Koninklijk besluit van 26 januari 1984  
(Staatsblad 3 maart) 
 
houdende herziening van de statutaire toestand van de personeelsleden van de rijkswacht die 
tussen 1 januari 1951 en 29 februari 1968 diensten gepresteerd hebben bij de Verenigde Na-
ties. 
 
Art. 1 De punten 5a en 5b (i) van de ministeriële aanschrijving 5782 van 21 december 

1950 van de Minister van Landsverdediging worden ingetrokken. 
 
Art. 2 De personeelsleden van de rijkswacht die diensten bij de mobiele groep van de Ve-

renigde Naties gepresteerd hebben tussen 1 januari 1951 en 29 februari 1968 wor-
den beschouwd als in werkelijke dienst geweest en ter beschikking gesteld van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens de duur van die diensten. 

 
Art. 3 De diensten waarvan sprake in artikel 2 worden in aanmerking genomen voor het 

berekenen van de anciënniteit voor de bevordering in graad en voor het toekennen 
van de tussentijdse verhogingen. Ze openen echter geen recht op wedde ten laste 
van de begroting van de Staat. 

 
Art. 4 Dit besluit treedt in werking op 28 januari 1982. 
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Koninklijk besluit van 29 januari 1985  
(Staatsblad 8 februari) 
 
tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet 
van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. 
 
Gewijzigd bij : de K.B.'s van 24 januari 1990 (Staatsbl. 20 februari), 21 december 1990 
(Staatsbl. 29 januari 1991), de wet van 21 mei 1991 (Staatsbl. 20 juni), het K.B. van 24 maart 
1994 (Staatsbl. 19 april) en de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; 
erratum Staatsbl. 13 maart). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Maatregelen betreffende de overlevingspensioenen 
 
 Afdeling 1. Modaliteiten van erkenning van de blijvende ongeschiktheid en be-

paling van het begrip kind ten laste 
 
Art. 1 Gewijzigd bij het K.B. van 21 december 1990, art. 1. 
 
 § 1. Vervangen bij het K.B. van 21 december 1990, art. 1 (1). 
 
 De Administratieve Gezondheidsdienst van het Ministerie van Volksgezondheid en 

Leefmilieu dient vast te stellen of de blijvende ongeschiktheid van ten minste 66 pct. 
bedoeld in artikel 4, § 3, derde lid, en in artikel 6, eerste lid van de wet van 15 mei 
1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, bereikt 
wordt door een rechthebbende op een overlevingspensioen die de leeftijd van 
45 jaar niet bereikt heeft. 

 
 Om deze ongeschiktheid te doen gelden, richt hij aan de instelling die de vereffening 

van zijn overlevingspensioen verzekert een aanvraag, waarbij een medisch getuig-
schrift gevoegd wordt, bestemd voor de Administratieve Gezondheidsdienst. 

 
 Van de beslissing van de Administratieve Gezondheidsdienst wordt binnen de drie 

dagen volgend op de datum waarop zij werd getroffen, kennis gegeven aan de be-
trokkene en aan de instelling belast met de vereffening van zijn pensioen. 

 
 Tegen deze beslissing kan door de betrokkene, binnen een termijn van dertig dagen 

te rekenen vanaf de kennisgeving ervan, beroep worden aangetekend bij de Admini-
stratieve Gezondheidsdienst, die in hoger beroep uitspraak doet. 

 
 In afwijking van de vorige leden wordt, indien een in het eerste lid bedoelde recht-

hebbende eveneens rechten doet gelden op een overlevingspensioen ten laste van 
de regeling voor werknemerspensioenen of die voor zelfstandigen, de blijvende on-
geschiktheid van ten minste 66 pct. vastgesteld overeenkomstig de door deze rege-
lingen voorziene procedure en de getroffen beslissing geldt voor het pensioen be-
doeld bij de wet van 15 mei 1984. 

 
 § 2. In geval van verergering van zijn gezondheidstoestand of van nieuwe aandoe-

ningen, mag de rechthebbende die niet voor ten minste 66 pct. arbeidsongeschikt 
werd erkend, een nieuwe aanvraag indienen waarbij een medisch getuigschrift ge-
voegd wordt dat de elementen bevat die de nieuwe aanvraag rechtvaardigen. 

 
 § 3. De beslissing houdende erkenning van de ongeschiktheid van ten minste 66 pct. 

heeft uitwerking op : 
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 a) de ingangsdatum van het pensioen indien de in § 1, tweede lid, bedoelde aan-

vraag werd ingediend binnen de twaalf maanden die volgen op deze datum; 
deze datum wordt vervangen door die van de bekendmaking van dit besluit in 
het Belgisch Staatsblad voor de pensioenen die ingegaan zijn vóór deze be-
kendmaking; 

 
 b) de eerste dag van de maand die volgt op die van de aanvraag, in de andere 

gevallen. 
 
Art. 2 Als kind ten laste in de zin van artikel 4, § 3, derde lid, en van artikel 6, eerste lid, 

van de voormelde wet van 15 mei 1984 wordt beschouwd, elk kind waarvoor de 
rechthebbende op overlevingspensioen kinderbijslag of een als zodanig geldende 
tegemoetkoming geniet. 

 
 Afdeling 2. Modaliteiten van gelijkstelling van studieperiodes en van bepaalde 

activiteiten van opvoedende of vormende aard. 
 
Art. 3 § 1. Voor de toepassing van artikel 5, § 2, eerste lid, van de wet van 15 mei 1984, 

worden gelijkgesteld met periodes die in aanmerking komen voor de overlevings-
pensioenen, de studies verricht in het dagonderwijs met volledig leerplan gelegen na 
de eerste januari van het jaar gedurende hetwelk het personeelslid de leeftijd van 
20 jaar bereikt heeft, op voorwaarde dat de beroepsactiviteit die aanspraak verleent 
op een in artikel 1 van de voormelde wet van 15 mei 1984 bedoeld overlevingspen-
sioen of de beroepsactiviteit die voor de berekening van dit pensioen in aanmerking 
genomen wordt in toepassing van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een 
zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sec-
tor, voldoet aan één van de volgende voorwaarden : 

 
 1° de eerste activiteit zijn die werd uitgeoefend na het einde van het laatste aan-

neembaar studiejaar; 
 
 2° indien dit niet het geval is, een aanvang genomen hebben minder dan drie jaar 

na het einde van het laatste aanneembaar studiejaar. 
 
 De studies verricht in de loop van een school- of academiejaar brengen voor de be-

rekening van het pensioen de inaanmerkingneming met zich van de periode gelegen 
tussen de eerste september van het jaar en de 31e augustus van het daaropvolgend 
jaar. 

 
 § 2. Voor de toepassing van artikel 5, § 2, tweede lid, van de wet van 15 mei 1984 

worden de volgende activiteiten van opvoedende of vormende aard als studies be-
schouwd : 

 
 1° de beroepsstages voorgeschreven door de aard van de studies en gelegen 

onmiddellijk erna; 
 
 2° de voorbereiding van een doctoraatsthesis of een eindverhandeling die geleid 

hebben tot de toekenning van een wettelijk erkend diploma, gedurende een 
maximumperiode van 2 jaar. 

 
 § 3. De gelijktijdige periodes die uit hoofde van een andere hoedanigheid dan de 

studies die krachtens dit artikel worden gelijkgesteld, in aanmerking kunnen komen 
in een regeling inzake overlevingspensioenen, worden in mindering gebracht van de 
periodes die overeenkomstig de §§ 1 en 2 meetellen. 
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 § 4. In de gevallen bedoeld in § 1, eerste lid, 2°, en indien het overlevingspensioen 

volgt op een bij toepassing van Titel III van de voormelde wet van 15 mei 1984 toe-
gekend onmiddellijk of uitgesteld pensioen of indien de echtgenoot overleden is in de 
bij artikel 2, § 1, c), van dezelfde wet bedoelde voorwaarden, worden de krachtens 
dit artikel gelijkgestelde periodes vermenigvuldigd met de verhouding voorzien in ar-
tikel 49 van de voormelde wet. 

 
Art. 4 § 1. Het totaal van de bij toepassing van artikel 3 gelijkgestelde periodes mag niet 

meer bedragen dan 4 jaar. 
 
 Indien voor de berekening van het overlevingspensioen een bonificatie voor diploma 

of voor voorafgaande studies in aanmerking moet worden genomen, komt deze in 
mindering van het maximum van 4 jaar; dit laatste maximum wordt voorafgaandelijk 
herleid tot de duur van de periode begrepen tussen de eerste januari van het jaar 
gedurende hetwelk het personeelslid de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt en de 31e 
augustus van het laatste aanneembaar studiejaar, verminderd met de gelijktijdige 
periodes bedoeld in artikel 3, § 3. 

 
 In de gevallen bedoeld bij artikel 3, § 2, wordt naargelang van het geval de 31e au-

gustus van het laatste aanneembaar studiejaar vervangen door de datum waarop de 
beroepsstages werden beëindigd of die waarop het diploma werd behaald. 

 
 § 2. Het uit § 1 voortvloeiend maximum wordt in voorkomend geval vermenigvuldigd 

met de verhouding waarnaar artikel 3, § 4, verwijst. 
 
 Afdeling 3. Verantwoordingswijze van de rechten op het overlevingspensioen 
 
Art. 5 Iedere aanvraag tot het bekomen van een overlevingspensioen vermeldt de volledi-

ge identiteit en het adres van de aanvrager alsook de volledige identiteit van de per-
soon wiens overlijden het recht op het pensioen opent en de laatste functie die deze 
in deze in de overheidssector uitgeoefend heeft. 

 
Art. 6 Gewijzigd bij het K.B. van 21 december 1990, art. 2. 
 
 § 1. Gewijzigd bij het K.B. van 21 december 1990, art.2. 
 
 De langstlevende echtgenoot moet samen met zijn aanvraag de volgende stukken 

voorleggen : 
 
 1. een uittreksel uit de overlijdensakte; 
 
 2. een uittreksel uit de huwelijksakte; 
 
 3. indien het uittreksel uit de huwelijksakte de geboortedatum van de echtgenoten 

niet vermeldt, een uittreksel uit de geboorteakte van elk der echtgenoten. 
 
 § 2. Naast de hierboven vermelde stukken dient door de langstlevende echtgenoot 

voorgelegd te worden; 
 
 1. indien hij de 45-jarige leeftijd niet bereikt heeft en een blijvende ongeschiktheid 

van ten minste 66 pct. wenst in te roepen : de te dien einde in artikel 1, § 1, 
voorziene aanvraag;  
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 2. indien hij de 45-jarige leeftijd niet bereikt heeft en een kind ten laste heeft : een 
attest dat bevestigt dat hij voor dit kind kinderbijslag of een als zodanig gelden-
de tegemoetkoming ontvangt; dit attest moet afgeleverd worden door de instel-
ling die de uitbetaling van deze voordelen verzekert; 

 
 3. indien het huwelijk niet één jaar geduurd heeft : 
 
  - ofwel een uittreksel uit de geboorteakte van een kind geboren uit het hu-

welijk of van een postuum kind geboren binnen driehonderd dagen na het 
overlijden; 

 
  - ofwel een attest dat bevestigt dat op het ogenblik van het overlijden één 

van de echtgenoten kinderbijslag ontving voor een kind ten laste; dit at-
test moet afgeleverd worden door de instelling die de uitbetaling van deze 
kinderbijslag verzekert; 

 
  - ofwel om het even welke stukken die met voldoende rechtszekerheid 

vaststellen dat het overlijden het gevolg is van een na de datum van het 
huwelijk voorgekomen ongeval of veroorzaakt werd door een beroeps-
ziekte opgedaan tijdens of naar aanleiding van de uitoefening van het 
ambt, van een door de Belgische Regering toevertrouwde opdracht of 
van in het kader van de Belgische technische bijstand verrichte prestaties 
en dat de aanvang of de verergering van deze ziekte na de datum van 
het huwelijk plaatsvond. 

 
Art. 7 Samen met zijn aanvraag dient de uit de echt gescheiden echtgenoot naast de van 

de langstlevende echtgenoot vereiste stukken voor te leggen : 
 
 1. een uittreksel uit de akte waarbij de echtscheiding uitgesproken wordt; 
 
 2. een door de inzake de burgerlijke stand bevoegde overheid afgeleverd getuig-

schrift waaruit blijkt dat hij niet hertrouwd is. 
 
Art. 8 Gewijzigd bij het K.B. van 24 maart 1994, art. 3. 
 
 § 1. Gewijzigd bij het K.B. van 24 maart 1994, art. 3 (2). 
 
 Samen met zijn aanvraag moet de wees of zijn voogd de volgende stukken voorleg-

gen : 
 
 1. een uittreksel uit de geboorteakte van de wees of, indien het gaat om een er-

kend, een geadopteerd of een ten volle geadopteerd kind, een uittreksel uit de 
geboorteakte alsook een uittreksel uit de akte van erkenning, van adoptie of 
van volle adoptie ; 

 
 2. een uittreksel uit de overlijdensakte van de persoon of de personen wiens of 

wier overlijden een recht op het wezenpensioen opent. 
 
 § 2. Indien de wees nog onder voogdij staat, moet de voogd een uittreksel uit de 

voogdijakte voorleggen. 
 
 Indien de wees de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, is het recht of het behoud van 

het pensioen afhankelijk van het voorleggen van een attest waaruit blijkt dat hij recht 
heeft op de uitbetaling van kinderbijslag; dit attest moet afgeleverd worden door de 
instelling die de uitbetaling van deze kinderbijslag verzekert. 
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Art. 9 De studies die in toepassing van artikel 3 in aanmerking kunnen worden genomen, 

worden door de aanvrager bewezen door middel van een eensluidend verklaard af-
schrift van het diploma of van het getuigschrift bekomen na deze studies of door 
middel van door de schooloverheid afgeleverde getuigschriften waaruit blijkt dat de 
betrokkene de lessen volgde of ervoor ingeschreven was. 

 
 De in artikel 3, § 2, 1°, bedoelde beroepsstages worden bewezen door middel van 

getuigschriften die de duur ervan aanduiden en de periode aangeven gedurende 
dewelke zij plaatsvonden. 

 
Art. 10 De aanvrager is ertoe gehouden de cumulatieverklaring die hem voorgelegd wordt 

door de instelling die belast is met de vereffening van het pensioen, behoorlijk in te 
vullen, te ondertekenen en terug te sturen; deze verklaring omvat een verbintenis 
volgens dewelke de ondertekenaar er zich toe verplicht elke wijziging te melden die 
een weerslag zou kunnen hebben op zijn pensioen. 

 
Art. 11 Gewijzigd bij het K.B. van 24 maart 1994, art. 4 (33) en gewijzigd bij de wet van 

12 januari 2006, art. 67. 
 
 De pensioenaanvraag die voortvloeit uit een overlijden in actieve dienst moet gericht 

worden aan de administratie, de dienst of de instelling waartoe de overledene be-
hoorde; deze administratie, dienst of instelling maakt de aanvraag over aan de in-
stelling die belast is met de vereffening van het pensioen en voegt er de inzake rust-
pensioenen vereiste bewijsstukken aan toe, evenals een formulier, in twee exempla-
ren, dat de dienststaat van de overledene vermeldt en de wedden die tot grondslag 
dienen voor de berekening van het pensioen. 

 
 Wat de leden van het gemeentelijk, het provinciaal en het vrij onderwijs betreft, moet 

de aanvraag evenwel rechtstreeks gericht worden aan de Pensioendienst voor de 
overheidssector die de betrokken administraties zal verzoeken haar de voor de vast-
stelling van het pensioen noodzakelijke inlichtingen en bewijsstukken over te maken. 

 
Art. 12 De pensioenaanvraag die voortvloeit uit het overlijden van een gepensioneerde of 

van een persoon die de dienst definitief verlaten heeft zonder een rustpensioen be-
komen te hebben, moet rechtstreeks gericht worden aan de instelling die belast is 
met de vereffening van het pensioen; deze instelling zal de betrokken administraties, 
diensten en instellingen verzoeken haar de voor de vaststelling van het pensioen 
noodzakelijke inlichtingen en bewijsstukken over te maken. 

 
Art. 13 Vervangen bij het K.B. van 24 januari 1990, art. 3 en gewijzigd bij de wet van 

12 januari 2006, art. 67. 
 
 Indien één of meer uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand niet worden in-

gediend, kan de instelling die belast is met de vereffening van het pensioen, indien 
zij toegang heeft tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, die uittreksels ver-
vangen door bescheiden waarop de bij het Rijksregister verkregen inlichtingen ver-
meld staan; deze bescheiden worden ondertekend door één van de ambtenaren die 
daartoe gemachtigd zijn door de Minister tot wiens bevoegdheid de Pensioendienst 
voor de overheidssector behoort. 

 
 De Minister die bevoegd is voor de Pensioendienst voor de overheidssector is ge-

machtigd om te beslissen hoe bij de behandeling van de aanvragen te werk gegaan 
dient te worden als de stukken niet toereikend zijn. 
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Art. 14 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De Minister tot wiens bevoegdheid de Pensioendienst voor de overheidssector be-

hoort, is gemachtigd om bij een met redenen omkleed besluit een aanvraag tot over-
levingspensioen te aanvaarden die ingediend wordt door een derde persoon in naam 
van de rechthebbende, indien deze laatste, tengevolge van uitzonderlijke omstan-
digheden of wegens overmacht, deze formaliteit niet zelf kan uitvoeren. 

 
 HOOFDSTUK II. Subrogatiemodaliteiten 
 
Art. 16 De rechten die het voorwerp uitmaken van de subrogatie ten voordele van de Staat 

en die de begunstigden van artikel 20 van de wet van 7 juli 1964 die onder andere 
een als pensioen geldende tegemoetkoming ten voordele van sommige gewezen mi-
litairen instelt, op grond van de pensioenregeling der werknemers bezitten uit hoofde 
van de diensten die voor de berekening van deze tegemoetkoming in aanmerking 
genomen worden overeenkomstig de samengeordende wetten op de militaire pensi-
oenen, worden berekend door van het pensioen van werknemer het gedeelte van dit 
pensioen af te trekken dat betrekking heeft op de periode die voor de berekening 
van deze tegemoetkoming niet in aanmerking komt. 

 
 Het gedeelte van het pensioen dat moet afgetrokken worden voor de aan 1 januari 

1955 voorafgaande periodes, wordt per kalenderjaar berekend; ieder gedeelte van 
een jaar lager dan zes maanden wordt weggelaten en ieder gedeelte van een jaar 
gelijk aan of hoger dan zes maanden wordt voor een volledig jaar aangerekend. 

 
 Het bedrag waarop deze subrogatie slaat, mag echter niet hoger zijn dan de voorde-

len die krachtens artikel 20 van de wet van 7 juli 1964 bekomen worden voor de pe-
riodes waarop de subrogatie betrekking heeft. 

 
Art. 17 De rechten die het voorwerp uitmaken van de subrogatie ten voordele van de Staat 

en die de begunstigden van artikel 77 van de wet van 15 mei 1984 op grond van de 
pensioenregeling der werknemers bezitten uit hoofde van de door dit artikel aan-
neembaar gemaakte diensten, worden berekend door van het pensioen van werk-
nemer het gedeelte van dit pensioen af te trekken dat betrekking heeft op de periode 
die niet in aanmerking komt voor de berekening van het rustpensioen ten laste van 
één van de pensioenregelingen waarop de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van 
een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare 
sector, toepasselijk is. 

 
 Het gedeelte van het pensioen dat moet afgetrokken worden, wordt per kalenderjaar 

berekend; ieder gedeelte van een jaar lager dan zes maanden wordt weggelaten en 
ieder gedeelte van een jaar gelijk aan of hoger dan zes maanden wordt voor een vol-
ledig jaar aangerekend. 

 
 Het bedrag waarop deze subrogatie slaat mag echter niet groter zijn dan de voorde-

len die in de pensioenregeling, waarop de wet van 14 april 1965 toepasselijk is, be-
komen worden voor de periodes waarop de subrogatie betrekking heeft. 
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 HOOFDSTUK IV. Herzieningsmodaliteiten van de pensioenen 
 
 Afdeling 2. Herziening uit hoofde van diensten bij tijdens de oorlog 1940-1945 

opgerichte agglomeraties van gemeenten 
 
Art. 21 De op 31 mei 1984 lopende rust- en overlevingspensioenen worden herzien reke-

ning houdend met de door artikel 77 van de wet van 15 mei 1984 aanneembaar ge-
maakte diensten en volgens de hierna omschreven modaliteiten : 

 
 a) indien het een rustpensioen betreft, dan wordt het nominale bedrag van kracht 

op de vooravond van de datum waarop de herziening dient uitgevoerd, verme-
nigvuldigd met de verhouding bestaande tussen het nominale bedrag dat het 
pensioen oorspronkelijk zou hebben bereikt indien het vastgesteld zou zijn re-
kening houdend met de krachtens het voormelde artikel 77 aanneembaar ge-
maakte diensten, en het oorspronkelijke nominale bedrag; 

 
 b) indien het een weduwenpensioen betreft, dan wordt het nominale bedrag van 

kracht op de vooravond van de datum waarop de herziening dient uitgevoerd, 
en afgezien van de verhogingen uit hoofde van kinderen, vermenigvuldigd met 
de verhouding bestaande tussen het percentage dat voor de vaststelling van 
het oorspronkelijke nominale pensioenbedrag zou hebben gediend indien de 
krachtens het voormelde artikel 77 aanneembaar gemaakte diensten in aan-
merking waren genomen, en het percentage dat voor de vaststelling van het 
oorspronkelijke nominale bedrag heeft gediend; 

 
 c) indien het een wezenpensioen betreft, dan wordt het nominale bedrag van het 

theoretische weduwenpensioen dat dient tot grondslag van de berekening er-
van en dat van kracht is op de vooravond van de datum waarop de herziening 
dient uitgevoerd, en afgezien van de verhogingen voor de vierde en volgende 
wezen, vermenigvuldigd  met de verhouding bestaande tussen het percentage 
dat voor de vaststelling van het oorspronkelijke nominale bedrag van dit theo-
retische pensioen zou hebben gediend, indien de door het voormelde artikel 77 
aanneembaar gemaakte diensten in aanmerking waren genomen, en het per-
centage dat voor de vaststelling van het oorspronkelijke nominale bedrag ge-
diend heeft. 

 
 De in het eerste lid bedoelde verhoudingen worden vastgesteld tot en met de vierde 

decimaal. Om ze te bepalen wordt er, in voorkomend geval, rekening gehouden met 
de wijzigingen in de duur der in aanmerking te nemen diensten of van de eraan ver-
bonden tantièmes, die tussen de ingangsdatum van het pensioen en die waarop de 
herziening is uitgevoerd, hebben plaatsgevonden. 

 
 HOOFDSTUK VII. Slotbepalingen 
 
Art. 24 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 1984, met uitzondering van de arti-

kelen 16, 22 en 23 die respectievelijk uitwerking hebben met ingang van 1 januari 
1979, 1 november 1984 en 1 januari 1985. 

 
 
                                                 
1  Met ingang van 1 februari 1991. De vóór deze datum ingestelde beroepen tegen de beslissingen van 

de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit zijn evenwel ontvankelijk voor de Administratieve Gezond-
heidsdienst die in hoger beroep uitspraak doet. In dit geval hebben de beslissingen houdende erken-
ning van de ongeschiktheid van ten minste 66 pct. uitwerking op de datum voorzien door artikel 1, § 3 
van het K.B. van 29 januari 1985. 
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2  Art. 3 van het K.B. van 24 maart 1994 vervangt punt 1. van deze paragraaf, met uitwerking op 6 juni 

1987. 
3  Met uitwerking op 1 januari 1992. 
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Koninklijk besluit van 15 april 1985  
(Staatsblad 19 april) 
 
tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 tot regeling van de bere-
kening van het pensioen van de openbare sector voor diensten met onvolledige opdracht. 
 
Art. 1 De personen die gebruik wensen te maken van de bewijslevering voorzien bij artikel 

2, § 2, van het koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 tot regeling van de be-
rekening van het pensioen van de openbare sector voor diensten met onvolledige 
opdracht, zijn ertoe gehouden om de instelling belast met de vereffening van hun 
pensioen daarvan schriftelijk te verwittigen. 

 
Art. 2 § 1. De bewijsstukken moeten bestaan uit getuigschriften afgeleverd door de met het 

beheer van de administratieve of geldelijke loopbaan van de betrokkene belaste 
overheid, hetzij op grond van haar eigen archieven, hetzij op grond van ieder docu-
ment, verklaring of getuigschrift van een andere herkomst, met inbegrip van de per-
soonlijke archieven van de betrokkene, dat door de voormelde overheid als bewijs-
krachtig beschouwd wordt. 

 
 Wat betreft het personeel van het onderwijs, mogen de voormelde getuigschriften 

eveneens uitgaan van de inrichtende macht, doch zij moeten, naargelang van het 
geval, voor goedkeuring geviseerd zijn hetzij door de schoolinspectiedienst, hetzij 
door de verificatiedienst, hetzij door de Regeringsafgevaardigde. 

 
 Geen enkel bewijs moet worden geleverd wat de diensten betreft waarvoor de in het 

pensioendossier berustende documenten de door § 2 van dit artikel vereiste elemen-
ten bevatten, evenals voor de ambten die omwille van hun aard en het tijdperk gedu-
rende welke zij werden verricht, slechts een volledige opdracht konden omvatten. 

 
 § 2. Om geldig te zijn moeten de in § 1 voorziene getuigschriften melding maken van 

de aard van de uitgeoefende functies, evenals van de in uren uitdrukte omvang er-
van en de begin- en einddata van de periodes waarop deze getuigschriften betrek-
king hebben. Voor de ambten met onvolledige opdracht, moeten de getuigschriften 
bovendien het aantal uren vermelden dat overeenstemt met een volledige opdracht. 

 
Art. 3 De herziening uitgevoerd op grond van getuigschriften die de instelling belast met de 

vereffening van het pensioen bereikt hebben uiterlijk bij het verstrijken van een ter-
mijn van twaalf maanden te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de kennisge-
ving aan de betrokkenen van de elementen die tot grondslag gediend hebben voor 
de berekening van hun pensioen, heeft uitwerking vanaf de ingangsdatum van het 
pensioen. 

 
 De herziening voortvloeiend uit getuigschriften ontvangen na het verstrijken van die 

termijn, heeft uitwerking op de eerste dag van de maand die volgt op die gedurende 
welke zij door de voormelde instelling werden ontvangen. 

 
Art. 4 De bepalingen van het koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 zijn van toe-

passing op de overlevingspensioenen die ingaan vanaf 1 juni 1984 en die worden 
verleend aan de rechtverkrijgenden van personen wier loopbaan beëindigd werd na 
31 december 1983. 

 
Art. 5 Wat de personen betreft die op de datum van de bekendmaking van dit besluit in het 

Belgisch Staatsblad reeds de kennisgeving hebben ontvangen van de elementen die 
tot grondslag hebben gediend voor de berekening van hun pensioen, gaat de in de 
artikel 3, eerste lid, bedoelde termijn slechts in op de voormelde datum. 
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Koninklijk besluit van 28 juni 1985  
(Staatsblad 12 juli) 
 
tot vaststelling van de wijze van identificatie van de rechthebbenden op pensioen. 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 22 december 1986 (Staatsbl. 30 december). 
 
Art. 1 § 1. Het identificatienummer van de rechthebbenden op prestaties opgesomd in arti-

kel 57 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen is dit waaronder deze rechthebbenden in het Rijksregister van 
de natuurlijke personen voorkomen wanneer de dienst van deze prestaties verze-
kerd wordt door:  

 
 1° de openbare overheden; 
 
 2° de hiernavermelde instellingen van openbaar nut bedoeld bij de wet van 

16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar 
nut : 

 
  - BELGACOM; 
  - Nationale Maatschappij der luchtwegen; 
  - Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen; 
  - Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen; 
  - Fonds voor arbeidsongevallen; 
  - Fonds voor beroepsziekten; 
  - Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers; 
  - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering; 
  - Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen; 
  - Dienst voor de scheepvaart "Office de la navigation"; 
  - Dienst voor de overzeese sociale zekerheid; 
  - Rijksdienst voor werknemerspensioenen; 
  - Radio-télévision belge de la communauté culturelle française; 
  - Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening; 
  - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen; 
  - Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen; 
  - Nationale Maatschappij der Waterleidingen; 
  - Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum für deutschsprachige Sen-

dungen; 
  - Algemene Spaar- en Lijfrentekas. 
 
 3° de hiernavermelde instellingen van Belgisch recht die opdrachten van alge-

meen belang vervullen : 
 
  - Openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
  - Nationale Bank van België; 
  - Gemeentekrediet van België. 
 
 § 2. De in paragraaf 1 opgesomde overheden en instellingen mogen het in die para-

graaf bedoelde identificatienummer slechts gebruiken voor het intern beheer van de 
prestaties bepaald door artikel 57 van de wet van 15 mei 1984 of in de betrekkingen 
die zij, in verband met deze prestaties, onderhouden ofwel onder elkaar ofwel met 
de door dit nummer geïdentificeerde rechthebbende of diens wettelijke vertegen-
woordiger. 
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Art. 2 De publiekrechtelijke instellingen die niet in artikel 1, § 1, 2° en 3°, worden vermeld, 
de privaatrechtelijke instellingen en de feitelijke verenigingen die de dienst verzeke-
ren van prestaties opgesomd in artikel 57 van de wet van 15 mei 1984, zijn ertoe 
gehouden om de rechthebbenden op deze prestaties te identificeren met een num-
mer van zes cijfers gevolgd door twee letters. 

 
 Dit nummer omvat drie groepen van twee cijfers waarin in volgorde het jaar, de 

maand en de dag van de geboorte van de belanghebbende opgenomen worden. De 
letters worden alfabetisch toegekend en maken binnen eenzelfde instelling een on-
derscheid tussen de op dezelfde dag geboren personen. 

 
Art. 3 Gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 1986, art. 1. 
 
 De bij de artikelen 1 en 2 geregelde wijze van identificatie moet uiterlijk op 30 juni 

1987 zijn verwezenlijkt. 
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Koninklijk besluit van 10 oktober 1985  
(staatsblad 4 april 1986) 
 
tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 11 juli 1969 betreffende het pensioen van sommige 

leden van het personeel van het onderwijs van de Staat en van het gesubsidieerd 
onderwijs met betrekking tot het gesubsidieerd kunstonderwijs. 

 
Art. 1 De koninklijk besluit van 28 januari 1971 en van 31 augustus 1971 ter uitvoering van 

artikel 2 van de wet van 11 juli 1969 betreffende het pensioen van sommige leden 
van het personeel van het onderwijs van de Staat en van het gesubsidieerd onder-
wijs zijn van toepassing op de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en 
van het hulpopvoedend personeel van de door de Staat gesubsidieerde vrije en offi-
ciële inrichtingen voor kunstonderwijs. 

 
Art. 2 De leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het hulpopvoedend 

personeel, wier stagedoende aanstelling werd goedgekeurd en nog niet vast be-
noemd zijn op 31 augustus 1984 worden gelijkgesteld met de vastbeboemde perso-
neelsleden. 

 
Art. 3 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1985. 
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Koninklijk besluit van 24 februari 1986  
(Staatsblad 1 maart) 
 
tot vaststelling van het identificatienummer van de publiek- en privaatrechtelijke instellingen en 
de feitelijke verenigingen die de dienst verzekeren van pensioenen en andere als zodanig gel-
dende voordelen. 
 
Art. 1 Het identificatienummer voorzien in artikel 58 van de wet van 15 mei 1984 houdende 

maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen is dit waaronder de in arti-
kel 57 van dezelfde wet bedoelde instellingen en verenigingen geïdentificeerd zijn in 
het repertorium van de rechtspersonen en de verenigingen bijgehouden door het Mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt. 

 
Art. 2 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt be-

kendgemaakt. 
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Koninklijk besluit nr. 418 van 16 juli 1986  
(Staatsblad 30 juli) 
 
tot wijziging en opheffing van sommige wets- en verordeningsbepalingen inzake pensioen van 
de personeelsleden van de overheidsdiensten. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 5 april 1994 (Staatsbl. 7 mei) en 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 fe-
bruari - tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Bepalingen betreffende het pensioen van sommige onderwij-

zers 
 
Art. 1 In afwijking van artikel 7, vierde lid, van de wet van 16 mei 1876 op de pensioenen 

der gemeenteleraars en -onderwijzers en hunner weduwen en wezen, en van artikel 
8, eerste lid, van het koninklijk besluit van 31 december 1884 houdende verordening 
betrekkelijk de wijze van vereffening der pensioenen van de personen welke aan 
gemeentelijke onderwijsgestichten gehecht zijn en ene jaarwedde ontvangen op de 
gelden door de gemeentebegrotingen bewilligd, omvatten de wedden die verbonden 
zijn aan de betrekkingen uitgeoefend na de inwerkingtreding van dit besluit en die in 
aanmerking komen voor het vaststellen van de gemiddelde wedde die als grondslag 
dient voor de berekening van de pensioenen van de personeelsleden van het kleu-
ter- en lager onderwijs en van het buitengewoon onderwijs dat aan die niveaus be-
antwoordt, de geldelijke voordelen niet meer die toegekend worden voor bijkomende 
of aanvullende werkzaamheden. 

 
 Onder bijkomende of aanvullende werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, moe-

ten worden verstaan : 
 
 - alle bewakings- of toezichtsactiviteiten, uitgeoefend binnen of buiten de school-

instelling, buiten de normale lesuren; 
 
 - het houden van de schoolbibliotheek; 
 
 - de bijkomende of aanvullende lessen gegeven door een lid van het onderwij-

zend personeel aan de leerlingen van zijn klas; 
 
 - de leiding over de bovenvermelde activiteiten en over alle bijkomende of aan-

vullende lessen. 
 
 HOOFDSTUK IV. Bestemming van de afhoudingen op de rustpensioenen 
 
Art. 7 Opgeheven bij de wet van 12 januari 2006, art. 45 (1). 
 
 HOOFDSTUK VI. Slotbepalingen 
 
Art. 10 Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende 

welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 
 
( 
 
                                                 
1  Vanaf 1 januari 2006. 
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Koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986  
(Staatsblad 30 augustus) 
 
betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de 
personeelsleden van de overheidsdiensten. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 21 mei 1991 (Staatsbl. 20 juni), 10 april 1995 (Staatsbl. 20 april), 
het K.B. van 24 juli 1997 (Staatsbl. 15 augustus - tweede uitgave), de wetten van 25 januari 
1999 (Staatsbl. 6 februari), 25 mei 2000 (Staatsbl. 29 juni), het K.B. van 14 juni 2001 (Staatsbl. 
23 juni - eerste uitgave)(1) en de wetten van 6 mei 2002 (Staatsbl. 30 mei - tweede uitgave), 
3 februari 2003 (Staatsbl. 13 maart - eerste uitgave), 4 februari 2003 (Staatsbl. 19 februari), 25 
april 2007 (Staatsbl. 11 mei), 24 oktober 2011 (Staatsbl. 3 november), 28 december 2011 
(Staatsbl. 30 december – vierde editie) en 13 december 2012 (Staatsbl. 21 december – derde 
uitgave). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en begrippen (2) 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wet van 6 mei 2002, art. 32 en aangevuld bij de wet van 24 oktober 

2011, art. 50. 
 
 Niettegenstaande iedere andere wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling, 

zijn de bepalingen van dit besluit van toepassing : 
 

1° op de pensioenen ten laste van de Openbare Schatkist; 
 
2° op de pensioenen en andere als pensioen geldende voordelen toegekend aan de 

personeelsleden, alsmede aan de door de Koning of door de met benoemings-
bevoegdheid beklede vergadering benoemde leden van de beheers-, bestuurs- 
en directieorganen : 

 
a) van de provinciën, de gemeenten, de agglomeraties van gemeenten, de ver-

enigingen van gemeenten en de commissies voor de cultuur; 
 
b) van de instellingen waarop het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935 

tot vaststelling van het statuut der pensioenen van het personeel der zelf-
standige openbare inrichtingen en der regieën ingesteld door de Staat, van 
toepassing is; 

 
c) van DE POST; 
 
d) van de Regie voor maritiem transport; 
 
e) van de instellingen van openbaar nut waarop de wet van 16 maart 1954 be-

treffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, van toe-
passing is; 

 
f) van de instellingen waarop de wet van 28 april 1958 betreffende het pensi-

oen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede 
van hun rechthebbenden, van toepassing is; 

g) van de andere door de Staat, de provinciën en de gemeenten opgerichte in-
stellingen met als oogmerk het algemeen nut, alsmede van de openbare 
kredietinstellingen, voordien niet bedoeld, en onder welke juridische vorm zij 
ook mogen zijn tot stand gebracht; 
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h) van de geïntegreerde politie. (3) 
 
i) van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO 

 
Art. 1/1 Ingevoegd bij de wet van 13 december 2012, art. 10 
 

Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder : 

1° « perioden van loopbaanonderbreking » : de perioden van volledige loopbaanon-
derbreking door schorsing van de arbeidsprestaties, bedoeld in artikelen 100 en 
100bis van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en 
de perioden van gedeeltelijke loopbaanonderbreking door vermindering van de 
arbeidsprestaties, bedoeld in artikelen 102 en 102bis, van dezelfde herstelwet; 

2° « vierdagenweek » : het stelsel van de vierdagenweek bedoeld in artikel 4 van de 
wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 
50 of 55 jaar in de openbare sector; 

3° « halftijds werken » : het stelsel van het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar be-
doeld in artikel 7 van voormelde wet van 19 juli 2012. 

De perioden van volledige loopbaanonderbreking zijn aanneembaar voor de ope-
ning van het recht op het pensioen en voor de berekening ervan volgens de regels 
bepaald in dit besluit. De perioden van afwezigheid die het gevolg zijn van gedeelte-
lijke loopbaanonderbreking, van de vierdagenweek en van halftijds werken zijn vol-
gens de regels van dit besluit aanneembaar voor de berekening van het pensioen. 

 

Hoofdstuk 2 : Loopbaanonderbreking, vierdagenweek en halftijds werken, opgenomen 
vanaf 1 januari 2012. (4) (5) 

 
Art. 2.  § 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de perioden van loopbaanonderbreking, van 

vierdagenweek en van halftijds werken die zich na 31 december 2011 situeren. 

§ 2. De perioden van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking zijn gratis 
aanneembaar ten belope van maximum 12 maanden. Deze perioden zijn eveneens 
gratis aanneembaar ten belope van maximum 24 bijkomende maanden, indien tij-
dens die periode het personeelslid of zijn onder hetzelfde dak wonende echtgenoot 
kinderbijslag heeft ontvangen voor een kind jonger dan 6 jaar. 

In afwijking van het eerste lid is het totaal van de perioden van loopbaanonderbre-
king voor 1/5-tijd en van vierdagenweek gratis aanneembaar ten belope van maxi-
mum 60 maanden. 

Het genot van de bepalingen van het eerste en tweede lid is niet cumuleerbaar, 
waarbij enkel het meest voordelige lid wordt toegepast voor de vaststelling van het 
recht en de berekening van het pensioen. 

Voor de toepassing van het maximum van 24 maanden bedoeld in het eerste lid, 
worden de perioden van loopbaanonderbreking genomen vóór 1 januari 2012 en die 
gratis in aanmerking werden genomen omdat het personeelslid of zijn onder het-
zelfde dak wonende echtgenoot kinderbijslag ontving voor een kind jonger dan 6 
jaar, gelijkgesteld met perioden van loopbaanonderbreking genomen vanaf 1 januari 
2012. 

§ 3. Onverminderd de toepassing van § 2, zijn de perioden van gedeeltelijke loop-
baanonderbreking opgenomen vanaf de leeftijd van 50 jaar bijkomend aanneem-
baar overeenkomstig de volgende regels : 
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- maximum 84 maanden in geval van vermindering van de arbeidsprestaties met 
1/2; 

- maximum 96 maanden in geval van vermindering van de arbeidsprestaties met 
1/3; 

- maximum 108 maanden in geval van vermindering van de arbeidsprestaties met 
1/4. 

De perioden van gedeeltelijke loopbaanonderbreking bedoeld in het eerste lid zijn 
gratis aanneembaar ten belope van maximum 12 maanden. De andere maanden 
zijn aanneembaar mits de storting van een persoonlijke bijdrage van 7,5 % vastge-
steld op basis van de regels voorzien in de afdelingen 1 en 2 van hoofdstuk 6. 

Voor de toepassing van het eerste lid worden de perioden van halftijds werken op-
genomen vanaf de leeftijd van 50 jaar gelijkgesteld met perioden van halftijdse 
loopbaanonderbreking. 

Onverminderd de toepassing van § 2 en in afwijking van het eerste en het tweede 
lid, is het totaal van de perioden van loopbaanonderbreking voor 1/5-tijd en van 
vierdagenweek, opgenomen vanaf de leeftijd van 50 jaar, gratis aanneembaar ten 
belope van een bijkomende periode van maximum 180 maanden. 

Wanneer een personeelslid vanaf de leeftijd van 50 jaar perioden van de in deze pa-
ragraaf bedoelde gedeeltelijke loopbaanonderbreking heeft opgenomen volgens 
verschillende afwezigheidsbreuken en/of perioden van halftijds werken en/of perio-
den van vierdagenweek, wordt de duur van elke voormelde periode respectievelijk 
vermenigvuldigd met de hierna vastgestelde coëfficiënt eigen aan elke afwezig-
heidsbreuk : 

Afwezigheidsbreuk – coëfficiënt 

 1/5  1,0000 

 1/4  1,6666 

 1/3  1,8750 

 1/2  2,1428 

Het totaal van de op deze wijze berekende gewogen perioden mag het maximum 
van 180 maanden niet overschrijden. 

Indien dit maximum wordt overschreden, wordt de vermindering van de gewogen 
perioden bij voorrang uitgevoerd op de periode of perioden gedurende dewelke de 
vermindering van de prestaties het minst belangrijk is, tot het totaal van de gewogen 
perioden gelijk is aan 180 maanden. Vervolgens wordt dit totaal van gewogen peri-
oden, door deze laatste te delen door de in het vijfde lid bepaalde coëfficiënten, om-
gezet in aanneembare perioden. 

 
Art. 2/1.  De perioden van loopbaanonderbreking teneinde palliatieve zorg te verstrekken, 

voor ouderschapsverlof en voor het bijstaan of verzorgen van een gezinslid of een 
familielid tot in de tweede graad dat lijdt aan een ernstige ziekte, vallen niet onder 
de toepassing van de artikelen 2, 2/3, § 1, 2/4 en 2/7. 

 
HOOFDSTUK 3. - Loopbaanonderbrekingen voorafgaand aan 1 januari 2012 
 
Art. 2/2.  § 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de perioden van loopbaanonderbreking die 

zich situeren vóór 1 januari 2012. 

§ 2. De perioden van loopbaanonderbreking zijn aanneembaar overeenkomstig de 
hierna bepaalde regels : 
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- 1° voor de eerste twaalf maanden : de duur die in aanmerking zou zijn genomen 
indien de loopbaanonderbreking zich niet had voorgedaan; 

- 2° voor de volgende 48 maanden : de perioden tijdens dewelke het personeelslid 
een persoonlijke bijdrage van 7,5 % heeft gestort vastgesteld volgens de regels 
voorzien in de afdelingen 1 en 2 van hoofdstuk 6 van dit besluit. 

§ 3. Paragraaf 2 is van toepassing op de perioden van loopbaanonderbreking opge-
nomen door een vast benoemd personeelslid of door een contractueel personeelslid 
van de overheidssector vóór zijn vaste benoeming. 

 
HOOFDSTUK 4. – Overgangsmaatregelen 
Art. 2/3.  § 1. De perioden van loopbaanonderbreking die uiterlijk op 2 april 2012 ingaan en 

waarvoor een aanvraag bij de werkgever is aangekomen vóór 28 november 2011 en 
tevens ontvangen werd door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening vóór 1 maart 
2012, worden geacht zich te situeren vóór 1 januari 2012 indien de in het hoofdstuk 
3 voorziene regeling voordeliger is. Hetzelfde geldt voor de perioden van loopbaan-
onderbreking die onmiddellijk aansluiten op een periode van loopbaanonderbreking 
voor ouderschapsverlof die uiterlijk ingaat op 2 april 2012, wanneer de aanvraag 
voor dit verlof is aangekomen bij de werkgever vóór 28 november 2011 en door de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening werd ontvangen vóór 1 maart 2012. 

 § 2. De perioden van loopbaanonderbreking genomen vóór 1 januari 2011 die kon-
den gevalideerd worden door de storting van de persoonlijke bijdrage van 7,5 % 
vóór 1 januari 2012 maar die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van deze valida-
tie, worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal aanneemba-
re dienstjaren bedoeld in artikel 46, § 1, eerste lid, 1° en derde lid, § 2 en § 2/1, van 
de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioen-
regelingen. 

 
HOOFDSTUK 5. - Tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking voor militai-

ren 
 
Art 2/4.  De perioden van tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking ingevoerd 

bij de wet van 25 mei 2000 tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de 
vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap voor sommige 
militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instel-
ling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking, worden in 
aanmerking genomen voor het recht op en de berekening van het militair rustpensi-
oen en overlevingspensioen overeenkomstig de hierna bepaalde regels : 

- 1° de eerste twaalf maanden tellen voor gans de duur ervan; 

- 2° de volgende 48 maanden : enkel de perioden waarvoor de militair een persoon-
lijke bijdrage van 7,5 % heeft gestort, zoals vastgesteld volgens de regels bepaald in 
de afdelingen 1 en 2 van hoofdstuk 6, tellen. 

 
HOOFDSTUK 6. - Gemeenschappelijke bepalingen 
 
Afdeling 1. - Storting van de persoonlijke bijdrage 
Art. 2/5.  § 1. De in de artikelen 2, § 3, tweede lid, 2/2, § 2, 2°, en 2/4, 2° bedoelde persoonlij-

ke bijdrage wordt gestort aan de macht of de instelling die het stelsel van de overle-
vingspensioenen van de betrokken persoon beheert en wordt gebruikt om deze 
pensioenen te financieren. 

Het bedrag van de persoonlijke bijdrage van 7,5 % wordt vastgesteld, naargelang 
het geval, op basis van de wedde waarvan de persoon het genot zou hebben gehad 
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indien hij in dienst was gebleven of op basis van het verschil tussen deze wedde en 
de wedde die hij werkelijk ontvangt. 

De persoon die de in de artikelen 2, § 3, 2/2, § 2, 2/3, § 1 en 2/4 voorziene perioden 
wenst te valideren, is verplicht om bij de overheid waarvan hij afhangt of bij de over-
heid aangewezen door de minister onder wiens bevoegdheid hij valt, de verbintenis 
aan te gaan de vereiste stortingen uit te voeren. 

Deze overheid vult de verbintenis aan met de vermelding van de wedde die de be-
langhebbende zou genoten hebben indien hij zijn functies niet had stopgezet of 
verminderd en van de wedde die hem eventueel nog toegekend wordt, en maakt 
deze verbintenis over aan de in het eerste lid bedoelde macht of instelling. Zij is er-
toe gehouden aan deze laatste de weddewijzigingen te melden die gedurende de 
door de verbintenis gedekte periode zouden voorkomen ten gevolge van de toeken-
ning van tussentijdse verhogingen of van promoties. 

Enkel de perioden of gedeelten van perioden van loopbaanonderbreking of perioden 
van tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking worden gevalideerd 
waarvoor de bijdragen aangekomen zijn bij de in het eerste lid bedoelde macht of 
instelling vóór de datum waarop het pensioen ingaat en ten laatste op 31 december 
van het jaar dat volgt op dat waarin de periode of het gedeelte van de periode die 
het personeelslid wenst te valideren, zich situeert. 

De stortingen moeten verricht worden volgens de modaliteiten vastgesteld door de 
in het eerste lid bedoelde macht of instelling. 

§ 2. In afwijking van § 1, stort het contractueel personeelslid van de overheidssector 
dat de in de artikelen 2, § 3, 2/2, § 2, en 2/3, § 1 bedoelde perioden wenst te valide-
ren die het genomen heeft vóór zijn vaste benoeming een persoonlijke bijdrage van 
7,5 % bestemd voor de sector van de rust- en overlevingspensioen in het pensioen-
stelsel van de werknemers. 

 
Afdeling 2. - Uitzondering op de storting van de persoonlijke bijdrage 
 
Art. 2/6.  De storting van de persoonlijke bijdrage bedoeld in de artikelen 2, § 3, tweede lid, 

2/2, § 2, 2° en 2/4, 2° is niet vereist gedurende maximum 24 maanden van het ge-
heel van de loopbaan, voor de perioden waarin het personeelslid of zijn onder het-
zelfde dak wonende echtgenoot kinderbijslag heeft ontvangen voor een kind jonger 
dan 6 jaar. 

 
Afdeling 3. - Beperking van de aanneembaarheid van de perioden van loopbaanonder-

breking en van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking 
voor militairen 

 
Art. 2/7.  Voor het geheel van de loopbaan mag het totaal van de perioden van loopbaanon-

derbreking die overeenkomstig de artikelen 2, § 2, 2/2 en 2/3 aanneembaar zijn, 
alsook van de perioden van tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbre-
king die overeenkomstig artikel 2/4 in aanmerking genomen worden voor het recht 
op en de berekening van het pensioen, in geen enkel geval noch de duur van de ef-
fectieve prestaties noch 60 maanden overschrijden. 

 
Hoofdstuk 7 : Beperking van de aanneembaarheid van bepaalde perioden van afwezig-

heid of van verlof (6) 
 
Art. 3 Gewijzigd bij de wetten van 21 mei 1991, art. 62, 10 april 1995, art. 24, vervangen 

door het K.B. van 14 juni 2001, art. 2 (7) en gewijzigd bij de wetten van 3 februari 
2003, art. 85, 13°, 4 februari 2003, art. 14, 25 april 2007, art. 18 en 13 december 
2012, art. 13 (8). 
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 § 1. Gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, art. 18, 1 en 13 december 2012, art. 

13, 1° en 2°°. 
 
 Volgende perioden vallen onder de toepassing van dit artikel : 
 
 1° 1° de perioden van loopbaanonderbreking aanneembaar met toepassing van de 

artikelen 2, 2/2 en 2/3, § 1 alsook de perioden van afwezigheid die het gevolg zijn 
van de regeling van halftijds werken of van de vierdagenweek aanneembaar met 
toepassing van artikel 2;  

 2° de perioden van tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking die 
met toepassing van artikel 2/4 in aanmerking komen; 

 3° de niet bezoldigde perioden van afwezigheid na 31 december 1982 die krach-
tens wettelijke of reglementaire bepalingen met dienstactiviteit gelijkgesteld zijn; 

 4° de perioden van afwezigheid die het gevolg zijn van de halftijdse vervroegde 
uittredingsregeling en van de regeling der vierdagenweek die zijn ingevoerd bij de 
wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare 
sector; 

 5° de perioden van afwezigheid die het gevolg zijn van de halftijdse vervroegde 
uitstap en van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek die zijn ingevoerd 
bij de wet van 25 mei 2000 tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de 
vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap voor sommige 
militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instel-
ling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking; 

 6° de andere perioden van verlof voorafgaand aan de opruststelling dan die be-
doeld in 4° en 5°. Onder "verlof voorafgaand aan de opruststelling" wordt verstaan 
elke afwezigheid gedurende welke een personeelslid in een administratieve toe-
stand is geplaatst die het in staat stelt om, met behoud van een bezoldiging of 
wachtgeld, zijn beroepsactiviteiten definitief te verminderen of te beëindigen tijdens 
de periode die aan zijn opruststelling onmiddellijk voorafgaat. 

 
 § 2. Voor de personeelsleden die geboren zijn vóór 1 januari 1947 worden de in § 1, 

1° tot en met 5° bedoelde perioden voor de berekening van het rustpensioen slechts 
in aanmerking genomen ten belope van een maximumduur die gelijk is aan 20 pct. 
van de duur van de diensten en perioden die, afgezien van de in § 1, 1° tot en met 
5° vermelde perioden en van de om welke reden ook vergoede periode, in aanmer-
king worden genomen voor de berekening van dit pensioen. 

 
 § 3. Gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, art. 18, 2° en ingevoegd bij de wet 

van 13 december 2012, art., art. 13, 3° en 4°. 
 
 Voor de personeelsleden die geboren zijn na 31 december 1946 worden de in § 1 

bedoelde perioden voor de berekening van het rustpensioen slechts in aanmerking 
genomen ten belope van een maximumduur die gelijk is aan het in het tweede lid 
bepaalde percentage van de duur van de diensten en perioden die, afgezien van de 
in § 1 vermelde perioden en van de om welke reden ook vergoede periode, in aan-
merking worden genomen voor de berekening van dit pensioen. 

 
 Het in het eerste lid bedoelde percentage is gelijk aan : 
 
 a) 25 pct. voor de personeelsleden geboren tussen 1 januari 1947 en 

31 december 1950; 
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 b) 20 pct. vermeerderd met een percentage dat gelijk is aan het product van 5 
pct. vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gevormd wordt door het aan-
tal maanden tussen de eerste dag van de maand gedurende welke het personeels-
lid de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt en 1 januari 2011, en waarvan de noemer 60 
is, voor de personeelsleden geboren tussen 1 januari 1951 en 31 december 1955; 

 c) 20 pct. voor de personeelsleden geboren na 31 december 1955. 
 
 Het in het tweede lid, b) of c) bedoelde percentage wordt vervangen door 25 pct. 

indien het personeelslid gedurende ten minste 12 maanden de in artikel artikel 2/6 
bedoelde vrijstelling van stortingen heeft genoten. 

 
 Voor de toepassing van het derde lid wordt de periode van moederschapsverlof die 

een in § 1, 1° of 2° bedoelde periode vervangt waarvoor het personeelslid aan-
spraak zou kunnen maken om de in artikel 2/6 bedoelde vrijstelling van stortingen te 
genieten, beschouwd als een periode waarvoor het personeelslid deze vrijstelling 
geniet. 

 
 § 4. Gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, art. 18, 3° en 13 december 2012,art. 

13, 5°. 
 
 Indien het personeelslid vóór de leeftijd van 60 jaar gepensioneerd wordt wegens 

lichamelijke ongeschiktheid, worden de perioden van loopbaanonderbreking alsook 
de perioden van tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking, waarvoor 
de in dit besluit bedoelde stortingen van persoonlijke bijdragen werden verricht, niet 
in aanmerking genomen voor de toepassing van de §§ 2 en 3. Hetzelfde geldt voor 
het overlevingspensioen van de rechthebbende van een personeelslid overleden in 
dienstactiviteit.  

 
 In de gevallen bedoeld in het eerste lid alsook in § 5, mag het totaal van de voor de 

berekening van het pensioen in aanmerking genomen perioden van afwezigheid 5 
jaar niet overschrijden. 

 
 De bepalingen van het eerste en het tweede lid alsook van § 5 zijn slechts toepas-

selijk wanneer zij voordeliger zijn dan die welke in §§ 2 en 3 bepaald zijn. 
 
 § 5. Gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007, art. 18, 4° en vervangen bij de wet 

van 13 december 2012, art 13, 6°. 
 
 De perioden van loopbaanonderbreking waarvoor, vóór 1 juli 1991, de in artikel 2/2, 

§ 2, 2°, bedoelde stortingen zijn gedaan, worden niet in aanmerking genomen voor 
de toepassing van de §§ 2 en 3. 

 
 § 6. De duur van de in §§ 2 tot en met 5 bedoelde diensten en perioden wordt, in 

voorkomend geval, vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk 
besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 tot regeling van de berekening van het pensi-
oen van de openbare sector voor diensten met onvolledige opdracht. 

 
 Voor de toepassing van de §§ 2 tot en met 5 tellen de in § 1 bedoelde perioden 

slechts mee ten belope van het gedeelte dat zij vertegenwoordigen in verhouding tot 
een volledige afwezigheid in een ambt met volledige opdracht. 

 
 § 7. Gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003, art. 85, 13°, aangevuld bij de wet van 

4 februari 2003, art. 14 en gewijzigd bij de wet van 13 december 2012, art. 13, 7°.  
 
 Vallen niet onder de toepassing van dit artikel : 
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1° de verloven of dienstvrijstellingen toegestaan om een stage of een proefperiode 
te vervullen in een andere betrekking van een overheidsdienst, van het gesubsi-
dieerd onderwijs, van het universitair onderwijs, van een gesubsidieerd psycho-
medisch-sociaal centrum, van een gesubsidieerde dienst voor beroepskeuze of 
van een gesubsidieerd medisch-pedagogisch instituut; 

2° de verloven of dienstvrijstellingen toegestaan om interimair een ambt uit te oefe-
nen in een officiële school of in een gesubsidieerde vrije school; 

3° de dienstvrijstellingen toegestaan om, in het kader van de technische samenwer-
king, openbare ambten uit te oefenen in de ontwikkelingslanden; 

4° de dienstvrijstellingen toegestaan om een opdracht te vervullen die kan bestem-
peld worden als een internationale opdracht in de zin van artikel 2, eerste lid, van 
het koninklijk besluit nr. 33 van 20 juli 1967 tot vaststelling van het statuut van 
sommige ambtenaren van de openbare diensten die met een internationale op-
dracht worden belast; 

5° de dienstvrijstellingen toegestaan om ambten uit te oefenen in België ter vervul-
ling van een door de Belgische regering of een Belgisch openbaar bestuur toe-
vertrouwde of erkende opdracht; 

6° het bijzonder verlof voor verminderde prestaties toegestaan met toepassing van 
artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 betreffende de op-
drachten, de wedden, de weddentoelagen en de verloven voor verminderde 
prestaties in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij de 
wet van 31 juli 1984; 

7° opgeheven bij de wet van 3 februari 2003, art. 85, 13° (9). 

8° het ouderschapsverlof; 

9° de perioden van loopbaanonderbreking : 

-  teneinde palliatieve zorg te verstrekken; 
-  voor ouderschapsverlof; 
- voor het bijstaan of verzorgen van een lid van zijn gezin of van een familielid 

tot in de tweede graad, dat lijdt aan een ernstige ziekte; 

 10° het politiek verlof dat met dienstactiviteit gelijkgesteld is (10). 
 
Art. 3bis Ingevoegd bij de wet van 25 mei 2000, art. 35 en opgeheven bij het K.B. van 14 juni 

2001, art. 4, 1° (11). 
 
Hoofdstuk 8 : Vaststelling van de referentiewedde (12) 
 
Art. 4 Gewijzigd bij de wetten van 25 januari 1999, art. 239 en vervangen bij de wet van 13 

december 2012, art. 14.  
 
 De bepalingen van dit besluit doen wat betreft de niet vergoede perioden van afwe-

zigheid die met dienstactiviteit gelijkgesteld zijn, geen afbreuk aan de toepassing 
van de regels betreffende de vaststelling van de wedden die als grondslag dienen 
voor de berekening van het rustpensioen. 

 Indien een periode van loopbaanonderbreking deel uitmaakt van de periode die in 
aanmerking genomen wordt voor de vaststelling van de wedden die als grondslag 
dienen voor de berekening van het rustpensioen, dan wordt rekening gehouden met 
de wedde en de weddebijslagen die het personeelslid genoten zou hebben indien 
het in dienst was gebleven  

 
 



 

© PDOS – januari 2013 - 9 - 
Koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 

Hoofdstuk 9 : Inwerkingtreding (13) 
 
Art. 6 Dit besluit treedt in werking op 1 september 1986.  
 
                                                 
1  Het K.B. van 14 juni 2001 werd bekrachtigd door de wet van 15 april 2002 (B.S. 1 mei). 
2  Ingevoegd bij de wet van 13 december 2012, art. 9 
3  Art. 1, 2°, h) werd toegevoegd bij art. 32 van de wet van 6 mei 2002 met uitwerking op 1 april 2001. 
4  Vervangen bij de wet van 13 december 2012, art. 11 
5  Art. 2 tot 2 septies werden vervangen door de art. 2 tot 2/7 bij de wet van 13 december 2012 en heb-

ben uitwerking met ingang van 1 januari 2012 
6  Ingevoegd bij de wet van 13 december 2012, art. 12 
7  Met ingang van 1 januari 2002. 
 De bepalingen van het K.B. nr. 442, zoals ze luidden vóór hun wijziging door het K.B. van 14 juni 

2001, blijven van toepassing op de personeelsleden die op 1 juli 2000 reeds een verlof voorafgaand 
aan de opruststelling genoten. 

 De bepalingen van het K.B. nr. 442, zoals ze luidden vóór hun wijziging door het K.B. van 14 juni 
2001, blijven van toepassing op de militairen die op 1 juli 2001 een tijdelijke ambtsontheffing genieten 
wegens loopbaanonderbreking bedoeld in artikel 20 van de wet van 25 mei 2000 tot instelling van de 
vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap 
voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling 
van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking en die nadien automatisch in disponi-
biliteit gesteld worden krachtens artikel 23, § 2 van dezelfde wet. 

8  Met ingang van 1 januari 2012 
9  Met ingang van 1 januari 2003. 
10  Art. 3, § 7, 10° werd toegevoegd met uitwerking op 1 januari 2001.  
11  Met ingang van 1 januari 2002. 
12  Ingevoegd bij de wet van 13 december 2012, art. 14 
13  Ingevoegd bij de wet van 13 december 2012, art. 15 
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Koninklijk besluit nr. 542 van 31 maart 1987  
(Staatsblad 16 april) 
 
houdende de organisatie, de werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van 
Gent en Luik. 
 

- UITTREKSEL - 
 
 ...... 
 
 HOOFDSTUK III. Bepalingen betreffende het personeel 
 
 ...... 
 
Art. 10 Het statutair personeel bedoeld in artikel 18 dat voor de datum van de inwerkingtre-

ding van dit besluit werd benoemd in een statutaire betrekking aan de rijksuniversi-
teit of aan de Staat blijft genieten van de regeling inzake rustpensioenen die van 
toepassing is op de ambtenaren van het Algemeen Rijksbestuur. 

 
 De krachtens dit artikel verleende rustpensioenen zijn ten laste van de Openbare 

Schatkist. 
 
 De personen bedoeld in het eerste lid blijven onderworpen aan de sociale-

zekerheidsregeling in dezelfde mate als het vastbenoemd Staatspersoneel. 
 
 ...... 
 
 HOOFDSTUK V. Overgangs- en slotbepalingen 
 
 ...... 
 
Art. 18 Het statutair personeel van de rijksuniversiteit dat exclusief ter beschikking gesteld is 

van zijn academisch ziekenhuis, wordt overgedragen naar het universitair ziekenhuis 
met behoud van hun statutaire toestand. De betrokken personeelsleden behouden 
hun administratieve en geldelijke anciënniteit. 

 
 Indien de graad die ze bekleden na de overdracht verschillend is aan degene die ze 

voorafgaandelijk bekleedden mogen ze hierdoor geen pecuniair verlies lijden. 
 
 ...... 
 
Art. 23 Dit besluit treedt in werking op 1 april 1987.  
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tot aanwijzing van het overheidsbestuur belast met het bijhouden van de permanente pensioen-
inventaris van de door de gewezen personeelsleden van de openbare sector en hun rechtheb-
benden genoten voordelen en tot vaststelling van de inlichtingen die te dien einde aan dat be-
stuur moeten worden medegedeeld. 
 
Gewijzigd bij

 

 : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart). 

Art. 1 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Het overheidsbestuur aan hetwelk de inlichtingen betreffende de bij artikel 57 van de 

wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenrege-
lingen bedoelde prestaties moeten medegedeeld worden is de Pensioendienst voor 
de overheidssector. 

 
 Aan dat bestuur moeten evenwel alleen die inlichtingen worden verstrekt welke be-

trekking hebben op de pensioenen, de pensioenaandelen, de aanvullende pensioe-
nen of als zodanig geldende voordelen die : 

 
 1° ofwel bepaald zijn in artikel 38 van de wet van 5 augustus 1978 houdende 

economische en budgettaire hervormingen; 
 
 2° ofwel ten laste komen van de Gemeenschappen, de Gewesten of de instellin-

gen van openbaar nut opgericht door de Gemeenschappen of de Gewesten; 
 
 3° ofwel ten laste komen van de Dienst van de Overzeese Sociale Zekerheid, 

opgericht bij de wet van 17 juli 1963. 
 
Art. 2 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De bij artikel 1 bedoelde inlichtingen omvatten voor elke prestatie : 
 
 1° het identificatienummer van de instelling die er de dienst van verzekert, vast-

gesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 24 februari 1986 tot vaststel-
ling van het identificatienummer van de publiek- en privaatrechtelijke instellin-
gen en de feitelijke verenigingen die de dienst verzekeren van pensioenen en 
andere als zodanig geldende voordelen; 

 
 2° de naam en de eerste twee voornamen van de rechthebbenden of, indien het 

gaat om een prestatie die vastgesteld wordt op basis van het gezinsbedrag en 
die het voorwerp uitmaakt van één enkele betaling, de naam en de eerste twee 
voornamen van elk van de echtgenoten. 

 
  Bovendien, indien het gaat om een overlevingsprestatie toegekend aan een 

langstlevende echtgenoot, een uit de echt gescheiden echtgenoot, een wees of 
om het even welke andere rechthebbende, de naam en de eerste twee voor-
namen van de persoon wiens overlijden het recht op de prestatie heeft doen 
ontstaan. 

 
  Als de betrokkene niet meer dan één voornaam heeft, kan worden volstaan 

met de mededeling van die ene voornaam; 
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 3° het identificatienummer van de rechthebbende toegekend overeenkomstig de 
bepalingen van de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 28 juni 1985 
tot vaststelling van de wijze van identificatie van de rechthebbenden op pensi-
oen. 

 
  Indien het gaat om een prestatie die vastgesteld wordt op basis van het ge-

zinsbedrag en die het voorwerp uitmaakt van één enkele betaling, is het te ge-
bruiken identificatienummer dat van de echtgenoot wiens prestatie vastgesteld 
is op het gezinsbedrag; 

 
 4° het intern nummer dat eventueel gebruikt wordt voor de identificatie van de 

prestatie door de instelling die er de dienst van verzekert; 
 
 5° de aard van de prestatie overeenkomstig het in artikel 57 van de voormelde 

wet van 15 mei 1984 gemaakte onderscheid, het provisioneel of definitief ka-
rakter van de prestatie evenals haar periodiciteit; te dien einde zal gebruik ge-
maakt worden van de codificatie opgesteld door de Pensioendienst voor de 
overheidssector; 

 
 6° a) indien het gaat om een periodieke prestatie : het brutobedrag van de 

prestatie die het voorwerp van de betaling uitmaakt. 
 
   Indien de prestatie beperkt wordt omwille van de uitoefening van een be-

roepsactiviteit of indien de betaling ervan om welke reden dan ook ge-
schorst wordt, moet het percentage van de toegepaste vermindering of 
het motief van de schorsing aangeduid worden overeenkomstig de codifi-
catie opgesteld door de Pensioendienst voor de overheidssector; 

 
  b) indien het gaat om een prestatie in de vorm van een kapitaal voortvloei-

end uit de gedeeltelijke omzetting van een periodieke prestatie : het bru-
tobedrag van het kapitaal en het gedeelte van de totale prestatie dat werd 
omgezet; 

 
  c) indien het gaat om een eenmalige prestatie in de vorm van een kapitaal 

of om een occasionele storting die verband houdt met de een of de ande-
re hierboven bedoelde prestatie : het brutobedrag voor de betaalde som; 

 
   Onder brutobedrag moet verstaan worden het bedrag van de prestatie die 

verschuldigd is na toepassing van de cumulatie- en beperkingsregels 
maar vóór de aftrek van de sociale afhoudingen en van andere inhoudin-
gen die om welke reden ook uitgevoerd worden alsook van de door de 
fiscale wetgeving voorziene voorheffingen; 

 
 7° a) indien het gaat om een in 6°, a bedoelde periodieke prestatie : de met 

toepassing van artikel 3, § 1, in aanmerking genomen vervaldag; 
 
  b) indien het gaat om een in 6°, b bedoelde prestatie : de datum waarop de 

omzetting uitwerking heeft; 
 
  c) indien het gaat om een in 6°, c bedoelde prestatie : de datum van de be-

taling van de prestatie. 
 
Art. 3 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
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 § 1. De instellingen die de dienst verzekeren van de prestaties bedoeld in artikel 1, 
tweede lid, moeten alle in artikel 2 voorziene inlichtingen bijhouden : 

 
 - vanaf de laatste vervaldag voorafgaand aan 1 januari 1988 indien het gaat om 

op die datum lopende periodieke prestaties; 
 
 - vanaf de eerste vervaldag indien het gaat om periodieke prestaties die ingaan 

op 1 januari 1988 of later; 
 
 - vanaf 1 december 1987 indien het gaat om een prestatie in de vorm van een 

kapitaal of om een occasionele storting, bedoeld in artikel 2, 6°, b of c. 
 
 Indien het geheel van de in artikel 2 voorziene inlichtingen betreffende een periodie-

ke prestatie ongewijzigd blijft gedurende een periode die verschillende opeenvol-
gende vervaldagen omvat, moeten enkel de inlichtingen met betrekking tot de eerste 
van deze vervaldagen bijgehouden worden. Hetzelfde principe wordt toegepast op 
de inlichtingen die krachtens § 2, 2e lid, van dit artikel ambtshalve moeten meege-
deeld worden. 

 
 Voor de periodieke prestaties waarvan een gedeelte omgezet werd in kapitaal en 

betaald voor 1 december 1988, moet het breukdeel van de totale prestatie dat het 
voorwerp uitmaakte van deze omzetting, vermeld worden. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De aldus geregistreerde inlichtingen zullen aan de Pensioendienst voor de over-

heidssector moeten meegedeeld worden op de datum die hun zal bekendgemaakt 
worden door deze Pensioendienst en, bij gebrek aan zulke bekendmaking, in de 
loop van de maand juni 1988. 

 
 Na deze eerste mededeling moeten de in artikel 2 voorziene inlichtingen ambtshalve 

meegedeeld worden in de loop van de maand die volgt op de betaling van elke pres-
tatie. 

 
 § 3. In geval van betaling van achterstallen betreffende een nieuwe periodieke pres-

tatie die ingaat met terugwerkende kracht, zijn de mede te delen inlichtingen die wel-
ke verstrekt zouden geweest zijn indien de prestatie betaald was vanaf de datum 
van haar eerste vervaldag. 

 
 In geval van verhoging of vermindering van een lopende prestatie met terugwerken-

de kracht, zijn de mede te delen inlichtingen die welke verstrekt zouden geweest zijn 
indien de verhoging of de vermindering doorgevoerd was vanaf de eerste van de 
vervaldagen waarop het bedrag van de betaalde achterstallen of van de schuld die 
moet teruggevorderd worden, betrekking heeft. 

 
 



 

© PDOS – mei 2006  

Koninklijk besluit van 28 januari 1988  
(Staatsblad 4 februari) 
 
tot uitvoering van artikel 6 van de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het per-
soneel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. 
 
Art. 1 Geacht worden wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid te zijn gepensioneerd 

de personeelsleden die in vast verband benoemd waren in een instelling onderwor-
pen aan de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van 
zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden, die in 
dienst getreden zijn voor 24 augustus 1968 en op de leeftijd van 65 jaar gepensio-
neerd zijn voordat de voormelde wet werd toegepast op de instelling die hen te werk 
stelde, zonder dat zij het aantal dienstjaren telden vereist om in aanmerking te ko-
men voor de bij die wet ingestelde pensioenregeling en zonder dat zij een genees-
kundig onderzoek bij de bevoegde gezondheidsdienst hadden ondergaan. 

 
 De in het eerste lid bedoelde personeelsleden die ten minste één geneeskundig on-

derzoek hebben ondergaan en steeds lichamelijk geschikt zijn bevonden, worden 
gelijkgesteld met de rijksambtenaren die wegens het bereiken van de leeftijdsgrens 
in disponibiliteit worden gesteld met een wachtgeld gelijk aan het bedrag van het 
pensioen. 

 
Art. 2 De personeelsleden van een aan de voormelde wet van 28 april 1958 onderworpen 

instelling, die voor de toepassing van die wet op de instelling, wegens ziekte of ge-
brekkigheid afwezig zijn geweest zonder een wedde te hebben ontvangen, worden 
wat die periodes betreft gelijkgesteld met de rijksambtenaren die wegens ziekte of 
gebrekkigheid in disponibiliteit worden gesteld met een wachtgeld. 

 
Art. 3 De personeelsleden die door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ver-

bonden waren aan een instelling onderworpen aan de voormelde wet van 28 april 
1958, en die voor de toepassing van die wet op de instelling gepensioneerd werden 
of overleden zijn, worden gelijkgesteld met de in vast verband benoemde rijksamb-
tenaren. 

 
Art. 4 Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende 

welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.  
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Koninklijk besluit van 6 april 1990  
(Staatsblad 5 mei) 
 
betreffende de tenlasteneming van het vervroegd pensioen van sommige personeelsleden van 
de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 24 maart 1994 (Staatsbl. 19 april) en de wet van 12 januari 2006 
(Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart). 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De brutobedragen die inzake pensioen verschuldigd zijn aan een met toepassing 

van artikel 278 van de programmawet van 22 december 1989 oprustgesteld perso-
neelslid en die betrekking hebben op de periode die eindigt op de laatste dag van de 
maand tijdens welke dit personeelslid de leeftijd van 60 jaar bereikt, moeten, over-
eenkomstig de in het tweede lid bepaalde modaliteiten, aan de Staat terugbetaald 
worden door de gemeente of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
waardoor de pensioenlast gedragen wordt. 

 
 Het totaal van de gedurende een trimester van een kalenderjaar betaalde bedragen 

wordt door de Pensioendienst voor de overheidssector medegedeeld voor het einde 
van de eerste maand van het volgende trimester. Deze bedragen moeten gestort 
worden op rekening nr. 679-0000743-64 "Pensioendienst voor de overheidssector - 
Gemeentelijke pensioenen". Zij moeten op deze rekening toekomen uiterlijk de laat-
ste werkdag van de tweede maand van hetzelfde trimester. 

 
Art. 2 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Het gedeelte van het rust- of overlevingspensioen dat, met toepassing van artikel 

281, § 1 van de voormelde wet, ten laste blijft van de gemeente of het openbaar cen-
trum voor maatschappelijk welzijn, is gelijk aan een percentage van het totaal van de 
gedurende een kalenderjaar betaalde brutobedragen van het pensioen. Dit percen-
tage, dat vastgesteld wordt tot en met de vierde decimaal, beantwoordt aan de ver-
houding die bekomen wordt door als noemer te nemen het nominaal bedrag van het 
rust- of overlevingspensioen en als teller het verschil tussen het voormelde bedrag 
en het bedrag van dit pensioen berekend overeenkomstig dezelfde grondslagen 
maar zonder rekening te houden met de in de artikelen 279, § 2, 2° en 280 van deze 
wet voorziene bonificatie. Enkel een wijziging van de duur van de voor de bereke-
ning van het pensioen aanneembare diensten brengt een herziening van dit percen-
tage met zich mede. 

 
 Het gedeelte dat voor een kalenderjaar moet terugbetaald worden, wordt door de 

Pensioendienst voor de overheidssector aan de gemeente of het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn in kwestie medegedeeld. Dit gedeelte moet gestort 
worden op rekening nr. 679-00000743-64 "Pensioendienst voor de overheidssector - 
Gemeentelijke pensioenen". Het moet op deze rekening toekomen uiterlijk de laatste 
werkdag van de tweede maand volgend op die van deze mededeling. 

 
Art. 3 Gewijzigd bij het K.B. van 24 maart 1994, art. 5 en de wet van 12 januari 2006, art. 

67. 
 
 Indien een gemeente of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de in 

de artikelen 1 en 2 voorziene terugbetalingen niet binnen de vastgestelde termijnen 
uitvoert, zijn zij van rechtswege aan de Staat nalatigheidsinteresten op de niet ge-
storte sommen verschuldigd. Deze interesten, waarvan het percentage op elk ogen-
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blik gelijk is aan de wettelijke rentevoet (1), verhoogd met 2 pct., beginnen te lopen 
vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de storting had 
moeten worden verricht. 

 
 De door de Pensioendienst voor de overheidssector gedane mededeling die bedoeld 

wordt in de artikelen 1, tweede lid en 2, tweede lid, geldt als ingebrekestelling. 
 
 De bepalingen van het eerste en het tweede lid van dit artikel worden in elke mede-

deling opgenomen. 
 
Art. 4 De opbrengst van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde en in de loop van een kalender-

jaar uitgevoerde terugbetalingen wordt afgetrokken van het bedrag van de uitgaven 
die, overeenkomstig artikel 161, vijfde lid van de nieuwe gemeentewet, jaarlijks on-
der de gemeenten verdeeld worden. Hetzelfde geldt voor de opbrengst van de in ar-
tikel 3 bedoelde interesten. 

 
Art. 5 Onze Minister van Pensioenen en Onze Staatssecretaris voor Pensioenen zijn, ieder 

wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
Art. 6 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1990. 
 
 
 
                                                 
1  De woorden "de discontovoet van de Nationale Bank van België" werden vervangen door de woorden 

"de wettelijke rentevoet", met uitwerking op 1 januari 1991. 
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koninklijk besluit van 20 juni 1990  
(Staatsblad 29 juni) 
 
tot koppeling van de pensioenen van de openbare sector aan het indexcijfer 138,01 van de 
consumptieprijzen van het Rijk. 
 
 VERSLAG AAN DE KONING 
 
 Sire, 
 
 De pensioenen en wedden zijn sinds 1 april 1972 aan het indexcijfer 114,20 

van de consumptieprijzen van het Rijk gekoppeld. Hieruit volgt dat de aan dit 
indexcijfer gekoppelde bedragen niet meer met de werkelijkheid overeenstem-
men. 

 
 Vanaf 1 januari 1990 zullen de weddeschalen van de personeelsleden van de 

overheidsdiensten gekoppeld worden aan het indexcijfer 138,01 van de con-
sumptieprijzen van het Rijk, d.w.z. het indexcijfer dat sinds 1 juli 1989 als 
grondslag dient voor de vereffening van de wedden. Bijgevolg zullen deze 
nieuwe weddeschalen alle verhogingen van dit indexcijfer bevatten die zich 
sinds het indexcijfer 114,20 hebben voorgedaan. 

 
 Op weddegebied heeft deze incorporatie op zichzelf geen enkele invloed. Het-

zelfde kan echter niet gesteld worden inzake pensioenen, omwille van het feit 
dat de indexblokkering niet gedurende dezelfde periode werd toegepast en zij 
geen identieke gevolgen teweegbracht in beide domeinen. 

 
 Artikel 9 van de wet van 2 januari 1990 houdende tijdelijke toekenning van een 

pensioencomplement aan sommige gepensioneerden van de openbare sector 
geeft aan de Koning voor de op 31 december 1989 lopende pensioenen de be-
voegdheid om de berekeningswijze van het voor de perekwatie van de pensi-
oenen gebruikte percentage te wijzigen, ten einde de gevolgen van de index-
opname in de wedden voor deze pensioenen te neutraliseren. 

 
 De artikelen 10 en 12 van dezelfde wet verlenen de Koning de bevoegdheid 

om de verschillende in de wetgeving betreffende de pensioenen van de perso-
neelsleden van de overheidsdiensten voorziene wedde- en pensioenbedragen 
aan hetzelfde indexcijfer 138,01 te koppelen. 

 
 Ontleding der artikelen 
 
Art. 1 Dit artikel stelt, voor de op 31 december 1989 lopende pensioenen, de bereke-

ningsmodaliteiten vast van het nieuwe percentage dat zal gebruikt worden voor 
de na deze datum door te voeren perekwaties. 

 
 Door dit artikel worden de gevolgen van de indexincorporatie geneutraliseerd 

zodat het nagestreefde doel wordt verwezenlijkt. Ook wordt verhinderd dat een 
weddeverhoging tweemaal, geheel of gedeeltelijk, in aanmerking wordt geno-
men voor een pensioen. 

 
 Er dient onderstreept te worden dat het, voor de vaststelling van het nieuwe 

percentage dat de verhouding weergeeft tussen het nominaal pensioenbedrag 
en de maximumwedde verbonden aan de laatste graad van het gewezen per-
soneelslid, respectievelijk de indexeringsmodaliteiten zijn van een pensioen en 
van een wedde die in aanmerking worden genomen. 



 

© PDOS – maart 2010 - 2 - 
koninklijk besluit van 20 juni 1990 

 
 Voor een enig pensioen zal de overgang van het indexcijfer 114,20 van de 

consumptieprijzen naar het indexcijfer 138,01 gerealiseerd worden door middel 
van één van de volgende formules : 

 
 - indien het nominaal jaarbedrag (N.J.) lager ligt dan 145.762 frank : 
  (N.J.) x 2,8563 
 
 - indien (N.J.) gelegen is tussen 145.762 frank en 148.675 frank : 
  369.684 x 1,1262 
 
 - indien (N.J.) gelegen is tussen 148.676 frank en 166.029 frank : 
  [((N.J.) x 2,2522) + 34.836] x 1,1262 
 
 - indien (N.J.) hoger ligt dan 166.029 frank : 
  [((N.J.) x 2,2522) + 51.348] x 1,0824 
 
 In geval van cumulatie van pensioenen zullen de door de indexkoppeling ver-

schuldigde verhogingen, die beperkt werden in toepassing van artikel 3, derde 
lid van het koninklijk besluit nr. 219 van 24 november 1983 tot tijdelijke mati-
ging van de gevolgen van de regeling inzake de koppeling van bepaalde pen-
sioenen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk, voorbehou-
den worden voor het hoogste pensioen. 

 
 Vermits voor alle wedden die beantwoorden aan een volledige opdracht het 

weddeschaalmaximum in principe hoger ligt dan het in het koninklijk besluit nr. 
31 van 30 maart 1982 houdende tijdelijke wijzigingen in de regeling inzake de 
koppeling van bepaalde pensioenen aan het indexcijfer van de consumptieprij-
zen van het Rijk, voorziene plafond, zal voor de indexering van de wedden uit-
sluitend de volgende formule moeten gebruikt worden : [(wedde x 2,2522) + 
34.836] x 1,1262. 

 
 De perekwatie der pensioenen op 1 januari 1990 op grond van deze nieuwe 

coëfficiënt en van de nieuwe aan het indexcijfer 138,01 verbonden wedden, zal 
voor gevolg hebben dat al de voor een perekwatie in aanmerking komende 
pensioenen automatisch aan dit nieuwe indexcijfer zullen gekoppeld worden. 

 
Art. 2 De pensioenen die niet het voorwerp van een perekwatie uitmaken, worden 

door dit artikel aan de spilindex 138,01 gekoppeld. 
 
 Deze koppeling zal verwezenlijkt worden door het maandbedrag van het pen-

sioen met twaalf te vermenigvuldigen. 
 
Art. 3 Dit artikel heeft betrekking op de rust- en overlevingspensioenen toegekend 

aan de gewezen leden van het beroepspersoneel van de kaders in Afrika en 
aan hun rechthebbenden. 

 
 Het regelt enerzijds de toestand van de personeelsleden die op 31 december 

1989 reeds begunstigde zijn van een pensioen en anderzijds de toestand van 
de personeelsleden die na deze datum zullen gepensioneerd worden. 

 
 Voor de eerste categorie bepaalt het de wijze waarop de wedde die als grond-

slag dient voor de perekwatie van het pensioen, aan het indexcijfer 138,01 ge-
koppeld wordt, terwijl het voor de tweede categorie de modaliteiten van de 
koppeling van deze nieuwe pensioenen aan het nieuwe indexcijfer vaststelt. 
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Art. 4 Meerdere wettelijke bepalingen voorzien dat het nominaal pensioenbedrag 

vermeerderd wordt met bepaalde supplementen of verhogingen of dat het het 
voorwerp uitmaakt van bepaalde verminderingen. 

 
 Dit artikel bepaalt de modaliteiten volgens welke de index zal opgenomen wor-

den in deze supplementen, verhogingen of verminderingen. 
 
 Zo zullen bijvoorbeeld voor de berekening van het nieuwe bedrag van het sup-

plement dat voorzien wordt door artikel 4, § 2, tweede lid van de wet van 15 
mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, 
twee bedragen dienen berekend te worden, enerzijds het overeenkomstig deze 
bepaling vastgestelde pensioenbedrag en anderzijds het pensioenbedrag be-
rekend overeenkomstig artikel 4, § 2, eerste lid van dezelfde wet, d.w.z. alsof 
dit supplement niet bestond. Deze twee pensioenen zullen elk afzonderlijk be-
rekend worden volgens de indexeringsmodaliteiten van een pensioen van een-
zelfde bedrag.  Het verschil tussen deze twee pensioenen vormt het nieuwe 
bedrag van het supplement. Voor deze bewerking wordt geen rekening gehou-
den met andere overlevingspensioenen die van dit supplement moeten afge-
trokken worden; deze pensioenen worden herberekend volgens hun eigen in-
dexeringsmodaliteiten. 

 
 Het nieuwe bedrag van de verhogingen wegens kinderen, die toegekend wer-

den overeenkomstig de vóór de voormelde wet van 15 mei 1984 geldende be-
palingen, zal gelijk zijn aan het verschil tussen het geïndexeerde pensioenbe-
drag vermeerderd met deze verhogingen en hetzelfde pensioenbedrag zonder 
deze verhogingen. Aldus zal de weduwe die begunstigde is van deze verho-
gingen, vanaf het ogenblik dat deze verhogingen niet meer verschuldigd zijn, 
op precies dezelfde wijze behandeld worden als een weduwe die nooit recht op 
deze verhogingen zou hebben gehad. 

 
 Tenslotte wordt voor de overlevingspensioenen die ten gevolge van de cumula-

tie met een rustpensioen verminderd worden, het nieuwe bedrag van de ver-
mindering, berekend door het verschil te maken tussen het geïndexeerde pen-
sioenbedrag zonder rekening te houden met deze vermindering en dit pensi-
oenbedrag met inaanmerkingneming van deze vermindering. In voorkomend 
geval zal de in artikel 11 van voormelde wet van 2 januari 1990 voorziene 
waarborg toegepast dienen te worden voor dergelijke cumulaties. 

 
Art. 5 Dit artikel strekt ertoe de aan bepaalde personeelsleden van de rijkswacht toe-

gekende verhogingen wegens activiteitsjaren in dit korps te koppelen aan het 
indexcijfer 138,01 van de consumptieprijzen. 

 
 Voor deze koppeling werd er ondermeer rekening gehouden met het feit dat 

bijna het geheel van de effectief door deze verhoging geviseerde pensioenen 
het indexeringsplafond overschrijdt dat door het voormelde koninklijk besluit nr. 
219 van 24 november 1983 voorzien wordt. 

 
Art. 6 Deze artikelen stellen verschillende door de wetgeving voor 
tot 8 ziene pensioenbedragen alsook het bedrag van het vakantie 
en 10 tot 12 geld vast aan het indexcijfer 138,01 van de consumptieprijzen en koppelen ze 

daaraan. 
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 Daartoe werden de pensioenbedragen vastgesteld rekening houdend met de 
indexeringsmodaliteiten van een pensioen van eenzelfde bedrag, terwijl het 
bedrag van het vakantiegeld met de coëfficiënt 2,8563 vermenigvuldigd werd. 

 
 Verder worden door artikel 12, 2°, de grensbedragen van de gemiddelde be-

zoldigingen die in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van de in 
geval van lichamelijke ongeschiktheid toegekende gewaarborgde minimum-
pensioenbedragen, bepaald aan het indexcijfer 138,01 en daaraan gekoppeld. 
Overeenkomstig artikel 12 van voormelde wet van 2 januari 1990 worden deze 
grensbedragen op een verschillende wijze vermeerderd naargelang de catego-
rie van begunstigden en dit ten einde de grensbedragen van de verschillende 
minima, zoals zij nu van kracht zijn, terug te vinden aan het indexcijfer 138,01. 

 
 Zo wordt bijvoorbeeld het huidige grensbedrag van 120.000 frank/jaar aan het 

indexcijfer 114,20 vervangen door 342.756 frank/jaar aan het indexcijfer 
138,01. Dit bedrag van 120.000 frank wordt toegekend aan de volgende cate-
gorieën van begunstigden van een minimum : 

 
 - de alleenstaande gepensioneerde, begunstigde van een rustpensioen 

wegens leeftijd of anciënniteit (120.000 frank); 
 
 - de gepensioneerde zonder gezinslast, begunstigde van een rustpensioen 

wegens lichamelijke ongeschiktheid, erkend als invalide voor minstens 66 
pct., evenals de gepensioneerde met gezinslast niet voor minstens als 66 
pct. invalide erkend (50 pct. x 240.000 frank = 120.000 frank); 

 
 - de alleenstaande gepensioneerde, begunstigde van een rustpensioen 

wegens lichamelijke ongeschiktheid, niet erkend als invalide voor min-
stens 66 pct. (40 pct. x 300.000 frank = 120.000 frank). 

 
 Om hetzelfde geïndexeerde bedrag van 342.756 frank terug te vinden, werden 

de grensbedragen van de gemiddelde bezoldigingen vastgesteld op 685.512 
frank voor de begunstigden van de tweede categorie (685.512 frank x 50 pct. = 
342.756 frank) en op 856.890 frank voor de begunstigden van de derde cate-
gorie (856.890 frank x 40 pct. = 342.756 frank). 

 
Art. 9 Door artikel 9 worden de jaarlijkse bezoldigingen die als grondslag dienen voor 

de berekening van de pensioenen van de vrijwillige redders vastgesteld aan 
het indexcijfer 138,01  van de consumptieprijzen en daaraan gekoppeld. 

 
Art. 13 Deze artikelen behoeven geen bijzondere commentaar. 
en 14 
 

TEKST 
--------- 

 
- UITTREKSEL - 

 
Art. 1 Het nieuwe percentage dat vastgesteld dient te worden in uitvoering van artikel 

9 van de wet van 2 januari 1990 houdende tijdelijke toekenning van een pensi-
oencomplement aan sommige gepensioneerden van de openbare sector, 
wordt bekomen door het geïndexeerd jaarbedrag van het pensioen te delen 
door het geïndexeerd jaarbedrag van de maximumwedde die verbonden is aan 
de laatste graad van het gewezen personeelslid en uitgedrukt wordt in de wed-
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deschalen van kracht op 31 december 1989. Hierbij wordt uitgegaan van deze 
bedragen zoals ze geïndexeerd zijn op dezelfde datum. 

 
 Voor de vaststelling van het geïndexeerd jaarbedrag van het pensioen wordt 

enkel het nominaal bedrag, zonder rekening  te houden met om het even welke 
supplement, verhoging of vermindering, in aanmerking genomen. Dit bedrag 
wordt geïndexeerd volgens de modaliteiten die voorzien zijn voor een pensioen 
van eenzelfde bedrag zonder dat, in geval van cumulatie van meerdere pensi-
oenen, de volgorde die op 31 december 1989 voortvloeit uit de toepassing van 
artikel 3, derde lid van het koninklijk besluit nr. 219 van 24 november 1983 tot 
tijdelijke matiging van de gevolgen van de regeling inzake de koppeling van 
bepaalde pensioenen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het 
Rijk, gewijzigd mag worden. 

 
 Voor de vaststelling van het geïndexeerd jaarbedrag van de maximumwedde 

worden enkel wedden die beantwoorden aan een volledige opdracht in aan-
merking genomen. Deze wedden worden gendexeerd volgens de modaliteiten 
die voorzien zijn voor een wedde van eenzelfde bedrag. 

 
 Voor de toepassing van dit artikel wordt geen rekening gehouden met het pen-

sioencomplement voorzien bij artikel 2 van de voormelde wet van 2 januari 
1990, noch met het weddecomplement voorzien bij artikel 8 van dezelfde wet, 
noch met het weddecomplement bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit 
van 3 december 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 
houdende bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries, het koninklijk 
besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldi-
ging aan sommige personeelsleden van de ministeries en het koninklijk besluit 
van 30 januari 1967 houdende toekenning van een haardtoelage of een stand-
plaatstoelage aan het personeel der ministeries of in een andere bepaling die 
ertoe strekt een voordeel van eenzelfde aard toe te kennen. 

 
 Indien de verhoging, toegekend in toepassing van het voormeld koninklijk be-

sluit van 3 december 1987 of van een andere bepaling die ertoe strekt een 
voordeel van eenzelfde aard toe te kennen, geheel of gedeeltelijk in aanmer-
king werd genomen voor de pensioenberekening, terwijl de maximumwedde 
verbonden aan de laatste graad van het gewezen personeelslid deze verho-
ging niet bevatte, wordt het in het eerste lid voorziene nieuwe percentage vast-
gesteld zonder rekening te houden met de voormelde verhoging. 

 
Art. 2 Het jaarbedrag aan het indexcijfer 138,01 van de consumptieprijzen van het 

Rijk van op 31 december 1989 lopende pensioenen of renten ten laste van de 
Openbare Schatkist die niet beoogd worden door de artikelen 12 of 19 van de 
wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de 
rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector, 
wordt bekomen door het maandbedrag van die pensioenen of renten zoals zij, 
rekening houdend met de bepalingen van het tweede lid van artikel 1, geïn-
dexeerd zijn op de voormelde datum, te vermenigvuldigen met twaalf. 

 
Art. 3 Voor de op 31 december 1989 lopende rust- en overlevingspensioenen van de 

gewezen leden van het beroepspersoneel van de kaders in Afrika en van hun 
rechthebbenden, wordt de bezoldiging die gebruikt werd bij de laatste toepas-
sing van artikel 3, § 1, derde lid of artikel 5 van de wet van 5 januari 1971 be-
treffende de pensioenen van de leden van het beroepspersoneel der kaders in 
Afrika, gekoppeld aan het indexcijfer 138,01 van de consumptieprijzen van het 
Rijk. Deze koppeling gebeurt door er de verhogingen die ten gevolge van de 
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index verschuldigd zijn voor een bezoldiging van eenzelfde bedrag, in op te 
nemen. 

 
 De in het eerste lid bedoelde pensioenen die vanaf 1 januari 1990 worden toe-

gekend, worden gekoppeld aan het indexcijfer 138,01 van de consumptieprij-
zen van het Rijk. Voor de vaststelling van het pensioenbedrag aan dit indexcij-
fer wordt rekening gehouden met de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 31 
van 30 maart 1982 houdende tijdelijke wijzigingen in de regeling inzake de 
koppeling van bepaalde pensioenen aan het indexcijfer van de consumptieprij-
zen van het Rijk en van het voormelde koninklijk besluit nr. 219 van 24 novem-
ber 1983. 

 
Art. 4. De eventuele supplementen, verhogingen of verminderingen die op 31 decem-

ber 1989 toegepast worden op het pensioenbedrag worden op diezelfde datum 
gekoppeld aan het indexcijfer 138,01 van de consumptieprijzen van het Rijk. 
Te dien einde wordt het nieuwe bedrag van het supplement, de verhoging of de 
vermindering bekomen door het verschil te maken tussen het geïndexeerd 
jaarbedrag van het pensioen zonder rekening te houden met deze elementen 
en het geïndexeerd jaarbedrag van ditzelfde pensioen met inaanmerkingne-
ming van elk van deze elementen. Indien de toe te passen vermindering even-
wel overeenstemt met het bedrag van een ander pensioen of rente, wordt deze 
vermindering berekend volgens de indexeringswijze van dit pensioen of deze 
rente. 

 
 ...... 
 
Art. 14 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1990. 
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Koninklijk besluit van 5 augustus 1991  
(Staatsblad 11 september) 
 
tot instelling bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke over-
heidsdiensten van een technisch comité inzake de pensioenregeling van het gemeenteperso-
neel. 
 
Art. 1 Bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke over-

heidsdiensten, hierna "de Rijksdienst" genoemd, wordt een technisch comité inge-
steld, dat, om het beheerscomité bij zijn taak behulpzaam te zijn, belast is met : 

 
 1° de elementen van het loon te onderzoeken, de diensten die aanleiding gege-

ven hebben tot de aansluiting bij het gemeenschappelijk stelsel van de plaatse-
lijke besturen evenals de overeenstemming tussen de elementen van het voor 
de berekening van het pensioen in acht te nemen loon en de aan het stelsel 
gestorte bijdragen; 

 
 2° het uitoefenen van toezicht op het omslaan van de jaarlijkse pensioenuitgave; 
 
 3° het verstrekken van advies over alle kwesties in verband met de pensioenrege-

ling van het personeel van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, 
aangesloten bij de Rijksdienst; 

 
 4° het doen van voorstellen in verband met de pensioenregeling van het voor-

noemde personeel. 
 
 Die adviezen of voorstellen worden ambtshalve of op verzoek van het beheerscomi-

té van de Rijksdienst verstrekt; ze worden aan dat comité bezorgd. 
 
 ...... 
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Koninklijk besluit van 18 oktober 1991  
(Staatsblad 1 november) 
 
tot verhoging met een forfaitair bedrag van het in 1991 aan de gepensioneerden van de open-
bare diensten toegekende vakantiegeld. 
 
Art. 1 Het vakantiegeld wordt verhoogd met een enig en forfaitair bedrag van 2.000 frank 

voor de gepensioneerden die in 1991 een vakantiegeld genoten op basis van het 
koninklijk besluit van 23 augustus 1966 betreffende de uitvoering van de wet van 
4 juli 1966 houdende toekenning van een vakantiegeld aan de gepensioneerden van 
de openbare diensten, voor zover zij geen in uitvoering van artikel 68 van de wet van 
5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen toegekende 
aanvullende toeslag bij het vakantiegeld genoten hebben. Dit forfaitaire bedrag is 
slechts verschuldigd aan de op 1 november 1991 nog in leven zijnde gerechtigden. 

 
 Indien het verschil tussen het bruto maandbedrag van het pensioen voor de maand 

mei 1991 en het bedrag van het in het eerste lid bedoelde vakantiegeld minder be-
draagt dan 2.000 frank, wordt het forfaitair bedrag beperkt tot het bedrag van dit ver-
schil. 

 
Art. 2 De in toepassing van artikel 1 toegekende verhoging van het vakantiegeld is ten 

laste van de macht of de instelling die de last van het vakantiegeld gedragen heeft. 
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Koninklijk besluit van 1 april 1992  
(Staatsblad 23 april) 
 
houdende toekenning van een vakantiegeld en van een aanvullende toeslag bij het vakantie-
geld aan de gepensioneerden van de openbare diensten. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 26 juni 1992 (Staatsbl. 30 juni) en de K.B.'s van 24 maart 1994 
(Staatsbl. 19 april), 26 mei 1999 (Staatsbl. 21 augustus - 2de uitgave), 6 juni 2000 (Staatsbl. 
1 juli), 20 juli 2000 (Staatsbl. 30 augustus - eerste uitgave), 14 maart 2005 (Staatsbl. 25 maart - 
tweede uitgave ) en 27 september 2009 (Staatsbl. 22 oktober – tweede uitgave). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Het vakantiegeld 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de K.B.'s van 20 juli 2000, art. 3 (1), 14 maart 2005, art. 1 en 

27 september 2009 art. 1. 
 
 Een vakantiegeld wordt toegekend aan de personen bedoeld in artikel 1 van de wet 

van 4 juli 1966 tot toekenning van een jaarlijks vakantiegeld aan de gepensioneer-
den van de openbare diensten, die op 1 mei van het jaar waarvoor het vakantiegeld 
verschuldigd is, de volgende voorwaarden vervullen : 

 
 1° voor de gerechtigden op een rustpensioen : 
  a) de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt; 
  b) voor de maand mei daadwerkelijk een pensioen genieten waarvan het 

maandbedrag lager is dan 1.350,00 EUR (2) en dat niet verminderd wordt 
wegens de uitoefening van een beroepsactiviteit; 

  c) voor de maand mei het in b) bedoelde pensioen niet cumuleren met één 
of meer rust- of overlevingspensioenen of met om het even welk als zo-
danig geldend voordeel toegekend krachtens een Belgische of buiten-
landse wetgeving of krachtens een pensioenregeling van een instelling 
van internationaal publiek recht, voor een totaal maandbedrag dat meer 
bedraagt dan 1.350,00 EUR (2); 

 
 2° voor de gerechtigden op een pensioen van langstlevende echtgenoot of van uit 

de echt gescheiden echtgenoot : 
  a) de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt tenzij men het bewijs levert van een 

blijvende ongeschiktheid van ten minste 66 pct. of tenzij men een kind ten 
laste heeft, in de zin van de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 
29 januari 1985 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van som-
mige bepalingen van boek I van de wet van 15 mei 1984 houdende maat-
regelen tot harmonisering in de pensioenregelingen; 

  b) niet hertrouwd zijn; 
  c) voor de maand mei daadwerkelijk een pensioen genieten waarvan het 

maandbedrag lager is dan 1.080,00 EUR (3) en dat niet verminderd wordt 
krachtens de bepalingen van de wet van 5 april 1994 houdende regeling 
van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten 
voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een ver-
vangingsinkomen; 

  d) voor de maand mei het in c) bedoelde pensioen niet cumuleren met één 
of meer rust- of overlevingspensioenen of met om het even welk als zo-
danig geldend voordeel toegekend krachtens een Belgische of buiten-
landse wetgeving of krachtens een pensioenregeling van een instelling 
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van internationaal publiek recht, voor een totaal maandbedrag dat meer 
bedraagt dan 1.080,00 EUR (3); 

 3° voor de gerechtigden op een wezenpensioen : 
  a) hele wees zijn of als zodanig beschouwd worden met toepassing van 

artikel 9, derde lid van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot 
harmonisering in de pensioenregelingen; 

  b) de onder 2°, c) en d) vermelde voorwaarden vervullen. 
 
Art. 2 Gewijzigd bij de K.B.'s van 26 mei 1999, art. 1 en 20 juli 2000, art. 3.  
 § 1. Gewijzigd bij de K.B.'s van 26 mei 1999, art. 1, 1° en 20 juli 2000, art. 3 (1). 
 
 Het bedrag van het vakantiegeld wordt vastgesteld op 155,58 EUR (4). 
 
 § 2. Gewijzigd bij de K.B.'s van 26 mei 1999, art. 1, 2° en 20 juli 2000, art. 3 (1).  
 
 Het in § 1 vastgestelde bedrag wordt op 207,44 EUR (5) gebracht voor gehuwde 

personen die  een rustpensioen genieten en wier echtgenoot de volgende voorwaar-
den vervult : 

 1° geen inkomen genieten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsacti-
viteit; 

 2° geen uitkering wegens primaire ongeschiktheid of invaliditeit, wegens werk-
loosheid of loopbaanonderbreking genieten, toegekend krachtens een Belgi-
sche wetgeving, of geen voordelen van dezelfde aard, toegekend krachtens 
een buitenlandse wetgeving of ten laste van een instelling van internationaal 
publiek recht; 

 3° geen rust- of overlevingspensioen of ouderdoms- of overlevingsrente dan wel 
enig als zodanig geldend voordeel genieten, toegekend krachtens een Belgi-
sche of buitenlandse wetgeving of krachtens een pensioenregeling van een 
instelling van internationaal publiek recht, of zulk een inkomen genieten ten 
belope van een totaal maandbedrag van minder dan 51,86 EUR (6). 

 
 HOOFDSTUK II. De aanvullende toeslag bij het vakantiegeld 
 
Art. 3 Gewijzigd bij de wet van 26 juni 1992, art. 144, 4° en opgeheven bij het K.B. van 

6 juni 2000, art. 1 (7).  
 
Art. 4 Gewijzigd bij de wet van 26 juni 1992, art. 144, 5° en de K.B.'s van 6 juni 2000, art. 2 

en 20 juli 2000, art. 3.  
 
 § 1. Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 3 (1).  
 
 Het bedrag van de aanvullende toeslag wordt vastgesteld op 235,21 EUR. 
 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 26 juni 1992, art. 144, 5° en de K.B.'s van 6 juni 2000, 

art.2 (7) en 20 juli 2000, art. 3 (1). 
 
 Het in § 1 vastgestelde bedrag wordt op 282,03 EUR gebracht voor de personen die 

het gewaarborgd minimumpensioenbedrag voor een gehuwde gepensioneerde ge-
nieten. 

 
 HOOFDSTUK III. Gemeenschappelijke bepalingen 
 
Art. 5 Het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld worden uitbetaald in 

de loop van de maand mei van het jaar waarvoor zij verschuldigd zijn. 
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Art. 6 Het totale bedrag van het vakantiegeld en van de aanvullende toeslag wordt beperkt 
tot het maandelijkse pensioenbedrag betaald in de loop van de maand mei van het 
jaar waarvoor dit of deze voordelen verschuldigd zijn. Deze beperking wordt bij voor-
rang toegepast op de aanvullende toeslag. 

 
 Voor de toepassing van deze bepaling worden de rust- en overlevingspensioenen 

die de betrokkene ten laste van één of meerdere van de in artikel 1 van de voormel-
de wet van 4 juli 1966 bedoelde pensioenregelingen geniet, samengeteld. 

 
Art. 7 Gewijzigd bij het K.B. van 24 maart 1994, art. 6. 
 
 De bedragen van het vakantiegeld en van de aanvullende toeslag zoals zij voort-

vloeien uit de toepassing van de artikelen 2, 4, en 6, worden  respectievelijk vermin-
derd met de bedragen van het vakantiegeld en van de aanvullende toeslag toege-
kend aan de betrokkene met toepassing van de bepalingen van de regeling voor 
werknemerspensioenen en, indien het gaat om een gehuwde pensioneerde, met het 
bedrag van de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld die zijn echtgenoot eventu-
eel geniet. 

 
Art. 8 Aan een gerechtigde op meerdere pensioenen bedoeld in artikel 1 van de voormelde 

wet van 4 juli 1966 mag slechts één enkel vakantiegeld toegekend worden. 
 
 Indien meerdere pensioenen aanleiding kunnen geven tot een recht op een vakan-

tiegeld, wordt dit vakantiegeld betaald uit hoofde van het hoogste rustpensioen. 
 
 Indien het vakantiegeld enkel vanwege het genot van meerdere overlevingspensioe-

nen verschuldigd is, wordt dit voordeel betaald uit hoofde van het hoogste overle-
vingspensioen. 

 
Art. 9 De last van het vakantiegeld en van de aanvullende toeslag wordt gedragen door de 

macht of de instelling die het pensioen betaalt dat er recht op geeft. 
 
 Die last wordt verdeeld overeenkomstig artikel 13 van de wet van 14 april 1965 tot 

vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen 
van de openbare sector, wanneer het bedrag van het pensioen dat recht geeft op 
vakantiegeld, is vastgesteld met toepassing van die wet. 

 
Art. 10 Het bedrag van het vakantiegeld, het bedrag van de aanvullende toeslag alsook de 

maximumbedragen bepaald in de artikelen 1 en 2, worden gekoppeld aan het index-
cijfer 138,01 van de consumptieprijzen en schommelen op dezelfde wijze als de rust- 
en overlevingspensioenen ten laste van de Openbare Schatkist. 

 
Art. 11 Indien het vakantiegeld of de aanvullende toeslag niet kon worden uitbetaald aan de 

rechthebbende wegens diens overlijden, wordt het voordeel in kwestie uitbetaald 
aan de langstlevende echtgenoot of aan de wezen voor wie dit overlijden rechten op 
een overlevingspensioen doet ontstaan. 

 
Art. 14 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1992. 
 
 
                                                 
1  Met ingang van 1 januari 2002. 
2  Het bedrag van 1.239,47 EUR werd vervangen door 1.300,00 EUR vanaf 1 januari 2004 en door 

1.350,00 EUR vanaf 1 januari 2009. 
3  Het bedrag van 991,58 EUR werd vervangen door 1.040,00 EUR vanaf 1 januari 2004 en door 

1.080,00 EUR vanaf 1 januari 2009. 
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4  Het bedrag van 5.953 frank werd vervangen door 6.276 frank vanaf 1 mei 1999 (= 155,58 EUR op 

1 januari 2002). 
5  Het bedrag van 7.924 frank werd vervangen door 8.368 frank vanaf 1 mei 1999 (= 207,44 EUR op 

1 januari 2002). 
6  Het bedrag van 1.971 frank werd vervangen door 2.092 frank vanaf 1 mei 1999 (= 51,86 EUR op 

1 januari 2002). 
7  Met uitwerking op 1 januari 2000. 
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Koninklijk besluit van 12 augustus 1993  
(Staatsblad 21 september) 
 
tot uitvoering van artikel 134, § 2, van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse 
bepalingen. 
 
Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder:  
 
 - het supplement : het in artikel 134, § 1, eerste lid, van de wet van 26 juni 1992 

houdende sociale en diverse bepalingen bedoelde supplement; 
 
 - de bevoegde medische instantie : de medische instantie die bevoegd is om 

uitspraak te doen over de lichamelijke ongeschiktheid die recht geeft op een 
rustpensioen. 

 
Art. 2.  Indien de bevoegde medische instantie erkent dat een personeelslid aangetast is 

door een blijvende lichamelijke ongeschiktheid die recht geeft op een rustpensioen, 
bepaalt zij eveneens of de in artikel 134, § 1, eerste lid van voormelde wet van 
26 juni 1992 bepaalde voorwaarden tot toekenning van het supplement al dan niet 
vervuld zijn. 

 
Art. 3. De persoon die in toepassing van artikel 83, § 3 van de wet van 5 augustus 1978 

houdende economische en budgettaire hervormingen oprustgesteld werd kan een 
aanvraag tot het bekomen van het supplement indienen. Deze aanvraag dient, op 
straffe van verval, bij de macht of de instelling die het stelsel van de rustpensioenen 
van deze persoon beheert, toe te komen uiterlijk de laatste dag van de twaalfde 
maand volgend op die van de ingangsdatum van het pensioen. 

 
 Deze macht of instelling nodigt de bevoegde medische instantie uit vast te stellen of 

de in artikel 134, § 1, eerste lid van voormelde wet van 26 juni 1992 bepaalde voor-
waarden tot toekenning van het supplement al dan niet vervuld zijn. 

 
Art. 4. Indien de bevoegde medische instantie beslist dat de in artikel 134, § 1, eerste lid 

van voormelde wet van 26 juni 1992 bepaalde voorwaarden vervuld zijn, bepaalt zij, 
overeenkomstig het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de cate-
gorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid 
met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming, het 
aantal punten dat, op het ogenblik van zijn opruststelling, aan het verlies van de 
graad van zelfredzaamheid waardoor betrokkene is aangetast, beantwoordt. 

 
Art. 5. Tegen de in toepassing van dit besluit genomen beslissingen kan hoger beroep wor-

den ingesteld  bij dezelfde instantie  en volgens dezelfde procedure als deze be-
paald voor de beslissingen inzake lichamelijke ongeschiktheid die aanleiding geven 
tot de opruststelling.  Dit beroep kan evenwel door de betrokkene ingediend worden 
binnen dertig dagen volgend op de betekening van de beslissing. 

 
 De beslissingen in beroep hebben uitwerking op de ingangsdatum van het pensioen. 
 
Art. 6. Voor de rustpensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid die ingegaan zijn tus-

sen 1 januari 1993 en de eerste dag van de maand volgend op deze tijdens welke dit 
besluit zal bekendgemaakt zijn in het Belgisch Staatsblad, neemt de bevoegde me-
dische instantie een aanvullende beslissing rekening houdend met de bepalingen 
van de artikelen 2 en 4. 
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Art. 7. Voor de personen die in toepassing van artikel 83, § 3 van voormelde wet van 5 au-
gustus 1978 oprustgesteld werden tussen 1 januari 1993 en de eerste dag van de 
maand volgend op deze tijdens welke dit besluit zal bekendgemaakt zijn in het Bel-
gisch Staatsblad, neemt de in artikel 3 bepaalde termijn een aanvang op de datum 
van deze bekendmaking. 

 
Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1993. 
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Koninklijk besluit van 8 december 1993  
(Staatsblad 28 december) 
 
tot regeling van de werking van de Bijzondere Commissie van de pensioenen van de plaatselij-
ke besturen. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart). 
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder : 
 
 a) "de wet" : de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het be-

noemde personeel van de plaatselijke besturen ; 
 
 b) "de commissie" : de Bijzondere Commissie van de pensioenen van de plaatse-

lijke besturen bedoeld in artikel 13 van de wet ; 
 
 c) "de Rijksdienst" : de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en 

plaatselijke overheidsdiensten ; 
 
 d) "het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overheden" : het stelsel 

waarbij de personeelsleden van de plaatselijke besturen zijn aangesloten, met 
toepassing van artikel 161, eerste en tweede lid, van de nieuwe gemeentewet ; 

 
 e) "het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen" : het stelsel waar-

bij de plaatselijke besturen het geheel of een gedeelte van hun vastbenoemde 
personeelsleden aansluiten bij de Rijksdienst met toepassing van artikel 4 van 
de wet ; 

 
 f) "de voorzorgsinstelling" : de instelling opgericht voor het voeren van het beheer 

over collectieve rust- en overlevingspensioenfondsen waarmee een plaatselijk 
bestuur een overeenkomst heeft gesloten voor het verstrekken van de pensi-
oenen van zijn vastbenoemde personeelsleden en van hun rechthebbenden. 

 
Art. 2 § 1.De voorzitter van de commissie wordt aangewezen door de Minister tot wiens 

bevoegdheid de pensioenen behoren. 
 
 § 2. De andere leden van de commissie worden door de Minister tot wiens bevoegd-

heid de pensioenen behoren, benoemd voor een mandaat van zes jaar. Dit mandaat 
is hernieuwbaar. 

 
 Het lid dat vóór het einde van zijn mandaat ophoudt deel uit te maken van de com-

missie, wordt binnen drie maand vervangen. Het nieuwe lid voltooit het mandaat van 
het lid dat hij vervangt. 

 
 De Minister tot wiens bevoegdheid de pensioenen behoren, benoemt voor ieder lid 

een vervanger volgens dezelfde regels als die bepaald in het eerste en het tweede 
lid. 

 
Art. 3 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 In geval van afwezigheid of van verhindering van de voorzitter worden de vergade-

ringen voorgezeten door het lid met de grootste anciënniteit dat beurtelings wordt 
gekozen onder de leden van de Pensioendienst voor de overheidssector en de 
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Rijksdienst. Als de anciënniteit gelijk is, wordt aan het oudste lid de voorkeur gege-
ven. 

 
Art. 4 De commissie kan enkel beraadslagen als ten minste de helft van de leden aanwe-

zig is. De voorzitter en de leden van de commissie zijn allen stemgerechtigd. Bij sta-
king van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

 
Art. 5 De commissie kan afgevaardigden van de werknemersorganisaties die in het Tech-

nisch Comité inzake de pensioenregeling van het gemeentepersoneel vertegen-
woordigd zijn of om het even welke andere specialisten vragen als waarnemer aan 
haar werkzaamheden deel te nemen, telkens als de vergaderagenda daartoe aan-
leiding geeft. 

 
Art. 6 De commissie kan werkgroepen oprichten om bepaalde specifieke problemen te 

bestuderen in verband met materies waarvoor zij bevoegd is. De deelnemers aan 
deze werkgroepen worden door de commissie aangeduid. 

 
Art. 7 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De commissie vergadert telkens als daartoe aanleiding bestaat en in principe een-

maal per maand. De vergaderingen vinden plaats in de lokalen van de Pensioen-
dienst voor de overheidssector of op een andere plaats die de commissie kiest. 

 
 De commissie kan ook worden bijeengeroepen op verzoek van de Minister tot wiens 

bevoegdheid de pensioenen behoren. 
 
Art. 8 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67 
 
 De commissie voert alle studies uit die de Minister tot wiens bevoegdheid de pensi-

oenen behoren nodig acht, meer in het bijzonder studies betreffende de evolutie van 
de pensioenlast van het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overhe-
den, van het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen, van de plaatse-
lijke besturen die een overeenkomst met een voorzorgsinstelling hebben afgesloten 
of van andere plaatselijke besturen. Zij kan ook beslissen studies uit te voeren die 
haar door een plaatselijk bestuur worden gevraagd. 

 
 De Rijksdienst, de Pensioendienst voor de overheidssector en de voorzorgsinstelling 

zijn verplicht aan de commissie alle gegevens mee te delen die zijn opgeslagen in 
hun gegevensbanken en die nodig zijn voor het uitvoeren van de in het eerste lid 
bedoelde studies. 

 
Art. 9 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67 
 
 De Pensioendienst voor de overheidssector en de plaatselijke besturen die met een 

voorzorgsinstelling een overeenkomst hebben afgesloten, zijn ertoe verplicht aan de 
commissie alle elementen van de rust- en overlevingspensioendossiers te verschaf-
fen die de commissie nodig acht om een advies te kunnen uitbrengen over de wet-
tigheid en het bedrag van de pensioenen waarvan de betaling gebeurt door het ge-
meenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overheden, door het stelsel van de 
nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen of door de voorzorgsinstelling. De voor-
zorgsinstelling is ertoe verplicht aan de commissie de voormelde elementen te ver-
schaffen die niet in het bezit zouden zijn van het plaatselijk bestuur. 

 
 De commissie kan om het even welk onderzoek opleggen dat zij nuttig acht voor een 

correcte en eenvormige toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen 
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die het pensioenstelsel van het vastbenoemde personeel van de plaatselijke bestu-
ren regelen. Naargelang van welke instelling het pensioen verstrekt, worden deze 
onderzoeken uitgevoerd hetzij door de Pensioendienst voor de overheidssector, het-
zij door de voorzorgsinstelling. 

 
Art. 10 Betreffende de elementen van het loon die in aanmerking moeten genomen worden 

voor de berekening van de pensioenbijdragen, ziet de Commissie erop toe dat de ter 
zake bepaalde regels op een correcte manier toegepast worden. 

 
Art. 11 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Om de uitvoering van de in artikel 8, eerste lid bedoelde studies mogelijk te maken 

kan de commissie zich laten bijstaan door personeelsleden van de Rijksdienst, de 
Pensioendienst voor de overheidssector of de voorzorgsinstelling. Om de bepalingen 
van artikel 9 uit te voeren, kan de commissie zich laten bijstaan door personeelsle-
den van de Pensioendienst voor de overheidssector. 

 
 Om de in artikel 10 bepaalde verificaties uit te voeren, kan de commissie zich laten 

bijstaan door personeelsleden van de Rijksdienst. 
 
Art. 12 Wat de zitpenningen en de verblijfs- en verplaatsingsvergoedingen betreft, zijn op de 

voorzitter, de commissieleden en hun vervangers de bepalingen toepasselijk die van 
kracht zijn op de leden van het Beheerscomité van de Rijksdienst. 

 
Art. 13 De administratiekosten van de commissie, met inbegrip van de bezoldiging van het 

personeel bedoeld in artikel 11 en van de kosten die voortvloeien uit de aan dit per-
soneel opgelegde opdrachten, worden ieder jaar verdeeld evenredig met de pensi-
oenmassa's die respectievelijk verstrekt worden door het gemeenschappelijk stelsel 
van de lokale overheden, het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen 
en de voorzorgsinstelling. 

 
 De kosten die voor het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overheden 

en voor het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen voortvloeien uit 
de toepassing van het eerste lid, worden ieder jaar toegevoegd aan de pensioen-
massa die verdeeld moet worden in het betrokken stelsel. 

 
 De kosten die met toepassing van het eerste lid gedragen worden door de voor-

zorgsinstellingen, worden verdeeld in evenredigheid met de pensioenmassa die door 
elk van hen verstrekt wordt. 

 
 De kosten die voor de voorzorgsinstellingen voortvloeien uit de toepassing van het 

eerste en het derde lid, worden gedragen door de betrokken plaatselijke besturen in 
evenredigheid met hun respectieve pensioenmassa. 

 
Art. 14 Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1994. 
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Koninklijk besluit van 8 december 1993.  
(Staatsblad 28 december) 
 
tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensi-
oenen van het benoemde personeel van de plaatselijke besturen 
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart), het K.B. van 2 juni 2010 (Staatsbl. 10 juni) en het K.B. van 17 juni 2010 
(Staatsbl. 14 juli). 
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder : 
 
 a) "de wet" : de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het be-

noemde personeel van de plaatselijke besturen ; 
 
 b) "de Rijksdienst" : de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en 

plaatselijke overheidsdiensten ;  
 
 c) "het plaatselijk bestuur" : het bestuur aangesloten bij de Rijksdienst krachtens 

artikel 32 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag en 
waarop de bepalingen van artikel 161 van de nieuwe gemeentewet van toe-
passing zijn ; 

 
 d) "het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overheden" : het stelsel 

waarbij de personeelsleden van het plaatselijk bestuur zijn aangesloten, met 
toepassing van artikel 161, eerste en tweede lid, van de nieuwe gemeentewet ; 

 
 e) "het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen" : het stelsel waar-

bij de plaatselijke besturen het geheel of een gedeelte van hun vastbenoemde 
personeelsleden aansluiten bij de Rijksdienst met toepassing van artikel 4 van 
de wet ; 

 
 f) "de voorzorgsinstelling" : de instelling opgericht voor het voeren van het beheer 

over collectieve rust- en overlevingspensioenfondsen waarmee een plaatselijk 
bestuur een overeenkomst heeft gesloten voor het verstrekken van de pensi-
oenen van zijn vastbenoemde personeelsleden en van hun rechthebbenden. 

 
Art. 2 Het plaatselijk bestuur dat beslist zijn niet bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel 

van de lokale overheden aangesloten personeel aan te sluiten bij het stelsel van de 
nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen, moet met een ter post aangetekende zen-
ding een aansluitingsaanvraag richten tot de Rijksdienst. Deze aanvraag moet preci-
seren aan welke dienst het plaatselijk bestuur beslist heeft, overeenkomstig artikel 5 
van de wet, het beheer en de betaling van de rust- en overlevingspensioenen die 
van het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen afhangen, toe te ver-
trouwen. 

 
 De in het eerste lid bedoelde aansluitingsaanvraag heeft uitwerking op 1 januari van 

het jaar dat volgt op het jaar waarin ze werd ingediend. 
 
Art. 3 De Rijksdienst raamt het bedrag van de loonmassa die tijdens het jaar van de aan-

sluiting door het plaatselijk bestuur zal betaald worden aan het benoemd personeel 
dat het wenst aan te sluiten bij het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslo-
tenen, en dit op basis van de inlichtingen in zijn databank lonen-prestaties. 
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 Het plaatselijk bestuur moet aan de Rijksdienst alle gegevens verstrekken die deze 
dienst nodig acht voor het vaststellen van de last van de rust- en overlevingspensi-
oenen die tijdens het jaar van de aansluiting zullen ingaan. 

 
 Het plaatselijk bestuur moet aan de Rijksdienst een naamlijst verstrekken van de 

begunstigden van rust- of overlevingspensioenen die lopen op de datum van de 
aansluitingsaanvraag. Op deze lijst worden de pensioenen vermeld in volgorde van 
hun ingangsdatum. De lijst bevat voor ieder pensioen het brutomaandbedrag van het 
pensioen op de datum van de indiening van de aansluitingsaanvraag, vastgesteld op 
grond van het geheel van de regelgeving die op dat pensioen toepasselijk is, alle 
elementen die gebruikt werden voor het bepalen van dit bedrag en alle elementen 
die nodig zijn om de toekomstige evolutie ervan te bepalen. 

 
 Op basis van de in de vorige leden bedoelde elementen, bepaalt de Rijksdienst voor 

elk plaatselijk bestuur voorlopig de uiterste ingangsdatum vanaf welke de pensioe-
nen kunnen worden overgenomen. 

 
Art.4 In de loop van het jaar dat volgt op dat van de aansluiting bepaalt de Rijksdienst 

voor elk plaatselijk bestuur definitief de uiterste ingangsdatum vanaf welke de pensi-
oenen worden overgenomen. Om deze uiterste datum vast te stellen wordt er reke-
ning gehouden met definitieve ramingen van de in artikel 3, eerste lid bedoelde 
loonmassa en met definitieve ramingen van de in artikel 3, tweede lid bedoelde pen-
sioenlast en van de last van de pensioenen die kunnen worden overgenomen. Deze 
ramingen van de pensioenlast worden opgesteld op basis van de brutomaandbedra-
gen die verschuldigd zijn voor het volledige jaar van de aansluiting. 

 
Art. 5 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Om het beheer en de betaling van de pensioenen die door het stelsel van de nieuwe 

bij de Rijksdienst aangeslotenen worden overgenomen mogelijk te maken, deelt de 
Rijksdienst voor elk van die pensioenen de in artikel 3, derde lid bedoelde inlichtin-
gen mee, hetzij aan de Pensioendienst voor de overheidssector, hetzij aan de voor-
zorgsinstellingen. 

 
Art. 6 De bedragen die verschuldigd zijn met toepassing van artikel 7, § 1 van de wet, wor-

den gelijkgesteld met pensioenbijdragen bedoeld in artikel 1, f, van het koninklijk be-
sluit van 25 oktober 1985 tot uitvoering van hoofdstuk 1, sectie 1 van de wet van 
1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen. De bepalingen van de hoofdstukken 
I, II, IV, V, VI en VII van dat besluit zijn erop toepasselijk. 

 
Art. 7 De bedragen die verschuldigd zijn met toepassing van artikel 14, §§ 1 en 2 van de 

wet, worden gelijkgesteld met pensioenbijdragen bedoeld in artikel 1, f, van het ko-
ninklijk besluit van 25 oktober 1985 tot uitvoering van hoofdstuk 1, sectie 1 van de 
wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen. De bepalingen van de 
hoofdstukken II, IV, V, VI en VII van dat besluit zijn erop toepasselijk. 

 
 De schuldvordering van de Rijksdienst betreffende deze bedragen verjaart na ver-

loop van drie jaar vanaf haar opeisbaarheid. De datum van opeisbaarheid is deze 
van de betekening van het bedrag van de financiële last aan het plaatselijk bestuur 
door middel van een aangetekende brief van de Rijksdienst. De verjaring van de 
schuldvordering wordt gestuit door een ter post aangetekende brief of door een ge-
rechtelijke dagvaarding. 
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Art. 8 Vervangen bij het K.B. van 2 juni 2010, art. 1 (1) en gewijzigd bij het K.B. van 17 juni 
2010, art. 1(2).  

 
 In afwijking van artikel 2, tweede lid, hebben de aansluitingsaanvragen ingediend 

vóór 30 april 2010 uitwerking met ingang van 1 januari 2010. 
 
Art. 9 De bepalingen van dit besluit treden in werking op 1 januari 1994. 
 
 
                                                 
1  Met ingang van 1 januari 2010 
2  Met ingang van 1 januari 2010 
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Koninklijk besluit van 30 december 1993  
(Staatsblad 21 januari 1994) 
 
betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de leden van de dienst "ombudsman" bij 
sommige autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk. 
 
Art. 1 Zijn van toepassing op de leden van de dienst "ombudsman" bij sommige autonome 

overheidsbedrijven, de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betref-
fende de schadevergoeding, ten gunste van personeelsleden der instellingen van 
openbaar nut, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van 
het werk evenals deze die, in voorkomend geval, deze bepalingen wijzigen of ver-
vangen. 

 
Art. 2 Voor de toepassing van voornoemd koninklijk besluit van 12 juni 1970 op de leden 

van de in artikel 1 vermelde leden van de dienst "ombudsman" oefent de voor de 
Overheidsbedrijven bevoegde Minister, volgens de door hem vastgestelde modalitei-
ten, de hem door dit besluit verleende bevoegdheden uit onder het gezag waaronder 
het organisme van openbaar nut geplaatst is. 

 
Art. 3 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt be-

kendgemaakt. 
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Koninklijk besluit van 24 maart 1994  
(Staatsblad 19 april) 
 
houdende diverse wijzigingen in de regeling inzake de pensioenen van de openbare sector. 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 20 juli 2000 (Staatsbl. 30 augustus - eerste uitgave). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Indien een in de vorm van een kapitaal betaald voordeel moet worden afgetrokken 

van een pensioen van de openbare sector of van een eraan verbonden supplement, 
geschiedt de in artikel 46quater van de wet van 5 augustus 1978 houdende econo-
mische en budgettaire hervormingen bepaalde omzetting van dit kapitaal in een fic-
tieve rente op de hierna aangewezen wijze. 

 
 Die omzetting geschiedt door het bedrag van het kapitaal te delen door de coëfficiënt 

die, volgens de van kracht zijnde barema's inzake de omzetting in kapitaal van ar-
beidsongevallenrenten in de openbare sector, overeenstemt met de leeftijd van de 
betrokkene op de dag van de betaling van het kapitaal. Indien het kapitaal niet in-
eens wordt betaald, geschiedt een omzetting voor elke gedeeltelijke betaling. 

 
 Het bedrag van de overeenkomstig het tweede lid berekende fictieve rente wordt 

verbonden aan de spilindex die, op de datum van de betaling van het kapitaal, ge-
bruikt werd voor de indexering van het pensioen en wordt aan de latere schomme-
lingen van het indexcijfer der consumptieprijzen gekoppeld op dezelfde wijze als de 
rustpensioenen ten laste van de Openbare Schatkist. 

 
Art. 2 Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 6, § 22. 
 
 § 1. Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 6, § 22, 1° en 2° (1). 
 
 Indien een periodiek voordeel dat moet afgetrokken worden van een pensioen van 

de openbare sector of van een eraan verbonden supplement, niet betaald wordt in 
euro maar in de munt van een Lidstaat die de eenheidsmunt niet heeft aangenomen, 
geschiedt de omzetting, in euro, overeenkomstig de EEG-verordening nr. 2615/79 
zoals die van kracht is op de dag dat dit artikel in werking treedt. De toe te passen 
wisselkoers is deze van kracht op de dag van de eerste uitbetaling van dat voordeel. 

 
 Indien dit voordeel betaald wordt in de munt van een Staat die geen  lid is van de 

Europese Gemeenschappen, is de toe te passen wisselkoers de op de Belgische 
wisselmarkt vastgestelde laatste verkoopkoers van de dag van de eerste betaling 
van het voordeel in kwestie. 

 
 De tegenwaarde in euro van de in mindering te brengen periodieke voordelen zal op 

1 juli 1996 herzien worden en vervolgens op 1 juli van elke tweejarige periode die op 
deze datum volgt. 

 
 § 2. Gewijzigd bij het K.B. van 20 juli 2000, art. 6, § 22, 3° (1).  
 
 De omzetting, in euro, van een in de vorm van een kapitaal betaald voordeel ge-

schiedt op de in paragraaf 1, eerste en tweede lid bepaalde wijze op basis van de 
wisselkoers die van kracht is op de dag van de effectieve uitbetaling van het kapi-
taal. 

 
Art. 8 .... 
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 De artikelen 1 en 2 hebben uitwerking met ingang van 1 juli 1991. Zij zijn eveneens 

van toepassing op de op die datum lopende pensioenen. 
 
 .... 
 
                                                 
1  Met ingang van 1 januari 2002. 
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Koninklijk besluit van 5 oktober 1994  
(Staatsblad 22 oktober) 
 
houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor de pensioensector. 
 
Gewijzigd bij : de K.B.'s van 11 december 1997 (Staatsbl. 23 december), 16 januari 2002 
(Staatsbl. 31 januari - eerste uitgave) en de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - 
tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart). 
 
 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen 
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt onder "pensioensector" verstaan de rust- en 

overlevingspensioenen, de als zodanig geldende voordelen en het gewaarborgd in-
komen voor bejaarden. 

 
Art. 2 Bij het Ministerie van Sociale Voorzorg wordt een Raadgevend Comité voor de pen-

sioensector opgericht, hierna het "Comité" te noemen, bestaande uit een plenaire 
vergadering en een bureau. 

 
 HOOFDSTUK II. De plenaire vergadering 
 
Art.3  § 1. De plenaire vergadering is samengesteld uit : 
 
 1° twintig door het Vlaams Ouderen- overlegcomité voorgedragen effectieve le-

den ; 
 
 2° zestien door de aan het Waalse Gewest toegevoegde "Conseil consultatif du 

troisième âge" voorgedragen effectieve leden behorend tot de meest represen-
tatieve ouderenorganisaties ; 

 
 3° vier door de "Conseil consultatif bruxellois, francophone de l'aide aux person-

nes et de la santé compétent pour la politique des personnes âgées au sein de 
la Région de Bruxelles-Capitale" voorgedragen effectieve leden behorend tot 
de meest representatieve ouderenorganisaties ; 

 
 4° twee door de Duitstalige "Seniorenrat" voorgedragen effectieve leden ; 
 
 5° ten hoogste vijf nederlandstalige en ten hoogste vijf franstalige raadgevers die 

door federaal gestructureerde seniorenorganisaties worden voorgedragen. 
 
 § 2. De onder § 1, 1° tot en met 4°, bedoelde leden hebben een beraadslagende 

stem. De onder § 1, 5°, bedoelde leden hebben zitting met raadgevende stem. 
 
 Elk effectief lid heeft een plaatsvervanger die bij verhindering het effectief lid ver-

vangt. 
 
 § 3. Het mandaat van de effectieve leden en van de plaatsvervangers duurt vier jaar. 
 
 In geval van een vacature wordt het mandaat van het effectief lid voleindigd door zijn 

plaatsvervanger. 
 
 § 4. Het voorzitterschap wordt bij beurtrol uitgeoefend door een senior behorende tot 

de Nederlandse of de Franse taalgroep, die verkozen wordt door en onder de in § 1 
bedoelde leden van de plenaire vergadering voor een termijn van twee jaar. 
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 § 5. De ondervoorzitter, die behoort tot de andere taalgroep dan deze van de voorzit-
ter, wordt eveneens verkozen door en onder de in § 1 bedoelde leden van de plenai-
re vergadering voor een termijn van twee jaar. 

 
 § 6. De Minister die de pensioenen onder zijn bevoegdheid heeft benoemt op dubbe-

le lijsten voorgedragen leden en hun plaatsvervangers en waakt over de pluralisti-
sche en representatieve samenstelling van de plenaire vergadering. 

 
 § 7. De plenaire vergadering komt minstens driemaal per jaar samen. 
 
Art. 4 § 1. De plenaire vergadering : 
 
 1° brengt advies uit op eigen initiatief of op vraag van de Minister die de Pensioe-

nen onder zijn bevoegdheid heeft. Zij kan hiervoor beroep doen op door de 
administraties verrichte studies en desgevallend deskundigen horen ; 

 
 2° bespreekt jaarlijks de beleidsverklaring van de Minister die de Pensioenen on-

der zijn bevoegdheid heeft ; 
 
 3° vaardigt op verzoek van de Minister die de Pensioenen onder zijn bevoegdheid 

heeft waarnemers af naar de in het kader van de Europese Unie opgerichte 
adviesraden ; 

 
 4° evalueert de kwaliteit van de dienstverlening door de pensioenadministraties 

ten behoeve van de gepensioneerden. 
 
 § 2. De plenaire vergadering kan één of meer technische commissies oprichten. De-

ze commissies hebben tot opdracht de plenaire vergadering in zijn taak voor te lich-
ten. 

 
 Zij zijn samengesteld uit leden en raadgevers van de plenaire vergadering en/of uit 

personen die gekozen zijn wegens hun bijzondere bevoegdheid. 
 
 De betrekkingen tussen de plenaire vergadering en de technische commissies wor-

den door het huishoudelijk reglement van het Comité nader bepaald. 
 
 HOOFDSTUK III. Het bureau 
 
Art. 5 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 § 1. Het Bureau is belast met de technische en administratieve coyorkirdinatie van 

de plenaire vergadering. 
 
 Het Bureau neemt het secretariaat waar, bereidt de zittingen van de plenaire verga-

dering voor en stelt alle noodzakelijke informatie ter beschikking van de leden van de 
plenaire vergadering. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Het Bureau is samengesteld uit de voorzitter en de ondervoorzitter van de plenaire 

vergadering, een vertegenwoordiger van de Minister die de Pensioenen onder zijn 
bevoegdheid heeft, van de Minister van Sociale Zaken en van de Minister van Fi-
nanciën, twee leden verkozen door de plenaire vergadering en de hierna volgende 
ambtenaren of hun plaatsvervanger:  
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 - de secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg ; 
 - de directeur-generaal van de Administratie Sociale Zaken van het Ministerie 

van Middenstand ; 
 - de administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Pensioenen ; 
 - de administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen 

der zelfstandigen ; 
 - de directeur-generaal van de Pensioendienst voor de overheidssector;   
 - de administrateur-generaal van de Dienst voor overzeese sociale zekerheid ; 
 - de administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de 

Provinciale en Plaatselijke overheidsdiensten.  
 
 § 3. Het Bureau woont de zittingen van de plenaire vergadering bij. 
 
 HOOFDSTUK IV. Slotbepalingen 
 
Art. 6 Vervangen door het K.B. van 11 december 1997, art. 1 (1) en gewijzigd bij het K.B. 

van 16 januari 2002, art. 1, 1° en 2° (2). 
 
 De Minister die de Pensioenen onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister van So-

ciale Zaken leggen de modaliteiten vast voor de tenlasteneming, door de begroting 
van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, van de wer-
kingskosten van het Comité, van de kosten voor het afsluiten van een verzekering 
tegen ongevallen van de leden en de deskundigen van het Comité tijdens en op de 
weg van en naar de vergaderingen, en forfaitair, van de reiskosten van de leden van 
de plenaire vergadering en secretariaatskosten van de leden van de plenaire verga-
dering die zitting hebben in het Bureau. 

 
 De Minister die de Pensioenen onder zijn bevoegdheid heeft, of zijn gemachtigde, 

sluit een verzekeringsovereenkomst af die de leden en de deskundigen van het 
Raadgevend Comité voor de pensioensector vergoedt voor lichamelijke schade in 
geval er een ongeval plaats vindt tijdens een vergadering van het vermelde Comité, 
op de weg ernaar of ervan in opdracht van dit Comité. 

 
Art. 7 Het Comité stelt een huishoudelijk reglement op dat ter goedkeuring wordt voorge-

legd aan de Minister die de Pensioenen onder zijn bevoegdheid heeft. 
 
Art. 8 Het Comité brengt jaarlijks verslag uit over zijn werkzaamheden aan de Minister die 

de Pensioenen onder zijn bevoegdheid heeft. 
 
Art. 9 Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch 

Staatsblad. 
 
 
 
                                                 
1  Met uitwerking op 1 januari 1997. 
2  Vanaf 31 januari 2002. 
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Koninklijk besluit van 6 december 1994  
(Staatsblad 20 december) 
 
genomen ter uitvoering van de bijzondere wet van 27 april 1994 tot instelling van een respon-
sabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector. 
 
Art. 1 De verschillende, in de bijzondere wet van 27 april 1994 tot instelling van een res-

ponsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector 
bepaalde elementen die het mogelijk maken de voorlopige of definitieve bedragen 
van de werkelijke responsabiliseringsbijdrage vast te stellen, worden vastgesteld als 
volgt : 

 
 1° de bijdragevoet bepaald in artikel 3 van voormelde bijzondere wet van 27 april 

1994 : 
 
  voor het jaar 1990 : 27,97 t.h. 
  voor het jaar 1991 : 28,41 t.h. 
  voor het jaar 1992 : 30,51 t.h. 
  voor het jaar 1993 : 30,49 t.h. 
  voor het jaar 1994 : 32,02 t.h. 
 
 2° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 1° van dezelfde bijzondere wet en vast-

gesteld met betrekking tot het voorgaande jaar : 
 
  voor het jaar 1991 : 1,035238 
  voor het jaar 1992 : 1,027145 
  voor het jaar 1993 : 1,025122 
  voor het jaar 1994 : 1,010477 
 
 3° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 2° van dezelfde bijzondere wet en vast-

gesteld met betrekking tot het voorgaande jaar : 
 
  voor het jaar 1991 : 1,026708 
  voor het jaar 1992 : 1,025124 
  voor het jaar 1993 : 1,026752 
  voor het jaar 1994 : 1,027525 
 
 4° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 3° van dezelfde bijzondere wet en vast-

gesteld met betrekking tot het voorgaande jaar : 
 
  voor het jaar 1991 : 1,017891 
  voor het jaar 1992 : 1,012333 
  voor het jaar 1993 : 1,027225 
  voor het jaar 1994 : 1,016398 
 
 5° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 4° van dezelfde bijzondere wet en vast-

gesteld met betrekking tot het voorgaande jaar : 
 
  voor het jaar 1991 : 1,000144 
  voor het jaar 1992 : 1,002027 
  voor het jaar 1993 : 1,000978 
  voor het jaar 1994 : 0,999948 
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 De bijdragevoeten bepaald in 1° voor de jaren 1990 tot 1993 alsook de coëfficiënten 
bepaald in 2° tot 5° voor de jaren 1991 tot 1993 zijn definitief, terwijl die voor het jaar 
1994 voorlopig zijn. 

 
Art. 2 Voor het jaar 1994 worden de voorlopige bedragen van de werkelijke responsabilise-

ringsbijdragen vastgesteld als volgt: 
 
 1° Vlaamse Gemeenschap :  367.784.136 
 2° Staat:  - 
 3° Franse Gemeenschap: 305.560.927 
 4° Waals Gewest: 24.608.047 
 5° Duitstalige Gemeenschap: 10.218.323 
 6° Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 2.346.760 
 7° Franse Gemeenschapscommissie: - 
 
Art. 3 De voorlopige bedragen van de werkelijke responsabiliseringsbijdragen die ver-

schuldigd zijn voor het jaar 1994 moeten  uiterlijk op 28 december 1994 bij het 
Fonds voor overlevingspensioenen toekomen. 

 
Art. 4 Voor het jaar 1995 worden de in artikel 9, § 1 van dezelfde bijzondere wet bedoelde 

voorlopige bedragen van de werkelijke responsabiliseringsbijdragen vastgesteld als 
volgt: 

 
 1° Vlaamse Gemeenschap : 363.935.721 
 2° Staat :  - 
 3° Franse Gemeenschap : 432.559.868 
 4° Waals Gewest : 46.854.161 
 5° Duitstalige Gemeenschap :  16.758.331 
 6° Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 2.903.136 
 7° Franse Gemeenschapscommissie : - 
 
Art.5 De voorlopige bedragen van de werkelijke responsabiliseringsbijdragen die ver-

schuldigd zijn voor het jaar 1995 moeten uiterlijk op 30 juni 1995 bij het Fonds voor 
overlevingspensioenen toekomen. 

 
Art.6 Voor het jaar 1994 zijn de definitieve bedragen van de werkelijke responsabilise-

ringsbijdragen gelijk aan die welke in artikel 2 bepaald zijn. 
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Koninklijk besluit van 10 april 1995  
(Staatsblad 20 april) 
 
ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de 
openbare sector. (1) 
 
Gewijzigd bij : de K.B.'s van 24 september 1996 (Staatsbl. 9 oktober), 23 januari 1998 (Staats-
bl. 6 maart) en 21 september 1998 (Staatsbl. 4 november). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK IV. Veiligstelling van de pensioeninkomsten 
 
Art. 6 De bepalingen van artikel 12, § 3 tot § 5 van de wet van 28 april 1958 betreffende 

het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede 
van hun rechthebbenden, zijn van toepassing op de stortingen die moeten worden 
verricht met toepassing van artikel 18 van de wet (2). 

 
Art. 7 De bepalingen van artikel 61bis van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen 

tot harmonisering in de pensioenregelingen, zijn van toepassing op de stortingen die 
moeten worden verricht met toepassing van artikel 20 van de wet (2). 

 
 
 
                                                 
1  Volledige tekst van dit K.B. : ZIE d.i. 336.16 
2  De wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. 
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Koninklijk besluit van  10 april 1995.  
(Staatsblad 31 augustus) 
 
tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 10 april 1995 betreffende de  herverdeling van de 
arbeid in de openbare sector. 
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
 
 -  "wet" : de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in 

de openbare sector ; 
 
 -  "halftijdse vervroegde uitstap" : het halftijdse arbeidsregime bedoeld in artikel 

3, § 1, van de wet ; 
 
 -  "vrijwillige vierdagenweek" : de verminderde prestaties zoals bepaald in artikel 

10, § 1, van de wet. 
 
Art. 2 Dit besluit is van toepassing op de plaatselijke besturen waarvan het personeel aan-

gesloten is bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overheden of bij 
het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen, bedoeld in de wet van 
6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van de 
plaatselijke besturen. 

 
Art. 3 De in artikel 2 bedoelde plaatselijke besturen dienen aan het pensioenstelsel waarbij 

hun personeel is aangesloten een som te betalen die gelijk is aan het verschil tussen 
enerzijds de bijdragen die zij zouden moeten betalen voor de financiering van de 
rust- en overlevingspensioenen van hun gewezen personeelsleden en van hun 
rechthebbenden indien hun personeelsleden die in vast verband benoemd zijn geen 
gebruik hadden gemaakt van hun recht op de halftijdse vervroegde uitstap of op de 
vrijwillige vierdagenweek en anderzijds de bijdragen die zij dienen te betalen op ba-
sis van de aan voormelde personeelsleden werkelijk uitbetaalde wedden. In het ge-
val van halftijdse vervroegde uitstap wordt de bijdrage verschuldigd voor het vervan-
gende personeelslid in aanmerking genomen bij de vaststelling van het hogerver-
melde verschil. 

 
 De bepalingen van de hoofdstukken II, IV, V, VI en VII, van het koninklijk besluit van 

25 oktober 1985 tot uitvoering van hoofdstuk 1, sectie 1, van de wet van 1 augustus 
1985 houdende sociale bepalingen zijn van toepassing op de in toepassing van het 
eerste lid uit te voeren stortingen. 

 
Art. 4 De Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Sociale Zaken treffen alle 

maatregelen die nodig zijn om de moeilijkheden op te lossen die zouden rijzen bij de 
inning van de in toepassing van artikel 3 verschuldigde sommen. 

 
Art. 5 Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als de wet. 
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Koninklijk besluit van 26 april 1995  
(Staatsblad 27 juli) 
 
betreffende de schadevergoeding ten gunste van de bedienaars van de katholieke, protestant-
se, orthodoxe, anglikaanse, israëlitische erediensten en de imams van de islamitische eredienst 
voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk. 
 
Art. 1 Zijn van toepassing op de bedienaars van de katholieke, protestantse, orthodoxe, 

anglikaanse, israëlitische erediensten en de imams van de islamitische eredienst, de 
bepalingen van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadever-
goeding ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector voor de ar-
beidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk evenals de bepalin-
gen die deze later eventueel zullen wijzigen of vervangen. 

 
Art. 2 Voor de toepassing van het hoger vermeld koninklijk besluit van 24 januari 1969 op 

de in artikel 1 opgesomde bedienaars van de erediensten oefent de Minister van 
Justitie, op de wijze die hij bepaalt, de bevoegdheden uit die dat besluit toekent aan 
de ministers. 

 
Art. 3 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 juli 1992. 
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Koninklijk besluit van 14 juli 1995  
(Staatsblad 13 oktober) 
 
betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de leden, de griffiers en het personeel van de 
vaste comités van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, voor arbeidsongevallen en 
voor ongevallen op de weg naar en van het werk. 
 
Art. 1 De regeling, ingesteld bij de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding 

voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, wordt 
toepasselijk verklaard : 

 
 1° op de leden van de vaste comités van toezicht van de politie- en inlichtingen-

diensten ; 
 2° op de griffiers van de vaste comités van toezicht van de politie- en inlichtingen-

diensten ; 
 3° op de hoofden en de leden van de diensten enquêtes van de vaste comités 

van toezicht van de politie- en inlichtingendiensten, ongeacht of de ambtenaren 
vastbenoemd zijn dan wel gedetacheerd uit een politiedienst, een inlichtingen-
dienst of een bestuur ; 

 4° op de leden van het administratief personeel van de vaste comités van toezicht 
van de politie- en inlichtingendiensten, ongeacht of de ambtenaren vastbe-
noemd zijn, stagiair, gedetacheerd uit een bestuur, tijdelijk of hulpkracht, zelfs 
indien ze bij een arbeidsovereenkomst in dienst zijn genomen. 

 
Art. 2 Op de leden van de vaste comités, de griffiers en de leden van hun personeel, als-

ook op de hoofden en de leden van de diensten enquêtes zijn de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste 
van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk toepasselijk, alsook de bepalingen die 
ze eventueel zullen wijzigen of vervangen, met uitzondering van de artikelen 29, 32 
en 32bis. 

 
Art. 3 Voor de toepassing van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 op de leden van de 

vaste comités, op de griffiers en op de leden van hun personeel alsook op de hoof-
den en de leden van de diensten enquêtes, oefenen de comités, volgens de nadere 
regelen die ze bepalen, de bevoegdheden uit welke dat besluit aan de Ministers ver-
leent, met uitzondering van die welke zijn opgedragen aan de Minister tot wiens be-
voegdheid de Ambtenarenzaken behoren. 
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Koninklijk besluit van 20 december 1996  
(Staatsblad 31 december - tweede uitgave) 
 
ter uitvoering van de bijzondere wet van 27 april 1994 tot instelling van een responsabilise-
ringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector. 
 
Art. 1 De trekkingscoëfficiënten bedoeld in artikel 7, § 1 van de bijzondere wet van 27 april 

1994 tot instelling van een responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werk-
gevers van de openbare sector, worden vastgesteld als volgt : 

 
 - voor de Vlaamse Gemeenschap : 
  - vanaf 1 januari 1994 : 38,273186 
  - vanaf 1 februari 1994 : 38,293362 ; 
 
 - voor de Staat : 
  - vanaf 1 januari 1994 : 32,171088 
  - vanaf 1 februari 1994 : 32,137038 ; 
 
 - voor de Franse Gemeenschap : 
  - vanaf 1 januari 1995 : 27,157350 
  - vanaf 1 juni 1995 : 27,099990 ; 
 
 - voor het Waals Gewest : 
  - vanaf 1 januari 1994 : 1,286379 
  - vanaf 1 februari 1994 : 1,300253 
  - vanaf 1 januari 1995 : 1,355770 
  - vanaf 1 juni 1995 : 1,413129. 
 
Art. 2 Om de in voormelde bijzondere wet van 27 april 1994 bepaalde definitieve bedragen 

van de werkelijke responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 1995 vast te stellen : 
 
 1° wordt de bijdragevoet bedoeld in artikel 1, 1° van het koninklijk besluit van 

6 december 1994 genomen ter uitvoering van de bijzondere wet van 27 april 
1994 tot instelling van een responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige 
werkgevers van de openbare sector voor het jaar 1994 vervangen door 32,24 
t.h. ; 

 
 2° wordt de coëfficiënt bedoeld in artikel 1, 2° van voormeld besluit voor het jaar 

1994 vervangen door 1,013269 ; 
 
 3° wordt de coëfficiënt bedoeld in artikel 1, 3° van hetzelfde besluit voor het jaar 

1994 vervangen door 1,026832 ; 
 
 4° wordt de coëfficiënt bedoeld in artikel 1, 4° van hetzelfde besluit voor het jaar 

1994 vervangen door 1,023046 ; 
 
 5° wordt de coëfficiënt bedoeld in artikel 1, 5° van hetzelfde besluit voor het jaar 

1994 vervangen door 0,999988. 
 
Art. 3 Voor het jaar 1995 worden de definitieve bedragen van de werkelijke responsabilise-

ringsbijdragen vastgesteld als volgt : 
 
 1° Vlaamse Gemeenschap : 372 818 605 
 
 2° Staat : - 
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 3° Franse Gemeenschap : 344 155 256 
 
 4° Waals Gewest : 48 142 097 
 
 5° Duitstalige Gemeenschap : 16 028 475 
 
 6° Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 2 736 282 
 
 7° Franse Gemeenschapscommissie : - 
 
Art. 4 § 1. Het verschil tussen de definitieve en de voorlopige bedragen van de werkelijke 

voor het jaar 1995 verschuldigde responsabiliseringsbijdragen bedraagt : 
 
 voor de Vlaamse Gemeenschap : 8 882 884 
 voor het Waals Gewest : 1 287 936 
 
 De in het eerste lid bedoelde bedragen moeten, overeenkomstig artikel 10, § 2, eer-

ste lid van dezelfde bijzondere wet, door de betrokken Gemeenschap en het betrok-
ken Gewest aan het Fonds voor overlevingspensioenen gestort worden. 

 
 § 2. Het verschil tussen de voorlopige en de definitieve bedragen van de werkelijke 

voor het jaar 1995 verschuldigde responsabiliseringsbijdragen bedraagt : 
 
 voor de Franse Gemeenschap : 88 404 612 
 voor de Duitstalige Gemeenschap : 729 856 
 voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest : 166 854 
 
 De in het eerste lid bedoelde bedragen moeten, overeenkomstig artikel 10, § 2, 

tweede lid van dezelfde bijzondere wet, door het Fonds voor overlevingspensioenen 
aan de betrokken Gemeenschappen en aan het betrokken Gewest gestort worden. 

 
Art. 5 De verschillende, in dezelfde bijzondere wet van 27 april 1994 bepaalde elementen 

die het mogelijk maken de voorlopige bedragen van de werkelijke responsabilise-
ringsbijdrage voor het jaar 1996 vast te stellen, worden vastgesteld als volgt : 

 
 1° de bijdragevoet bedoeld in artikel 3 van voormelde bijzondere wet van 27 april 

1994 : 
 
  voor het jaar 1990 : 27,97 t.h. 
  voor het jaar 1991 : 28,41 t.h. 
  voor het jaar 1992 : 30,51 t.h. 
  voor het jaar 1993 : 30,49 t.h. 
  voor het jaar 1994 : 32,24 t.h. 
  voor het jaar 1995 : 32,79 t.h. 
 
 2° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 1° van dezelfde bijzondere wet en vast-

gesteld met betrekking tot het voorgaande jaar 
 
  voor het jaar 1991 : 1,035238 
  voor het jaar 1992 : 1,027145 
  voor het jaar 1993 : 1,025122 
  voor het jaar 1994 : 1,013269 
  voor het jaar 1995 : 1,017244 
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 3° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 2° van dezelfde bijzondere wet en vast-
gesteld met betrekking tot het voorgaande jaar 

 
  voor het jaar 1991 : 1,026708 
  voor het jaar 1992 : 1,025124 
  voor het jaar 1993 : 1,026752 
  voor het jaar 1994 : 1,026832 
  voor het jaar 1995 : 1,028306 
 
 4° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 3° van dezelfde bijzondere wet en vast-

gesteld met betrekking tot het voorgaande jaar 
 
  voor het jaar 1991 : 1,017884 
  voor het jaar 1992 : 1,012338 
  voor het jaar 1993 : 1,027246 
  voor het jaar 1994 : 1,023046 
  voor het jaar 1995 : 1,005213 
 
 5° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 4° van dezelfde bijzondere wet en vast-

gesteld met betrekking tot het voorgaande jaar : 
 
  voor het jaar 1991 : 1,000155 
  voor het jaar 1992 : 1,002096 
  voor het jaar 1993 : 1,002258 
  voor het jaar 1994 : 0,999988 
  voor het jaar 1995 : 0,999908 
 
Art. 6 Voor het jaar 1996 worden de in artikel 9, § 1 van dezelfde bijzondere wet bedoelde 

voorlopige bedragen van de werkelijke responsabiliseringsbijdragen vastgesteld als 
volgt : 

 
 1° Vlaamse Gemeenschap : 339 670 582 
 
 2° Staat : - 
 
 3° Franse Gemeenschap : 401 496 824 
 
 4° Waals Gewest : 94 653 269 
 
 5° Duitstalige Gemeenschap : 17 210 895 
 
 6° Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 3 192 961 
 
 7° Franse Gemeenschapscommissie : - 
 
Art. 7  De voorlopige bedragen van de werkelijke voor het jaar 1996 verschuldigde respon-

sabiliseringsbijdragen moeten uiterlijk op 31 december 1996 bij het Fonds voor over-
levingspensioenen toekomen. 

 
Art. 8 Voor het jaar 1996 zijn de verschillende, in dezelfde bijzondere wet van 27 april 1994 

bepaalde elementen die het mogelijk maken de definitieve bedragen van de werke-
lijke responsabiliseringsbijdrage vast te stellen gelijk aan die welke in artikel 5 be-
paald zijn en zijn de definitieve bedragen van de werkelijke responsabiliseringsbij-
dragen gelijk aan die welke in artikel 6 bepaald zijn. 

 



 

© PDOS – mei 2006 - 4 - 
Koninklijk besluit van 20 december 1996 
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Koninklijk besluit van 18 februari 1997  
(Staatsblad  26 februari) 
 
houdende maatregelen met het oog op de ontbinding van de Regie voor Maritiem Transport ter 
uitvoering van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de 
budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire 
Unie (1). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Ontbinding van de Regie voor Maritiem Transport 
 
Art. 1 De Regie voor Maritiem Transport, hierna de "R.M.T." genoemd, wordt vereffend op 

1 maart 1997 of op een latere datum bepaald door de Koning. Zij blijft voortbestaan 
voor de duur van de vereffeningsverrichtingen. 

 
Art. 8 De Minister van Vervoer bepaalt de datum van de sluiting van de vereffening van de 

R.M.T. Deze beslissing maakt het voorwerp uit van een mededeling die wordt be-
kendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

 
Art. 9 Op de in artikel 8 bedoelde datum worden alle resterende activa en passiva van de 

R.M.T. van rechtswege aan de Staat overgedragen, met inbegrip van de rechten en 
verplichtingen voortvloeiend uit lopende en toekomstige gerechtelijke procedures. 
Deze overdracht kan aan derden worden tegengeworpen vanaf de in artikel 8 be-
doelde bekendmaking. 

 
Art. 10 Op de in artikel 8 bedoelde datum worden de artikelen 1 tot 3, 4, tweede lid, 5, 12 tot 

15, 26 tot 31, 36quater, 36quinquies, 39 en 41 van voornoemde wet van 1 juli 1971 
opgeheven. 

 
 Op dezelfde datum wordt de vermelding "Regie voor maritiem transport" geschrapt 

in artikel 1, A, van voornoemde wet van 16 maart 1954 en in artikel 10, § 1, van de 
wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen. 

 
 Artikel 36bis van voornoemde wet van 1 juli 1971 wordt opgeheven op de in artikel 

12 bedoelde datum. 
 
 HOOFDSTUK II. Personeel van de R.M.T. 
 
 Afdeling l. Overdracht en terbeschikkingstelling 
 
Art. 11 De personeelsleden verbonden aan de Dienst Bijstand aan het Loodswezen van de 

R.M.T. waarvan de lijst door de Minister van Vervoer op 1 maart 1997 wordt vastge-
steld, worden van ambtswege naar het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur 
overgedragen met ingang van dezelfde datum. De overdracht van de betrokken per-
soneelsleden geschiedt met behoud van hun graad en in hun hoedanigheid. Zij be-
houden hun administratieve en geldelijke anciënniteit. 

 
 Vóór 1 mei 1997 kan de Minister van Vervoer bijkomende lijsten vaststellen van per-

soneelsleden verbonden aan voornoemde Dienst op een bepaalde datum. Deze 
personeelsleden worden van ambtswege overgedragen naar het Ministerie van Ver-
keer en Infrastructuur met ingang van deze laatste datum. 
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Art. 12 De statutaire personeelsleden van de R.M.T. andere dan die bedoeld in artikel 11 
worden van ambtswege naar het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur overge-
dragen op de datum en op de wijze bepaald door de Koning. 

 
Art. 13 § 1. De statutaire personeelsleden van de R.M.T. andere dan die bedoeld in artikel 

11 kunnen, zowel vóór als na hun overdracht overeenkomstig artikel 12, onder be-
zwarende titel ter beschikking worden gesteld : 

 
 1° van elke vennootschap die bedrijvig is in het maritiem transport van en naar 

België; 
 
 2° van elke vennootschap die belast is met het beheer van een Belgische haven. 
 
 Deze terbeschikkingstelling geschiedt op vrijwillige basis en voor onbepaalde duur. 

Aan deze terbeschikkingstelling kan op verzoek van het betrokken personeelslid 
slechts een einde worden gemaakt met machtiging van de Minister van Vervoer. De 
weigering tot machtiging maakt het voorwerp uit van een door de Minister gemoti-
veerde beslissing. 

 
 § 2. De statutaire personeelsleden van de R.M.T. andere dan die bedoeld in artikel 

11 en in § 1, kunnen, zowel vóór als na hun overdracht overeenkomstig artikel 12, 
ter beschikking worden gesteld van de diensten die ressorteren onder de Gemeen-
schappen, de Gewesten, de provincies, de gemeenten, de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, de intercommunales en de openbare instellingen die onder 
de hoger genoemde instellingen of organismen ressorteren en geen industriële of 
commerciële activiteit uitoefenen. 

 
 Het betrokken personeelslid moet titularis zijn van een graad van hetzelfde niveau 

als die van de bezigingsbetrekking of, indien geen indeling per niveau bestaat, de 
beroepskwalificaties bezitten die overeenstemmen met deze van de bezigingsbe-
trekking. 

 
 Voor de toepassing van deze § 2 verstaat men onder "bezigingsbetrekking" elke 

betrekking of elke functie bij de werkgever waartoe het gebezigde personeelslid kan 
worden aangesteld. 

 
 § 3. De Koning stelt de nadere regels voor de toepassing van dit artikel en de even-

tuele financiële tegemoetkoming van de Staat vast. 
 
Art. 14 § 1. Het bedrag van het pensioen dat zal worden toegekend aan de personeelsleden 

bedoeld in de artikelen 11 en 12, en aan de personeelsleden die zullen worden 
overgedragen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 3 november 1993 houden-
de uitvoeringsmaatregelen betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige 
overheidsdiensten, alsook het bedrag van het pensioen van hun rechthebbenden 
mogen niet lager zijn dan het pensioenbedrag dat hun zou zijn toegekend overeen-
komstig de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hen van toepassing waren 
op het tijdstip van hun overdracht, rekening houdend evenwel met de wijzigingen die 
deze bepalingen later zouden hebben ondergaan ten gevolge van algemene maat-
regelen toepasselijk op de instelling waartoe zij op het tijdstip van  de overdracht be-
hoorden. 

 
 § 2. Voor de berekening van het pensioen in het stelsel van de Rijksambtenaren 

wordt met de volgende voordelen rekening gehouden bij de bepaling van de gemid-
delde wedde over de laatste vijf jaar: 
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 1° de loodstoelage en de aanvullende bezoldiging bedoeld in artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 18 januari 1984 houdende toekenning van een loodstoe-
lage aan de dekofficieren belast met het bevel over de schepen en vleugelbo-
ten van de Regie voor maritiem transport en van een aanvullende bezoldiging 
aan sommige personeelsleden van de Regie voor maritiem transport, gewijzigd 
bij het koninklijk besluit van 25 januari 1991 ; 

 
 2° het gemiddelde jaarlijkse bedrag van het zeegeld bepaald in artikel 1 van het 

koninklijk besluit van 29 november 1983 houdende regeling van het zeegeld 
van het varend personeel van de Regie voor maritiem transport, gewijzigd bij 
de koninklijke besluiten van 25 januari 1991 en 11 december 1992. 

 
 Deze voordelen worden in aanmerking genomen voor de perioden tijdens welke zij 

effectief werden toegekend en ten belope van de bedragen die tijdens die perioden 
inzake pensioen in aanmerking konden komen op grond van de koninklijke besluiten 
bedoeld in het eerste lid. 

 
 § 3. Het gedeelte van het pensioen dat betrekking heeft op de bij de R.M.T. gepres-

teerde diensten en op deze gepresteerd krachtens artikel 13, is ten laste van de 
Staat. 

 
 § 4. De diensten gepresteerd door de personeelsleden van de R.M.T. bij een ven-

nootschap bedoeld in artikel 13, § 1, eerste lid, 1°, worden bij de berekening van het 
pensioen in aanmerking genomen naar rata van één vijftigste per jaar van de gemid-
delde wedde die als grondslag dient voor de berekening van het pensioen, wanneer 
deze diensten als actieve diensten zouden zijn beschouwd indien zij bij de R.M.T. 
zouden zijn gepresteerd. De andere diensten komen in aanmerking naar rata van 
het aan die diensten verbonden tantième. 

 
 De Staat wordt gesubrogeerd in de pensioenrechten waarover het personeelslid 

beschikt op grond van de wettelijke, reglementaire, statutaire of contractuele pensi-
oenregeling die op het personeelslid van toepassing is voor de krachtens artikel 13 
gepresteerde diensten, voor zover deze diensten in aanmerking worden genomen bij 
de berekening van het in § 3 bedoelde pensioen. 

 
 § 5. De diensten gepresteerd bij de R.M.T. door personeelsleden, andere dan deze 

bedoeld in de artikelen 11 tot 13, die, op grond van de bepalingen die van kracht zijn 
op de in artikel 8 bedoelde datum, in aanmerking zouden zijn genomen voor een 
pensioen of een deel van een pensioen ten laste van de R.M.T., komen in aanmer-
king voor het recht op en de berekening van een pensioen ten laste van de Openba-
re Schatkist. 

 
 HOOFDSTUK III. Diverse en slotbepalingen 
 
Art. 29 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt be-

kendgemaakt. 
 
 
                                                 
1  Dit K.B. werd bekrachtigd door de wet van 26 juni 1997, art. 2, § 1, 1° (B.S. 28.06.1997). 
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Koninklijk besluit van  18 februari 1997.  
(Staatsblad 26 februari) 
 
houdende diverse maatregelen ten gunste van de statutaire personeelsleden van de Regie voor 
Maritiem Transport ter uitvoering van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende 
tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Eco-
nomische en Monetaire Unie (1). 
 
Gewijzigd bij : de wet van 26 juni 1997 (Staatsbl. 28 juni) en de programmawet van 8 april 
2003 (Staatsbl. 17 april - eerste uitgave). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Vervangen bij de wet van 26 juni 1997, art. 2, § 2 en aangevuld bij de programma-

wet van 8 april 2003, art. 89. 
 
 Voor de vaststelling van de gemiddelde wedde op grond waarvan het rustpensioen 

berekend wordt van de personeelsleden van de Regie voor maritiem transport hierna 
te noemen de "RMT", toegekend in uitvoering van artikel 46 van de wet van 15 mei 
1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, wordt voor 
de periode gedurende dewelke het personeelslid viel onder de aan de pensionering 
voorafgaande verlofregeling die voor de personeelsleden van de RMT zou worden 
vastgesteld, rekening gehouden met de wedde die het personeelslid zou hebben 
genoten indien hij in dienst was gebleven. Deze wedde wordt vastgesteld onder de 
voorwaarden bepaald door het geldelijk statuut dat van kracht is op de ingangsda-
tum van het pensioen en vermeerderd met de bedragen van de loodstoelage en het 
zeegeld die voor de berekening van het pensioen in aanmerking zouden zijn geno-
men indien het personeelslid in dienst was gebleven. 

 
 Hetzelfde geldt voor de personeelsleden van de Afzonderlijke Personeelsformatie 

van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, voor zover zij vallen onder 
een specifiek stelsel van verlof voorafgaand aan pensionering waarin zij toegetreden 
zijn. 

 
Art. 3 Dit besluit treedt in werking op 1 maart 1997. 
 
 
                                                 
1  Dit K.B. werd bekrachtigd door de wet van 26 juni 1997, art. 2, § 1, 2° (B.S. 28.06.1997) 
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Koninklijk besluit van 18 februari 1997  
(Staatsblad 26 februari) 
 
houdende diverse maatregelen ten gunste van de statutaire personeelsleden van de Regie voor 
Maritiem Transport. 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Verlof voorafgaand aan de pensionering 
 
Art. 1 De statutaire personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport, hierna de 

"R.M.T." genoemd, kunnen verlof voorafgaand aan de pensionering aanvragen in-
dien zij tussen 1 januari 1997 en 31 december 2001 de leeftijd van vijfenvijftig jaar 
hebben bereikt of bereiken. 

 
Art. 2 § 1. Onverminderd artikel 8, § 2, vangt het verlof voorafgaand aan de pensionering 

aan: 
 
 -  hetzij op 1 maart 1997 voor de personeelsleden die op die dag de leeftijd van 

vijfenvijftig jaar hebben bereikt; 
 
 -  hetzij op de eerste dag van de maand volgend op de maand tijdens dewelke 

het personeelslid de leeftijd van vijfenvijftig jaar bereikt na de inwerkingtreding 
van dit besluit. 

 
 In afwijking van het eerste lid, wordt het begin van het voorafgaand verlof voor de 

personeelsleden met een tegoed aan inhaalrust of verlof uitgesteld met een aantal 
dagen gelijk aan het aantal dagen van dit tegoed. 

 
 § 2. Het verlof voorafgaand aan de pensionering is onomkeerbaar en eindigt de laat-

ste dag van de maand gedurende dewelke de belanghebbende de leeftijd van zestig 
jaar bereikt. 

 
Art. 3 § 1. Het personeelslid met voorafgaand verlof ontvangt wachtgeld gelijk aan 80 pct. 

van de laatste activiteitswedde. 
 
 Onder "laatste activiteitswedde" wordt verstaan de som, berekend bij volledige pres-

taties, van de laatste jaarwedde vermeerderd met het vakantiegeld, de einde-
jaarstoelage, de haard- en standplaatstoelagen en de volgende vergoedingen, toe-
lagen en premies die gedurende het jaar 1995 werden ontvangen: 

 
 -  het zeegeld bepaald door het koninklijk besluit van 29 november 1983 houden-

de regeling van het zeegeld van het varend personeel van de R.M.T., gewijzigd 
bij de koninklijke besluiten van 25 januari 1991 en 11 december 1992; 

 
 -  de loodstoelage of aanvullende bezoldiging bepaald door het koninklijk besluit 

van 18 januari 1984 houdende toekenning van een loodstoelage aan de dekof-
ficieren belast met het bevel over de schepen en vleugelboten van de R.M.T. 
en van een aanvullende bezoldiging aan sommige personeelsleden van de 
Regie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 januari 1991; 

 
 ... 
 
Art. 4 Voor de personeelsleden die ten minste twintig pensioengerechtigde dienstjaren 

hebben, met inbegrip van de diensten verricht onder het stelsel van voorafgaand 
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verlof verkregen krachtens dit besluit, mag het wachtgeld berekend op basis van ar-
tikel 3 niet minder bedragen dan het gewaarborgde minimum pensioenbedrag we-
gens leeftijd of anciënniteit van een personeelslid dat de leeftijd van zestig jaar heeft 
bereikt, zoals bepaald krachtens de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en di-
verse bepalingen. 

 
Art. 5 Het verlof voorafgaand aan de pensionering wordt gelijkgesteld met een periode van 

dienstactiviteit. Het personeelslid dat van een dergelijk verlof geniet, heeft niet langer 
recht op een bevordering door verhoging in graad, noch op een bevordering door 
verhoging in weddeschaal. 

 
Art. 8 § 1. De aanvraag voor het verlof voorafgaand aan de pensionering wordt uiterlijk op 

12 maart 1997 ingediend bij de Personeelsdienst van de R.M.T., door middel van het 
formulier waarvan het model als bijlage I bij dit besluit is gevoegd. 

 
 ... 
 
 § 3. De aanvraag bedoeld in § 1 maakt tevens een pensioenaanvraag uit in uitvoe-

ring van artikel 51 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmoni-
sering in de pensioenregelingen. 

 
 HOOFDSTUK II. Mobiliteit van de personeelsleden van de R.M.T. 
 
 Afdeling 2. Geldelijke toestand van de overgeplaatste personeelsleden 
 
Art. 12 In afwijking van artikel 24 van voornoemd koninklijk besluit van 3 november 1993 

behouden de overgeplaatste personeelsleden, om de hoogste wedde bedoeld in ar-
tikel 26, § 1, lid 2, van hetzelfde besluit te bepalen, in voorkomend geval: 

 
 -  de loodstoelage of de aanvullende bezoldiging toegekend krachtens voor-

noemd koninklijk besluit van 18 januari 1984, volgens het bedrag aangepast 
overeenkomstig artikel 3, §§ 2 tot 4 van dit besluit ; 

 
 -  het zeegeld volgens het gemiddeld jaarlijks bedrag aangegeven in kolom III 

van artikel 1 van voornoemd koninklijk besluit van 29 november 1983 en aan-
gepast overeenkomstig de artikelen 7 en 8 van hetzelfde besluit. 

 
 Afdeling 3. Geldelijke toestand van de gebezigde personeelsleden en van de 

personeelsleden in afwachting van aanwijzing door ambtshalve mobiliteit 
 
Art. 13 § 1. De gebezigde personeelsleden en de personeelsleden in afwachting van een 

aanwijzing door ambtshalve mobiliteit behouden hun recht op een bezoldiging die, in 
voorkomend geval, het zeegeld, de loodstoelage of de aanvullende bezoldiging be-
doeld in artikel 3, § 1, omvat volgens de bedragen bedoeld in artikel 12. 

 
 § 2. De gebezigde personeelsleden ontvangen van de bezigende overheidsdienst de 

vergoeding en toelagen verbonden aan de uitoefening van hun nieuwe betrekking, 
volgens de modaliteiten en de voorwaarden bepaald voor de personeelsleden van 
deze overheidsdienst, en dit in afwachting van hun overplaatsing naar de betrokken 
overheidsdienst. 

 
 De personeelsleden in afwachting van een aanwijzing door ambtshalve mobiliteit 

ontvangen, ten laste van de R.M.T., de vergoedingen en toelagen verbonden aan de 
uitoefening van de functie die zij daadwerkelijk uitoefenen binnen de R.M.T.. 
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 § 3. Het bedrag van de vergoedingen en toelagen bedoeld in § 2 wordt verminderd 
met het bedrag van de premies, toelagen en vergoedingen bedoeld in § 1, volgens 
de door de Koning vastgestelde modaliteiten. 

 
 HOOFDSTUK III. Terbeschikkingstelling van sommige personeelsleden 
 
 Afdeling 1. Definities 
 
Art. 15 Voor de toepassing van dit Hoofdstuk moet worden verstaan onder: 
 
 -  "werkgever": elke vennootschap, instelling of organisme aan welke perso-

neelsleden ter beschikking worden gesteld krachtens artikel 13 van het ko-
ninklijk besluit van 18 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de 
ontbinding van de Regie voor Maritiem Transport in uitvoering van artikel 3, § 
1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire 
voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Mo-
netaire Unie; 

 
 -  "administratie van oorsprong": de R.M.T. of het Ministerie van Verkeer en In-

frastructuur, na de overdracht bedoeld in artikel 12 van voornoemd koninklijk 
besluit van 18 februari 1997. 

 
 Afdeling 2. Toestand van het ter beschikking gestelde personeelslid in zijn 

administratie van oorsprong 
 
Art. 16 De periode van terbeschikkingstelling wordt gelijkgesteld met een periode van 

dienstactiviteit in de administratie van oorsprong. 
 
Art. 27 Dit besluit treedt in werking op 26 februari 1997. 
 
 



 

© PDOS – januari 2007  

Koninklijk besluit van 27 februari 1997  
(Staatsblad 30 mei) 
 
houdende uitvoering van artikel 56, zevende lid van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met 
betrekking tot de Brusselse Instellingen 
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart) en het K.B. van 3 december 2006 (Staatsbl. 13 december). 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder : 
 
 1° "het personeelslid" : het personeelslid dat, met toepassing van artikel 56 van 

de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instel-
lingen, overgedragen is van de Brusselse Agglomeratie naar de diensten van 
de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest of naar een openbare 
instelling en dat zijn loopbaan bij de diensten van die Regering of bij die open-
bare instelling beëindigt. Voor het personeelslid dat het voorwerp heeft uitge-
maakt van een nieuwe overheveling overeenkomstig het besluit van de Brus-
selse Hoofdstedelijke Regering van 28 oktober 1993 tot overheveling omwille 
van functionele noodzakelijkheid van het personeel van het Bestuur van Na-
tuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu naar het Brussels Instituut voor Milieube-
heer, wordt verondersteld dat deze nieuwe overheveling werd doorgevoerd met 
ingang van 1 april 1993, zodat de vorige overheveling geacht wordt nooit te 
hebben plaatsgevonden ; 

 
 2° "het Ministerie" : het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ; 
 
 3° "de openbare instelling" : de instelling van openbaar nut die aangesloten is bij 

de pensioenregeling ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het 
pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede 
van hun rechthebbenden ; 

 
 4° "de Pensioendienst" : de Pensioendienst voor de overheidssector ; 
 
 5° "het gewaarborgd totaal pensioen" : het pensioen waarop, met toepassing van 

de in artikel 56, zesde lid van voormelde bijzondere wet van 12 januari 1989 
bedoelde waarborg, het personeelslid aanspraak had kunnen maken overeen-
komstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op hem van toe-
passing waren op de datum van de overdracht, maar rekening houdend met de 
wijzigingen die deze bepalingen later zouden hebben ondergaan krachtens al-
gemene op de Brusselse Agglomeratie toepasselijke maatregelen. 

 
Art. 2 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Het Ministerie of de openbare instelling bepaalt het oorspronkelijk nominaal bedrag 

van het gewaarborgd totaal pensioen en deelt dat bedrag mee aan de Pensioen-
dienst bij het overzenden van het pensioendossier van het personeelslid. 

 
Art. 3 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De Pensioendienst bepaalt het oorspronkelijk nominaal bedrag van het pensioen 

waarop het personeelslid aanspraak kan maken hetzij met toepassing van artikel 87, 
§ 3 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, hetzij 
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met toepassing van de bepalingen van de wet van 28 april 1958 betreffende het 
pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van 
hun rechthebbenden. 

 
Art. 4 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De Pensioendienst deelt aan het Ministerie of aan de openbare instelling het verschil 

mee tussen de uit de toepassing van de artikelen 2 en 3 voortvloeiende pensioenbe-
dragen alsook het percentage dat dit verschil vertegenwoordigt ten opzichte van het 
in artikel 2 bedoelde pensioenbedrag. 

 
Art. 5 In afwijking van artikel 4 en zolang het gepensioneerde personeelslid effectief een 

supplement geniet dat zijn gewaarborgd totaal pensioen opvoert tot het gewaarborgd 
minimum bedoeld in artikel 121 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en 
diverse bepalingen, worden het in artikel 4 bedoelde verschil en percentage vastge-
steld rekening houdend met enerzijds het gewaarborgd minimumbedrag waartoe het 
gewaarborgd totaal pensioen wordt opgevoerd en anderzijds met het gewaarborgd 
minimumbedrag dat aan het personeelslid zou zijn toegekend met toepassing van 
artikel 87, § 3 van voormelde bijzondere wet van 8 augustus 1980 of van de bepalin-
gen van voormelde wet van 28 april 1958. 

 
Art. 6 De Centrale Dienst der Vaste Uitgaven van het Ministerie van Financiën keert het 

gewaarborgd totaal pensioen uit. 
 
Art. 7 Het bedrag ten laste van het Ministerie of de openbare instelling wordt verkregen 

door de som van de werkelijk in de loop van een bepaald jaar aan ieder personeels-
lid betaalde maandbedragen van het gewaarborgd totaal pensioen te vermenigvuldi-
gen met het voor dat personeelslid overeenkomstig artikel 4 of 5 vastgestelde per-
centage. 

 
Art. 8 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67 en het K.B. van 3 december 2006, 

art. 2. 
 
 Het Ministerie en de openbare instelling zijn ertoe gehouden aan de Pensioendienst 

voor de overheidssector maandelijkse voorafbetalingen te storten waarvan het be-
drag door de Pensioendienst meegedeeld wordt en die vastgesteld worden op basis 
van een raming van de uitgaven die te hunnen laste zullen worden gebracht. Die 
voorafbetalingen moeten bij de Pensioendienst voor de overheidssector aankomen 
uiterlijk de laatste werkdag van de maand waarop zij betrekking hebben. 

 
 Elk kalenderjaar zendt de Pensioendienst aan het Ministerie en aan de openbare 

instelling een overzicht enerzijds van de in de loop van het voorgaande jaar gestorte 
voorafbetalingen en anderzijds van het totaal van de voor elk personeelslid voor dat-
zelfde jaar verschuldigde sommen. De voor het voorgaande jaar verschuldigd blij-
vende sommen moeten bij de Pensioendienst voor de overheidssector aankomen ui-
terlijk de laatste werkdag van de tweede maand die volgt op de mededeling van het 
verschuldigd blijvend bedrag. De teveel gestorte sommen worden in aanmerking ge-
nomen om het overzicht van het volgende jaar vast te stellen. 

 
Art. 9 Gewijzigd bij het K.B. van 3 december 2006, art. 3. 
 
 Indien het Ministerie of de openbare instelling de in artikel 8 bedoelde stortingen niet 

binnen de bepaalde termijnen uitvoert, zijn zij van rechtswege aan de Pensioen-
dienst voor de overheidssector nalatigheidsintresten verschuldigd op de niet-gestorte 
bedragen. Deze intresten, waarvan het percentage op elk ogenblik gelijk is aan de 



 

© PDOS – januari 2007 - 3 - 
Koninklijk besluit van 27 februari 1997 

wettelijke intrestvoet, verhoogd met 2 t.h., beginnen te lopen vanaf de eerste dag 
van de maand die volgt op de datum waarop de storting had moeten worden ver-
richt. 

 
Art. 10 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 1993, met uitzondering van de 

artikelen 8 en 9 die in werking treden de eerste dag van de maand volgend op die 
gedurende welke dit besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 
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Koninklijk besluit van 3 april 1997  
(Staatsblad 5 april - erratum 11 oktober) 
 
houdende maatregelen betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van Belgacom 
aan de federale overheid met toepassing van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 be-
treffende het realiseren van de budgettaire voorwaarden van de deelname van België aan de 
Europese Economische en Monetaire Unie (1). 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 18 juni 1997 (Staatsbl. 12 augustus) (2). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 De personeelsleden die tewerkgesteld zijn bij de "Dienst Kijk- en Luistergeld" alsook 

bij de "Radio Maritieme Dienst" van Belgacom en waarvan de lijst, door de Minister 
die bevoegd is voor Telecommunicatie vastgesteld wordt op 31 maart 1997, worden 
overgedragen aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, met 
uitwerking op 1 april 1997 en volgens de door de Koning bepaalde nadere regels. 

 
Art. 2 De overdracht van de betrokken personeelsleden geschiedt in hun graad of in een 

gelijkwaardige graad. 
 
 De bij Belgacom vastbenoemde statutaire ambtenaren worden tot ambtenaar be-

noemd van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. Ze worden 
aangewezen voor een betrekking van een aanvullende personeelsformatie met af-
sluiting tegenover de andere ambtenaren van het Instituut die belast zijn met de op-
drachten toegewezen aan het Instituut door de wet van 21 maart 1991 houdende de 
hervorming van bepaalde economische overheidsbedrijven en door de wet van 
30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving. 

 
 De Minister die bevoegd is voor Telecommunicatie bepaalt de gelijkwaardige graden 

na goedvinden van de Minister van Ambtenarenzaken. 
 
Art. 3 De overgedragen personeelsleden behouden hun administratieve en geldelijke anci-

ënniteit. Zij behouden eveneens de wedde, het vakantiegeld, de toelagen, de ver-
goedingen, de premies en de sociale voordelen die zij bij Belgacom hadden op de 
datum van inwerkingtreding van dit besluit, tenzij een van deze voordelen niet vere-
nigbaar is met hun nieuwe hoedanigheid. De Koning bepaalt het geheel van deze 
voordelen en van de onverenigbaarheden. (3) 

 
Art. 4 Voor de berekening van het pensioen van de ambtenaren overgedragen met toe-

passing van dit besluit, worden de bij Belgacom verrichte diensten beschouwd als 
diensten verricht bij de federale Staat. 

 
Art. 5 Gewijzigd bij het K.B. van 18 juni 1997, art. 11, § 1, 1°, 2° en 3° 
 
 De personeelsleden die overgedragen zijn met toepassing van dit besluit kunnen, 

van 1 april 1998 tot 30 maart 1999, opteren voor terugkeer naar Belgacom teneinde 
onmiddellijk aanspraak te maken op het stelsel van verlof voorafgaand aan de pen-
sionering of van onmiddellijk pensioen overeenkomstig artikel 9, § 2, van het ko-
ninklijk besluit van 18 juni 1997 tot invoering van een tijdelijke regeling van verlof 
voorafgaande aan de pensionering voor bepaalde statutaire personeelsleden van de 
naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom, genomen met toepassing van 
artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budget-
taire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Mo-
netaire Unie dat binnen Belgacom georganiseerd zou worden. 
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 De last van de uitgaven die voortvloeit uit deze optie wordt door de Koning (4) vast-

gelegd op gezamenlijk voorstel van de Minister die bevoegd is voor de pensioenen 
en van de Minister die bevoegd is voor Telecommunicatie en, wat het personeel 
overgedragen van de "Radio Maritieme Dienst" betreft, van de Minister die bevoegd 
is voor Landsverdediging. 

 
Art. 6 § 1. De personeelsleden kunnen ter beschikking worden gesteld van de diensten, 

organen of instellingen die ressorteren onder de Staat, de Gemeenschappen, de 
Gewesten, de provincies, de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, de intercommunales of de openbare instellingen die onder deze verschillen-
de overheden ressorteren. 

 
 § 2. De statutaire ambtenaren, die niet vallen onder de toepassing van § 1, kunnen 

na hun overdracht ter beschikking worden gesteld van de Dienst Mobiliteit van het 
Ministerie van Ambtenarenzaken. 

 
 De gebezigde statutaire ambtenaar moet titularis zijn van een graad van hetzelfde 

niveau als die van de bezigingspost of, indien geen verdeling in niveaus bestaat, de 
beroepskwalificaties bezitten die vereist zijn om deze bezigingspost te bekleden. 

 
 Voor de toepassing van dit artikel verstaat men onder "bezigingspost", elke betrek-

king of ambt bij de werkgever waarvoor de gebezigde ambtenaar kan worden aan-
gewezen. 

 
 § 3. De personeelsleden aangeworven bij arbeidsovereenkomst hebben, in geval 

van verbreking van de overeenkomst door verdwijning van hun arbeidsplaats, voor-
rang voor aanwerving overeenkomstig artikel 4, § 1, 1° en § 2, van de wet van 22 juli 
1993 houdende bepaalde maatregelen inzake het openbaar ambt. 

 
 § 4. De Koning bepaalt de bijzondere regels voor de toepassing van dit artikel. 
 
Art. 8 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 1997. 
 
 
 
                                                 
1  Dit K.B. werd bekrachtigd door de wet van 12 december 1997, art. 2, 1° (B.S. 18 december). 
2  Dit K.B. werd bekrachtigd door de wet van 12 december 1997, art. 2, 2° (B.S. 18 december). 
3  Zie K.B. 4 mei 1998 (B.S. 4 juni).  
4  Zie K.B. 19 mei 1998 (B.S. 5 juni). 
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Koninklijk besluit van 25 april 1997  
(Staatsblad 8 mei) 
 
tot instelling van een "Infodienst Pensioenen", met toepassing van artikel 15, 5° van de wet van 
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid 
van de wettelijke pensioenstelsels. (1) 
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart) en opgeheven bij het K.B. van 12 juni 2006 (Staatsbl. 22 juni – tweede uit-
gave)(2). 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Dit besluit is van toepassing op de Rijksdienst voor pensioenen, de Pensioendienst 

voor de overheidssector en het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelf-
standigen. 

 
 Het toepassingsgebied kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, worden uitgebreid 

tot andere instellingen die een wettelijke pensioenregeling beheren. 
 
Art. 2 Teneinde de toekomstig-gepensioneerden een globale raming van hun reeds opge-

bouwde en in opbouw zijnde pensioenrechten te kunnen geven, wordt een "Info-
dienst Pensioenen" opgericht die herkenbaar is aan een uniek logo, één adres en 
één telefoonnummer. 

 
 Tussen de in artikel 1 bedoelde pensioenadministraties wordt een samenwerkings-

protocol, dat de voor de werking van de dienst nodige regels vastlegt, gesloten. 
 
 De pensioenadministraties, bedoeld in artikel 1 zijn gemachtigd, met het oog op het 

realiseren van de bij dit besluit bedoelde opdrachten, de nodige sociale gegevens, 
bedoeld in de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, uit te wisselen. 

 
Art. 3 De "Infodienst Pensioenen" levert op vraag van de toekomstig gepensioneerde een 

raming van : 
 
 1° het rustpensioen onder de in de volgende artikelen bepaalde voorwaarden en 

modaliteiten, op basis van de gegevens waarover hij beschikt, op de door be-
trokkene gekozen leeftijd ; 

 
 2° de andere pensioenrechten onder de door de Koning vastgestelde voorwaar-

den en modaliteiten. 
 
 Indien een toekomstig gepensioneerde die een raming heeft ontvangen nadere in-

lichtingen wenst, geeft de "Infodienst Pensioenen" de nodige inlichtingen omtrent de 
voorwaarden voor de opening van het recht, de berekeningsregels en de regels in-
zake de cumulaties. 

 
 De raming van het toekomstig pensioenrecht gebeurt op basis van de regels die op 

het ogenblik van de aanvraag van kracht zijn voor het berekenen van een pensioen 
dat ingaat op de door betrokkene gekozen ingangsdatum. 

 
 Uitsluitend de potentiële gerechtigde kan de aanvraag om raming van zijn toekom-

stige pensioenrechten indienen. 
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 De afgeleverde raming in uitvoering van dit besluit geldt niet als kennisgeving van 
een recht op pensioen. 

 
Art. 4 Aanvragen tot raming met betrekking tot rustpensioenen zijn ontvankelijk indien ze 

worden ingediend in de loop van vijf jaar voorafgaand aan de datum waarop er recht 
op rustpensioen of vervroegd pensioen kan ontstaan. De leeftijdsvoorwaarde moet 
zijn vervuld op het ogenblik van het indienen van de aanvraag. 

 
 Een aanvraag die met toepassing van dit besluit wordt ingediend geldt niet als pen-

sioenaanvraag. 
 
 De Koning bepaalt de termijn waarbinnen de in artikel 1 bedoelde pensioenadmini-

straties de raming aan de betrokkene toesturen, de eventuele bijdrage in de kosten 
door betrokkene en alle andere modaliteiten en door betrokkene te vervullen voor-
waarden met betrekking tot deze dienstverlening. (3) 

 
Art. 5 Ieder jaar wordt aan de Minister die de pensioenen onder zijn bevoegdheid heeft, 

aan de Minister die de Kleine en Middelgrote Ondernemingen onder zijn bevoegd-
heid heeft, aan de Minister van Financiën en aan het Raadgevend Comité voor de 
pensioensector een evaluatieverslag voorgelegd. 

 
Art. 6 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt be-

kendgemaakt. 
 
 
                                                 
1 Dit K.B. werd bekrachtigd door de wet van 12 december 1997, art. 2, 4° (B.S. 18.12.1997). 
2 Dit K.B. wordt opgeheven bij art. 14 van het K.B. van 12 juni 2006 op een door de Koning te bepalen 

datum. 
3 Zie K.B. van 12 december 1997 (B.S. 31.12.1997 - tweede editie). 
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Koninklijk besluit van  25 april 1997.  
(Staatsblad 29 mei) 
 
tot uitvoering van artikel 68, § 2, derde lid, van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale 
bepalingen. 
 
Art. 1 Voor de toepassing van artikel 68, § 2, derde lid, van de wet van 30 maart 1994 

houdende sociale bepalingen geschiedt de omzetting in een fictieve rente, met in-
gang van 1 juli 1997, op basis van de coëfficiënten bepaald in de bij dit besluit ge-
voegde tabel. 

 
Art. 2 Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1997. 
 
Bijlage 
 

Leeftijd van de 
begunstigde 

Omzettingscoëfficiënt Leeftijd van de 
begunstigde 

Omzettingscoëfficiënt 

 
20 jaar 
21 jaar 
22 jaar 
23 jaar 
24 jaar 
25 jaar 
26 jaar 
27 jaar 
28 jaar 
29 jaar 
30 jaar 
31 jaar 
32 jaar 
33 jaar 
34 jaar 
35 jaar 
36 jaar 
37 jaar 
38 jaar 
39 jaar 
40 jaar 
41 jaar 
42 jaar 
43 jaar 
44 jaar 
45 jaar 
46 jaar 
47 jaar 
48 jaar 
49 jaar 
50 jaar 
51 jaar 
52 jaar 
53 jaar 
54 jaar 
55 jaar 

 
19,92 
19,85 
19,78 
19,71 
19,63 
19,55 
19,47 
19,39 
19,30 
19,21 
19,11 
19,01 
18,90 
18,79 
18,68 
18,56 
18,44 
18,31 
18,18 
18,04 
17,90 
17,75 
17,60 
17,44 
17,28 
17,11 
16,93 
16,75 
16,56 
16,36 
16,16 
15,95 
15,74 
15,52 
15,29 
15,06 

 
56 jaar 
57 jaar 
58 jaar 
59 jaar 
60 jaar 
61 jaar 
62 jaar 
63 jaar 
64 jaar 
65 jaar 
66 jaar 
67 jaar 
68 jaar 
69 jaar 
70 jaar 
71 jaar 
72 jaar 
73 jaar 
74 jaar 
75 jaar 
76 jaar 
77 jaar 
78 jaar 
79 jaar 
80 jaar 
81 jaar 
82 jaar 
83 jaar 
84 jaar 
85 jaar 
86 jaar 
87 jaar 
88 jaar 
89 jaar 
90 jaar 
91 jaar 

 
14,82 
14,58 
14,32 
14,07 
13,80 
13,53 
13,26 
12,97 
12,69 
12,40 
12,10 
11,80 
11,49 
11,18 
10,87 
10,55 
10,23 
9,91 
9,59 
9,27 
8,95 
8,62 
8,30 
7,98 
7,66 
7,34 
7,03 
6,72 
6,41 
6,11 
5,81 
5,52 
5,24 
4,96 
4,69 
4,43 
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Koninklijk besluit van 27 april 1997  
(Staatsblad 16 mei) 
 
tot instelling van een Ombudsdienst Pensioenen met toepassing van artikel 15, 5° van de wet 
van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaar-
heid van de wettelijke pensioenstelsels. (1) 
 
 HOOFDSTUK I. De Ombudsdienst Pensioenen 
 
Art. 1 Er wordt een Ombudsdienst Pensioenen bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volks-

gezondheid en Leefmilieu opgericht. 
 
Art. 2 De Ombudsdienst Pensioenen bestaat uit twee leden ; zij behoren tot een verschil-

lende taalrol. 
 
 Ter uitvoering van de taken van de Ombudsdienst Pensioenen, omschreven in arti-

kel 3, stelt de Minister die de pensioenen onder zijn bevoegdheid heeft het nodige 
personeel ter beschikking van die dienst overeenkomstig de modaliteiten door Ons 
vastgesteld, in een in Ministerraad overlegd besluit. 

 
Art. 3 De taak van de Ombudsdienst Pensioenen bestaat erin : 
 
 1° klachten te onderzoeken die betrekking hebben op de handeling of werking van 

de pensioendiensten belast met de toekenning en de uitbetaling van wettelijke 
pensioenen;  

 2° klachten te onderzoeken in verband met : 
 
  - de vaststelling van de rechten van de gepensioneerden en toekomstige 

gepensioneerden op een pensioen lastens een wettelijke pensioenrege-
ling ; 

 
  - de uitbetaling en het bedrag van die uitkeringen ; 
 
 3° te bemiddelen en verzoening na te streven tussen de burger en de pensioen-

dienst ; 
 
 4° op basis van de bevindingen gedaan bij de uitvoering van de opdrachten be-

doeld in 1° en 2° aanbevelingen te doen en verslag uit te brengen. 
 
 Indien de ombudspersonen onbevoegd zijn, wordt de klager hiervan onmiddellijk in 

kennis gesteld en verwijzen zij zo mogelijk door naar de persoon, instelling of dienst 
die terzake bevoegd is. 

 
 De ombudspersonen treden op als college. 
 
Art. 4 De bepalingen van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, ge-

coyorkirdineerd op 18 juli 1966, zijn van toepassing op de leden van de ombuds-
dienst en het personeel dat hem bijstaat. De activiteiten van de Ombudsdienst Pen-
sioenen bestrijken het ganse land. 

 
Art. 5 De leden van de ombudsdienst worden, voor een hernieuwbaar mandaat van 6 jaar, 

benoemd door de Koning, op voordracht van de Minister die de pensioenen onder 
zijn bevoegdheid heeft. 
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 Te dien einde wordt een bericht tot vakantverklaring, met vaststelling van de voor-
waarden tot indiening van de kandidaturen, bekendgemaakt in het Belgisch Staats-
blad. 

 
 De Koning bepaalt, op voordracht van de Minister die de pensioenen onder zijn be-

voegdheid heeft, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de selectieprocedure van 
de kandidaten en dit onverminderd hetgeen voorzien is bij dit besluit. 

 
 De Ombudspersoon die zich, op het ogenblik van zijn benoeming, in een statutaire 

band bevindt met de Staat of met enig ander rechtspersoon van publiek recht die 
onder de Staat ressorteert, wordt van rechtswege ter beschikking gesteld, overeen-
komstig de bepalingen van het betrokken statuut, voor de gehele duur van zijn man-
daat. Gedurende deze periode behoudt hij evenwel zijn rechten op bevordering en 
weddeverhoging. 

 
 Indien de ombudspersoon zich op het ogenblik van zijn benoeming in een contractu-

ele band bevindt met de Staat of met enig ander rechtspersoon van publiek recht die 
onder de Staat ressorteert, wordt de betrokken overeenkomst van rechtswege ge-
schorst voor de gehele duur van zijn mandaat. Gedurende deze periode behoudt hij 
evenwel zijn rechten op weddeverhoging. 

 
Art. 6 Om tot lid van de Ombudsdienst te worden benoemd moet men : 
 
 1° Belg zijn ; 
 
 2° van onberispelijk gedrag zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten ; 
 
 3° houder zijn van een diploma dat bij de Rijksbesturen toegang geeft tot een 

ambt van niveau l ; 
 
 4° ten minste vijf jaar nuttige ervaring hebben, op een gebied dat dienstig is voor 

de uitoefening van het ambt. 
 
Art. 7 Tijdens de duur van het mandaat kunnen de ombudspersonen geen van de volgen-

de ambten, functies of mandaten uitoefenen:  
 
 1° het ambt van magistraat, notaris of gerechtsdeurwaarder ; 
 
 2° het beroep van advocaat ; 
 
 3° de functie van bedienaar van een erkende eredienst of een betrekking als af-

gevaardigde van een door de wet erkende organisatie die niet-confessionele 
morele dienstverlening verstrekt ; 

 
 4° een bij verkiezing verleend openbaar mandaat ; 
 
 5° een bezoldigde betrekking in de onderscheiden administratieve overheden ; 
 
 6° een mandaat of functie in een instelling, bedoeld in artikel 2, § 1 of § 3 van de 

wet van 9 juli 1975 betreffende de controle van de verzekeringsondernemin-
gen. 

 
 De ombudspersonen mogen geen openbaar ambt of enige andere functie vervullen 

waardoor de waardigheid, de onafhankelijkheid of de uitoefening van hun ambt in 
het gedrang kan komen. 
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 Voor de toepassing van dit artikel worden gelijkgesteld met een bij verkiezing ver-

leend mandaat : het ambt van buiten de gemeenteraad benoemde burgemeester, 
een mandaat van bestuurder in een instelling van openbaar nut en een ambt van re-
geringscommissaris, met inbegrip van het ambt van gouverneur, adjunct-gouverneur 
of vice-gouverneur. De houder van een bij verkiezing verleend openbaar mandaat 
die zijn benoeming tot lid van de Ombudsdienst aanvaardt, wordt van rechtswege 
ontheven van zijn door verkiezing verkregen mandaat. 

 
 De artikelen 1, 6, 7, 10, 11 en 12 van de wet van 18 september 1986 tot instelling 

van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten zijn, in 
voorkomend geval en met de nodige aanpassingen, van toepassing op de ombuds-
personen. 

 
Art. 8 De Koning kan, op voorstel van de minister die de pensioenen onder zijn bevoegd-

heid heeft, een einde maken aan het ambt van de ombudspersoon : 
 
 1° op hun verzoek ; 
 
 2° wanneer zij de leeftijd van 65 jaar bereiken ; 
 
 3° wanneer hun gezondheidstoestand de uitoefening van het ambt ernstig in ge-

vaar brengt. 
 
 De Koning kan, op voorstel van de minister die de pensioenen onder zijn bevoegd-

heid heeft, de ombudspersonen afzetten : 
 
 1° wanneer zij een van de functies bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, uitoe-

fenen ; 
 
 2° om ernstige redenen. 
 
Art. 9 Binnen de grenzen van hun bevoegdheid, ontvangen de ombudspersonen van geen 

enkele overheid instructies. 
 
 Zij kunnen niet van hun ambt worden ontheven wegens daden die zij stellen in het 

raam van ambtsvervulling. 
 
 HOOFDSTUK II. Belanghebbenden en procedure 
 
Art. 10 Iedere belanghebbende kan schriftelijk of mondeling ter plaatse bij de ombudsper-

sonen een klacht indienen met betrekking tot : 
 
 - de handeling of de werking van de pensioendiensten belast met de toekenning 

en de uitbetaling van wettelijke pensioenen;  
 
 - de vaststelling van de rechten van de gepensioneerden en toekomstige gepen-

sioneerden op een pensioen lastens een wettelijke pensioenregeling ; 
 
 - de uitbetalingsmodaliteiten en het bedrag van die uitkeringen. 
 
 In de klacht staan de identiteit en het adres van de gebruiker vermeld, en wordt een 

duidelijke uiteenzetting gegeven van de feiten waarover hij zich beklaagt, en van de 
reeds aangewende middelen om genoegdoening te bekomen. 
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 De belanghebbende moet vooraf contact zoeken met de pensioendienst(en) ten ein-
de genoegdoening te verkrijgen. 

 
 Onder belanghebbende wordt verstaan, de persoon : 
 
 - die een pensioen geniet lastens een of meer wettelijke pensioenstelsels ; 
 
 - die een aanvraag tot het bekomen van een pensioen lastens een van die stel-

sels heeft ingediend ; 
 
 - die een aanvraag om raming van zijn pensioenrechten bij de "Infodienst Pensi-

oenen" heeft ingediend. 
 
Art. 11 De ombudspersonen kunnen weigeren een klacht te behandelen wanneer : 
 
 1° de identiteit van de klager niet gekend is ; 
 
 2° de klacht betrekking heeft op feiten die zich meer dan een jaar voor het indie-

nen van de klacht hebben voorgedaan. 
 
 De ombudspersonen weigeren een klacht te behandelen wanneer : 
 
 1° de klacht kennelijk ongegrond is ; 
 
 2° de klager kennelijk ten aanzien van de betrokken pensioenadministratie(s) 

geen enkele poging ondernam om genoegdoening te verkrijgen ; 
 
 3° de klacht in wezen dezelfde is als een eerder door de ombudspersonen afge-

wezen klacht en ze geen nieuwe feiten bevatten. 
 
Art. 12 De ombudspersonen delen de klager onverwijld hun beslissing mee om de klacht al 

dan niet te behandelen. 
 
 De weigering om een klacht te behandelen wordt gemotiveerd. 
 
 Er is gevolg gegeven aan de opmerking van de Raad van State met betrekking tot 

de doorverwijzingen van de klacht. Indien de ombudspersonen onbevoegd zijn voor 
een bepaald dossier, wordt de klager hiervan onmiddellijk in kennis gesteld en ver-
wijzen zij zo mogelijk door naar de persoon, instelling of dienst die terzake bevoegd 
is. 

 
 De ombudspersonen stellen de pensioendiensten in kennis van de klacht die zij 

voornemens zijn te onderzoeken. 
 
Art. 13 De ombudspersonen kunnen ambtenaren of diensten waaraan zij in het kader van 

hun opdracht vragen richten een dwingende termijn opleggen voor het beantwoor-
den van deze vragen. 

 
 Zij mogen tevens ter plaatse alle vaststellingen doen en zich alle bescheiden of in-

lichtingen doen meedelen die zij nodig achten en alle betrokken personen horen. 
 
 De personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die 

hun zijn toevertrouwd, worden van hun plicht tot geheimhouding ontheven in het 
raam van het door de ombudsmannen ingestelde onderzoek. 
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 De ombudspersonen kunnen zich in het kader van bijzondere onderzoeken door 
deskundigen laten bijstaan. 

 
Art. 14 Indien de ombudspersonen in de uitoefening van hun ambt een feit vaststellen dat 

een misdaad of een wanbedrijf kan opleveren, stellen zij overeenkomstig art. 29 van 
het Wetboek van Strafvordering de procureur des Konings ervan in kennis. 

 
 Indien zij in de uitoefening van hun ambt een feit vaststellen dat een tuchtvergrijp 

kan opleveren, verwittigen zij daarvan de bevoegde administratieve overheid. 
 
Art. 15 Het onderzoek van een klacht wordt opgeschort wanneer omtrent de feiten een be-

roep bij de rechtbank wordt ingesteld. De administratieve overheid stelt de ombuds-
personen onverwijld in kennis van het ingestelde beroep. 

 
 In dat geval brengen de ombudspersonen de klager onverwijld op de hoogte van de 

opschorting van de behandeling van zijn klacht. 
 
 De indiening en het onderzoek van een klacht schorsen noch stuiten de termijnen 

voor het instellen van beroepen bij de rechtbank of van georganiseerde administra-
tieve beroepen. 

 
Art. 16 De klager wordt geregeld geïnformeerd over het gevolg dat aan zijn klacht wordt 

gegeven. 
 
 De ombudspersonen trachten de standpunten van de klager en de betrokken dien-

sten te verzoenen. 
 
 Zij kunnen elke aanbeveling die zij nuttig achten richten tot de administratieve over-

heid. In dat geval brengen zij de minister die de pensioenen onder zijn bevoegdheid 
heeft en de verantwoordelijke minister voor die administratie ervan op de hoogte. 

 
 HOOFDSTUK III. De verslagen van de ombudspersonen 
 
Art. 17 De ombudspersonen richten jaarlijks, in de loop van de maand maart, een verslag 

over hun activiteiten tijdens het voorbije kalenderjaar tot de minister die de pensioe-
nen onder zijn bevoegdheid heeft, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het 
Raadgevend Comité voor de Pensioensector. Zij kunnen bovendien driemaandelijk-
se tussentijdse verslagen uitbrengen, indien zij het nuttig achten. Deze verslagen 
bevatten de aanbevelingen die de ombudspersonen nodig achten en vermelden de 
eventuele moeilijkheden die zij ondervinden bij de uitoefening van hun ambt. 

 
 De identiteit van de klagers en van de personeelsleden van de administratieve over-

heden mag niet worden vermeld in deze verslagen. 
 
 De verslagen worden openbaar gemaakt. 
 
 HOOFDSTUK IV. Diverse bepalingen 
 
Art. 18 Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de ombudspersonen en hun 

personeelsleden. 
 
Art. 19 De ombudspersonen stellen een huishoudelijk reglement vast dat de nadere regels 

en termijnen voor de behandeling van de klachten bevat. Dit reglement en de wijzi-
gingen eraan worden door de minister die de pensioenen onder zijn bevoegdheid 
heeft, goedgekeurd en wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
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Art. 20 De wedden en toelagen van de ombudspersonen en hun personeel alsmede de kos-

ten met betrekking tot de installatie en de werking van de dienst worden ingeschre-
ven op de Begroting van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en 
Leefmilieu (Bestuur van de sociale zekerheid - afdeling 52 - programma 0). 

 
Art. 21 De Koning stelt, bij in Ministerraad overlegd besluit en op voordracht van de Minister 

die de pensioenen onder zijn bevoegdheid heeft, het administratief en geldelijk sta-
tuut vast van de leden van de Ombudsdienst. 

 
 Bij de vaststelling van de wedderegeling wordt rekening gehouden met de nuttige 

ervaring die bij de aanwerving wordt vereist voor een maximale duur van 6 jaar. 
 
 De leden van de Ombudsdienst genieten, voor de duur van hun functie, dezelfde 

pensioenregeling en regeling inzake herstel van schade ingevolge arbeidsongeval-
len en beroepsziekten als de met een vaste benoeming beklede staatsambtenaren, 
volgens de regels vastgesteld door de Koning en onder de voorwaarden voorzien in 
het eerste lid. 

 
Art. 22 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt be-

kendgemaakt. 
 
 
                                                 
1  Dit K.B. werd bekrachtigd door de wet van 12 december 1997, art. 2, 5° (B.S. 18.12.1997). 
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(Staatsblad 12 augustus) 
 
tot invoering van een tijdelijke regeling van verlof voorafgaande aan de pensionering voor be-
paalde statutaire personeelsleden van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom, 
genomen met toepassing van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot reali-
satie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische 
en Monetaire Unie (1). 
 
Gewijzigd bij : de wet van 11 december 2003 (Staatsbl. 15 december - tweede uitgave). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
 
 - "Belgacom" : de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ; 
 
 - de "periodieke toelage" : de toelage bedoeld in artikel 6 van dit besluit ; 
 
 - het "verlof vóór pensioen" : het verlof voorafgaand aan de pensionering toege-

kend overeenkomstig dit besluit ; 
 
 - de "vertrekdatum" : de datum waarop het verlof vóór pensioen of, in voorko-

mend geval, het onmiddellijk pensioen ingaat. 
 
Art. 2 De statutaire personeelsleden van Belgacom die voldoen aan de in artikel 3 bepaal-

de voorwaarden, kunnen op hun verzoek een verlof vóór pensioen nemen op een 
door de raad van bestuur van Belgacom vast te stellen datum tussen ten vroegste 
1 juli 1997 en ten laatste 1 januari 1999, volgens de nadere regels bepaald in dit be-
sluit. 

 
Art. 3 Om voor verlof vóór pensioen in aanmerking te komen, dient het personeelslid aan 

de volgende voorwaarden te voldoen : 
 
 1° geboren zijn ten vroegste op 1 juli 1937 en ten laatste op 1 juli 1947 ; 
 
 2° statutair personeelslid van Belgacom zijn op de vertrekdatum ; 
 
 3° op 1 juli 1997 ten minste 20 dienstjaren hebben vervuld die aanspraak verle-

nen op pensioen. 
 
Art. 4 De aanvraag tot verlof vóór pensioen moet door het betrokken statutair personeelslid 

worden ingediend tussen 5 mei 1997 en 31 mei 1997. De aanvraag is onherroepelijk 
en dient te worden gedaan op de wijze voorgeschreven door de raad van bestuur 
van Belgacom. 

 
Art. 5 Binnen de in artikel 2 aangegeven periode stelt de raad van bestuur van Belgacom, 

volgens de noodwendigheden van de dienst, de vertrekdatum vast per functie. Deze 
datum wordt aan de personeelsleden die de bedoelde functie hebben, uiterlijk op 
5 mei 1997 bekendgemaakt. 

 
 Bovendien kan de raad van bestuur van Belgacom, voor zover de goede werking 

van de dienst hierdoor niet wordt geschaad, de in het eerste lid bedoelde vertrekda-
tum in individuele gevallen vervroegen, op verzoek van het betrokken personeelslid 
en met diens instemming, zonder dat deze datum kan voorafgaan aan 1 juli 1997. 
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Art. 6 § 1. Aan de statutaire personeelsleden van Belgacom die een verlof vóór pensioen 

nemen en die in de loop van de kalendermaand voorafgaand aan de vertrekdatum 
de leeftijd van 60 jaar niet hebben bereikt, wordt een periodieke toelage toegekend 
die, voor de toepassing van de bepalingen inzake inkomstenbelastingen en sociale 
zekerheid en van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek, wordt gelijkgesteld met 
het rustpensioen. 

 
 § 2. De periodieke toelage wordt berekend volgens de regels toepasselijk op de be-

rekening van het rustpensioen, evenwel rekening houdend met de wedde die het be-
trokken statutair personeelslid zou genoten hebben indien hij effectief in dienst was 
gebleven in zijn graad tot de laatste dag van de maand van zijn zestigste verjaardag 
en hij gedurende deze periode diensten had gepresteerd waarvan de omvang gelijk 
is aan die in de maand voorafgaand aan het vertrek. Het aantal in aanmerking te 
nemen dienstjaren wordt vastgesteld alsof het statutair personeelslid effectief zijn 
loopbaan in zijn graad had voortgezet tot die datum. 

 
 § 3. De periodieke toelage mag niet minder bedragen dan 75 % van de laatste activi-

teitswedde vóór de vertrekdatum, noch dan het gewaarborgd minimumbedrag be-
paald, volgens de hoedanigheid van de rechthebbende, in artikel 120 van de wet van 
26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen. 

 
 In geval van diensten met onvolledige opdracht, moet het percentage van 75 % be-

paald in het eerste lid vermenigvuldigd worden met de verhouding die bestaat tussen 
enerzijds de duur van het geheel van de diensten die in aanmerking komen voor het 
pensioen krachtens de wetgeving die van toepassing is op de berekening van de 
pensioenen van de statutaire personeelsleden die onvolledige prestaties hebben ge-
leverd, en anderzijds de niet verminderde duur van deze zelfde diensten. 

 
Art. 7 § 1. De statutaire personeelsleden die een verlof vóór pensioen nemen overeen-

komstig dit besluit, mogen, mits voorafgaande aanmelding bij Belgacom, andere be-
roepsactiviteiten uitoefenen, met dien verstande dat, indien de betreffende inkom-
sten de grenzen inzake cumulatie overschrijden bepaald door de wet van 5 april 
1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector 
met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een 
vervangingsinkomen, de periodieke toelage wordt verminderd of geschorst op de-
zelfde wijze als een rustpensioen. 

 
 § 2. De Koning bepaalt de nadere regels voor de toepassing van dit artikel. 
 
Art. 8 De statutaire personeelsleden die een verlof vóór pensioen nemen overeenkomstig 

dit besluit, genieten ambtshalve van een rustpensioen vanaf de eerste dag van de 
maand die volgt op hun zestigste verjaardag. 

 
 Voor de berekening van het pensioen bedoeld in het eerste lid, worden, in voorko-

mend geval, het aantal in aanmerking te nemen dienstjaren en het gemiddeld vijfja-
rig loon vastgesteld alsof het statutair personeelslid zijn loopbaan in zijn graad van 
vertrek had voortgezet tot de laatste dag van de maand van zijn zestigste verjaardag 
en gedurende deze periode diensten had gepresteerd waarvan de omvang gelijk is 
aan die in de maand voorafgaand aan het vertrek. 

 
Art. 9 § 1. Aan de statutaire personeelsleden die overeenkomstig dit besluit een verlof vóór 

pensioen nemen, wordt bij gelegenheid van dit verlof en op de vertrekdatum, een 
premie toegekend bepaald op de helft van de laatste activiteitswedde op jaarbasis 
vóór de vertrekdatum. 
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 § 2. Dezelfde premie wordt toegekend, op de vertrekdatum, aan de statutaire perso-

neelsleden van Belgacom die hun onmiddellijk pensioen nemen tussen ten vroegste 
1 juli 1997 en ten laatste 1 januari 1999, voor zover : 

 
 1° zij op 1 juli 1997 een minimum van 20 dienstjaren hebben vervuld die aan-

spraak verlenen op pensioen, en zij in de maand voorafgaand aan de vertrek-
datum de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt ; 

 
 2° zij hun aanvraag tot onmiddellijk pensioen tussen 5 mei 1997 en 31 mei 1997 

hebben ingediend op de wijze bepaald door de raad van bestuur van Belgacom 
overeenkomstig artikel 4 ; en 

 
 3° hun pensioen ingaat op de datum vastgesteld door de raad van bestuur van 

Belgacom overeenkomstig artikel 5. 
 
Art. 10 Gewijzigd bij de wet van 11 december 2003, art. 24 (2). 
 
 De periodieke toelagen bedoeld in artikel 6 en de premies bedoeld in artikel 9 wor-

den betaald door Belgacom. 
 
 De Koning neemt de nodige maatregelen ten einde te verzekeren dat de periodieke 

toelagen en premies bedoeld in het eerste lid het voorwerp uitmaken van een afzon-
derlijk financieringsplan, zonder dat dit afbreuk doet aan het financieringsplan van de 
pensioenverplichtingen. (3) 

 
Art. 11 ... 
 
 § 2. Voor de toepassing van dit besluit op de statutaire personeelsleden bedoeld in 

artikel 5 van het voornoemd besluit van 3 april 1997 (4), wordt de periode van 1 juli 
1997 tot 1 januari 1999 bedoeld in artikel 2 en 9, § 2, vervangen door de periode van 
1 april 1998 tot 31 maart 1999. 

 
 De Koning bepaalt de bijzondere regels voor de toepassing van deze paragraaf. 
 
Art. 12 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 april 1997. 
 
 
                                                 
1  Dit K.B. werd bekrachtigd door de wet van 12 december 1997, art. 2, 2° (B.S. 18.12.1997). 
2  Met ingang van 31 december 2003. 
3  Zie K.B. 16 juli 1997 (B.S. 9 augustus). 
4  B.S. 5 april 1997. 
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Koninklijk besluit van 17 september 1997  
(Staatsbl. 25 oktober) 
 
houdende uitvoering van artikel 92bis, § 4quater, zesde lid, van de bijzondere wet van 8 augus-
tus 1980 tot hervorming der instellingen. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart) en het K.B. van 3 december 2006 (Staatsbl. 13 december). 
 
 HOOFDSTUK I . Definities 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder : 
 
 1° "het personeelslid" : het personeelslid van de provincie Brabant dat, ter uitvoe-

ring van artikel 92bis, § 4quater, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen, werd overgeheveld naar de provincie Waals-
Brabant, naar de provincie Vlaams-Brabant, naar het Brusselse Hoofdstedelijk 
Gewest, naar de Franse Gemeenschapscommissie, naar de Vlaamse Ge-
meenschapscommissie, naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom-
missie of naar de federale Staat en dat, na zijn overheveling, geen pensioen-
rechten meer heeft opgebouwd in een ander stelsel dan dat van de instelling 
waarnaar het werd overgeheveld. Voor het personeelslid dat opnieuw is over-
geheveld ter uitvoering van artikel 9bis van het samenwerkingsakkoord van 30 
mei 1994, wordt verondersteld dat deze nieuwe overheveling is geschied met 
ingang van 1 januari 1995, zodat de vorige overheveling geacht wordt nooit te 
hebben plaatsgevonden; 

 
 2° "de Provincie" : de provincie Brabant; 
 
 3° "de instelling" : de instelling waarnaar het personeelslid werd overgeheveld als 

gevolg van de splitsing van de provincie Brabant; 
 
 4° "de Pensioendienst" : de Pensioendienst voor de overheidssector; 
 
 5° "het gewaarborgde totale pensioen" : het pensioen waarop, met toepassing 

van de in artikel 92bis, § 4quater, vijfde lid, van voormelde bijzondere wet van 
8 augustus 1980 bedoelde waarborg, het personeelslid aanspraak had kunnen 
maken overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op 
hem van toepassing waren op de datum van zijn overheveling, maar rekening 
houdend met de wijzigingen die deze bepalingen later zouden hebben onder-
gaan krachtens algemene maatregelen die op de provincie Brabant toepasse-
lijk zouden zijn geweest. Dit pensioen bevat in voorkomend geval het aan het 
nominaal pensioenbedrag toegevoegde supplement, teneinde dit op het ge-
waarborgd minimumbedrag te brengen. 

 
  Het aan een gewezen lid van het personeel van het onderwijs van de Provincie 

toegekende complement met toepassing van artikel 85 van de wet van 20 juli 
1991 houdende sociale en diverse bepalingen, is in voorkomend geval begre-
pen in het gewaarborgde totale pensioenbedrag; 

 
 6° "het pensioen" : het pensioen waarop het personeelslid aanspraak kan maken 

met toepassing van de bepalingen van het pensioenstelsel van de instelling. 
Dit pensioen bevat in voorkomend geval het aan het nominale pensioenbedrag 
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toegevoegde supplement, teneinde dit tot het gewaarborgd minimumbedrag te 
brengen. 

 
 HOOFDSTUK II. Bepalingen toepasselijk inzake pensioenen 
 
 Afdeling 1. Bepalingen toepasselijk op personeelsleden die geen lid zijn van 

het personeel van het onderwijs 
 
Art. 2 Deze afdeling is van toepassing op de personeelsleden die op 31 december 1994 

geen lid waren van het personeel van het onderwijs van de Provincie. 
 
Art. 3 Voor de in artikel 2 bedoelde personeelsleden die werden overgeheveld naar de 

provincie Waals-Brabant, naar de provincie Vlaams-Brabant of naar de Franse Ge-
meenschapscommissie, berekent de instelling enerzijds het bedrag van het gewaar-
borgde totale pensioen en anderzijds het bedrag van het pensioen. 

 
 De instelling betaalt maandelijks aan het personeelslid hetzij het bedrag van het ge-

waarborgde totale pensioen, hetzij het bedrag van het pensioen indien dit groter is 
dan het bedrag van het gewaarborgde totale pensioen. 

 
 De last van de met toepassing van het tweede lid uitbetaalde bedragen wordt gedra-

gen door de instelling. 
 
Art. 4 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Voor de in artikel 2 bedoelde, naar de federale Staat overgehevelde personeelsle-

den berekent de Pensioendienst, op basis van de gegevens die haar meegedeeld 
werden door het ministerieel departement waar het personeelslid zijn loopbaan be-
ëindigt, enerzijds het bedrag van het gewaarborgde totale pensioen en anderzijds 
het bedrag van het pensioen. 

 
 De Centrale Dienst der Vaste Uitgaven van het Ministerie van Financiën betaalt 

maandelijks aan het personeelslid, hetzij het bedrag van het gewaarborgde totale 
pensioen, hetzij het bedrag van het pensioen indien dit groter is dan het bedrag van 
het gewaarborgde totale pensioen. 

 
 De last van de met toepassing van het tweede lid uitbetaalde bedragen wordt gedra-

gen door de Openbare Schatkist. 
 
Art. 5 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Voor de in artikel 2 bedoelde, naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie overge-

hevelde personeelsleden, berekent de Pensioendienst, op basis van de gegevens 
die haar meegedeeld werden door voormelde Commissie, enerzijds het bedrag van 
het gewaarborgde totale pensioen en anderzijds het bedrag van het pensioen. 

 
 De Centrale Dienst der Vaste Uitgaven van het Ministerie van Financiën betaalt 

maandelijks aan het personeelslid hetzij het bedrag van het gewaarborgde totale 
pensioen, hetzij het bedrag van het pensioen indien dit groter is dan het bedrag van 
het gewaarborgde totale pensioen. 

 
 De pensioenlast wordt gedragen door het gemeenschappelijke pensioenstelsel van 

de lokale overheden, genoemd in artikel 1, c), van de wet van 6 augustus 1993 be-
treffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen. 
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 Indien het bedrag van het gewaarborgde totale pensioen groter is dan het bedrag 
van het pensioen, wordt het verschil tussen beide bedragen gedragen door de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

 
 De Vlaamse Gemeenschapscommissie dient eveneens het pensioenaandeel te dra-

gen dat overeenstemt met de bij de Provincie verrichte diensten. Dit aandeel wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 13 van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van 
een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare 
sector bepaalde nadere regels. 

 
Art. 6 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Voor de in artikel 2 bedoelde, naar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of naar de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie overgehevelde personeelsleden, 
berekent de Pensioendienst, op basis van de gegevens die haar, naargelang het ge-
val door voormeld Gewest of door voormelde Commissie zijn meegedeeld, enerzijds 
het bedrag van het gewaarborgde totale pensioen, en anderzijds het bedrag van het 
pensioen. 

 
 De Centrale Dienst der Vaste Uitgaven van het Ministerie van Financiën betaalt 

maandelijks aan het personeelslid hetzij het bedrag van het gewaarborgde totale 
pensioen, hetzij het bedrag van het pensioen indien dit groter is dan het bedrag van 
het gewaarborgde totale pensioen. 

 
 De last van het pensioen wordt gedragen door de Openbare Schatkist. 
 
 Indien het bedrag van het gewaarborgde totale pensioen groter is dan het bedrag 

van het pensioen, wordt het verschil tussen deze beide bedragen, naargelang het 
geval, gedragen door hetzij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, hetzij de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie. 

 
 Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest of de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-

commissie dient, naargelang het geval, eveneens het pensioenaandeel te dragen 
dat overeenstemt met de bij de Provincie verrichte diensten. Dit aandeel wordt vast-
gesteld volgens de in artikel 13 van voormelde wet van 14 april 1965 bepaalde nade-
re regels.  

 
 Afdeling 2. Bepalingen toepasselijk op de leden van het personeel van het on-

derwijs 
 
Art. 7 Deze afdeling is van toepassing op de personeelsleden die op 31 december 1994 lid 

waren van het personeel van het onderwijs van de Provincie, met uitzondering van 
die welke met toepassing van artikel 79bis van de bijzondere wet van 12 januari 
1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen op 1 januari 1995 overgeheveld 
werden naar de Franse Gemeenschapscommissie of naar de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie. 

 
Art. 8 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Voor de in artikel 7 bedoelde personeelsleden berekent de Pensioendienst, op basis 

van de gegevens die haar meegedeeld werden door de instelling, enerzijds het be-
drag van het gewaarborgde totale pensioen, en anderzijds het bedrag van het pen-
sioen. 
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 De Centrale Dienst der Vaste Uitgaven van het Ministerie van Financiën betaalt 
maandelijks aan het personeelslid hetzij het bedrag van het gewaarborgde totale 
pensioen, hetzij het bedrag van het pensioen indien dit groter is dan het bedrag van 
het gewaarborgde totale pensioen. 

 
 De last van het pensioen wordt gedragen door de Openbare Schatkist. 
 
 Indien het bedrag van het gewaarborgde totale pensioen groter is dan het bedrag 

van het pensioen, wordt het verschil tussen deze beide bedragen gedragen door de 
instelling. 

 
 Afdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen 
 
Art. 9 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Indien de artikelen 5, vierde lid, 6, vierde lid of 8, vierde lid van toepassing zijn, deelt 

de Pensioendienst aan de instelling die het verschil draagt tussen het bedrag van 
het gewaarborgde totale pensioen en het bedrag van het pensioen, de volgende ge-
gevens mee: 

 
 1° het bedrag van het gewaarborgde totale pensioen; 
 2° het bedrag van het pensioen; 
 3° het verschil tussen de in 1° en 2° bedoelde bedragen; 
 4° het percentage dat het in 3° bedoelde verschil vertegenwoordigt ten opzichte 

van het bedrag van het gewaarborgde totale pensioen. 
 
 Het bedrag ten laste van de instelling wordt verkregen door de som van de bedragen 

die in de loop van een bepaald jaar aan ieder  personeelslid effectief zijn uitbetaald 
als gewaarborgd totaal pensioen, te vermenigvuldigen met het percentage dat over-
eenkomstig het eerste lid, 4°, voor dit personeelslid is vastgesteld. Deze som wordt 
vastgesteld na aftrek van de voor hetzelfde jaar verschuldigde aandelen met toepas-
sing van de bepalingen van voormelde wet van 14 april 1965. 

 
Art. 10 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67 en het K.B. van 3 december 2006, 

art. 4. 
 
 Indien artikel 9 van toepassing is, is de instelling ertoe gehouden aan de Pensioen-

dienst voor de overheidssector maandelijkse voorafbetalingen te storten waarvan het 
bedrag door de Pensioendienst meegedeeld wordt en die vastgesteld worden op ba-
sis van een raming van de uitgaven die haar zullen worden aangerekend voor het 
betrokken jaar. Deze voorafbetalingen moeten uiterlijk de laatste werkdag van de 
maand waarop zij betrekking hebben, bij de Pensioendienst voor de overheidssector 
aankomen. 

 
 Elk kalenderjaar bezorgt de Pensioendienst aan de instelling een overzicht enerzijds 

van de in de loop van het voorgaande jaar gestorte voorafbetalingen en anderzijds 
van het totaal van de voor elk personeelslid voor datzelfde jaar verschuldigde som-
men. De voor het voorgaande jaar verschuldigd blijvende sommen moeten bij de 
Pensioendienst voor de overheidssector toekomen uiterlijk de laatste werkdag van 
de tweede maand die volgt op de mededeling van het verschuldigd blijvend bedrag. 
De teveel gestorte sommen worden in aanmerking genomen om het bedrag van de 
in het eerste lid bedoelde voorschotten alsook van het overzicht van het volgende 
jaar vast te stellen. 

 
Art. 11 Gewijzigd bij het K.B. van 3 december 2006, art. 5. 
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 Indien de instelling de in artikel 10, eerste en tweede lid bedoelde stortingen niet 

binnen de bepaalde termijnen uitvoert, is zij van rechtswege aan de Pensioendienst 
voor de overheidssector nalatigheidsintresten verschuldigd op de niet-gestorte be-
dragen. Deze intresten, waarvan het percentage op elk ogenblik gelijk is aan de wet-
telijke intrestvoet, verhoogd met 2 t.h., beginnen te lopen vanaf de eerste dag van de 
maand die volgt op de datum waarop de storting had moeten worden verricht. 

 
Art. 12 Voor de toepassing van de regels inzake cumulatie en perekwatie, wordt rekening 

gehouden met het bedrag van het gewaarborgde totale pensioen indien het bedrag 
ervan groter is dan het bedrag van het pensioen. 

 
Art. 13 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1995, met uitzondering van de 

artikelen 10 en 11 die in werking treden de eerste dag van de derde maand volgend 
op die gedurende welke dit besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 
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Koninklijk besluit van  12 december 1997  
(Staatsblad 31 december - tweede editie) 
 
tot uitvoering van artikel 4, derde lid van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot instelling van 
een "Infodienst Pensioenen",  met toepassing van artikel 15, 5° van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenstelsels. 
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan : 
 
 1° onder "het koninklijk besluit" : het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot instel-

ling van een "Infodienst Pensioenen", met toepassing van artikel 15, 5° van de 
wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwa-
ring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels ; 

 
 2° onder "Infodienst Pensioenen" : de door artikel 2 van voormeld koninklijk be-

sluit van 25 april 1997 ingevoerde Infodienst Pensioenen ; 
 
 3° onder "de aanvraag" : de in artikel 3, eerste lid van hetzelfde koninklijk besluit 

bedoelde aanvraag ; 
 
 4° onder "pensioenadministratie" : één van de in artikel 1, eerste lid van hetzelfde 

koninklijk besluit bedoelde pensioenadministraties. 
 
Art. 2 De aanvraag moet worden ingediend door middel van het daartoe bestemde formu-

lier. Dat formulier is beschikbaar bij de gemeentebesturen en in de diensten van de 
pensioenadministraties. 

 
 Een aanvraag is echter niet ontvankelijk : 
 
 - als ze wordt ingediend minder dan twee jaar nadat een raming werd aangevraagd 

en de nieuwe aanvraag geen enkel nieuw element bevat dat, afgezien van de in-
vloed van de koppeling van het pensioen aan het indexcijfer der consumptieprijzen, 
de vorige raming zou wijzigen ; 

 
 - als er bij de pensioenadministratie reeds een aanvraag is toegekomen die ertoe 

strekt het genot van een pensioen te verkrijgen onder dezelfde voorwaarden als die 
welke in aanmerking worden genomen voor de aanvraag van de raming. 

 
Art. 3 De aanvraag moet ofwel worden gestuurd naar het adres of de postbus van de Info-

dienst Pensioenen, vermeld op het aanvraagformulier, ofwel persoonlijk worden af-
gegeven aan één van de diensten van de pensioenadministraties waarvan de lijst bij 
het aanvraagformulier is gevoegd. 

 
Art. 4 Voor het loopbaangedeelte waarvoor de gegevens met betrekking tot de in aanmer-

king te nemen diensten en inkomsten niet beschikbaar zijn op het ogenblik dat de 
raming van de pensioenrechten wordt gemaakt, wordt rekening gehouden met hypo-
theses die in het antwoord worden gepreciseerd. 

 
Art. 5 De Infodienst Pensioenen verstrekt de raming binnen dertig kalenderdagen te reke-

nen vanaf de datum van de ontvangst van de aanvraag. Indien de in de aanvraag 
vermelde gegevens niet voldoende zijn om de gevraagde raming te maken, begint 
de termijn evenwel pas te lopen vanaf het ogenblik dat de Infodienst Pensioenen de 
ontbrekende inlichtingen heeft verkregen. 
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Art. 6 De verstrekte raming vermeldt het brutojaarbedrag van het in de aanvraag bedoelde 
pensioen. Als uit de beschikbare gegevens blijkt dat de betrokkene op het ogenblik 
van de raming reeds begunstigde is van een of meer andere pensioenen, worden 
die ook voor de raming in aanmerking genomen. 

 
 Als de aanvraag meerdere pensioenen betreft, wordt de verstrekte raming opgesteld 

rekening houdend met de cumulatiebepalingen tussen deze verschillende voordelen 
onderling. 

 
Art. 7 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt be-

kendgemaakt. 
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Koninklijk besluit van 5 februari 1998  
(Staatsblad 12 maart) 
 
tot vaststelling van de wijze van storting aan de Staat van de werkgeversbijdrage van De Post 
inzake het statutair personeel. 
 
Art. 1 Vanaf 1 februari 1998 zal De Post jaarlijks de werkgeversbijdragen inzake pensioe-

nen vereffenen. Het jaarlijks te betalen bedrag is de som van de bijdragen van de 
eerste elf maanden van het lopende jaar, plus deze van december van het voor-
gaande jaar. Deze betaling zal worden uitgevoerd op de twintigste december van elk 
jaar of de eerstvolgende werkdag indien dit een feestdag is. 

 
Art. 2 De betaling van de bijdragen, waarnaar in vorig artikel wordt verwezen, en die be-

trekking hebben op de eerste elf maanden van het boekjaar 1997, zal worden veref-
fend op 10 februari 1998. 

 
Art. 3 Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is be-

kendgemaakt. 
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Koninklijk besluit van 19 mei 1998  
(Staatsblad 5 juni) 
 
tot gedeeltelijke uitvoering van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen 
betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van Belgacom aan de federale over-
heid met toepassing van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 betreffende het realiseren 
van de budgettaire voorwaarden van de deelname van België aan de Europese Economische 
en Monetaire Unie. 
 
Gewijzigd bij : de wetten van 11 december 2003 (Staatsbl. 15 december - tweede uitgave), 
12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum Staatsbl. 13 maart) en het K.B. 
van 3 december 2006 (Staatsbl. 13 december). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
 
 - "Belgacom" : de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ; 
 
 - "het koninklijk besluit van 3 april 1997" : het koninklijk besluit van 3 april 

1997 houdende maatregelen betreffende de overdracht van sommige 
personeelsleden van Belgacom aan de federale overheid met toepassing 
van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 betreffende het realise-
ren van de budgettaire voorwaarden van de deelname van België aan de 
Europese Economische en Monetaire Unie ; 

 
 - "het koninklijk besluit van 18 juni 1997" : het koninklijk besluit van 18 juni 

1997 tot invoering van een tijdelijke regeling van verlof voorafgaand aan 
het pensioen voor bepaalde statutaire personeelsleden van de naamloze 
vennootschap van publiek recht Belgacom, genomen met toepassing van 
artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van 
de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese 
Economische en Monetaire Unie ; 

 
 - "het koninklijk besluit van 16 juli 1997" : het koninklijk besluit van 16 juli 

1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 juni 1997 tot invoering 
van een tijdelijke regeling van verlof voorafgaande aan de pensionering 
voor bepaalde statutaire personeelsleden van de naamloze vennoot-
schap van publiek recht Belgacom, genomen met toepassing van artikel 
3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de 
budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Eco-
nomische en Monetaire Unie. 

 
Art. 2 De personeelsleden bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 april 

1997 die kiezen voor de terugkeer naar Belgacom, met toepassing van artikel 5 
van hetzelfde koninklijk besluit, vervoegen opnieuw Belgacom als statutaire 
personeelsleden. 

 
 De reïntegratie van de betrokken personeelsleden geschiedt in de laatste 

graad die zij bekleedden. 
 
 De personeelsleden delen aan hun hiërarchische overheid ten laatste tegen 

28 februari 1998 hun keuze mee evenals de datum waarop zij wensen dat hun 
verlof of hun onmiddellijk pensioen ingaat. De datum moet steeds de eerste 
van een maand zijn. 
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Art. 3 Vervangen bij de wet van 11 december 2003, art. 25 (1) en gewijzigd bij het 

K.B. van 3 december 2006, art. 6. 
 
 Voor de personeelsleden bedoeld in artikel 2 worden de uitgaven nodig voor de 

betaling van de periodieke uitkeringen bedoeld in artikel 6 van het koninklijk 
besluit van 18 juni 1997 en van de premie bedoeld in artikel 9 van hetzelfde 
koninklijk besluit gedragen door de Schatkist. Te dien einde stort de Pensioen-
dienst voor de overheidssector aan Belgacom, de noodzakelijke voorschotten, 
ten laatste vijf werkdagen vóór de datum van de betalingen aan de rechtheb-
benden. 

 
 De Pensioendienst voor de overheidssector en Belgacom sluiten een overeen-

komst die bepaalt op welke wijze dit artikel wordt toegepast.  
 
 Het is de Pensioendienst voor de overheidssector toegelaten Belgacom daar-

toe voorschotten te betalen, gelijkwaardig aan de last van zes maanden die 
meer bepaald rekening houden met de last van de premies bedoeld in artikel 9 
van het koninklijk besluit van 18 juni 1997. 

 
Art. 4 Voor de toekenning en de berekening van het pensioen van de personeelsle-

den bedoeld in artikel 2, worden de diensten bij Belgacom gepresteerd evenals 
de periode van verlof voorafgaande aan de pensionering beschouwd als ge-
presteerde diensten bij de Federale Staat. 

 
Art. 5 Gewijzigd bij de wetten van 11 december 2003, art. 26 en 12 januari 2006, art. 

67. 
 
 § 1. Vervangen bij de wet van 11 december 2003, art. 26 (1) 
 
 Het administratieve beheer van de periodieke uitkering bedoeld in artikel 6 van 

het koninklijk besluit van 18 juni 1997 en van de premie bedoeld in artikel 9 van 
hetzelfde koninklijk besluit, wordt waargenomen door Belgacom. 

 
 Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie deelt aan Belga-

com al de noodzakelijke administratieve gegevens mee voor de berekening en 
het beheer van de uitkering en van de premie. 

 
 De betaling geschiedt door Belgacom. 
 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Het rustpensioen toegekend met toepassing van artikel 8 en van artikel 9, § 2, 

van het koninklijk besluit van 18 juni 1997 aan personeelsleden bedoeld in arti-
kel 2 wordt toegekend door de Pensioendienst voor de overheidssector. De be-
taling gebeurt door de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven. 

 
 § 3. Van zodra deze personeelsleden Belgacom opnieuw vervoegen, wordt het 

administratieve beheer van hun kinderbijslag waargenomen door de Rijks-
dienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. De betaling betaald door de Rijks-
dienst voor Kinderbijslag met toepassing van artikel 101, lid 3, 2°, van de ge-
coyorkirdineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor werknemers, uit 
hoofde van de personeelsleden die naar Belgacom terugkeren om er te genie-
ten van de vervroegde uitstapregeling, evenals de administratiekosten die eruit 
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voortvloeien, worden door de Staat terugbetaald aan genoemde Dienst over-
eenkomstig artikel 111 van dezelfde wetten. 

 
Art. 8 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998. 
 
Art. 9 (2)  
 
 
 
                                                 
1  Met ingang van 31 december 2003 
 
2  Bij art. 9 wordt het K.B. van 27 maart 1998 (B.S. 4 april) ingetrokken, dat eerder uitgevaardigd was 

ter gedeeltelijke uitvoering van het K.B. van 3 april 1997. Het K.B. van 19 mei 1998 herneemt groten-
deels de bepalingen van het K.B. van 27 maart. 
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Koninklijk besluit van 22 juni 1998  
(Staatsblad 27 juni) 
 
tot invoering van een tijdelijke regeling van verlof voorafgaand aan de pensionering voor be-
paalde gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten 
 
Art. 1 De gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten, die minstens zesenvijftig en 

minder dan zestig jaar zijn en ten minste twintig aanneembare dienstjaren tellen voor 
de opening van het recht op pensioen in de openbare sector, met uitsluiting van de 
bonificaties voor studies en andere perioden die voor de vaststelling van de wedde 
in aanmerking werden genomen, kunnen in verlof worden gesteld, vanaf de datum 
vermeld in hun aanvraag. Deze mogelijkheid blijft van kracht gedurende een periode 
van vijf jaar die een aanvang neemt op de datum van de inwerkingtreding van dit be-
sluit. 

 
 De periode van het verlof neemt een aanvang op de eerste dag van een maand. 
 
 De aanvraag moet per ter post aangetekende brief ingediend worden bij de minister 

van Justitie. 
 
 De aanvraag geschiedt minstens twee maanden voor de aanvang van de periode 

van het verlof. Deze termijn van twee maanden geldt niet voor de verloven die aan-
vangen vóór de eerste dag van de derde maand die volgt op de datum van de in-
werkingtreding van dit besluit. De verloven die aanvangen vóór de eerste dag van de 
tweede maand die volgt op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit moeten 
ten laatste de dag waarop ze aanvangen worden aangevraagd. De verloven die 
aanvangen op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van de 
inwerkingtreding van dit besluit moeten minstens één maand vóór de aanvang van 
de periode van het verlof worden aangevraagd. 

 
 Op de datum van de pensionering en deze van de daaraan voorafgaandelijke inver-

lofstelling kan na het indienen van de aanvraag niet meer teruggekomen worden. 
 
Art. 2 De duur van het in artikel 1 bedoelde verlof is vastgesteld op vier jaar. 
 
 Wanneer het betrokken personeelslid de leeftijd van zestig jaar bereikt voor vier jaar 

zijn verstreken dan verstrijkt het verlof de eerste dag van de maand volgend op de 
maand waarin het die leeftijd bereikt. 

 
 Het verlof wordt met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld en het personeels-

lid behoudt tijdens deze periode zijn rechten op een hogere wedde binnen de wed-
deschaal die hij genoot voor de aanvang van het verlof. 

 
 Het personeelslid heeft echter geen recht meer op een bevordering door verhoging 

in graad noch op een bevordering door verhoging in weddeschaal. 
 
 Het betrokken personeelslid wordt ambtshalve gepensioneerd zodra het de leeftijd 

van zestig jaar bereikt. 
 
Art. 3 Tijdens het verlof geniet het betrokken personeelslid een wachtgeld dat gelijk is aan 

tachtig percent van zijn laatste activiteitswedde. Onder laatste activiteitswedde dient 
te worden verstaan de laatst toegekende jaarwedde voor volledige prestaties, de 
laatst toegekende aanvullende wedde en de ontvangen bedragen voor onregelmati-
ge prestaties verricht in het jaar 1997. 
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 Het personeelslid ontvangt tevens het vakantiegeld en de eindejaarstoelage die be-
perkt worden tot tachtig percent van het bedrag voor volledige prestaties. 

 
Art. 4 De gerechtelijke officieren en agenten die het in artikel 1 bedoelde verlof nemen, 

mogen, mits voorafgaande toelating, andere beroepsactiviteiten uitoefenen, met dien 
verstande dat, indien de inkomsten uit die beroepsactiviteiten de grenzen inzake 
cumulatie bepaald bij de artikelen 4 en 9 van de wet van 5 april 1994 houdende re-
geling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten 
voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsin-
komen, overschrijden, het wachtgeld wordt verminderd of geschorst op dezelfde wij-
ze als een rustpensioen. 

 
Art. 5 De gerechtelijke officieren en agenten die het in artikel 1 bedoelde verlof nemen 

worden tijdens dat verlof beschouwd een betrekking van de personeelsformatie van 
de met hun graad overeenstemmende wervingsgraad uit de categorie van gerechte-
lijk agent in te nemen. 

 
Art. 6 Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1998. 
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Koninklijk besluit van 16 juli 1998  
(Staatsblad 26 augustus) 
 
tot uitvoering voor de pensioenstelsels van de openbare sector van de wet van 11 april 1995 tot 
invoering van het handvest van de sociaal verzekerde. 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 20 januari 2010 (Staatsbl. 5 februari) (1) 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen 
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
 
 1° "de wet" : de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de soci-

aal verzekerde; 
 
 2° "de pensioenstelsels van de openbare sector" : de pensioenstelsels bedoeld bij 

artikel 38 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budget-
taire hervormingen; 

 
 3° "de beheersinstelling" : de instelling van sociale zekerheid bedoeld bij artikel 2, 

2°, a) of b), van de wet van 11 april 1995, die een pensioenstelsel van de 
openbare sector beheert. 

 
Art. 2 Gewijzigd bij het K.B. van 20 januari 2010, art. 17  
 
 Voor de toepassing van artikel 3,  eerste lid, van de wet wordt onder dienstige inlich-

tingen verstaan, alle inlichtingen die de sociaal verzekerde op het gebied waarop zijn 
vraag betrekking heeft, duidelijkheid verschaffen over zijn persoonlijke toestand in-
zake pensioen.  Deze inlichtingen worden verstrekt op basis van de wetgeving die 
toepasselijk is op de datum van de vraag. 

 
 De in het eerste lid bedoelde inlichtingen betreffen : 
 
 1° de  voorwaarden  voor  de opening van het recht op pensioen; 
 
 2° het pensioenbedrag op de door de sociaal verzekerde vastgestelde datum, 

alsook de elementen die in aanmerking werden genomen om dit bedrag vast te 
stellen; 

 
 3° de sociale en fiscale afhoudingen die op het pensioen moeten worden toege-

past. 
 
 Voor zover het de sociaal verzekerde aanbelangt, wordt hij ook ingelicht over : 
 
 1° de bepalingen van hoofdstuk I van Titel V van de wet van 26 juni 1992 hou-

dende sociale en diverse bepalingen; 
 
 2° de verminderingen of de schorsing die op het pensioen kunnen worden toege-

past met toepassing van de bepalingen inzake cumulatie; 
 
 3° de bepalingen van het koninklijk besluit van 1 april 1992 houdende toekenning 

van een vakantiegeld en van een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld aan 
de gepensioneerden van de openbare diensten; 
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 4° de bepalingen van artikel 6 van de wet van 30 april 1958 tot wijziging van de 

koninklijke besluiten nrs. 254 en 255 van 12 maart 1936 waarbij eenheid wordt 
gebracht in het regime van de pensioenen der weduwen en wezen van het 
burgerlijk rijkspersoneel en van de leden van het leger en van de rijkswacht, en 
tot instelling van een begrafenisvergoeding ten gunste van de rechthebbenden 
van gepensioneerde rijksambtenaren. 

 
Art. 3 De in artikel 3, vierde lid, van de wet bepaalde termijn van 45 dagen gaat in op de 

datum waarop de beheersinstelling de vraag om inlichtingen heeft ontvangen.  Deze 
ontvangstdatum, die op onuitwisbare wijze op de vraag om inlichtingen moet voor-
komen, is de datum waarop de beheersinstelling de vraag heeft geregistreerd. 

 
 Indien verscheidene beheersinstellingen bevoegd zijn, zijn de bepalingen van het 

eerste lid op ieder van hen toepasselijk. 
 
Art. 4 Vervangen bij het K.B. van 20 januari 2010, art. 18  
 
 Voor de toepassing van artikel 10, eerste lid van de wet, is de ontvangstdatum van 

een pensioenaanvraag ingediend bij of overgezonden aan de beheersinstelling die 
bevoegd is voor de behandeling van alle of een gedeelte van de in die aanvraag be-
doelde diensttijd, de datum waarop die instelling de aanvraag heeft geregistreerd. 
Deze ontvangstdatum, die op onuitwisbare wijze op de aanvraag zelf moet voorko-
men, wordt aan betrokkene meegedeeld in het in artikel 9, tweede lid, van de wet 
bepaalde ontvangstbewijs. 

 
Art. 5 Vervangen bij het K.B. van 20 januari 2010, art. 19  
 

§1. De geldig ingediende aanvraag met het oog op het verkrijgen van een rustpen-
sioen of een overlevingspensioen in de pensioenregeling voor werknemers of in de 
pensioenregeling voor zelfstandigen, waaruit een periode van tewerkstelling blijkt 
gedurende welke de aanvrager of de overleden echtgenoot rechten heeft opge-
bouwd in een pensioenstelsel van de openbare sector, geldt als aanvraag voor een 
pensioen van dezelfde aard in dat laatste stelsel.  
 
De Rijksdienst voor Pensioenen of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen 
der Zelfstandigen zendt de in het eerste lid bedoelde aanvraag over aan de Pensi-
oendienst voor de overheidssector. 
 
Indien uit een in het eerste lid bedoelde aanvraag een periode van tewerkstelling 
blijkt gedurende welke de aanvrager of de overleden echtgenoot rechten heeft op-
gebouwd in een pensioenstelsel dat niet door de Pensioendienst voor de overheids-
sector beheerd wordt, zendt deze de aanvraag over aan de bevoegde beheersin-
stelling. 
 
Het eerste tot en met het derde lid zijn eveneens van toepassing indien de tewerk-
stelling in een pensioenstelsel van de openbare sector wordt vastgesteld tijdens het 
onderzoek van de aanvraag of van een verhaal. 
 
§ 2. De geldig ingediende aanvraag met het oog op het verkrijgen van een rustpen-
sioen of een overlevingspensioen in een pensioenstelsel van de openbare sector 
waar op de bepalingen van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker 
verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector niet 
van toepassing zijn, waaruit een periode van tewerkstelling blijkt gedurende welke 
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de aanvrager of de overleden echtgenoot rechten heeft opgebouwd in een ander 
pensioenstelsel van de openbare sector, geldt als aanvraag in dat stelsel. 
 
Indien de in het eerste lid bedoelde aanvraag wordt ontvangen door een andere be-
heersinstelling dan de Pensioendienst voor de overheidssector, zendt deze be-
heersinstelling de aanvraag over aan deze dienst. Indien deze dienst niet de be-
voegde beheersinstelling is, zendt hij de aanvraag over aan de bevoegde beheers-
instelling. 
 
Het eerste en het tweede lid zijn eveneens van toepassing indien de tewerkstelling 
in een ander pensioenstelsel van de openbare sector wordt vastgesteld tijdens het 
onderzoek van de aanvraag of van een verhaal. 
 
§ 3. Indien een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een enig pensioen met 
toepassing van de bepalingen van voormelde wet van 14 april 1965 werd ontvangen 
door een beheersinstelling die niet bevoegd is om dat pensioen toe te kennen, wordt 
de aanvraag geldig op de datum waarop ze door de onbevoegde beheersinstelling 
geregistreerd werd. 
 
§ 4. Indien tijdens het ambtshalve onderzoek van het recht op een rust- of overle-
vingspensioen in de regeling voor werknemers vastgesteld wordt dat er een tewerk-
stelling is die recht kan geven op een pensioen van dezelfde aard in één van de 
pensioenregelingen van de openbare sector, heeft dit tot gevolg dat het recht op dat 
pensioen ambtshalve onderzocht  wordt. 
 
De Rijksdienst voor Pensioenen brengt de Pensioendienst voor de overheidssector 
op de hoogte van de in het eerste lid bedoelde tewerkstelling. 
 
Indien tijdens de in het eerste lid bedoelde periode van tewerkstelling pensioenrech-
ten werden opgebouwd in een pensioenregeling van de openbare sector die niet 
beheerd wordt door de Pensioendienst voor de overheidssector, brengt deze de be-
voegde beheersinstelling op de hoogte. 
 
De beslissing die genomen wordt door de bevoegde beheersinstelling heeft uitwer-
king op dezelfde datum als de beslissing die genomen wordt in de regeling van de 
werknemers. 
 
§ 5. Indien tijdens het ambtshalve onderzoek van het recht op een rust- of overle-
vingspensioen in de regeling voor zelfstandigen vastgesteld wordt dat er een te-
werkstelling is die recht kan geven op een pensioen van dezelfde aard in één van 
de pensioen regelingen van de openbare sector, heeft dit tot gevolg dat het recht op 
dat pensioen ambtshalve onderzocht wordt. 
 
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen brengt de Pensi-
oendienst voor de overheidssector op de hoogte van de in het eerste lid bedoelde 
tewerkstelling. 
Indien tijdens de in het eerste lid bedoelde periode van de tewerkstelling pensioen-
rechten werden opgebouwd in een pensioenregeling van de openbare sector die 
niet beheerd wordt door de Pensioendienst voor de overheidssector, brengt deze de 
bevoegde beheersinstelling op de hoogte. 
 
De beslissing die genomen wordt door de bevoegde beheersinstelling heeft uitwer-
king op dezelfde datum als de beslissing die genomen wordt in de regeling van de 
zelfstandigen. 
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§ 6. Indien de beheersinstelling tijdens het ambtshalve onderzoek van het recht op 
een rust- of overlevingspensioen in een pensioenregeling van de openbare sector 
vaststelt dat er een tewerkstelling is die recht kan geven op een pensioen van de-
zelfde aard in een pensioenregeling van de openbare sector die beheerd wordt door 
een andere beheersinstelling, heeft dit tot gevolg dat het recht op dat pensioen 
ambtshalve onderzocht wordt. 
 
De beheersinstelling die het ambtshalve onderzoek heeft ingesteld, brengt de ande-
re beheersinstelling op de hoogte van de in het eerste lid bedoelde tewerkstelling. 
 
De beslissing die genomen wordt door de op de hoogte gebrachte beheersinstelling 
heeft uitwerking op dezelfde datum als de beslissing die genomen wordt in de rege-
ling van de beheersinstelling die het ambtshalve onderzoek heeft ingesteld. 

 
Art. 6 Vervangen bij het K.B. van 20 januari 2010, art. 20 
 

De beslissing van lichamelijke ongeschiktheid die overgezonden wordt aan de Pen-
sioendienst voor de overheidssector heeft een ambtshalve onderzoek van het recht 
op het rustpensioen tot gevolg indien deze dienst de bevoegde beheersinstelling is. 

 
Art. 7 Vervangen bij het K.B. van 20 januari 2010, art. 21 
 

Indien de aanvraag met het oog op het verkrijgen van een rustpensioen of van een 
overlevingspensioen ingediend wordt bij een instelling van sociale zekerheid die niet 
bevoegd is inzake pensioenen en indien deze aanvraag overgezonden wordt aan de 
bevoegde beheersinstelling, geldt de ontvangstdatum van de aanvraag door de on-
bevoegde instelling van sociale zekerheid als ontvangstdatum van de aanvraag 
door de bevoegde beheersinstelling. 
 
De ontvangstdatum van de aanvraag bij de onbevoegde instelling van sociale ze-
kerheid wordt vermeld op het ontvangstbewijs dat de bevoegde beheersinstelling 
aan de sociaal verzekerde verstuurt. 

 
Art. 8 De beslissing waarvan de sociaal verzekerde kennis wordt gegeven preciseert dat 

de aanvrager ertoe gehouden is aan de beheersinstelling het volgende mee te de-
len : 

 
 1° iedere wijziging inzake burgerlijke staat; 
 
 2° het verlies van kinderlast; 
 
 3° de uitoefening door de gepensioneerde of zijn echtgenoot van iedere beroeps-

bezigheid, mandaat, ambt of post, een wijziging van de activiteit of van de in-
komsten die eruit voortvloeien, en iedere wijziging in dat verband; 

 
 4° het genot door de gepensioneerde of zijn echtgenoot van een rust- of overle-

vingspensioen of -rente of een als zodanig geldend voordeel ten laste van een 
pensioenstelsel ingesteld krachtens een Belgische of buitenlandse wetgeving 
of ten laste van het pensioenstelsel van een instelling van internationaal pu-
bliek recht; 

 
 5° het genot door de gepensioneerde of zijn echtgenoot van een primaire onge-

schiktheidsuitkering, een invaliditeitsuitkering of een werkloosheidsvergoeding 
toegekend krachtens een Belgische wetgeving of van voordelen van dezelfde 
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aard toegekend krachtens een buitenlandse wetgeving of door een instelling 
van internationaal publiek recht; 

 
 6° het genot door de gepensioneerde of zijn echtgenoot van een uitkering wegens 

loopbaanonderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties of van een 
brugpensioen toegekend krachtens een Belgische wetgeving of van voordelen 
van dezelfde aard toegekend krachtens een buitenlandse wetgeving of door 
een instelling van internationaal publiek recht; 

 
 7° het genot door de gepensioneerde of zijn echtgenoot van een rente, een uitke-

ring of een toelage toegekend krachtens een Belgische of buitenlandse wetge-
ving of ten laste van een instelling van internationaal publiek recht tot herstel 
van de schade voortvloeiend uit een arbeidsongeval, een ongeval op de weg 
naar of van het werk of een beroepsziekte. 

 
 De beslissing wijst de gepensioneerde erop dat het niet afleggen van de door het 

eerste lid opgelegde verklaring, voor de toepassing van artikel 21 van de wet, gelijk-
gesteld wordt met kwade trouw of bedrog. 

 
 Het betalingsbericht dat aan de sociaal verzekerde wordt gestuurd geldt als kennis-

geving en motivering : 
 
 1° van de beslissing tot toekenning van een vakantiegeld of van een aanvullende 

toeslag bij het vakantiegeld, toegekend met toepassing van voormeld koninklijk 
besluit van 1 april 1992; 

 
 2° van de beslissing tot indexering of tot perequatie van het pensioen; 
 
 3° van de beslissing die ertoe strekt afhoudingen te verrichten op het pensioen in 

het kader van de sociale en fiscale wetgeving. 
 
 De beslissing tot perequatie van een pensioen wordt geacht plaats te vinden op de 

laatste dag van de termijn bepaald bij artikel 10, eerste lid, van de wet. 
 
Art. 9 De in artikel 7 van de wet bepaalde kennisgeving is niet vereist voor de beslissingen 

waarbij een vakantiegeld of een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld geweigerd 
wordt met toepassing van voormeld koninklijk besluit van 1 april 1992. 

 
Art. 10 Voor de toepassing van artikel 8, tweede lid, van de wet is het materieel mogelijk het 

pensioen of ieder voordeel dat erop betrekking heeft ambtshalve toe te kennen in al-
le gevallen waarin de beheersinstelling naar aanleiding van een bepaald feit over de 
inlichtingen beschikt die het haar mogelijk maken te beslissen dat de sociaal verze-
kerde alle voorwaarden vervult waarvan de toepasselijke wet- en regelgeving de 
toekenning van dit pensioen of dit voordeel afhankelijk maken. 

 
Art. 11  § 1. Artikel 14, eerste lid van de wet is niet toepasselijk op de betalingsberichten die 

met toepassing van artikel 9, eerste lid, gelden als kennisgeving en motivering van 
beslissingen tot het toekennen van een vakantiegeld of van een aanvullende toeslag 
bij het vakantiegeld, van de beslissingen tot indexering of tot perequatie en van de 
beslissingen die ertoe strekken afhoudingen te verrichten in het kader van de sociale 
en fiscale wetgeving. 

 
 § 2. In afwijking van artikel 14, eerste lid, 4°, van de wet vermelden de beslissingen 

tot toekenning of tot weigering van een pensioen van de openbare sector, van een 
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gewaarborgd minimumbedrag of van een begrafenisvergoeding enkel de inhoud van 
artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek. 

 
 Indien de bevoegde rechtbank een vredegerecht is, moeten de in het eerste lid be-

doelde beslissingen de in artikel 14, eerste lid, 2°, van de wet bepaalde vermelding 
niet bevatten. 

 
Art. 12 Met toepassing van artikel 3, vijfde lid, van de wet geeft de afgifte van een afschrift 

van een bestuursdocument aanleiding tot de inning van een recht waarvan het be-
drag wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 
30 augustus 1996 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding verschuldigd 
voor het ontvangen van een afschrift van een bestuursdocument. 

 
 HOOFDSTUK II. Wijzigende bepalingen 
 
 HOOFDSTUK III. Slotbepalingen 
 
Art. 19 Hoofdstuk I heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997. 
 
Art. 20 Hoofdstuk II treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die geduren-

de welke dit besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt en is enkel toepas-
selijk op rechthebbenden van personen die overleden zijn vanaf deze datum van in-
werkingtreding. 

 
 
                                                 
1  Met ingang van 1 april 2010 
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Koninklijk besluit van 21 oktober 1998  
(Staatsblad 30 oktober) 
 
betreffende de afhouding op de pensioenen, bedoeld in artikel 68 van de wet van 30 maart 
1994 houdende sociale bepalingen 
 
Art. 1 Voor de toepassing van het koninklijk besluit van 28 oktober 1994 tot uitvoering van 

artikel 68 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, op de pensi-
oenbedragen die betrekking hebben op de jaren 1995 en 1996, worden de voor 1 ja-
nuari 1995 in de vorm van een kapitaal uitbetaalde voordelen niet in aanmerking ge-
nomen. 

 
Art. 2 Het gedeelte van de afhouding dat, rekening houdend met de in artikel 1 bedoelde 

kapitalen, werd verricht op de pensioenbedragen die betrekking hebben op de jaren 
1995 en 1996, wordt ambtshalve aan de begunstigde terugbetaald. 

 
 De met toepassing van het eerste lid ambtshalve terugbetaalde bedragen brengen 

van rechtswege interesten op vanaf de datum waarop de ten onrechte uitgevoerde 
afhoudingen werkelijk worden uitgevoerd. De interesten worden berekend op basis 
van de op de datum van de bekendmaking van dit besluit van kracht zijnde wettelijke 
interestvoet. 
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Koninklijk besluit van 22 oktober 1998  
(Staatsblad 31 oktober) 
 
genomen ter uitvoering van de bijzondere wet van 27 april 1994 tot instelling van een respon-
sabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector 
 
Art. 1  De trekkingscoëfficiënten bedoeld in artikel 7, § 1 van de bijzondere wet van 27 april 

1994 tot instelling van een responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werk-
gevers van de openbare sector, worden met ingang van 1 juli 1996 gewijzigd als 
volgt : 

 
 - voor de Staat : 32,135330 t.h.; 
 
 - voor het Waals Gewest : 1,414837 t.h.. 
 
Art. 2 De verschillende, in voormelde bijzondere wet van 27 april 1994 bepaalde elemen-

ten die het mogelijk maken de voorlopige bedragen van de werkelijke responsabili-
seringsbijdrage voor het jaar 1997 vast te stellen, worden vastgesteld als volgt : 

 
 1°  de bijdragevoet bedoeld in artikel 3 van dezelfde bijzondere wet : 
 
  voor het jaar 1990 : 27,97 t.h. 
  voor het jaar 1991 : 28,41 t.h. 
  voor het jaar 1992 : 30,51 t.h. 
  voor het jaar 1993 : 30,48 t.h. 
  voor het jaar 1994 : 32,23 t.h. 
  voor het jaar 1995 : 32,77 t.h. 
  voor het jaar 1996 : 31,52 t.h. 
 
 2° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 1°, van dezelfde bijzondere wet en vast-

gesteld met betrekking tot het voorgaande jaar : 
 
  voor het jaar 1991 : 1,035238 
  voor het jaar 1992 : 1,027145 
  voor het jaar 1993 : 1,025122 
  voor het jaar 1994 : 1,013269 
  voor het jaar 1995 : 1,017244 
  voor het jaar 1996 : 1,012637 
 
 3° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 2°, van dezelfde bijzondere wet en vast-

gesteld met betrekking tot het voorgaande jaar : 
 
  voor het jaar 1991 : 1,026708 
  voor het jaar 1992 : 1,025124 
  voor het jaar 1993 : 1,026752 
  voor het jaar 1994 : 1,026832 
  voor het jaar 1995 : 1,028306 
  voor het jaar 1996 : 1,022540 
 
 4° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 3°, van dezelfde bijzondere wet en vast-

gesteld met betrekking tot het voorgaande jaar : 
 
  voor het jaar 1991 : 1,017884 
  voor het jaar 1992 : 1,012338 
  voor het jaar 1993 : 1,027246 
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  voor het jaar 1994 : 1,026285 
  voor het jaar 1995 : 1,007723 
  voor het jaar 1996 : 1,000000 
 
 5° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 4°, van dezelfde bijzondere wet en vast-

gesteld met betrekking tot het voorgaande jaar : 
 
  voor het jaar 1991 : 1,000155 
  voor het jaar 1992 : 1,002096 
  voor het jaar 1993 : 1,002258 
  voor het jaar 1994 : 0,999988 
  voor het jaar 1995 : 0,999908 
  voor het jaar 1996 : 0,999931 
 
Art. 3 Voor het jaar 1997 worden de in artikel 9, § 1, van dezelfde bijzondere wet bedoelde 

voorlopige bedragen van de werkelijke responsabiliseringsbijdragen vastgesteld als 
volgt: 

 
1° Vlaamse Gemeenschap : 
2° Staat : 
3°  Franse Gemeenschap : 
4°  Waals Gewest : 
5°  Duitstalige Gemeenschap : 
6°  Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 
7°  Franse Gemeenschapscommissie : 
8°  Gemeenschappelijke Gemeenschapcom-

missie : 

  270 093 632 
  - 
  316 442 805 
  134 521 666 
  4 558 390 
  2 822 771 
  - 
  416 423 
 

 
 
Art. 4  De voorlopige bedragen van de werkelijke voor het jaar 1997 verschuldigde respon-

sabiliseringsbijdragen moeten bij het Fonds voor overlevingspensioenen toekomen 
uiterlijk de laatste werkdag van de maand volgend op die gedurende welke dit besluit 
in het Belgisch Staatsblad zal zijn bekendgemaakt. 

 
Art. 5  Voor het jaar 1997 zijn de verschillende, in dezelfde bijzondere wet van 27 april 1994 

bepaalde elementen die het mogelijk maken de definitieve bedragen van de werke-
lijke responsabiliseringsbijdrage vast te stellen gelijk aan die welke in artikel 2 be-
paald zijn en zijn de definitieve bedragen van de werkelijke responsabiliseringsbij-
dragen gelijk aan die welke in artikel 3 bepaald zijn. 
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Koninklijk besluit van 26 januari 1999  
(Staatsblad 30 januari) 
 
tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 17 november 
1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in 
de rijkswacht en houdende de regeling van de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaart-
politie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht  
 
Gewijzigd bij

 

 : de K.B.'s van 25 januari 2000 (Staatsbl. 5 februari), 24 augustus 2001 (Staatsbl. 
11 september) en 22 december 2004 (Staatsbl. 27 december - tweede uitgave). 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK V. Tenlasteneming van de pensioenuitgaven 
 
Art. 24 Vervangen bij het K.B. van 22 december 2004, art. 21 (1). 
 
 De last van de rustpensioenen van de personeelsleden van de luchtvaartpolitie die in 

de rijkswacht worden geïntegreerd, wordt gedragen door de Openbare Schatkist met 
inbegrip van het aantal jaren dienst gepresteerd als lid van de luchtvaartpolitie bij de 
Regie der Luchtwegen. 

 
Art. 25 De last van de rustpensioenen van de personeelsleden van de spoorwegpolitie die in 

de rijkswacht worden geïntegreerd, wordt verdeeld tussen de N.M.B.S. en de Open-
bare Schatkist naar rata van het aantal jaren dienst gepresteerd enerzijds als lid van 
de spoorwegpolitie bij de N.M.B.S. en anderzijds bij het operationeel korps van de 
rijkswacht. 

 
 De in het eerste lid bedoelde verdeling is eveneens van toepassing op de pensioe-

nen van de rechthebbenden van de in dat lid bedoelde personeelsleden. 
 
 HOOFDSTUK VI. Slotbepalingen 
 
 ... 
 
Art. 28 Dit besluit treedt in werking op 1 maart 1999. 
 
 
                                                 
1  Met ingang van 1 januari 2005. 
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Koninklijk besluit van 26 april 1999  
(Staatsblad 26 juni - tweede uitgave) 
 
betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar 
en van het werk, ten gunste van de personeelsleden van het academisch en wetenschappelijk 
personeel van sommige vrije universitaire instellingen. 
 
Art. 1 De regeling, ingesteld bij de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de 

schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en 
van het werk, wordt toepasselijk verklaard : 

 
 1° op de leden van het academisch en wetenschappelijk personeel van de univer-

sitaire instellingen die opgesomd zijn in artikel 2 van de wet van 21 juni 1985 
beteffende het onderwijs ; 

 
 2° op de leden van het academisch, wetenschappelijk, administratief en technisch 

personeel van de Universitaire Instelling Antwerpen en van het Universitair 
Centrum Limburg, bedoeld in artikel 10 van dezelfde wet, waarvan de regeling 
inzake rustpensioen ten laste van de Schatkist is. 

 
Art. 2 Met uitzondering van het artikel 29, zijn de bepalingen van het koninklijk besluit van 

24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsle-
den van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk alsook de bepalingen die ze eventueel zullen wijzigen of ver-
vangen, toepasselijk op de in artikel 1 vermelde personeelsleden. 

 
Art. 3 Voor de toepassing van het voormelde koninklijk besluit van 24 januari 1969 op de in 

het artikel 1 vermelde personeelsleden oefenen de Vlaamse Regering of de Rege-
ring van de Franse Gemeenschap, volgens de nadere regelen die ze bepalen, de 
bevoegdheden uit welke dat besluit aan de Ministers verleent, met uitzondering van 
die welke zijn opgedragen aan de Minister tot wiens bevoegdheid de federale Amb-
tenarenzaken behoren. 

 
Art. 4 Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2000 voor de ongevallen die zich vanaf deze 

datum voordoen. 
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Koninklijk besluit van 9 januari 2000 
(Staatsblad 24 februari) 
 
betreffende de bewijskracht van de door de Pensioendienst voor de overheidssector gebruikte 
informatiegegevens voor de toepassing van de wetgeving waarmee hij belast is (1) 
 
Gewijzigd bij: de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart). 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
 
 1° "Pensioendienst" : de Pensioendienst voor de overheidssector; 
 
 2° "Minister" : de Minister die de pensioenen van de openbare sector onder zijn 

bevoegdheid heeft; 
 
 3° "Toezichtscomité" : het Toezichtscomité opgericht bij de Kruispuntbank van de 

sociale zekerheid door de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en or-
ganisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. 

 
Art. 2 De Minister stelt de voorwaarden en nadere regels vast voor het uitwisselen, meede-

len, opslaan, bewaren of weergeven van de informatiegegevens waarover hij be-
schikt of die hem ter kennis werden gebracht, na hierover het advies van het Toe-
zichtscomité te hebben ingewonnen, met het oog op de toepassing van de wetge-
ving waarmee hij belast is, alsmede de voorwaarden en nadere regels volgens welke 
zij worden weergegeven op een leesbare drager.  

 
 Alvorens zijn voorstel aan het Toezichtscomité voor te leggen, gaat de Minister na of 

voldaan is aan de voorwaarden bepaald in artikel 3, 1° tot en met 5°. 
 
Art. 3 Het Toezichtscomité gaat na of de procedure waarover het een advies dient uit te 

brengen aan de volgende voorwaarden voldoet : 
 
 1° de procedure is nauwkeurig omschreven; 
 
 2° de aangewende technologie waarborgt een getrouwe, duurzame en volledige 

weergave van de informatie; 
 
 3° de informatie wordt systematisch en zonder weglatingen geregistreerd; 
 
 4° de verwerkte informatie wordt op een zorgvuldige manier bewaard, systema-

tisch gerangschikt en beschermd tegen elke vervalsing; 
 
 5° de volgende gegevens met betrekking tot de verwerking van de informatie 

worden bewaard : 
 
  a) de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking evenals van 

diegene die ze heeft uitgevoerd; 
 
  b) de aard en het onderwerp van de informatie waarop de verwerking be-

trekking heeft; 
 
  c) de datum en de plaats van de verrichting; 
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  d) de eventuele storingen die zijn vastgesteld tijdens de verwerking. 
 
Art. 4 Alvorens zijn advies te formuleren, hoort het Toezichtscomité de door de Minister 

aangewezen ambtenaren. 
 
Art. 5 Het Toezichtscomité deelt zijn gemotiveerd advies schriftelijk mede aan de Minister 

uiterlijk binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de datum waarop 
het voorstel bedoeld in artikel 2, tweede lid, werd verzonden;  de poststempel geldt 
als bewijs. 

 
 Indien dit advies niet binnen deze termijn wordt medegedeeld, wordt het geacht gun-

stig te zijn. 
 
Art. 6 De Minister deelt zijn gemotiveerde beslissing mee aan het Toezichtscomité. 
 
 Onverminderd de toepassing van artikel 8, registreert en bewaart het Toezichtscomi-

té de door de Minister vastgestelde procedures. 
 
Art. 7 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De aldus door de Minister vastgestelde, uitgewisselde, meegedeelde, opgeslagen, 

bewaarde of weergegeven informatiegegevens, alsmede de weergave ervan op een 
leesbare drager, hebben wettelijke bewijskracht, tot bewijs van het tegendeel, voor 
de toepassing van de wetgeving waarmee de Pensioendienst belast is. 

 
 Die bewijskracht geldt vanaf de datum waarop de procedures in extenso of bij uit-

treksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt zijn. 
 
Art.8 De Minister mag zulke procedures niet wijzigen of opheffen zonder het advies van 

het Toezichtscomité in te winnen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 4 van 
overeenkomstige van toepassing. 

 
Art.9 Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende 

welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 
 
 
 
                                                 
1  De titel werd gewijzigd bij art. 67 van de wet van 12 januari 2006. 
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Koninklijk besluit van 8 juni 2000  
(Staatsblad 29 juni) 
 
genomen ter uitvoering van de bijzondere wet van 27 april 1994 tot instelling van een respon-
sabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector 
 
Art. 1 De trekkingscoëfficiënten bedoeld in artikel 7, § 1 van de bijzondere wet van 27 april 

1994 tot instelling van een responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werk-
gevers van de openbare sector, worden gewijzigd als volgt :  

 
 

- Voor de Vlaamse Gemeenschap : 
 
 - vanaf 1 maart 1997 : 
 
 - vanaf 1 mei 1997 : 
 
-  voor de Staat : 
 
 - vanaf 1 maart 1997 : 
 
 - vanaf 1 mei 1997 : 

 
 
 38,307003 
 
 38,314915 
 
 
 
 32,121689 
 
 32,113777 

 
Art. 2 De verschillende, in voormelde bijzondere wet van 27 april 1994 bepaalde elemen-

ten die het mogelijk maken de voorlopige bedragen van de werkelijke responsabili-
seringsbijdrage voor het jaar 1998 vast te stellen, worden vastgesteld als volgt : 

 
 1° de bijdragevoet bedoeld in artikel 3 van dezelfde bijzondere wet : 
 
  voor het jaar 1994 : 32,23 t.h. 
  voor het jaar 1995 : 32,77 t.h. 
  voor het jaar 1996 : 31,52 t.h. 
  voor het jaar 1997 : 34,24 t.h. 
 
 2° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 1° van dezelfde bijzondere wet en vast-

gesteld met betrekking tot het voorgaande jaar : 
 
  voor het jaar 1994 : 1,013269 
  voor het jaar 1995 : 1,017244 
  voor het jaar 1996 : 1,012637 
  voor het jaar 1997 : 1,011607 
 
 3° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 2° van dezelfde bijzondere wet en vast-

gesteld met betrekking tot het voorgaande jaar :  
 
  voor het jaar 1994 : 1,026832 
  voor het jaar 1995 : 1,028306 
  voor het jaar 1996 : 1,022540 
  voor het jaar 1997 : 1,020025 
 
 4° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 3° van dezelfde bijzondere wet en vast-

gesteld met betrekking tot het voorgaande jaar : 
 
  voor het jaar 1994 : 1,026729 
  voor het jaar 1995 : 1,008066 



 

© PDOS – mei 2006 - 2 - 
Koninklijk besluit van 8 juni 2000 

  voor het jaar 1996 : 1,000000 
  voor het jaar 1997 : 1,000000 
 
 5° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 4° van dezelfde bijzondere wet en vast-

gesteld met betrekking tot het voorgaande jaar : 
 
  voor het jaar 1994 : 0,999988 
  voor het jaar 1995 : 0,999956 
  voor het jaar 1996 : 0,999989 
  voor het jaar 1997 : 1,000012 
 
Art. 3 Voor het jaar 1998 worden de in artikel 9, § 1 van dezelfde bijzondere wet bedoelde 

voorlopige bedragen van de werkelijke responsabiliseringsbijdragen vastgesteld als 
volgt : 

 
1° Vlaamse Gemeenschap  
2° Staat  
3° Franse Gemeenschap  
4° Waals Gewest   
5° Duitstalige Gemeenschap   
6° Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
7° Franse Gemeenschapscommissie 
8° Gemeenschappelijke Gemeen-

schapscommissie 

 180.887.391 
 79.447.050 
 318.757.987 
 188.061.857 
 4.080.628 
 2.519.878 
 - 
 394.590 
 

 
 
Art. 4 Voor het jaar 1998 zijn de verschillende, in dezelfde bijzondere wet bepaalde ele-

menten die het mogelijk maken de definitieve bedragen van de werkelijke responsa-
biliseringsbijdrage vast te stellen gelijk aan die welke in artikel 2 bepaald zijn en zijn 
de definitieve bedragen van de werkelijke responsabiliseringsbijdragen gelijk aan die 
welke in artikel 3 bepaald zijn. 

 
Art. 5 Voor het jaar 1999 blijft het percentage, bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid van de-

zelfde bijzondere wet, dat de werkelijke responsabiliseringsbijdrage vertegenwoor-
digt tegenover de theoretische responsabiliseringsbijdrage, vastgesteld op 55 t.h. 

 
Art. 6 De verschillende, in dezelfde bijzondere wet bepaalde elementen die het mogelijk 

maken de voorlopige bedragen van de werkelijke responsabiliseringsbijdrage voor 
het jaar 1999 vast te stellen, worden vastgesteld als volgt : 

 
 1° de bijdragevoet bedoeld in artikel 3 van dezelfde bijzondere wet : 
 
 voor het jaar 1995 :    32,77 t.h. 
 voor het jaar 1996 :    31,52 t.h. 
 voor het jaar 1997 :    34,24 t.h. 
 voor het jaar 1998 :    34,53 t.h. 
 
 2° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 1° van dezelfde bijzondere wet en vastge-

steld met betrekking tot het voorgaande jaar : 
 
 voor het jaar 1995 :    1,017244 
 voor het jaar 1996 :    1,012637 
 voor het jaar 1997 :    1,011607 
 voor het jaar 1998 :    1,015750 
 



 

© PDOS – mei 2006 - 3 - 
Koninklijk besluit van 8 juni 2000 

 3° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 2° van dezelfde bijzondere wet en vastge-
steld met betrekking tot het voorgaande jaar : 

 
 voor het jaar 1995 :    1,028306 
 voor het jaar 1996 :    1,022540 
 voor het jaar 1997 :    1,020025 
 voor het jaar 1998 :    1,020735 
 
 4° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 3° van dezelfde bijzondere wet en vastge-

steld met betrekking tot het voorgaande jaar : 
  
 voor het jaar 1995 :    1,008066 
 voor het jaar 1996 :    1,000000 
 voor het jaar 1997 :    1,000000 
 voor het jaar 1998 :    1,000000 
 
 5° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 4° van dezelfde bijzondere wet en vastge-

steld met betrekking tot het voorgaande jaar : 
 voor het jaar 1995 :    1,999956 
 voor het jaar 1996 :    0,999989 
 voor het jaar 1997 :    1,000012 
 voor het jaar 1998 :    0,999947 
 
Art. 7 Voor het jaar 1999 worden de in artikel 9, § 1 van dezelfde bijzondere wet bedoelde 

voorlopige bedragen van de werkelijke responsabiliseringsbijdragen vastgesteld als 
volgt : 

 
1° Vlaamse Gemeenschap  
2° Staat  
3° Franse Gemeenschap  
4° Waals Gewest   
5° Duitstalige Gemeenschap   
6° Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
7° Franse Gemeenschapscommissie 
8° Gemeenschappelijke Gemeen-

schapscommissie 

 69.203.263 
 286.776.187 
 369.752.862 
 226.672.181 
 3.909.510 
 2.690.259 
 - 
 381.590 
 

 
 
Art. 8 Voor het jaar 1999 zijn de verschillende, in dezelfde bijzondere wet bepaalde ele-

menten die het mogelijk maken de definitieve bedragen van de werkelijke responsa-
biliseringsbijdrage vast te stellen gelijk aan die welke in artikel 6 bepaald zijn en zijn 
de definitieve bedragen van de werkelijke responsabiliseringsbijdragen gelijk aan die 
welke in artikel 7 bepaald zijn. 

 
Art. 9 De bedragen van de werkelijke  responsabiliseringsbijdragen vastgesteld door de 

artikelen 3 en 7 moeten bij het Fonds voor overlevingspensioenen toekomen uiterlijk 
de laatste werkdag van de maand volgend op die gedurende welke dit besluit in het 
Belgisch Staatsblad zal zijn bekendgemaakt. 
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Koninklijk besluit van 30 maart 2001  
(Staatsblad 31 maart – derde uitgave) 
 
tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 
 
Gewijzigd bij : de wet van 25 april 2007 (Staatsbl. 11 mei). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 DEEL IX. DE DEFINITIEVE AMBTSONTHEFFING, DE AMBTSNEERLEG-

GING EN DE HEROPNEMING 
 
 TITEL I. DE DEFINITIEVE AMBTSONTHEFFING EN DE AMBTSNEER-

LENGGING 
 
 HOOFDSTUK II. DE DEFINITIEVE AMBTSONTHEFFING EN DE AMBTS-

NEERLEGGING 
 
 Afdeling 1. De definitieve ambtsontheffing 
 
… 
 
Art. IX.I.4 Gewijzigd bij de wet van 25 april 2007, art. 67, 4°. 
 
 Onverminderd de toepassing van artikel 83 van de wet van 5 augustus 1978 

houdende economische en budgettaire hervormingen, wordt het personeelslid 
dat voldoet aan de voorwaarden om op eigen verzoek een rustpensioen te be-
komen, ambtshalve in rust gesteld op de eerste dag van de maand die volgt op 
de maand waarin het in disponibiliteit of in non-activiteit, andere dan die be-
doeld in artikel VIII.II.6 en in artikel 12 van de wet van 13 mei 1999 houdende 
het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, is geplaatst. 

 
 TITEL II. DE COMMISSIES VOOR GESCHIKTHEID VAN HET PERSONEEL 

VAN DE POLITIEDIENSTEN 
 
 HOOFDSTUK I. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN 
 
Art. IX.II.1 In de schoot van de medische dienst wordt een commissie voor geschiktheid 

van het personeel van de politiediensten (C.G.P.P.) en een commissie van be-
roep voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten (C.B.G.P.P.) 
ingesteld, hierna respectievelijk "de commissie" en "de commissie van beroep" 
genoemd. 

 
 Beide commissies vormen een gezagsonafhankelijk onderdeel van de medi-

sche dienst.  
 
 Zij stellen hun huishoudelijk reglement op dat de minister goedkeurt. 
 
Art. IX.II.2 De commissie bestaat uit de volgende drie leden : 
 

 1° een voorzitter, lid van het officierskader, bekleed met ten minste de graad 
van hoofdcommissaris van politie en aangewezen door de minister; 

 
 2°  twee artsen. 
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 De commissie van beroep bestaat uit de volgende vijf leden : 
 
 1° een voorzitter, lid van het officierskader, bekleed met ten minste de graad 

van hoofdcommissaris van politie en aangewezen door de minister; 
 
 2° een vice-voorzitter, personeelslid van het niveau A van het administratief 

en logistiek kader en aangewezen door de minister; 
 
 3° drie artsen die sedert ten minste tien jaar gediplomeerd zijn. 
 
 Elk lid van beide commissies heeft een plaatsvervanger die aan dezelfde 

voorwaarden moet voldoen. Is de titularis niet-arts een lid van de federale poli-
tie, dan is zijn plaatsvervanger een lid van de lokale politie en omgekeerd. 

 
Art. IX.II.3 De minister wijst voor elke commissie een secretaris aan onder de perso-

neelsleden van het administratief en logistiek kader. 
 
Art. IX.II.4 De commissie doet uitspraak over : 
 
 1° de tijdelijke lichamelijke ongeschiktheid van de personeelsleden, alvorens 

deze om gezondheidsredenen tijdelijk op pensioen worden gesteld; 
 
 2° de definitieve lichamelijke ongeschiktheid van de personeelsleden, alvo-

rens deze om gezondheidsredenen definitief op pensioen worden ge-
steld; 

 
 3°  het al of niet verkrijgen, gedurende de disponibiliteitsperiode, van een 

wachtgeld gelijk aan het volledig loon, bij toepassing van artikel VIII.XI.5; 
 
 4° de zware handicap en de graad van verlies van zelfredzaamheid van de 

personeelsleden, met het oog op het verkrijgen van een supplement bij 
de pensioenuitkering. 

 
Art. IX.II.5 De commissie geeft haar advies of doet voorstellen over elke beginselkwestie 

die de minister haar voorlegt. 
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Koninklijk besluit van 19 juli 2001  
(Staatsblad 24 augustus) 
 
betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister 
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart). 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Algemeenheden 
 
Art. 1 De openbare besturen bedoeld in hoofdstuk II hebben toegang tot de in het Centraal 

Strafregister opgenomen gegevens, volgens de regels bepaald in artikel 594 van het 
Wetboek van Strafvordering, in het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot uitvoering 
van de wet van 8 augustus 1997 betreffende het Centraal Strafregister en in dit be-
sluit. 

 
Art. 2 De gegevens verkregen overeenkomstig artikel 7 en volgende mogen uitsluitend 

worden aangewend om de door of krachtens de wet bepaalde taken uit te voeren. Zij 
mogen niet aan derden worden medegedeeld. 

 
 In verband met de toepassing van voornoemde artikelen worden volgende personen 

niet als derden beschouwd : 
 
 1° de personen op wie de gegevens betrekking hebben, of hun wettelijke verte-

genwoordigers; 
 
 2° de bij of krachtens de wet aangewezen autoriteiten en diensten die bevoegde-

lijk toegang hebben tot de gegevens van het Centraal Strafregister, voor zover 
het gaat om informatie die hun op grond van hun aanwijzing en in het raam van 
hun onderlinge betrekkingen mag worden meegedeeld. 

 
Art. 3 Het toewijzen van bevoegdheden aan personen en het aanwijzen van personen 

overeenkomstig artikel 7 en volgende kunnen alleen indien zulks nodig is voor de 
tenuitvoerlegging van wets- en verordeningsbepalingen die kennis van de gerechte-
lijke antecedenten vereisen. 

 
Art. 4 De lijst van de personen aan wie bevoegdheden zijn toegewezen of die zijn aange-

wezen overeenkomstig artikel 7 en volgende, wordt jaarlijks opgemaakt en met de-
zelfde regelmaat toegezonden aan de Commissie voor de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer. 

 
 Graad en betrekking van die personen moeten worden vermeld. 
 
 De in het eerste lid bedoelde personen verbinden er zich schriftelijk toe te waken 

over de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens waartoe zij toegang 
hebben. 

 
Art. 5 Wanneer in de volgende artikelen wordt verwezen naar bepaalde overtredingen of 

categorieën overtredingen waarvan alleen de openbare besturen kennis mogen 
hebben, worden die overtredingen of categorieën overtredingen bedoeld zoals ze 
vermeld staan in de nomenclatuur gebruikt door het Centraal Strafregister. 
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Art. 6 De veiligheidsadviseur bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 
tot uitvoering van de wet van 8 augustus 1997 betreffende het Centraal Strafregister 
neemt de nodige technische maatregelen met het oog de beperking van de gege-
vens te waarborgen waarvan alleen de openbare overheden kennis mogen hebben. 

 
 HOOFDSTUK II. Diensten waaraan toegang wordt verleend tot de gegevens 

opgenomen in het Centraal Strafregister 
 
 ... 
 
Art. 15 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Met het oog op de toepassing van artikel 49 van de wet van 21 juli 1844 op de bur-

gerlijke en kerkelijke pensioenen, van artikel 65 van de gecoördineerde wetten op 
militaire pensioenen, van artikelen 53 en 54 van de gecoördineerde wetten op de 
vergoedingspensioenen, van de artikelen 6 en 19 van de wet van 15 mei 1984 hou-
dende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, en van artikel 131 
van de wet van 26 juni 1992 houdende de sociale en diverse bepalingen, worden de 
volgende personen gemachtigd om toegang te hebben tot de gegevens opgenomen 
in het Centraal Strafregister : 

 
 1°  de leidinggevende ambtenaar van de Pensioendienst voor de overheidssector; 
 
 2°  de personeelsleden van de Pensioendienst voor de overheidssector die de 

leidinggevende ambtenaar bij naam schriftelijk daartoe aanwijst, zulks gelet op 
de betrekking die zij uitoefenen en voor zover zij zijn bekleed met een graad 
die overeenstemt met niveau 1 bij de Rijksambtenaren. 

 
 De personen bedoeld in het vorige lid hebben enkel toegang tot veroordelingen die 

een criminele straf of een correctionele gevangenisstraf inhouden, beslissingen tot 
internering en ontzetting van de ouderlijke macht. 

 
 ... 
 
 HOOFDSTUK III. Overgangs- en slotbepalingen 
 
Art. 29 De ministeries bedoeld in dit besluit moeten worden beschouwd als Federale Over-

heidsdiensten zodra deze laatsten de diensten van de ministeries hebben overge-
nomen. 

 
Art. 30 Dit besluit treedt in werking op dezelfde datum als de wet van 8 augustus 1997 be-

treffende het Centraal Strafregister. 
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Koninklijk besluit van 16 oktober 2001  
(Staatsblad 30 oktober)  
 
genomen ter uitvoering van de bijzondere wet van 27 april 1994 tot instelling van een respon-
sabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector 
 
Art. 1 Voor het jaar 2000 wordt het percentage, bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid, van de 

bijzondere wet van 27 april 1994 tot instelling van een responsabiliseringsbijdrage 
ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector, dat de werkelijke res-
ponsabiliseringsbijdrage vertegenwoordigt tegenover de theoretische responsabilise-
ringsbijdrage, vastgesteld op 55 t.h. 

 
Art. 2 De verschillende, in voormelde bijzondere wet van 27 april 1994 bepaalde elemen-

ten die het mogelijk maken de voorlopige bedragen van de werkelijke responsabili-
seringsbijdrage voor het jaar 2000 vast te stellen, worden vastgesteld als volgt : 

 
 1° de bijdragevoet bedoeld in artikel 3 van dezelfde bijzondere wet : 
 voor het jaar 1996 : 31,52 t.h. 
 voor het jaar 1997 : 34,24 t.h. 
 voor het jaar 1998 : 34,53 t.h. 
 voor het jaar 1999 : 36,13 t.h. 
 
 2° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 1°, van dezelfde bijzondere wet en vastge-

steld met betrekking tot het voorgaande jaar : 
 voor het jaar 1996 : 1,012637 
 voor het jaar 1997 : 1,011607 
 voor het jaar 1998 : 1,015750 
 voor het jaar 1999 : 1,010770 
 
 3° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 2°, van dezelfde bijzondere wet en vastge-

steld met betrekking tot het voorgaande jaar : 
 voor het jaar 1996 : 1,022540 
 voor het jaar 1997 : 1,020025 
 voor het jaar 1998 : 1,020735 
 voor het jaar 1999 : 1,022776 
 
 4° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 3°, van dezelfde bijzondere wet en vastge-

steld met betrekking tot het voorgaande jaar : 
 voor het jaar 1996 : 1,000000 
 voor het jaar 1997 : 1,000000 
 voor het jaar 1998 : 1,000000 
 voor het jaar 1999 : 1,000000 
 
 5° de coëfficiënt bedoeld in artikel 6, § 2, 4°, van dezelfde bijzondere wet en vastge-

steld met betrekking tot het voorgaande jaar : 
 voor het jaar 1996 : 0,999989 
 voor het jaar 1997 : 1,000012 
 voor het jaar 1998 : 0,999947 
 voor het jaar 1999 : 1,000101 
 
Art. 3 Voor het jaar 2000 worden de in artikel 9, § 1, van dezelfde bijzondere wet bedoelde 

voorlopige bedragen van de werkelijke responsabiliseringsbijdragen vastgesteld als 
volgt : 
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1° Vlaamse Gemeenschap  
2° Staat  
3° Franse Gemeenschap  
4° Waals Gewest   
5° Duitstalige Gemeenschap   
6° Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
7° Franse Gemeenschapscommissie 
8° Gemeenschappelijke Gemeen-

schapscommissie 

 59.119.178 
 360.283.165 
 360.983.556 
 237.179.138 
 3.844.326 
 2.962.087 
 393.465 
 383.235 
 

 
 
Art. 4 Voor het jaar 2000 zijn de verschillende, in dezelfde bijzondere wet bepaalde ele-

menten die het mogelijk maken de definitieve bedragen van de werkelijke responsa-
biliseringsbijdrage vast te stellen gelijk aan die welke in artikel 2 bepaald zijn en zijn 
de definitieve bedragen van de werkelijke responsabiliseringsbijdragen gelijk aan die 
welke in artikel 3 bepaald zijn. 

 
Art. 5 De bedragen van de werkelijke responsabiliseringsbijdragen vastgesteld door artikel 

3 moeten bij het Fonds voor overlevingspensioenen toekomen uiterlijk de laatste 
werkdag van de maand volgend op die gedurende welke dit besluit in het Belgisch 
Staatsblad zal zijn bekendgemaakt. 
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Koninklijk besluit van 18 januari 2002  
(Staatsblad 31 januari - tweede uitgave) 
 
tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regelen voor de raming van overlevingspen-
sioenen door de Infodienst Pensioenen  
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 
 
 1°  het koninklijk besluit van 12 december 1997": het koninklijk besluit van 12 de-

cember 1997 tot uitvoering van artikel 4, derde lid van het koninklijk besluit van 
25 april 1997 tot instelling van een "Infodienst Pensioenen", met toepassing 
van artikel 15, 5° van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale 
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstel-
sels. 

 
 2°  "Infodienst Pensioenen": de door artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 april 

1997 tot instelling van een "Infodienst Pensioenen", met toepassing van artikel 
15, 5° van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels opge-
richte infodienst pensioenen; 

 
 3°  "aanvraag": de in artikel 3, eerste lid van het onder 2° vermelde koninklijk be-

sluit bedoelde aanvraag. 
 
Art. 2 De Infodienst Pensioenen kan, wanneer de raming van het overlevingspensioen van 

wezenlijk belang is voor de betrokkene, en op voorwaarde dat de aanvraag uitslui-
tend door hem werd ingediend, een raming maken van het overlevingspensioen, on-
geacht de leeftijd van de aanvrager. 

 
Art. 3 Op de in artikel 2 bedoelde ramingen zijn de bepalingen van het koninklijk besluit 

van 12 december 1997 van toepassing. 
 
Art. 4 Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is be-

kendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
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Koninklijk besluit van 11 oktober 2002  
(Staatsblad 1 november) 
 
tot regeling van de werking van de Commissie voor de pensioenen van de geïntegreerde politie. 
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart). 
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder : 
 
 a) "de wet" : de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioe-

nen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake 
sociale zekerheid; 

 
 b) "de commissie" : de Commissie voor de pensioenen van de geïntegreerde poli-

tie bedoeld in artikel 8 van de wet; 
 
 c) "de Rijksdienst" : de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en 

plaatselijke overheidsdiensten; 
 
 d) "de voorzorgsinstelling" : de instelling opgericht voor het voeren van het beheer 

over collectieve rust- en overlevingspensioenfondsen waarmee een plaatselijk 
bestuur een overeenkomst heeft gesloten voor het verstrekken van de pensi-
oenen van zijn vastbenoemde personeelsleden en van hun rechthebbenden; 

 
 e) "de Minister" : de Minister tot wiens bevoegdheid de pensioenen behoren. 
 
Art. 2 § 1. De voorzitter en de leden van de commissie worden door de Minister benoemd 

voor een mandaat van zes jaar. Dit mandaat is hernieuwbaar. 
 
 Het lid dat vóór het einde van zijn mandaat ophoudt deel uit te maken van de com-

missie, wordt binnen de drie maanden vervangen. Het nieuwe lid voltooit het man-
daat van het lid dat hij vervangt. 

 
 § 2. De Minister benoemt voor ieder lid een vervanger volgens dezelfde regels als 

die bepaald in § 1. 
 
Art. 3 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De voorzitter roept de commissie bijeen telkens als daartoe aanleiding bestaat en in 

principe eenmaal per trimester. De vergaderingen van de commissie vinden plaats in 
de lokalen van de Pensioendienst voor de overheidssector of op een andere plaats 
die de voorzitter kiest. 

 
 De commissie kan ook worden bijeengeroepen op verzoek van de Minister of op 

verzoek van ten minste vijf leden. 
 
Art. 4 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 In geval van afwezigheid of van verhindering van de voorzitter worden de vergade-

ringen voorgezeten door het lid met de grootste anciënniteit dat beurtelings wordt 
gekozen onder de leden van de Pensioendienst voor de overheidssector en de 
Rijksdienst. Als de anciënniteit gelijk is, wordt aan het oudste lid de voorkeur gege-
ven. 
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Art. 5 De commissie kan enkel beraadslagen en de in artikel 8, § 1, van de wet bedoelde 
adviezen uitbrengen als ten minste de helft van de leden aanwezig is en ten minste 
twee leden bedoeld in a), b) of c), twee leden bedoeld in e), een lid bedoeld in f), g) 
of h) en een lid bedoeld in i) van artikel 8, § 2, tweede lid van de wet. De voorzitter 
en de leden van de commissie zijn allen stemgerechtigd. Bij staking van stemmen is 
de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

 
 Indien de commissie, omwille van het vereiste quorum, niet geldig heeft kunnen be-

raadslagen, roept de voorzitter de commissie opnieuw bijeen voor een nieuwe ver-
gadering die niet mag plaatsvinden minder dan vijf werkdagen na de eerste vergade-
ring. In dat geval kan de commissie beraadslagen en de in artikel 8, § 1, van de wet 
bedoelde adviezen uitbrengen als ten minste een derde van de leden aanwezig is. 

 
Art. 6 De commissie kan werkgroepen oprichten om bepaalde specifieke problemen te 

bestuderen in verband met materies waarvoor zij bevoegd is. De deelnemers aan 
deze werkgroepen worden door de commissie aangeduid. 

 
Art. 7 Met toestemming van de voorzitter mogen de leden van de commissie zich door 

technici laten bij staan. 
 
Art. 8 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Het administratief secretariaat van de commissie wordt verzekerd door de Pensi-

oendienst voor de overheidssector. 
 
Art. 9 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De Rijksdienst, de Pensioendienst voor de overheidssector, de voorzorgsinstellingen 

alsook de diensten die de wedden uitbetalen van de personeelsleden van de federa-
le politie en van de lokale politie, zijn verplicht aan de commissie alle in hun gege-
vensbank opgeslagen gegevens mee te delen die nodig zijn voor het uitvoeren van 
de studies die de commissie wil uitvoeren. 

 
Art. 10 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Om de uitvoering van de in artikel 9 bedoelde studies mogelijk te maken kan de 

commissie zich laten bijstaan door personeelsleden van de Rijksdienst, de Pensi-
oendienst voor de overheidssector of de voorzorgsinstellingen. 

 
Art. 11 Wat de zitpenningen en de verblijfs- en verplaatsingsvergoedingen betreft, zijn op de 

voorzitter, de commissieleden en hun vervangers de bepalingen toepasselijk die van 
kracht zijn op de leden van het Beheerscomité van de Rijksdienst. 

 
Art. 12 De administratiekosten van de commissie alsook de kosten die voortvloeien uit de 

aan het in artikel 10 bedoelde personeel opgelegde opdrachten, zijn ten laste van 
het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie. 

 
Art. 13 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt be-

kendgemaakt. 
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Koninklijk besluit van 28 november 2002  
(Staatsblad 19 december - tweede uitgave) 
 
tot vaststelling van het statuut en de bezoldigingsregeling van de aalmoezenier en de morele 
consulent bij de Dienst Zeevisserij van het Ministerie van Middenstand en Landbouw 
 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Administratief statuut 
 
Art. 1 De graden van aalmoezenier en van morele consulent worden bij het Ministerie van 

Middenstand en Landbouw opgericht. 
 
... 
 
 HOOFDSTUK III. Slotbepalingen 
 
... 
 
Art. 8 De aalmoezenier en de morele consulent bij het Ministerie van Middenstand en 

Landbouw zijn onderworpen aan het pensioenstelsel van de openbare sector dat ge-
regeld wordt door de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke 
pensioenen. Het koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de leeftijd voor de in-
ruststelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van de Staat 
en de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensi-
oenregelingen zijn op hen van toepassing. Zij genieten eveneens van het koninklijk 
besluit van 22 juli 1924 houdende de bepalingen tot toekenning van de eretitel van 
hun ambt aan sommige ambtenaren van de rijksbesturen. 

 
Art. 9 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1995, uitgezonderd artikel 4. 
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Koninklijk besluit van 27 maart 2003  
(Staatsblad 3 april) 
 
houdende uitvoering van de artikelen 34 en 35 van de wet betreffende de afschaffing of de her-
structurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 
13 maart 1991  
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart) en het K.B. van 3 december 2006 (Staatsbl. 13 december). 
 
 HOOFDSTUK I. Definities 
 
Art. 1 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder : 
 
 1°  “de wet” : de wet betreffende de afschaffing of de herstructurering van instel-

lingen van openbaar nut en andere overheidsinstellingen, gecoördineerd op 
13 maart 1991; 

 
 2° “het overgehevelde personeelslid” : het personeelslid dat, in toepassing van de 

wet, werd overgeheveld naar een instelling en dat na zijn overheveling geen 
pensioenrechten meer heeft opgebouwd uit hoofde van aanneembare diensten 
of perioden verricht bij een andere werkgever dan de instelling waarnaar het 
werd overgeheveld. 

 
  Voor het gewezen personeelslid van de Nationale Maatschappij der Waterlei-

dingen dat werd overgeheveld naar de Waalse Maatschappij voor Watervoor-
zieningen en dat het voorwerp heeft uitgemaakt van een omwisseling in uitvoe-
ring van artikel 4 van het koninklijk besluit van 17 november 1986 waarbij de 
overgang van personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Waterlei-
dingen naar het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest wordt geregeld, wordt 
verondersteld dat deze omwisseling is geschied op de datum van de oorspron-
kelijke overheveling, zodat de oorspronkelijke overheveling geacht wordt nooit 
te hebben plaatsgevonden; 

 
 3° “de rechthebbende” : de rechthebbende van een gewezen personeelslid van 

een organisme wiens overlevingspensioen ingaat na de ontbinding of de her-
structurering van het organisme; 

 
 4° “het organisme” : het met toepassing van de wet afgeschafte of geherstructu-

reerde organisme; 
 
 5° “de instelling” : de instelling waarnaar het overgehevelde personeelslid werd 

overgeheveld ingevolge de afschaffing of de herstructurering van het organis-
me; 

 
 6° “de Pensioendienst” : de Pensioendienst voor de overheidssector; 
 
 7° “de instelling van sociale zekerheid” : de instelling van sociale zekerheid be-

doeld in artikel 2, 2°, a) van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het 
“handvest” van de sociaal verzekerde, anders dan de Pensioendienst en de 
CDVU; 

 



 

© PDOS – januari 2007 - 2 - 
Koninklijk besluit van 27 maart 2003 

 8° “het gewaarborgde totale pensioen” : het pensioen waarop het overgehevelde 
personeelslid of de rechthebbende aanspraak kan maken met toepassing van 
de artikelen 34 en 35 van de wet; 

 
 9° “het pensioen van het organisme” : de wettelijke en buitenwettelijke voordelen 

verleend aan het overgehevelde personeelslid of aan de rechthebbende met 
toepassing van de pensioenregeling van het organisme; 

 
 10° “het pensioen van de instelling” : de wettelijke en buitenwettelijke voordelen 

verleend aan het overgehevelde personeelslid of aan de rechthebbende met 
toepassing van de pensioenregeling van de instelling; 

 
 11° “de Dienst” : de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel; 
 
 12° “de CDVU” : de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven van de Administratie der 

Thesaurie van het Ministerie van Financiën. 
 
 HOOFDSTUK II. Algemene bepalingen 
 
Art. 2 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Op de ingangsdatum van het pensioen van de instelling berekent de Pensioendienst 

of de instelling van sociale zekerheid die dat pensioen berekent, enerzijds het ge-
waarborgde totale pensioen en anderzijds het pensioen van de instelling. 

 
 In afwijking van het eerste lid berekent de Pensioendienst of de instelling van sociale 

zekerheid die het pensioen beheert, indien het pensioen van de instelling verleend 
wordt vóór zestig jaar wegens lichamelijke ongeschiktheid en in de pensioenregeling 
van het organisme niet voorzien werd in een pensioen wegens lichamelijke onge-
schiktheid, slechts het gewaarborgde totale pensioen vanaf de eerste dag van de 
maand die volgt op die waarin het overgehevelde personeelslid de leeftijd van zestig 
jaar bereikt. 

 
 Indien het brutobedrag van het gewaarborgde totale pensioen voor een bepaalde 

maand groter is dan de som van de brutobedragen van het pensioen van het orga-
nisme en van het pensioen van de instelling, betaalt de CDVU of de instelling van 
sociale zekerheid aan het overgehevelde personeelslid of aan de rechthebbende het 
verschil tussen enerzijds het gewaarborgde totale pensioen en anderzijds de som 
van het pensioen van het organisme en van het pensioen van de instelling. In dat 
geval wordt de inhouding bedoeld in artikel 7 van de wet van 30 april 1958 tot wijzi-
ging van de koninklijke besluiten nrs. 254 en 255 van 12 maart 1936 waarbij eenheid 
wordt gebracht in het regime van de pensioenen der weduwen en wezen van het 
burgerlijk rijkspersoneel en van de leden van het leger en van de rijkswacht, en tot 
instelling van een begrafenisvergoeding ten gunste van de rechthebbenden van ge-
pensioneerde rijksambtenaren, uitgevoerd rekening houdend met het bedrag van het 
gewaarborgde totale pensioen. 

 
 Het in het derde lid bedoelde verschil is ten laste van de instelling. 
 
 Indien de door de pensioenregeling van het organisme of de door de pensioenrege-

ling van de instelling verleende buitenwettelijke voordelen geheel of gedeeltelijk be-
taald werden in de vorm van een kapitaal, worden die voordelen omgezet in een fic-
tieve rente volgens de modaliteiten bepaald in het koninklijk besluit van 24 maart 
1994 houdende diverse wijzigingen in de regeling inzake de pensioenen van de 
openbare sector. 
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 Het overgehevelde personeelslid of de rechthebbende moet het pensioen van het 

organisme aanvragen. 
 
Art. 3 Artikel 34 van de wet heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1980. 
 
 Dit hoofdstuk heeft uitwerking op de in het eerste lid vermelde datum. 
 
 HOOFDSTUK III. Ontbinding van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse 

Handel 
 
 Afdeling 1. Pensioenen die ingaan vanaf 1 februari 2003 
 
Art. 4 Deze afdeling is van toepassing op de rustpensioenen verleend aan overgehevelde 

personeelsleden die ingevolge de ontbinding van de Dienst werden overgeheveld 
alsook op de overlevingspensioenen verleend aan rechthebbenden van die overge-
hevelde personeelsleden of aan rechthebbenden van gewezen personeelsleden van 
de Dienst die op 31 december 2002 een rustpensioen genoten. 

 
Art. 5 In afwijking van artikel 2, vierde lid is een gedeelte van het in artikel 2, derde lid be-

paalde verschil ten laste van de kredieten ingeschreven op de federale begroting 
van pensioenen. 

 
 Het in het eerste lid bedoelde gedeelte is gelijk aan het verschil tussen enerzijds het 

pensioen dat, voor de loopbaan vóór 1 januari 2003, aan het overgehevelde perso-
neelslid of aan de rechthebbende zou verleend zijn met toepassing van de pensioen-
regeling van de Rijksambtenaren of hun rechthebbenden en anderzijds de wettelijke 
en buitenwettelijke voordelen verleend voor dezelfde loopbaan aan het overgehevel-
de personeelslid of aan de rechthebbende met toepassing van de pensioenregeling 
van de Dienst. Voor de berekening van het pensioen dat verleend wordt met toepas-
sing van de pensioenregeling van de Dienst wordt de referentiewedde evenwel vast-
gesteld rekening houdend met de loopbaan bij de instelling. 

 
 Voor de in het tweede lid bedoelde buitenwettelijke voordelen worden enkel in aan-

merking genomen de voordelen die voortvloeien uit een verzekeringsovereenkomst 
waarvan de last van de premie gedragen werd door de werkgever. 

 
Art. 6 Indien de wettelijke en buitenwettelijke voordelen verleend aan het overgehevelde 

personeelslid of aan de rechthebbende met toepassing van de pensioenregeling van 
de Dienst voor de loopbaan vóór 1 januari 2003 meer bedragen dan het pensioen 
dat, voor dezelfde loopbaan, aan het overgehevelde personeelslid of aan de recht-
hebbende zou verleend zijn met toepassing van de pensioenregeling van de Rijks-
ambtenaren en van hun rechthebbenden worden de buitenwettelijke voordelen ver-
minderd opdat het totaal van de wettelijke en buitenwettelijke voordelen niet meer 
bedragen dan het bedrag van dat laatste pensioen. De opbrengst van deze vermin-
dering wordt in de Staatskas gestort. 

 
 Voor de in het eerste lid bedoelde buitenwettelijke voordelen worden enkel in aan-

merking genomen de voordelen die voortvloeien uit een verzekeringsovereenkomst 
waarvan de last van de premie gedragen werd door de werkgever. 

 
 Afdeling 2. Op 1 januari 2003 lopende pensioenen 
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Art. 7 Deze afdeling is van toepassing op de rustpensioenen verleend aan de gewezen 
personeelsleden van de Dienst alsook op de overlevingspensioenen verleend aan 
hun rechthebbenden, die lopend zijn op 1 januari 2003. 

 
Art. 8 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De Pensioendienst berekent het pensioen waarop het personeelslid of de rechtheb-

bende aanspraak kon maken op de ingangsdatum van het pensioen. 
 
 Dit pensioen wordt verkregen door het door de Dienst toegekende nominaal pensi-

oenbedrag te vermenigvuldigen met een breuk. De teller van deze breuk is gelijk aan 
de gemiddelde wedde van de laatste vijf jaar van de loopbaan vastgesteld in de 
weddenschalen die van kracht waren op de ingangsdatum van het pensioen. De 
noemer van deze breuk is gelijk aan de referentiewedde die door de Dienst in aan-
merking werd genomen bij de pensioenberekening. 

 
 § 2. Het met toepassing van § 1 berekende pensioen evolueert vanaf zijn ingangsda-

tum op dezelfde wijze als de pensioenen ten laste van de Staatskas. 
 
Art. 9 Gewijzigd bij het K.B. van 3 december 2006, art. 7. 
 
 § 1. Indien het brutobedrag van het pensioen dat voortvloeit uit de toepassing van 

artikel 8 voor een bepaalde maand groter is dan het brutobedrag van de wettelijke 
en buitenwettelijke voordelen verleend met toepassing van de pensioenregeling van 
de Dienst, betaalt de CDVU aan het personeelslid of aan de rechthebbende een be-
drag dat gelijk is aan het verschil tussen enerzijds het uit de toepassing van artikel 8 
voortvloeiende pensioen en anderzijds het bedrag van de wettelijke en buitenwette-
lijke voordelen verleend met toepassing van de pensioenregeling van de Dienst. 

 
 Indien het door een Belgische wettelijke pensioenregeling verleende pensioen reke-

ning houdt zowel met in de pensioenregeling van de Dienst aanneembare diensten 
als met andere diensten, wordt het bedrag van de met toepassing van de pensioen-
regeling van de Dienst verleende wettelijke voordelen verkregen door het door die 
wettelijke pensioenregeling toegekend pensioenbedrag te vermenigvuldigen met een 
breuk. De teller van deze breuk is gelijk aan de in deze wettelijke pensioenregeling 
aanneembare diensten die in aanmerking worden genomen in de pensioenregeling 
van de Dienst. De noemer van deze breuk is gelijk aan het geheel van de in deze 
wettelijke pensioenregeling aanneembare diensten. 

 
 Indien de door de pensioenregeling van de Dienst verleende buitenwettelijke voorde-

len geheel of gedeeltelijk betaald werden in de vorm van een kapitaal, worden die 
voordelen omgezet in een fictieve rente volgens de modaliteiten bepaald in het ko-
ninklijk besluit van 24 maart 1994 houdende diverse wijzigingen in de regeling inza-
ke de pensioenen van de openbare sector. Deze omzetting gebeurt op basis van de 
omzettingstabellen die van toepassing zijn op 1 januari 2003. 

 
 Voor de in het eerste lid bedoelde buitenwettelijke voordelen wordt slechts 90 t.h. in 

aanmerking genomen van de voordelen die voortvloeien uit de verzekeringsover-
eenkomst. 



 

© PDOS – januari 2007 - 5 - 
Koninklijk besluit van 27 maart 2003 

 § 2. Gewijzigd bij het K.B. van 3 december 2006, art. 7. 
 
 Het in het § 1, eerste lid bedoelde verschil is ten laste van de dotatie ingeschreven in 

de algemene uitgavenbegroting van de federale Staat, die bestemd is voor de pen-
sioenen van de overheidssector. 

 
Art. 10 Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2003. 
 



 

© PDOS – mei 2006  

Koninklijk besluit van 26 augustus 2003 
(Staatsblad 24 september) 
 
houdende de tenlasteneming en de betaling van de kosten, vergoedingen en de renten inzake 
arbeidsongevallen en beroepsziekten overkomen aan personeelsleden van de geïntegreerde 
politie  
 
Gewijzigd bij

 

 : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart). 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. - Definities 
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
 
 1° “ de overheid” : de overheid zoals bepaald in artikel X.III.1, 2°, RPPol; 
 
 ... 
 
 HOOFDSTUK II. Tenlasteneming en betaling van de kosten, de vergoedingen 

en de renten 
 
... 
 
Art. 6 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De renten zijn ten laste van : 
 
 - de Openbare Schatkist en worden betaald door de Pensioendienst voor de 

overheidssector voor wat betreft de personeelsleden van de federale politie; 
 
 - de overheid en worden betaald door deze overheid voor wat betreft de perso-

neelsleden van de lokale politie. 
 
... 
 
 HOOFDSTUK VI. Slotbepalingen 
 
Art. 12 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2001. 
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Koninklijk besluit van 28 september 2003 
(Staatsblad 30 september - derde uitgave) 
 
tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor de jaren 2001 en 
2002 
 
Art.1 Het in artikel 5, eerste lid van de bijzondere wet van 5 mei 2003 tot instelling van een 

nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige 
werkgevers van de openbare sector bepaalde percentage bedraagt voor het jaar 
2001 0,19358 t.h.. 

 
Art. 2 Het in artikel 4 van voormelde bijzondere wet van 5 mei 2003 bepaalde totale bedrag 

van de voor het jaar 2001 verschuldigde responsabiliseringsbijdrage bedraagt 
16.522.138,00 euro . 

 
Art. 3 Het in artikel 2 bedoelde totale bedrag wordt, vóór de toepassing van artikel 7 van 

dezelfde bijzondere wet, verdeeld als volgt : 
 
 1° Vlaamse Gemeenschap : ..................................................... 9.335.398,00 euro  
 2° Franse Gemeenschap : ........................................................ 6.592.306,00 euro  
 3° Duitstalige Gemeenschap : ....................................................... 97.562,00 euro  
 4° Waals Gewest : ....................................................................... 409.257,00 euro  
 5° Brussels Hoofdstedelijk Gewest : .............................................. 77.244,00 euro  
 6° Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : ...................... 8.025,00 euro  
 7° Franse Gemeenschapscommissie : ............................................ 2.346,00 euro  
 
Art. 4 Het bedrag van de voor het jaar 2001 verschuldigde responsabliseringsbijdrage 

wordt, na toepassing van artikel 7 van dezelfde bijzondere wet, vastgesteld als 
volgt : 

 
 1° Vlaamse Gemeenschap : ..................................................... 6.243.000,00 euro  
 2° Franse Gemeenschap : ........................................................ 6.592.306,00 euro  
 3° Duitstalige Gemeenschap : ....................................................... 97.562,00 euro  
 4° Waals Gewest : ....................................................................... 409.257,00 euro  
 5° Brussels Hoofdstedelijk Gewest : .............................................. 69.914,00 euro  
 6° Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : ...................... 5.933,00 euro  
 7° Franse Gemeenschapscommissie : ............................................ 1.495,00 euro  
 
Art. 5 Het in artikel 5, eerste lid van dezelfde bijzondere wet bepaalde percentage bedraagt 

voor het jaar 2002 0,24275 t.h. 
 
Art. 6 Het in artikel 4 van dezelfde bijzondere wet bepaalde totale bedrag van de voor het 

jaar 2002 verschuldigde responsabiliseringsbijdrage bedraagt 21.109.461,00 euro . 
 
Art. 7 Het in artikel 6 bedoelde totale bedrag wordt, vóór de toepassing van artikel 7 van 

dezelfde bijzondere wet, verdeeld als volgt : 
 
 1° Vlaamse Gemeenschap : ................................................... 11.925.834,00 euro  
 2° Franse Gemeenschap : ........................................................ 8.427.913,00 euro  
 3° Duitstalige Gemeenschap : ..................................................... 126.537,00 euro  
 4° Waals Gewest : ....................................................................... 518.918,00 euro  
 5° Brussels Hoofdstedelijk Gewest : ............................................ 101.241,00 euro  
 6° Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : ...................... 5.439,00 euro  
 7° Franse Gemeenschapscommissie : ............................................ 3.579,00 euro  
 



 

© PDOS – mei 2006 - 2 - 
Koninklijk besluit van 28 september 2003 

Art. 8 Het bedrag van de voor het jaar 2002 verschuldigde responsabiliseringsbijdrage 
wordt, na toepassing van artikel 7 van dezelfde bijzondere wet, vastgesteld als 
volgt : 

 
 1° Vlaamse Gemeenschap : ..................................................... 7.104.687,00 euro  
 2° Franse Gemeenschap : ........................................................ 8.427.913,00 euro  
 3° Duitstalige Gemeenschap : ..................................................... 108.347,00 euro  
 4° Waals Gewest : ....................................................................... 518.918,00 euro  
 5° Brussels Hoofdstedelijk Gewest : .............................................. 75.528,00 euro  
 6° Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : ...................... 5.439,00 euro  
 7° Franse Gemeenschapscommissie : ............................................ 1.836,00 euro  
 
Art. 9 De in de artikelen 4 en 8 bedoelde bedragen van de responsabiliseringsbijdragen 

moeten uiterlijk op de eerste dag van de derde maand volgende op deze van de be-
kendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad , bij het Fonds voor Overle-
vingspensioenen toekomen. 
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Koninklijk besluit van 1 oktober 2003 
(Staatsblad 14 november) 
 
tot gelijkstelling met een vaste benoeming van de mandaten van de ambtenaren van het auto-
noom overheidsbedrijf Belgocontrol, met toepassing van artikel 8, § 1, derde lid, van de wet van 
21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. 
 
Art. 1 De mandaten van manager, afdelingshoofd of deskundige, zoals bedoeld in de arti-

kelen 54, § 1, en 89 van het Administratief statuut van de ambtenaren van het auto-
noom overheidsbedrijf Belgocontrol, zijn, voor de berekening van het pensioen, ge-
lijkgesteld met een vaste benoeming. 

 
Art. 2 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt be-

kendgemaakt. 
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Koninklijk besluit van 18 december 2003 
(Staatsblad 23 september - eerste uitgave) 
 
houdende uitvoering van artikel 10 van de wet van 11 december 2003 houdende overname 
door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de naamloze vennoot-
schap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel  
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart) en het K.B. van 3 december 2006 (Staatsbl. 13 december). 
 
Art.1 Gewijzigd bij het K.B. van 3 december 2006, art. 8, 1° en 2°. 
 
 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
 
 1° “de wet” : de wet van 11 december 2003 houdende overname door de Belgi-

sche Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de naamloze vennoot-
schap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel;  

 2° “Belgacom” : de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom, waarvan 
de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 
27;  

 3° “de Pensioendienst” : de Pensioendienst voor de overheidssector; 
 4° “een compensatiebetaling” : een betaling verschuldigd door Belgacom aan de 

Pensioendienst of door de Pensioendienst aan Belgacom overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 10 van de wet van 11 december 2003 houdende over-
name door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de 
naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar 
statutair personeel.  

 
Art. 2 Voor de toepassing van artikel 10 van de wet, wordt de actuele waarde berekend op 

basis van de volgende actuariële factoren :  
 
 a) een reële intrestvoet van 3,34 pct. per jaar; 
 b) de sterftewetten die voortvloeien uit de tafels MR of FR van toepassing op 

1 januari 2004, naargelang het rustpensioen toegekend wordt aan een persoon 
van het mannelijk of vrouwelijk geslacht. Deze tafels zijn vastgesteld met de 
formule en de constanten zoals bepaald op 1 januari 2004 in bijlage van het 
koninklijk besluit van 7 mei 2000 betreffende de activiteiten van de voor-
zorgsinstellingen. De overlijdenskansen in deze tafels worden vanaf 2004 ver-
hoogd met een percentage dat overeenkomt met 21 pct. van deze kansen. Dit 
percentage van 21 wordt in 2005 met een eenheid verminderd; in elk daarop-
volgende jaar wordt het telkens met een bijkomende eenheid verminderd en 
dat tot 2025.  

 
Art. 3 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67 en het K.B. van 3 december 2006, 

art. 9. 
 
 § 1. Gewijzigd bij het K.B. van 3 december 2006, art. 9. 
 
 Indien Belgacom gehouden is een compensatiebetaling te verrichten overeenkom-

stig de bepalingen van artikel 10 van de wet, zal deze betaling gestort moeten wor-
den aan de Pensioendienst. 

 
 Deze betaling zal moeten toekomen bij de Pensioendienst : 
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 - binnen de 3 maanden die volgen op de kennisgeving bedoeld in artikel 3, § 3, 
lid 2 van dit besluit, in de hypothese bedoeld in artikel 10, § 2, 1°, van de wet; 

 - op 31 december van het jaar waarin de kennisgeving bedoeld in artikel 3, § 4, 
lid 2 van dit besluit plaatsvindt, in de hypotheses bedoeld in artikel 10, § 2, 2° 
en 3° van de wet. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67 en het K.B. van 3 december 

2006, art. 9. 
 
 Indien Belgacom niet voldoet aan de verplichtingen bepaald in § 1 van dit besluit, is 

Belgacom van rechtswege nalatigheidsintresten op de niet-gestorte sommen ver-
schuldigd aan de Pensioendienst. Deze intresten, waarvan het percentage op elk 
ogenblik gelijk is aan de wettelijke intrestvoet zoals vastgesteld met toepassing van 
de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest, beginnen te lopen vanaf 
de dag die volgt op de uiterste datum van betaling zoals bepaald in § 1. Indien 
Belgacom het bewijs levert dat het niet-storten van de compensatiebetaling binnen 
de bepaalde termijn toe te schrijven is aan uitzonderlijke omstandigheden, kan de 
Minister van Pensioenen een vrijstelling verlenen voor de betaling van voormelde 
nalatigheidintresten. De aanvraag tot vrijstelling moet bij de Minister van Pensioenen 
toekomen binnen de maand die volgt op de dag waarop Belgacom door de Pensi-
oendienst voor de overheidssector op de hoogte werd gebracht van het feit dat ze in 
gebreke is gebleven te voldoen aan de voormelde verplichtingen.  

 
 § 3. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 In de hypothese bedoeld in artikel 10, § 2, 1°, van de wet, brengt Belgacom de Pen-

sioendienst voor de overheidssector op de hoogte van elke wijziging die aange-
bracht wordt aan het geldelijk statuut van haar statutaire personeelsleden die een 
verhoging van de pensioenen van haar voormalige statutaire personeelsleden tot 
gevolg heeft met toepassing van artikel 12 van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en 
aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het 
personeel van de openbare sector. Deze mededeling vindt plaats binnen de maand 
na de aanname van de wijziging. 

 
 De Pensioendienst voor de overheidssector deelt aan Belgacom het bedrag van de 

compensatiebetaling mee dat verschuldigd is met toepassing van artikel 10, § 2, 1°, 
van de wet, alsook de nauwkeurige details van de berekening van dit bedrag. Deze 
kennisgeving vindt plaats binnen de drie maanden volgend op de eerste daadwerke-
lijke betaling van de pensioensverhoging aan de begunstigden. 

 
 § 4. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 In de hypotheses bedoeld in artikel 10, § 2, 2° en 3°, van de wet, maakt Belgacom 

aan de Pensioendienst voor de overheidssector per betrokkene alle nuttige informa-
tie over voor de berekening van de compensatiebetaling, met inbegrip van de wedde 
van de betrokkene op 1 januari 2004. 

 
 De Pensioendienst voor de overheidssector deelt aan Belgacom ten laatste op 

1 december het bedrag mee van de compensatiebetaling dat verschuldigd is met 
toepassing van artikel 10, § 2, 2° en 3° van de wet, alsook de nauwkeurige details 
van de berekening van dit bedrag. De meegedeelde compensatiebetaling heeft be-
trekking op de rustpensioenen waarvan de eerste betaling verricht werd in de perio-
de die loopt van 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de ken-
nisgeving plaats vindt tot 31 oktober van het jaar waarin de kennisgeving plaats 
vindt. 
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Art. 4 Gewijzigd bij het K.B. van 3 december 2006, art. 10. 
 
 Indien de Pensioendienst gehouden is een compensatiebetaling te verrichten aan 

Belgacom overeenkomstig de bepalingen van artikel 10, § 2, 2° en 3°, van de wet, 
moet deze betaling toekomen bij Belgacom op 31 december van het jaar waarin de 
kennisgeving bedoeld in artikel 3, § 4, lid 2 van onderhavig besluit plaats vindt. 

 
 Deze compensatiebetaling verschuldigd door de Pensioendienst wordt gecompen-

seerd met de compensatiebetaling mogelijk verschuldigd door Belgacom aan de 
Pensioendienst op basis van artikel 10, § 2, 2° of 3°, van de wet voor dezelfde perio-
de. 

 
 De afrekening van deze compensatie wordt overgemaakt aan Belgacom ter gele-

genheid van de kennisgeving bedoeld in artikel 3, § 4, lid 2 van dit besluit. 
 
 Indien de Pensioendienst niet voldoet aan de verplichtingen bepaald in het eerste lid, 

is de Pensioendienst van rechtswege aan Belgacom nalatigheidintresten verschul-
digd op de niet-gestorte sommen. Deze intresten, waarvan het percentage op elk 
ogenblik gelijk is aan de wettelijke intrestvoet zoals vastgesteld in toepassing van de 
wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest, beginnen te lopen vanaf de 
dag die volgt op de uiterste datum van betaling zoals bepaald in het eerste lid. 

 
Art. 5 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67 en het K.B. van 3 december 2006, 

art. 11. 
 
 In de hypothese bedoeld in artikel 10, § 2, 4°, van de wet, brengt Belgacom de Pen-

sioendienst voor de overheidssector op de hoogte van elke nieuwe regeling van ver-
lof voorafgaandelijk aan de pensionering ingevoerd ten voordele van het statutair 
personeel van Belgacom. Deze mededeling vindt plaats binnen de maand na de 
aanname van deze nieuwe vorm van verlof voorafgaandelijk aan de pensionering. 

 
 Indien, ingevolge de toepassing van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 

1986 betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pen-
sioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten, Belgacom patronale bij-
dragen heeft gestort overeenkomstig artikel 10, § 2, 4°, van de wet voor perioden 
van verlof voorafgaandelijk aan de pensionering die niet in aanmerking genomen zijn 
voor de berekening van het rustpensioen, is de Pensioendienst gehouden een com-
pensatiebetaling te verrichten aan Belgacom. De compensatiebetaling komt overeen 
met het bedrag van de patronale bijdragen door Belgacom gestort voor de perioden 
van verlof voorafgaandelijk aan de pensionering die niet in aanmerking genomen zijn 
voor de berekening van het rustpensioen met toepassing van het bovengenoemde 
koninklijk besluit nr. 442. 

 
 Deze compensatiebetaling moet toekomen bij Belgacom op 31 december en heeft 

betrekking op de rustpensioenen waarvan de eerste betaling verricht werd in de pe-
riode die loopt van 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de datum van de 
compensatiebetaling tot 31 oktober van het jaar van de datum van de compensatie-
betaling. De Pensioendienst voor de overheidssector deelt aan Belgacom ten laatste 
op de datum van de compensatiebetaling het nauwkeurige detail mee van de bere-
kening van het bedrag van deze betaling. 

 
 Indien de Pensioendienst in gebreke blijft te voldoen aan de verplichtingen bepaald 

in lid 3, is de Pensioendienst van rechtswege nalatigheidsintresten op de niet-
gestorte sommen verschuldigd aan Belgacom. Deze intresten, waarvan het percen-
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tage op elk ogenblik gelijk is aan de wettelijke intrestvoet zoals vastgesteld in toe-
passing van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest, beginnen te 
lopen vanaf de dag die volgt op de uiterste datum van de compensatiebetaling zoals 
bepaald in lid 3. 

 
Art. 6 Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004. 
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Koninklijk besluit van 7 mei 2004 
(Staatsblad 27 mei - tweede uitgave) 
 
tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor de jaren 2003 en 
2004. 
 
Art.1 Het bedrag van de met toepassing van de bijzondere wet van 5 mei 2003 tot instel-

ling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste 
van sommige werkgevers van de openbare sector, voor het jaar 2003 verschuldigde 
responsabiliseringsbijdrage wordt vastgesteld als volgt : 

 
 

1° Vlaamse Gemeenschap  
2° Staat  
3° Franse Gemeenschap  
4° Waals Gewest   
5° Duitstalige Gemeenschap   
6° Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
7° Franse Gemeenschapscommissie 
8° Gemeenschappelijke Gemeen-

schapscommissie 

  7.104.687,00 eur 
  8.427.913,00 eur 
  108.347,00 eur 
  518.918.00 eur 
  75.528.00 eur 
 
  5.439,00 eur 
  1.836,00 eur 
 
 

 
Art. 2 Het bedrag van de met toepassing van voormelde bijzondere wet van 5 mei 2003 

voor het jaar 2004 verschuldigde responsabiliseringsbijdrage wordt vastgesteld als 
volgt :  

 
1° Vlaamse Gemeenschap  
2° Staat  
3° Franse Gemeenschap  
4° Waals Gewest   
5° Duitstalige Gemeenschap   
6° Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
7° Franse Gemeenschapscommissie 
8° Gemeenschappelijke Gemeen-

schapscommissie 

  7.104.687,00 eur 
  8.427.913,00 eur 
  108.347,00 eur 
  518.918.00 eur 
  75.528.00 eur 
 
  5.439,00 eur 
  1.836,00 eur 
 
 

 
Art. 3 De in artikel 1 bedoelde bedragen van de responsabiliseringsbijdragen moeten uiter-

lijk op 31 juli 2004 bij het Fonds voor Overlevingspensioenen toekomen. 
 
 De in artikel 2 bedoelde bedragen van de responsabiliseringsbijdragen moeten uiter-

lijk op 30 november 2004 bij het Fonds voor Overlevingspensioenen toekomen. 
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Koninklijk besluit van 7 mei 2004 
(Staatsblad 25 mei - tweede uitgave) 
 
tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid en § 2, vierde lid van de wet van 21 juli 1844 op de 
burgerlijke en kerkelijke pensioenen  
 
Art. 1 Volgende mandaten worden, voor de berekening van het pensioen, gelijkgesteld met 

een vaste benoeming : 
 
 - de mandaten van directeur, coördinerend directeur en algemeen directeur, 

bepaald bij de artikelen 44quinquies, 44quater decies en 44quinquies decies 
van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra 
voor leerlingenbegeleiding en bij de artikelen 55quinquies, 55quinquies decies 
en 55vicies van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie 
van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs; 

 
 - de mandaten van algemeen directeur, van departementshoofd en van biblio-

thecaris, bepaald bij de artikelen 108 tot en met 110 van het decreet van 13 juli 
1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap; 

 
 - de mandaten van secretaris-generaal, directeur-generaal, directeur, staffuncti-

onaris en adviseur-afdelingshoofd, bepaald bij artikel 7.15 van het statuut van 
het personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement. 

 
Art. 2 Vult artikel 8, § 2, eerste lid van de algemene wet van 21 juli 1844 aan. 
 
Art. 3 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1991. 
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Koninklijk besluit van 27 mei 2004  
(Staatsblad 24 juni - tweede uitgave; addendum Staatsblad 16 juli - eerste uitgave) 
 
betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) in een naamlo-
ze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties (1) 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 22 december 2004 (Staatsbl. 27 december, tweede uitgave) en de 
programmawet van 27 december 2004 (Staatsbl. 31 december, tweede uitgave; errata Staatsbl. 
18 januari 2005). 
 

-UITTREKSEL- 
 
 HOOFDSTUK I. Definities 
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder : 
 1° "B.I.A.C." : de naamloze vennootschap van publiek recht "Brussels International 

Airport Company" omgezet overeenkomstig artikel 2 van dit besluit; 
 
 ... 
 
 15° "de vastbenoemde personeelsleden in de zin van het koninklijk besluit nummer 

117" : de leden van het statutair personeel van B.I.A.C. die onmiddellijk voor de in 
artikel 2 van dit besluit bedoelde omzetting, arbeidsprestaties leveren onder het ge-
zag van B.I.A.C. krachtens het personeelsstatuut aangenomen met toepassing van 
de artikelen 34 en 35 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 
sommige economische overheidsbedrijven. In dit koninklijk besluit worden ze verder 
aangeduid als de personeelsleden in de zin van artikel 1, 15°. 

 
 ... 
 
 HOOFDSTUK II. Reorganisatie van B.I.A.C. 
 
Art. 2 B.I.A.C. wordt, zonder onderbreking van de continuïteit van haar rechtspersoonlijk-

heid en zonder beperking van haar maatschappelijk doel, omgezet in een naamloze 
vennootschap van privaatrecht, beheerst door het Wetboek van vennootschappen, 
op de datum bepaald door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit (2). 

 
Art. 3 B.I.A.C. past haar statuten aan bij de omzetting bedoeld in het vorige artikel. 
 
Art. 4 Niettegenstaande elke hiermee strijdige contractuele bepaling, kan de omzetting van 

B.I.A.C. overeenkomstig artikel 2 er niet toe leiden dat de bepalingen van enige 
overeenkomst die tussen B.I.A.C. en één of meer andere partijen vóór deze omzet-
ting is gesloten, worden gewijzigd, of dat zulke overeenkomst wordt beëindigd. 
Evenmin geeft de omzetting enige partij het recht om zulke overeenkomst eenzijdig 
te wijzigen of te beëindigen. 

 
 HOOFDSTUK III.  Bepalingen met betrekking tot de personeelsleden 
 
 ... 
 
 Afdeling II. Bepalingen met betrekking tot de individuele arbeidsrelaties van de 

personeelsleden in de zin van artikel 1, 15° 
 
 Onderafdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen 
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Art. 8 Voor de personeelsleden in de zin van artikel 1, 15°, en zulks ongeacht hun admini-
stratieve toestand op het ogenblik van de in artikel 2 bedoelde omvorming, wordt de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten van toepassing behou-
dens afwijkingen in dit besluit en in de bepalingen van de basisreglementering van 
het personeelsstatuut opgesteld overeenkomstig de wet van 21 maart 1991 betref-
fende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en opgenomen 
in het personeelsreglement in bijlage van huidig besluit. Deze afwijkingen zijn slechts 
van toepassing voor zover zij er op gericht zijn de continuïteit van de rechten van 
deze personeelsleden inzake vastheid van betrekking, bezoldiging en pensioen in 
deze reglementeringen te waarborgen. 

 
Art. 9 Na de in artikel 2 bedoelde omzetting, hebben de personeelsleden in de zin van arti-

kel 1, 15° het persoonlijk en onvervreemdbaar recht te opteren voor een arbeids-
overeenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978 en zonder afwijking overeenkom-
stig dit koninklijk besluit. De nadere regels betreffende de uitoefening van dit recht, 
worden vastgesteld door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten volgens de 
bepalingen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeids-
overeenkomsten en de paritaire comités. Op het moment van het uitoefenen van de-
ze optie verlaat het betrokken personeelslid de categorie van leden van het perso-
neel in de zin van artikel 1, 15°. 

 
... 
 
 Onderafdeling II. Verworven rechten 
 
Art. 11 De personeelsleden in de zin van artikel 1, 15° genieten vastheid van betrekking. 

Onder vastheid van betrekking wordt verstaan dat de personeelsleden in de zin van 
artikel 1, 15° niet uit hun functies kunnen worden ontzet tenzij om de redenen ver-
meld in het personeelsreglement en overeenkomstig de daarin bepaalde procedu-
res. 

 
Art. 12 Indien, na de in artikel 2 bedoelde omzetting, de jaarlijkse bezoldiging van een lid 

van het personeel in de zin van artikel 1, 15° voor een jaar van effectieve prestaties 
niet overeenstemt met de hieronder bepaalde referentiebezoldiging, wordt aan het 
betrokken personeelslid de gunstigste bezoldiging betaald. 

 
 Onverminderd de gunstigere bepalingen van bedoelde personeelsreglement, omvat 

de jaarlijkse referentiebezoldiging van een lid van het personeel in de zin van artikel 
1, 15°, na de omzetting van B.I.A.C., de wedde zoals vastgesteld bij het koninklijk 
besluit van 27 maart 1998 tot vaststelling van de weddenschalen van de Regie der 
Luchtwegen, de eindejaarstoelage zoals bepaald in het koninklijk besluit van 23 ok-
tober 1979 houdende toekenning van de eindejaarstoelage aan sommige titularissen 
van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt en het vakantiegeld zoals be-
paald in artikel 33 van het koninklijk besluit van 22 juni 1989 houdende bezoldigings-
regeling van de Regie der Luchtwegen. 

 
 De elementen van de jaarlijkse referentiebezoldiging worden gendexeerd overeen-

komstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij som-
mige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 
van het Rijk worden gekoppeld. Laatst vermelde wet is eveneens van toepassing op 
de premies en bijslagen toegekend aan de personeelsleden in de zin van artikel 
1, 15°. 

 
Art. 13 Onverminderd de gunstigere bepalingen van het personeelsreglement, behouden de 

personeelsleden in de zin van artikel 1, 15° de geldelijke voordelen die zijn vermeld 
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in het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot vaststelling van de voordelen be-
doeld in artikel 25, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot her-
vorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel - Nationaal, voorzover 
deze beschreven zijn in het personeelsreglement. 

 
Art. 14 Gewijzigd bij K.B. van 22 december 2004, art. 9 tot 11 (3). 
 
 De personeelsleden in de zin van artikel 1, 15° genieten ten laste van de Staatskas 

een rustpensioen krachtens het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935 tot 
vaststelling van het statuut der pensioenen van het personeel der zelfstandige open-
bare inrichtingen en der regieën ingesteld door de Staat, gewijzigd door de wetten 
van 28 april 1958, 1 juli 1971, 11 juli 1975, 17 mei 1976 en 15 juli 1977, het koninklijk 
besluit nr. 429 van 5 augustus 1986, het koninklijk besluit van 2 april 1998, de pro-
grammawet van 2 augustus 2002, de wet van 11 december 2003 en het koninklijk 
besluit van 22 december 2004. 

 
 De rechthebbenden van de leden van het personeel in de zin van artikel 1, 15° ge-

nieten ten laste van de Staatskas van een overlevingspensioen berekend overeen-
komstig de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen. De voornoemde rechthebbenden of bij gebreke elke natuurlijke 
of rechtspersoon die bewijst dat hij de begrafeniskosten heeft gedragen, genieten, 
desgevallend, ten laste van de Staatskas, van een begrafenisvergoeding berekend 
overeenkomstig de wet van 30 april 1958 tot wijziging van de koninklijke besluiten 
nrs. 254 en 255 van 12 maart 1936 waarbij eenheid wordt gebracht in het regime 
van de pensioenen der weduwen en wezen van het burgerlijk rijkspersoneel en van 
de leden van het leger en van de rijkswacht, en tot instelling van een begrafenisver-
goeding ten gunste van de rechthebbenden van gepensioneerde rijksambtenaren. 

 
 De bezoldiging die als basis dient voor de berekening van het rust- en overlevings-

pensioen is het baremiek loon zoals vastgesteld in het personeelsreglement. De 
maandelijkse premie bedoeld in artikel 15, § 1, lid 1 en 2 wordt niet beschouwd als 
een baremiek loon voor de berekening van de rust- en overlevingspensioenen. 

 
 Onderafdeling III. Bepaalde promoties 
 
Art. 15 Gewijzigd bij het K.B. van 22 december 2004, art. 12. 
 
 § 1. Gewijzigd bij het K.B. van 22 december 2004, art. 12 (3). 
 
 De promoties toegekend aan de personeelsleden in de zin van artikel 1, 15° op basis 

van het personeelsreglement, zijn het voorwerp van een sui generis contract dat de 
toekenning voorziet van een maandelijkse premie. 

 
 Deze premie wordt inzake sociale zekerheidsbijdragen op dezelfde wijze behandeld 

als een baremiek loon. 
 
 In afwijking van het tweede lid, wordt de premie bedoeld in het eerste lid niet onder-

worpen aan de patronale bijdrage bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 
22 december 2004 tot overname van de wettelijke pensioenverplichtingen van Brus-
sels International Airport Company noch aan de verplichte afhouding van 7,5 % be-
doeld in artikel 60 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmoni-
sering in de pensioenregelingen. 

 
 De premie toegekend overeenkomstig het eerste lid geeft bovendien aanleiding tot 

het betalen van premies met het oog op de opbouw van een aanvullend pensioen. 
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De bijdragen die toepasselijk zijn in de private sector op de stortingen verricht door 
de werkgevers met het oog op het toekennen aan hun personeelsleden van extrale-
gale voordelen inzake pensioenen, zijn verschuldigd op deze premies. 

 
 § 2. Het contract bedoeld in § 1, eerste lid kan door elk van de partijen worden be-

ëindigd, met inachtneming van de hierna bepaalde procedures. De reserves die zijn 
verworven in het kader van het aanvullend pensioen, in toepassing van de in § 1 be-
doelde premies, zijn definitief verworven door de personeelsleden in de zin van arti-
kel 1, 15° die een promotie genieten zoals bedoeld in § 1. 

 
 De personeelsleden in de zin van artikel 1, 15° wier individueel contract zoals be-

doeld in § 1, eerste lid, werd beëindigd, blijven de in de artikelen 11 tot en met 14 
bedoelde verworven rechten genieten. 

 
 § 3. De toekenning van een promotie bedoeld in § 1 kan worden beëindigd met in-

achtneming van een opzeggingstermijn waarvan kennis wordt gegeven bij aangete-
kende brief die uitwerking heeft de 3e werkdag na de datum van verzending. 

 
 De bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 

zijn bij analogie van toepassing om de opzegtermijn te berekenen alsook om de ge-
volgen van een schorsing van de uitvoering van het contract tijdens de opzeg te be-
palen. 

 
 De in aanmerking komende anciënniteit voor de berekening van de opzeggingster-

mijn is identiek aan deze die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van 
de jaarlijkse referentiebezoldiging overeenkomstig artikel 12, tweede lid. Het niveau 
van de vergoeding die moet in acht genomen worden voor de berekening van de op-
zeggingstermijn is gelijk aan de totale wedde van het lid van het personeel in de zin 
van artikel 1, 15° met inbegrip van premies bedoeld in § 1 die werden verworven tij-
dens de twaalf maanden voorafgaand aan de beëindiging van de promotie. 

 
 Indien het lid van het personeel in de zin van artikel 1, 15° een einde maakt aan het 

in § 1, eerste lid, bedoelde contract worden de opzeggingstermijnen herleid tot de 
helft zonder een termijn van drie maanden te mogen overschrijden en zulks onver-
minderd het recht van de partijen om een kortere termijn overeen te komen. 

 
 De promotie bedoeld in § 1 kan ook worden beëindigd zonder opzeggingstermijn 

mits betaling van een vervangende opzeggingsvergoeding gelijk aan de premie toe-
gekend overeenkomstig § 1, vermenigvuldigd met het aantal maanden van de op-
zeggingstermijn. 

 
 § 4. Het in § 1, eerste lid bedoelde contract is niet onderworpen aan de bepalingen 

van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten maar wel aan de 
bepalingen van het personeelsreglement. 

 
... 
 
 Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de sociale zekerheid van de perso-

neelsleden in de zin van artikel 1, 15° 
 
Art. 20 § 1. De toepassing van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 

28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wordt, 
wat de personeelsleden in de zin van artikel 1, 15° van B.I.A.C. betreft, beperkt tot 
de regeling van verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector van de ge-
neeskundige verzorging. 
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 § 2. Wijzigt de wet van 3 juli 1967. 
 
 § 3. Wijzigt het K.B. van 12 juni 1970. 
 
... 
 
Art. 24 § 1. De als pensioengeldende voordelen toegekend aan een gewezen lid van het 

contractueel personeel van B.I.A.C. in dienst op de datum van de in artikel 2 bedoel-
de omzetting zijn niet onderworpen aan de bepalingen van sectie 1 van hoofdstuk II 
van titel V van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire 
hervormingen. 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid worden de leden van de bestuur - en directie-

organen van B.I.A.C. in dienst op de datum van de omzetting van B.I.A.C. in een 
naamloze vennootschap van privaatrecht, gelijkgesteld met contractuele perso-
neelsleden. 

 
 Voor de toepassing van het eerste lid worden de personeelsleden in de zin van arti-

kel 1, 15° van B.I.A.C. die na de datum van de in artikel 2 bedoelde omzetting opte-
ren voor een contractueel stelsel, gelijkgesteld met contractuele personeelsleden. 

 
 § 2. De toepassing van de bepalingen van sectie 1 van hoofdstuk II van titel V van 

de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen 
op een lid van het personeel in de zin van artikel 1, 15° van B.I.A.C. of aan zijn 
rechthebbenden gebeurt rekening houdend met de als pensioengeldende voordelen 
voortvloeiend uit de premies bepaald in artikel 15. 

 
 § 3. De als pensioengeldende voordelen toegekend aan de rechthebbende van een 

in § 1 bedoelde persoon zijn evenmin onderworpen aan de bepalingen van sectie 1 
van hoofdstuk II van titel V van voormelde wet van 5 augustus 1978. 

 
... 
 
 HOOFDSTUK VI. Overgang-, opheffing- en slotbepalingen 
 
 ... 
 
 Afdeling II. Opheffingsbepalingen 
 
Art. 62 In artikel 1, § 4, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van som-

mige economische overheidsbedrijven, wordt het tweede lid, ingevoegd bij het ko-
ninklijk besluit van 25 augustus 1998, opgeheven op de datum van de omzetting van 
B.I.A.C. overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 2. 

 
 Hetzelfde geldt voor Titel VII van deze wet met uitzondering van de artikelen 190 en 

191. 
 
 Afdeling III. Slotbepalingen 
 
Art. 63 De koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van elke bepaling van dit koninklijk 

besluit (2). 
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1  Bekrachtigd met ingang van de dag van zijn inwerkingtreding (met uitzondering van de artikelen 5, §§ 

2, 3 en 4 en 20, §§ 1, 3 en 5) door art. 68 van de programmawet van 9 juli 2004 (B.S. 15 juli, tweede 
uitgave). 

2  Zie de koninklijke besluiten van 27 december 2004 (B.S. 29 december, derde uitgave, p. 86.734, 
86.735 en 86.736). 

3  Met ingang van 1 januari 2005. 
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Koninklijk Besluit van 5 juni 2004  
(Staatsblad 24 juni - tweede uitgave) 
 
houdende uitvoering van artikel 78 van de wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigin-
gen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector 
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart). 
 
 HOOFDSTUK I. Definities 
 
Art. 1  Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder : 
 
 1° "de wet" : de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel 

van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden;  
 
 2° "het decreet" : het decreet van de Franse Gemeenschap van 20 juni 2002 

waarbij de R.T.B.F. de toestemming krijgt om deel te nemen aan het pensioen-
stelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van 
het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun 
rechthebbenden; 

 
 3° "de RTBF" : het autonoom overheidsbedrijf van culturele aard van de Franse 

Gemeenschap "Radio Télévision belge de la Communauté Française”, zoals 
bedoeld in artikel 1 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 14 juli 
1997 houdende het statuut van de “Radio-Télévision belge de la Communauté 
française (RTBF)”; 

 
 4° "het personeelslid" : het vast benoemde personeelslid van de RTBF; 
 
 5° "de rechthebbende" : de rechthebbende van een personeelslid of van een ge-

wezen personeelslid; 
 
 6° "het wettelijk rustpensioen" : het rustpensioen waarop het personeelslid aan-

spraak kan maken met toepassing van de bepalingen van de wet; 
 
 7° "het wettelijk overlevingspensioen" : het overlevingspensioen waarop de recht-

hebbende aanspraak kan maken met toepassing van de bepalingen van de 
wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioen-
regelingen; 

 
 8° "het gewaarborgd rustpensioen" : het pensioen waarop het personeelslid, 

naargelang het geval, aanspraak kan maken; 
 
  a) met toepassing van de bepalingen van het decreet van de Franse Ge-

meenschap van 30 september 1993 houdende sommige bepalingen in 
verband met de rustpensioenen van de ambtenaren van de “Radio-
Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.)”; 

 
  b) met toepassing van de bepalingen van het decreet van de Franse Ge-

meenschap van 29 november 1993 betreffende de rustpensioenen toe-
gekend aan de ambtenaren van de "Radio-Télévision belge de la Com-
munauté française (R.T.B.F.)"; 
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 9° "het gewaarborgd overlevingspensioen" : het overlevingspensioen waarop de 

rechthebbende aanspraak kan maken met toepassing van de bepalingen van 
het decreet van 3 juli 1986 betreffende de overlevingspensioenen toegekend 
aan de rechthebbenden van de vast benoemde ambtenaren van de “Radio-
Télévision belge de la Communauté fran‡aise (R.T.B.F.)”; 

 
 10° "het pensioencomplement" : het pensioencomplement waarop het personeels-

lid of de rechthebbende aanspraak kan maken met toepassing van de bepalin-
gen van het decreet; 

 
 11° "de Pensioendienst" : de Pensioendienst voor de overheidssector; 
 
 12° "de Dienst" : de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven van de Administratie der 

Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën. 
 
 HOOFDSTUK II. Pensioenen die ingaan vanaf 1 augustus 2002 
 
Art. 2 Dit hoofdstuk is van toepassing op de wettelijke rustpensioenen die toegekend wor-

den aan de personeelsleden en die ingaan vanaf 1 augustus 2002. Het is eveneens 
van toepassing op de wettelijke overlevingspensioenen die toegekend worden aan 
de rechthebbenden en die ingaan vanaf dezelfde datum. 

 
Art. 3 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 In geval van toepassing van artikel 4, § 2, vierde lid, en van artikel 5 van het decreet, 

deelt de RTBF aan de Pensioendienst het bedrag mee van het gewaarborgd rust-
pensioen. 

 
Art. 4 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 In geval van toepassing van artikel 6 van het decreet, meldt de RTBF aan de Pensi-

oendienst : 
 
 1° het bedrag van het gewaarborgd rustpensioen; 
 
 2° de diensttijd die verricht werd als werknemer of als zelfstandige ten gunste van 

de RTBF, zonder afhoudingen inzake sociale zekerheid, maar die beschouwd 
werd als tewerkstelling onder het contractueel stelsel met volledige prestaties 
krachtens artikel 5 van het koninklijk besluit van 2 april 1979 betreffende de re-
krutering voor bepaalde graden bij de R.T.B.F.. 

 
Art. 5 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 In geval van toepassing van artikel 4, § 3, derde lid, van het decreet, deelt de RTBF 

aan de Pensioendienst de periode mee, zoals bedoeld in artikel 2, § 4, van voormeld 
decreet van 30 september 1993. 

 
Art. 6 § 1. De in de artikelen 3 en 4 bepaalde mededelingen worden gedaan zodra dat mo-

gelijk is, maar ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum van het wettelijk rustpen-
sioen. 

 
 De in het eerste lid bedoelde mededeling vermeldt de bepaling van het decreet die 

aanleiding kan geven tot de toekenning van het rustpensioencomplement. 
 



 

© PDOS – mei 2006 - 3 - 
Koninklijk Besluit van 5 juni 2004 

 § 2. De in artikel 5 bedoelde mededeling wordt zo vlug mogelijk gedaan na de datum 
waarop de RTBF kennis heeft van het overlijden van de rechtgever. 

 
 De in het eerste lid bedoelde mededeling vermeldt de bepaling van het decreet die 

aanleiding kan geven tot de toekenning van het overlevingspensioencomplement.  
 
 HOOFDSTUK III. Op 31 juli 2002 lopende pensioenen 
 
Art. 7 Dit hoofdstuk is van toepassing op de rustpensioenen die toegekend werden aan 

gewezen personeelsleden van de RTBF en die lopen op 31 juli 2002. Het is even-
eens van toepassing op de overlevingspensioenen die toegekend werden aan recht-
hebbenden van gewezen personeelsleden van de RTBF en die lopen op deze da-
tum. 

 
Art. 8 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De RTBF deelt aan de Pensioendienst de lijst mee van de in artikel 3, § 1, van het 

decreet bedoelde rust- en overlevingspensioenen. 
 
 De in het eerste lid bedoelde lijst vermeldt voor elk pensioen : 
 
 - het nominaal bedrag; 
 - het bedrag van het supplement dat toegekend werd om het pensioen tot het 

gewaarborgd minimumbedrag te brengen dat toegekend werd door de RTBF, 
evenals de elementen die gebruikt werden voor de berekening van het sup-
plement. 

 
Art. 9 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De RTBF deelt aan de Pensioendienst de lijst mee van de in artikel 4, § 2, derde lid, 

van het decreet bedoelde rustpensioenen. 
 
 De in het eerste lid bedoelde lijst vermeldt voor elk pensioen : 
 
 - het bedrag van het rustpensioen dat verschuldigd is met toepassing van voor-

meld decreet van 30 september 1993, evenals de elementen die in aanmerking 
genomen werden voor de berekening van dat bedrag; 

 
 - het bedrag dat het gewaarborgd rustpensioen zou bereikt hebben met toepas-

sing van voormeld decreet van 30 september 1993, indien voor de berekening 
ervan geen rekening was gehouden met de in artikel 2, § 4, van dat decreet 
bedoelde periode, evenals de elementen die in aanmerking genomen werden 
voor de berekening van dat bedrag. 

 
Art. 10 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 De RTBF deelt aan de Pensioendienst de lijst mee van de in artikel 4, § 3, tweede 

lid, van het decreet bedoelde overlevingspensioenen. 
 
 De in het eerste lid bedoelde lijst vermeldt voor elk pensioen : 
 
 - het bedrag van het gewaarborgd overlevingspensioen, evenals de elementen 

die in aanmerking genomen werden voor de berekening van dat bedrag; 
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 - het bedrag dat het gewaarborgd overlevingspensioen bereikt zou hebben in-
dien voor de berekening ervan geen rekening was gehouden met de in artikel 
2, § 4, van voormeld decreet van 30 september 1993 bedoelde periode, 
evenals de elementen die in aanmerking genomen werden voor de berekening 
van dat bedrag. 

 
 HOOFDSTUK IV. Gemeenschappelijke bepalingen 
 
Art. 11 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Voor elk pensioendossier dat aanleiding geeft tot de betaling van een pensioencom-

plement, gaat de Pensioendienst over tot de berekening van dat complement. 
 
Art. 12 Het pensioencomplement maakt integraal deel uit van het pensioen. 
 
Art. 13 Het pensioencomplement wordt aan het personeelslid of aan de rechthebbende uit-

betaald door de Dienst. 
 
 HOOFDSTUK V. Financiële bepalingen 
 
Art. 14 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Om de financiering van de pensioencomplementen te verzekeren, is de RTBF ertoe 

gehouden om aan de Pensioendienst maandelijkse voorschotten te storten waarvan 
het bedrag haar wordt meegedeeld door de Pensioendienst. Het bedrag van deze 
voorschotten, dat op elk moment aangepast kan worden, wordt vastgesteld op basis 
van een raming van de pensioencomplementen die door de RTBF voor een bepaald 
jaar gedragen zullen moeten worden. Deze voorschotten moeten ten laatste vijf 
werkdagen voor de datum waarop de Dienst deze complementen uitbetaalt, bij de 
Pensioendienst toekomen. 

 
 Indien de RTBF de in het eerste lid bedoelde stortingen niet binnen de vastgestelde 

termijnen verricht, moet ze van rechtswege verwijlinteresten betalen aan de Pensi-
oendienst. Deze verwijlinteresten, waarvan het percentage steeds gelijk is aan de 
wettelijke interestvoet, verhoogd met 2 pct., beginnen te lopen vanaf de eerste dag 
van de maand die volgt op de datum waarop de storting verricht had moeten wor-
den. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Bij het einde van elk kalenderjaar deelt de Pensioendienst een samenvattend over-

zicht mee aan de RTBF waarin enerzijds de voor dat jaar gestorte voorschotten 
vermeld worden en anderzijds het totaal van de voor datzelfde jaar verschuldigde 
bedragen. 

 
 § 3. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Indien het totaal van de in § 1 bedoelde voorschotten lager blijkt te zijn dan het totaal 

van de verschuldigde bedragen, moet het resterende verschuldigde saldo ten laatste 
op de laatste werkdag van de tweede maand die volgt op de mededeling van het 
verschuldigde bedrag, bij de Pensioendienst toekomen.  
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 § 4. Indien het totaal van de in § 1 bedoelde voorschotten hoger blijkt te zijn dan het 
verschuldigde bedrag, wordt het surplus afgetrokken van de later te betalen voor-
schotten. 

 
 HOOFDSTUK VI. Overgangsbepalingen en inwerkingtreding 
 
Art. 15 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Voor de in artikel 4, § 2, vierde lid en in artikel 5 van het decreet bedoelde rustpensi-

oenen die ingegaan zijn tussen 1 augustus 2002 en 31 maart 2003, deelt de RTBF 
aan de Pensioendienst het bedrag mee van het gedeelte van het werknemerspensi-
oen dat overeenstemt met de diensttijd die in aanmerking genomen werd voor het 
gewaarborgd rustpensioen. 

 
Art. 16 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 In afwijking van artikel 14 is de RTBF ertoe gehouden om aan de Pensioendienst 

een maandelijks voorschot van 220.000,00 EUR te storten voor elke maand van de 
periode begrepen tussen 1 augustus 2002 en de datum waarop de Pensioendienst, 
voor de eerste keer, het bedrag zal hebben kunnen vaststellen van de in artikel 14, 
§ 1, eerste lid, bedoelde maandelijkse voorschotten. 

 
 Een eerste storting, die de periode dekt begrepen tussen 1 augustus 2002 en de 

maand die volgt op deze van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch 
Staatsblad, moet ten laatste op de laatste dag van de hiervoor bepaalde maand bij 
de Pensioendienst toekomen.  

 
 Indien de RTBF de in het tweede lid bedoelde storting niet binnen de vastgestelde 

termijn verricht, is zij van rechtswege verwijlinteresten verschuldigd aan de Pensi-
oendienst. Deze verwijlinteresten worden vastgesteld overeenkomstig de regels die 
bepaald zijn in artikel 14, § 1, tweede lid. 

 
Art. 17 Dit besluit heeft uitwerking op 1 augustus 2002, met uitzondering van de artikelen 14 

en 16 die in werking treden op de eerste dag van de maand die volgt op deze waarin 
dit besluit in het Belgisch Staatsblad zal zijn bekendgemaakt. 
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Koninklijk besluit van 13 augustus 2004 
(Staatsblad 17 september) 
 
betreffende de leeftijd van oprustpensioenstelling van officieren die bepaalde bijzondere func-
ties bekleden  
 
Gewijzigd bij
 

 : het K.B. van 28 september 2005 (Staatsbl. 9 november) 

Art. 1 Het hoofd van het Militair Huis van de Koning kan in werkelijke dienst worden 
gehouden, na de leeftijd van oprustpensioenstelling geldend voor de graad die 
hij bekleedt. 

 
 Hij wordt in dit geval evenwel op rustpensioen gesteld uiterlijk na afloop van het 

trimester tijdens hetwelk hij de leeftijd van zeven en zestig jaar bereikt. 
 
Art. 1bis Ingevoegd bij het K.B. van 28 september 2005, art. 1. 
 
 Voor zover zij daartoe voltijds aangewezen zijn, kunnen de opperofficieren ver-

bonden aan de persoon van de Koning of van de Leden van de Koninklijke 
Familie in werkelijke dienst worden gehouden na de leeftijd van oprustpensi-
oenstelling geldend voor de graad die zij bekleden. 

 
 Zij worden in dit geval evenwel op rustpensioen gesteld uiterlijk na afloop van 

het trimester tijdens hetwelk zij de leeftijd van vijf en zestig jaar bereiken. 
 
Art. 2 De chef defensie wordt in werkelijke dienst gehouden na de leeftijd van oprust-

pensioenstelling geldend voor de graad die hij bekleedt. 
 
 Hij wordt evenwel op rustpensioen gesteld op het einde van zijn mandaat dat 

een aanvang genomen heeft vóór het einde van het trimester waarin hij de 
leeftijdsgrens heeft bereikt verbonden aan de graad die hij bekleedt. 

 
Art. 3 De militaire commandant van het Paleis der Natie kan, op voorstel van de 

voorzitters van de Wetgevende Kamers, in werkelijke dienst worden gehouden 
na de leeftijd van oprustpensioenstelling geldend voor de graad die hij be-
kleedt. 

 
 Hij wordt in dit geval evenwel op rustpensioen gesteld uiterlijk na afloop van het 

trimester tijdens hetwelk hij de leeftijd van vijf en zestig jaar bereikt. 
 
Art. 4 De officieren bedoeld in onderhavig besluit kunnen niet meer benoemd worden 

in een hogere graad zodra ze de leeftijd bereikt hebben waarop de officieren 
van hun graad dit niet meer kunnen worden. 

 
Art. 5 Opgeheven worden : 
 
 1° het koninklijk besluit van 13 maart 1956 betreffende de leeftijd van op-

rustpensioenstelling van de militaire commandant van het Paleis der Na-
tie; 

 2° het koninklijk besluit van 22 juni 1959 betreffende de leeftijd van oprust-
pensioenstelling van het hoofd van 's Konings Militair Huis. 
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Koninklijk besluit van 22 december 2004   
(Staatsblad 27 december - tweede uitgave) 
 
tot overname van de wettelijke pensioenverplichtingen van Brussels International Airport Com-
pany (1) 
 
 HOOFDSTUK I. Definities 
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
 
 1° “ B.I.A.C.” : de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels Internatio-

nal Airport Company zoals bedoeld in artikel artikel 1, 1° van het koninklijk be-
sluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Air-
port Company (B.I.A.C.) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en 
betreffende de luchthaveninstallaties; 

 
 2° “De Staat” : de Belgische Staat; 
 
 3° “Het Pensioenfonds” : het “Fonds de pension/Pensioenfonds, Brussels Interna-

tional Airport Company, société anonyme de droit public - naamloze vennoot-
schap van publiek recht”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 
1030 Brussel, CCN, Vooruitgangstraat 80, erkend door de CBFA onder nr. 
50.536; 

 
 4° “De personeelsleden” : het statutair en gewezen statutair personeel van 

B.I.A.C. evenals de oud-personeelsleden van de Regie der Luchtwegen die 
waren tewerkgesteld in de diensten belast met de grondactiviteiten. De Koning 
zal de lijst van de betrokken personen vaststellen; 

 
 5° “De Controlewet” : de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzeke-

ringsondernemingen; 
 
 6° “Het koninklijk besluit van 27 mei 2004” : het koninklijk besluit van 27 mei 2004 

betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) 
in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaven-
installaties; 

 
 7° “Het Fonds voor Overlevingspensioenen” : het organiek fonds van de Begroting 

van pensioenen, genaamd “Fonds voor Overlevingspensioenen”. 
 
 
 HOOFDSTUK II. Ontbinding en vereffening van het Pensioenfonds voor de wet-

telijke pensioenen van B.I.A.C. 
 
Art. 2 Op de datum bepaald door de Koning overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk 

besluit van 27 mei 2004, wordt het Pensioenfonds van rechtswege ontbonden en in 
vereffening gesteld. Vanaf deze datum kan het Pensioenfonds enkel nog deze han-
delingen stellen die nodig zijn met het oog op haar vereffening, evenals de betaling 
van de pensioenen die betrekking hebben op de maand december 2004 en de beta-
ling van de patronale bijdragen bedoeld in artikel 7 van dit besluit. 

 
 De Koning bepaalt de wijze van vereffening met inachtneming van de bepalingen 

van dit koninklijk besluit. Hij benoemt één of meer vereffenaars, en bepaalt hun be-
voegdheden. 
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 De bepalingen van de hoofdstukken V en Vquater van de Controlewet en de bepa-
lingen van haar uitvoeringsbesluiten zijn niet van toepassing op de aangelegenhe-
den geregeld in dit koninklijk besluit, met inbegrip van deze die betrekking hebben 
op de ontbinding en de vereffening van het Pensioenfonds. De bepalingen van de 
wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de interna-
tionale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, alsook de statuten van 
het Pensioenfonds zijn alleen van toepassing inzoverre er niet wordt van afgeweken 
in dit koninklijk besluit of in enig ander koninklijk besluit genomen in het kader van de 
ontbinding en vereffening van het Pensioenfonds. 

 
 In afwijking van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, kan de ver-

effenaar die zal worden aangesteld door de Koning in uitvoering van dit artikel alle 
handelingen stellen voorzien door de artikelen 187 en 190 van het Wetboek van 
vennootschappen, zonder enige toestemming van de algemene vergadering en kan 
de vereffenaar tijdens de vereffening activa van het Pensioenfonds uitlenen aan 
B.I.A.C.. 

 
 Het Pensioenfonds is vrijgesteld van de verplichting tot het doorvoeren van de wijzi-

gingen aan haar statuten die opgelegd zou worden door de bepalingen van de wet 
van 2 mei 2002 die voornoemde wet van 27 juni 1921 heeft gewijzigd, en haar uit-
voeringsbesluiten 

 
Art. 3 § 1. De kosten van de tegeldemaking van de investeringsportefeuille van het Pensi-

oenfonds, en de kosten van de vereffening van het Pensioenfonds zijn uitsluitend ten 
laste van het Pensioenfonds. 

 
 § 2. Bij afsluiting van de vereffening van het Pensioenfonds zal, in voorkomend ge-

val, het negatieve resultaat van de vereffening worden betaald door B.I.A.C. 
 
 Na afsluiting van de vereffening van het Pensioenfonds, zal B.I.A.C. instaan voor de 

betaling van eventueel onbetaald gebleven passiva van het Pensioenfonds waarvan 
betaling wordt gevorderd na afsluiting van haar vereffening, en zullen de eventuele 
activa die toekomen aan het Pensioenfonds na haar vereffening ten gunste zijn van 
B.I.A.C. 

 
 HOOFDSTUK III. Overname van de pensioenverplichtingen van B.I.A.C. 
 
Art. 4  § 1. Vanaf 1 januari 2005, genieten de personeelsleden die ten laatste de dag voor-

afgaand aan de datum bepaald door de Koning overeenkomstig artikel 2 van het ko-
ninklijk besluit van 27 mei 2004, vastbenoemd werden van een rustpensioen ten las-
te van de Staatskas overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit van 27 mei 
2004. 

 
 § 2. Vanaf 1 januari 2005, genieten de rechthebbenden van de personeelsleden die 

ten laatste de dag voorafgaand aan de datum bepaald door de Koning overeenkom-
stig artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 vastbenoemd werden van 
een overlevingspensioen ten laste van de Staatskas overeenkomstig artikel 14 van 
het koninklijk besluit van 27 mei 2004. 

 
 § 3. Vanaf 1 januari 2005, genieten de rechthebbenden bedoeld in § 2 of, bij gebreke 

van rechthebbenden, elke natuurlijke of rechtspersoon die bewijst dat hij de begrafe-
niskosten heeft gedragen, desgevallend, van een begrafenisvergoeding overeen-
komstig artikel 14 van het koninklijk besluit van 27 mei 2004. 
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 § 4. Wijzigingen aan de wetgeving inzake rustspensioenen, die in werking zijn getre-
den na de datum bepaald door de Koning overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 27 mei 2004 zijn, met uitzondering van onderhavig besluit en haar uitvoe-
ringsbesluiten, niet toepasselijk op de personeelsleden voor hun dienstjaren als sta-
tutair personeelslid bij B.I.A.C. en/of de Regie der luchtwegen. 

 
Art. 5 De overname van de pensioenverplichtingen door de Staat overeenkomstig dit ko-

ninklijk besluit is tegenstelbaar aan de begunstigden en derden door de bekendma-
king van dit koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad, zonder dat enige bijkomen-
de vorm van publiciteit, betekening of goedkeuring vereist is. 

 
 HOOFDSTUK IV.  Financiële en andere verplichtingen van B.I.A.C 
 
Art. 6 § 1. B.I.A.C. en/of het Pensioenfonds in vereffening zullen zo snel mogelijk en in 

ieder geval op 31 december 2004 om middernacht of vóór deze datum de activa van 
het Pensioenfonds in vereffening ten belope van een totaal bedrag van 
151.096.804 euro in één of meerdere keren in contanten overmaken aan de Staat. 

 
 In voorkomend geval kan de Koning voor het geheel of een gedeelte van de betalin-

gen deze vervaldag uitstellen met een maximale periode van 6 maanden en de na-
dere regels bepalen die gepaard gaan met deze verlenging. Op de betalingen ge-
maakt na 31 december 2004, zullen interesten verschuldigd zijn door B.I.A.C. en/of 
het Pensioenfonds in vereffening, berekend op basis van de interestvoet die over-
eenkomt met Euribor drie maanden voor de periode tussen 1 januari 2005 en de da-
tum van betaling. 

 
 § 2. Bovendien zullen de activa van het Pensioenfonds die het totaal bedrag bedoeld 

in § 1 te boven gaan, na betaling van alle schulden van het Pensioenfonds in veref-
fening en van de pensioenen die betrekking hebben op de maand december 2004 of 
provisionering of consignatie van de nodige gelden om deze betalingen te voldoen, 
gebruikt worden voor de betaling door het Pensioenfonds van de patronale bijdragen 
bedoeld in artikel 7 van dit koninklijk besluit. Na uitputting van deze activa zal 
B.I.A.C. instaan voor de betaling van de patronale bijdragen voorzien in artikel 7 van 
dit koninklijk besluit. 

 
Art. 7 Het Pensioenfonds in vereffening, in de mate dat de nodige fondsen voorhanden zijn 

bij het Pensioenfonds in vereffening, en bij uitputting van deze fondsen, B.I.A.C. is 
vanaf de voor januari 2005 verschuldigde bezoldiging een patronale bijdrage ver-
schuldigd gelijk aan het verschil tussen 19,98 % en het bijdragepercentage bepaald 
in artikel 60 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in 
de pensioenregelingen. Deze patronale bijdrage wordt vastgesteld op basis van de 
wedden evenals de andere bezoldigingselementen die in aanmerking genomen wor-
den voor de berekening van het rustpensioen. De bepalingen van de artikelen 61 en 
61bis van voormelde wet van 15 mei 1984 zijn toepasselijk op de bovenvermelde 
patronale bijdrage. 

 
 De patronale bijdrage bedoeld in het eerste lid is een gewone sociale zekerheidsbij-

drage. 
 
Art. 8 § 1. Indien op enig tijdstip na 1 januari 2005 de pensioenverplichtingen ten opzichte 

van de personeelsleden toenemen of verminderen tengevolge van een initiatief van 
B.I.A.C., dan zal B.I.A.C. aan het Fonds voor Overlevingspensioenen of zal het 
Fonds voor Overlevingspensioenen aan B.I.A.C., een compensatiebetaling doen. 

 
 § 2. De situaties bedoeld in § 1 zijn : 
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 1° Elke wijziging aangebracht vanaf 1 januari 2005 op initiatief van B.I.A.C. aan 

het geldelijk statuut die een verhoging van de rustpensioenen tot gevolg heeft 
ingevolge de toepassing van artikel 12 van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging 
en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen 
van het personeel van de openbare sector; 

 
 2° Individuele reële weddeverhogingen bovenop de individuele baremieke wed-

deëvolutie die gebruikt is voor de actuariële berekeningen per 31 december 
2004 en bovenop de inflatie; 

 
 3° Sociale plannen. 
 
 § 3. De compensatiebetalingen waarvan sprake in § 1 die verschuldigd zijn in de 

gevallen opgesomd onder § 2 worden berekend en beperkt als volgt : 
 
 1. In het geval bedoeld in § 2, 1°, betaalt B.I.A.C. voor de onmiddellijke en uitge-

stelde rustpensioenen van de personeelsleden op rust gesteld aan het Fonds 
voor overlevingspensioenen de actuele waarde van de verhoging van de rust-
pensioenen. Deze compensatiebetaling is verschuldigd op het ogenblik dat de 
verhoging effectief voor het eerst wordt toegekend aan de begunstigden en al-
leen op de dan lopende rustpensioenen. 

 
 2. In het geval bedoeld in § 2, 2°, is een compensatiebetaling verschuldigd voor 

elk nieuw onmiddellijk rustpensioen toegekend vanaf 1 januari 2005, op het 
verschil tussen het effectief toegekende rustpensioen uitgedrukt aan index 
138,01 en het rustpensioen vastgesteld op identiek dezelfde basis, maar met 
een gemiddelde wedde die het resultaat is van de normale evolutie van het sta-
tutair personeelslid doorheen de weddenschalen aan index 138,01 toepasselijk 
bij B.I.A.C. op 1 januari 2005 en rekening houdend met de gekende promoties 
op de datum bepaald door de Koning overeenkomstig artikel 2 van het ko-
ninklijk besluit van 27 mei 2004. De gekapitaliseerde waarde van de bijdragen 
die betaald zijn ingevolge artikel 7 op het verschil tussen de wedde die bij nor-
male evolutie was toepasselijk geweest en de reëel uitbetaalde verhoogde 
wedde, wordt voor de berekening van de compensatiebetalingen desgevallend 
verschuldigd door B.I.A.C. in mindering gebracht.. De gekapitaliseerde waarde 
van de bijdragen die berekend worden op het verschil tussen de wedde die bij 
normale evolutie was toepasselijk geweest en de reëel uitbetaalde lagere wed-
de, wordt voor de berekening van de compensatiebetalingen desgevallend ver-
schuldigd door het Fonds voor Overlevingspensioenen in mindering gebracht. 

 
  Indien de referteperiode voor de berekening van het rustpensioen zich geheel 

of gedeeltelijk bevindt vóór 1 januari 2005, dan zal het theoretisch pensioen 
voor dit deel van de referteperiode berekend worden op de reële wedden voor 
die periode. 

 
  Indien het effectief toegekende rustpensioen hoger is dan het theoretisch pen-

sioen zoals hierboven omschreven, is B.I.A.C. de actuele waarde van het ver-
schil verschuldigd na toepassing van hoger vermelde aftrek. Deze actuele 
waarde, waarvan de berekeningswijze wordt vastgesteld door de Koning, bij 
een in Ministerraad overlegd besluit, dient te worden betaald aan het Fonds 
voor Overlevingspensioenen. 
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  Indien het effectief toegekende rustpensioen lager is dan het theoretisch pen-
sioen, zal het Fonds voor Overlevingspensioenen de actuele waarde van het 
verschil verschuldigd zijn aan B.I.A.C na toepassing van hoger vermelde aftrek. 

 
 3. In het geval bedoeld in § 2, 3°, zal, indien B.I.A.C. vanaf 1 januari 2005 een 

verlof voorafgaandelijk aan de opruststelling toestaat, B.I.A.C. de patronale bij-
drage zoals omschreven in artikel 7 dienen te betalen op het onverminderd be-
drag van de wedde dat dient voor de berekening van het pensioenbedrag. Voor 
de periodes die ingevolge de toepassing van het koninklijk besluit nr. 442 van 
14 augustus 1986 betreffende de weerslag van sommige administratieve toe-
standen op de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten 
of ingevolge andere soortgelijke regelingen geheel of gedeeltelijk buiten de 
pensioenberekening vallen, is geen of slechts een pro rata patronale bijdrage 
verschuldigd. 

 
 § 4. De compensatiebetalingen waarvan sprake in §§ 1 tot 3 dienen te worden be-

schouwd als gewone sociale zekerheidsbijdragen. 
 
 § 5. De actuariële factoren op grond waarvan de actuele en de gekapitaliseerde 

waardes worden berekend, zullen bij koninklijk besluit overlegd in Ministerraad wor-
den bepaald. 

 
 § 6. De nadere regels van betaling worden in uitvoering van dit besluit bij koninklijk 

besluit bepaald. 
 
 HOOFDSTUK V. Wijzigings- en opheffingsbepalingen 
 
Art. 9 Wijzigt art. 14, eerste lid van het K.B. van 27 mei 2004. 
 
Art. 10 Vervangt art. 14, tweede lid van het K.B. van 27 mei 2004. 
 
Art. 11 Vervangt art. 14, derde lid van het K.B. van 27 mei 2004. 
 
Art. 12 Wijzigt 15, § 1 van het K.B. van 27 mei 2004. 
 
Art. 13 Vervangt art. 2, tweede lid van het K.B. nr 117 van 27 februari 1935. 
 
Art. 14 Heft art. 190, § 2 van de wet van 21 maart 1991 op. 
 
Art. 15 Heft art. 191 van de wet van 21 maart 1991 op. 
 
Art. 16 Heft art. 58 van de programmawet van 2 augustus 2002 op. 
 
Art. 17 Heft art. 8, tweede lid van de wet van 14 april 1965 op. 
 
Art. 18 Heft art. 13, § 2 van de wet van 14 april 1965 op. 
 
Art. 19 Vervangt art. 1 van de wet van 15 mei 1984. 
 
Art. 20 Wijzigt art. 59, eerste lid, b) van de wet van 15 mei 1984. 
 
Art. 21 Vervangt art. 24 van het K.B. van 26 januari 1999. 
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 HOOFDSTUK VI. Inwerkingtreding 
 
Art. 22 Dit koninklijk besluit treedt in werking op de datum bepaald door de Koning overeen-

komstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 mei 2004, met uitzondering van de 
artikelen 9 tot en met 21 die in werking treden op 1 januari 2005. 

 
 
                                                 
1  Dit K.B. werd bekrachtigd bij art. 41 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen (B.S. 

29 juli - derde uitgave). 
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Koninklijk besluit van 22 december 2004. 
(Staatsblad 27 december - tweede uitgave) 
 
houdende uitvoering van artikel 8 van het koninklijk besluit van 22 december 2004 tot overname 
van de wettelijke pensioenverplichtingen van Brussels International Airport Company  
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart) 
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
 
 1° “het koninklijk besluit” : het koninklijk besluit van 22 december 2004 tot over-

name van de wettelijke pensioenverplichtingen van Brussels International Air-
port Company; 

 2° “B.I.A.C.” : de naamloze vennootschap van publiek recht B.I.A.C., zoals be-
doeld in artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de 
omzetting van Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) in een naam-
loze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties; 

 3° “het Fonds voor Overlevingspensioenen” : het organiek fonds van de Begroting 
van pensioenen, genaamd “Fonds voor Overlevingspensioenen”; 

 4° “een compensatiebetaling” : een betaling verschuldigd door B.I.A.C. aan het 
Fonds voor Overlevingspensioenen of door het Fonds voor Overlevingspensi-
oenen aan B.I.A.C. overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 van het ko-
ninklijk besluit van 22 december 2004 tot overname van de wettelijke pensi-
oenverplichtingen van Brussels International Airport Company. 

 
Art. 2 Voor de toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit, wordt de actuele waarde 

berekend op basis van de volgende actuariële factoren : 
 
 a) een reële intrestvoet van 3,34 pct. per jaar; 
 
 b) de sterftewetten die voortvloeien uit de tafels MR of FR van toepassing op 

1 januari 2005, naargelang het rustpensioen toegekend wordt aan een persoon 
van het mannelijk of vrouwelijk geslacht. Deze tafels zijn vastgesteld met de 
formule en de constanten zoals bepaald op 1 januari 2005 in bijlage van het 
koninklijk besluit van 7 mei 2000 betreffende de activiteiten van de voor-
zorgsinstellingen. De overlijdenskansen in deze tafels worden vanaf 2005 ver-
hoogd met een percentage dat overeenkomt met 22 pct. van deze kansen. Dit 
percentage van 22 wordt in 2006 met een eenheid verminderd; in elk daarop-
volgend jaar wordt het telkens met een bijkomende eenheid verminderd en dat 
tot 2027. 

 
 Voor de toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit, wordt de gekapitaliseerde 

waarde berekend aan de hand van een nominale rentevoet van 5,4 pct. 
 
Art. 3 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 § 1. Indien B.I.A.C. gehouden is een compensatiebetaling te verrichten overeenkom-

stig de bepalingen van artikel 8 van het koninklijk besluit, zal deze betaling gestort 
moeten worden aan het Fonds voor Overlevingspensioenen. 

 
 Deze betaling zal moeten toekomen bij het Fonds voor Overlevingspensioenen : 
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 - binnen de 3 maanden die volgen op de kennisgeving bedoeld in artikel 3, § 3, 
lid 2, van dit besluit, in de hypothese bedoeld in artikel 8, § 3, 1°, van het ko-
ninklijk besluit; 

 
 - op 31 december van het jaar waarin de kennisgeving bedoeld in artikel 3, § 4, 

lid 2, van dit besluit plaatsvindt, in de hypothese bedoeld in artikel 8, § 3, 2°, 
van het koninklijk besluit. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Indien B.I.A.C. niet voldoet aan de verplichtingen bepaald in § 1 van dit besluit, is 

B.I.A.C. van rechtswege nalatigheidsintresten op de niet-gestorte sommen verschul-
digd aan het Fonds voor Overlevingspensioenen. Deze intresten, waarvan het per-
centage op elk ogenblik gelijk is aan de wettelijke intrestvoet zoals vastgesteld met 
toepassing van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest, beginnen 
te lopen vanaf de dag die volgt op de uiterste datum van betaling zoals bepaald in § 
1. Indien B.I.A.C. het bewijs levert dat het niet-storten van de compensatiebetaling 
binnen de bepaalde termijn toe te schrijven is aan uitzonderlijke omstandigheden, 
kan de Minister van Pensioenen een vrijstelling verlenen voor de betaling van voor-
melde nalatigheidintresten. De aanvraag tot vrijstelling moet bij de Minister van Pen-
sioenen toekomen binnen de maand die volgt op de dag waarop B.I.A.C. door de 
Pensioendienst voor de overheidssector op de hoogte werd gebracht van het feit dat 
ze in gebreke is gebleven te voldoen aan de voormelde verplichtingen. 

 
 § 3. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 In de hypothese bedoeld in artikel 8, § 3, 1°, van het koninklijk besluit, brengt 

B.I.A.C. de Pensioendienst voor de overheidssector op de hoogte van elke wijziging 
die aangebracht wordt aan het geldelijk statuut die een verhoging van de rustpensi-
oenen tot gevolg heeft met toepassing van artikel 12 van de wet van 9 juli 1969 tot 
wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensi-
oenen van het personeel van de openbare sector. Deze mededeling vindt plaats 
binnen de maand na de aanneming van de wijziging. 

 
 De Pensioendienst voor de overheidssector deelt aan B.I.A.C. het bedrag van de 

compensatiebetaling mee dat verschuldigd is met toepassing van artikel 8, § 3, 1°, 
van het koninklijk besluit, alsook de nauwkeurige details van de berekening van dit 
bedrag. Deze kennisgeving vindt plaats binnen de drie maanden volgend op de eer-
ste daadwerkelijke betaling van de pensioensverhoging aan de begunstigden. 

 
 § 4. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 In de hypothese bedoeld in artikel 8, § 3, 2°, van het koninklijk besluit, maakt B.I.A.C. 

aan de Pensioendienst voor de overheidssector per betrokkene alle nuttige informa-
tie over voor de berekening van de compensatiebetaling. 

 
 De Pensioendienst voor de overheidssector deelt aan B.I.A.C. ten laatste op 1 de-

cember het bedrag mee van de compensatiebetaling dat verschuldigd is met toe-
passing van artikel 8, § 3, 2°, van het koninklijk besluit, alsook de nauwkeurige de-
tails van de berekening van dit bedrag. De meegedeelde compensatiebetaling heeft 
betrekking op de rustpensioenen waarvan de eerste betaling verricht werd in de pe-
riode die loopt van 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de 
kennisgeving plaats vindt tot 31 oktober van het jaar waarin de kennisgeving plaats-
vindt. 

 



 

© PDOS – mei 2006 - 3 - 
Koninklijk besluit van 22 december 2004. 

 § 5. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Ten laatste op 31 oktober 2005, maakt B.I.A.C. aan de Pensioendienst voor de 

overheidssector het volgende over : 
 
 - de weddeschalen toepasselijk bij B.I.A.C. op 1 januari 2005 aan index 138,01; 
 
 - de lijst van de personeelsleden bedoeld in artikel 1, 4°, van het koninklijk be-

sluit alsmede de normale evolutie doorheen deze weddeschalen voor elke per-
soneelslid zoals die in aanmerking wordt genomen voor de berekeningen be-
doeld in artikel 8, § 3, 2°, van het koninklijk besluit; 

 
 - de promoties van deze personeelsleden gekend op de datum bepaald door de 

Koning overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 be-
treffende de omzetting van Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) in 
een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthavenin-
stallaties. 

 
Art. 4 Indien het Fonds voor Overlevingspensioenen gehouden is een compensatiebetaling 

te verrichten aan B.I.A.C. overeenkomstig de bepalingen van artikel 8, § 3, 2°, van 
het koninklijk besluit, moet deze betaling toekomen bij B.I.A.C. op 31 december van 
het jaar waarin de kennisgeving bedoeld in artikel 3, § 4, lid 2, van van onderhavig 
besluit plaatsvindt. 

 
 Deze compensatiebetaling verschuldigd door het Fonds voor Overlevingspensioe-

nen wordt gecompenseerd met de compensatiebetaling mogelijk verschuldigd door 
B.I.A.C. aan het Fonds voor Overlevingspensioenen op basis van artikel 8, § 3, 2°, 
van het koninklijk besluit voor dezelfde periode. 

 
 De afrekening van deze compensatie wordt overgemaakt aan B.I.A.C. ter gelegen-

heid van de kennisgeving bedoeld in artikel 3, § 4, lid 2, van dit besluit. 
 
 Indien het Fonds voor Overlevingspensioenen niet voldoet aan de verplichtingen 

bepaald in het eerste lid, is het Fonds voor Overlevingspensioenen van rechtswege 
aan B.I.A.C. nalatigheidintresten verschuldigd op de niet-gestorte sommen. Deze in-
tresten, waarvan het percentage op elk ogenblik gelijk is aan de wettelijke intrestvoet 
zoals vastgesteld in toepassing van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening te-
gen intrest, beginnen te lopen vanaf de dag die volgt op de uiterste datum van beta-
ling zoals bepaald in het eerste lid. 

 
Art. 5 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 In de hypothese bedoeld in artikel 8, § 3, 3°, van het koninklijk besluit, brengt 

B.I.A.C. de Pensioendienst voor de overheidssector op de hoogte van elke bestaan-
de of nieuwe regeling van verlof voorafgaand aan de opruststelling ingevoerd ten 
voordele van het statutair personeel van B.I.A.C. Deze mededeling vindt plaats uiter-
lijk op 31 januari 2005 of uiterlijk binnen de maand na de aanneming van deze nieu-
we vorm van verlof voorafgaandelijk aan de opruststelling. 

 
 Indien B.I.A.C. patronale bijdragen heeft gestort overeenkomstig artikel 8, § 3, 3°, 

van het koninklijk besluit voor perioden van verlof voorafgaandelijk aan de oprust-
stelling die op basis van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betref-
fende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van 
de overheidsdiensten of ingevolge andere soortgelijke regelingen niet in aanmerking 
genomen zijn voor de berekening van het rustpensioen, is het Fonds voor Overle-
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vingspensioenen gehouden een compensatiebetaling te verrichten aan B.I.A.C. De 
compensatiebetaling komt overeen met het bedrag van de patronale bijdragen door 
B.I.A.C. gestort voor de perioden van verlof voorafgaandelijk aan de opruststelling 
die niet in aanmerking genomen zijn voor de berekening van het rustpensioen. 

 
 Deze compensatiebetaling moet toekomen bij B.I.A.C. op 31 december en heeft be-

trekking op de rustpensioenen waarvan de eerste betaling verricht werd in de perio-
de die loopt van 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de datum van de com-
pensatiebetaling tot 31 oktober van het jaar van de datum van de compensatiebeta-
ling. De Pensioendienst voor de overheidssector deelt aan B.I.A.C. ten laatste op de 
datum van de compensatiebetaling het nauwkeurige detail mee van de berekening 
van het bedrag van deze betaling. 

 
 Indien het Fonds voor Overlevingspensioenen in gebreke blijft te voldoen aan de 

verplichtingen bepaald in lid 3, is het Fonds voor Overlevingspensioenen van 
rechtswege nalatigheidsintresten op de niet-gestorte sommen verschuldigd aan 
B.I.A.C. Deze intresten, waarvan het percentage op elk ogenblik gelijk is aan de wet-
telijke intrestvoet zoals vastgesteld in toepassing van de wet van 5 mei 1865 betref-
fende de lening tegen intrest, beginnen te lopen vanaf de dag die volgt op de uiterste 
datum van de compensatiebetaling zoals bepaald in lid 3. 

 
Art. 6 Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2005.  
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Koninklijk besluit van 23 december 2004   
(Staatsblad 27 december - eerste uitgave) 
 
tot vaststelling van de modaliteiten voor de vereffening van het Pensioenfonds voor de wettelij-
ke pensioenen van Brussels International Airport Company  
 
Art 1 De definities bepaald in artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 december 2004 tot 

overname van de wettelijke pensioenverplichtingen van Brussels International Air-
port Company, hierna “het Besluit” genaamd, zijn van toepassing op onderhavig be-
sluit. 

 
Art. 2 § 1. De vereffenaar van het Pensioenfonds zal het op grond van artikel 6, § 1, van 

het Besluit verschuldigd totaal bedrag van 151.096.804 euro betalen aan de Staat, 
op rekening 100-0041730-54 van de Nationale Bank van België - Rijkskassier, met 
referentie “Pensioenfonds B.I.A.C.”. 

 
 § 2. Na betaling van het op grond van § 1 verschuldigd bedrag aan de Staat, zijn 

B.I.A.C. en het Pensioenfonds in vereffening bevrijd van elke betalingsverplichting 
op grond van artikel 6 van het Besluit. 

 
Art. 3 De vereffenaar zal tevens instaan voor de betaling van de pensioenen die betrekking 

hebben op de maand december 2004 en voor de betaling van de in artikel 7 van het 
Besluit bedoelde patronale bijdragen ten belope van de activa van het Pensioen-
fonds die, na de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde betaling en de betaling van 
de pensioenen die betrekking hebben op de maand december 2004, de passiva van 
het Pensioenfonds te boven gaan. Na uitputting van deze activa zal B.I.A.C. instaan 
voor de betaling van de patronale bijdragen voorzien in artikel 7 van het Besluit. 

 
Art. 4 Artikelen 194 en 195 van het Wetboek van vennootschappen zijn van toepassing op 

de afsluiting van de vereffening.  
 
Art. 5 Het koninklijk besluit van 5 maart 2002 houdende benoeming van de Regerings-

commissaris bij de V.Z.W. Pensioenfonds, Brussels International Airport Company, 
naamloze vennootschap van publiek recht, wordt opgeheven. 

 
Art. 6 Dit besluit treedt in werking op de datum bepaald door Ons overeenkomstig artikel 2 

van het koninklijk besluit van 27 mei 2004. 
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Koninklijk besluit van 27 december 2004 
(Staatsblad 31 december - derde uitgave) 
 
houdende uitvoering van artikel 176, § 5, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervor-
ming van sommige economische overheidsbedrijven  
 
Gewijzigd bij : de wet van 12 januari 2006 (Staatsbl. 3 februari - tweede uitgave; erratum 
Staatsbl. 13 maart) en het K.B. van 3 december 2006 (Staatsbl. 13 december). 
 
Art. 1 Gewijzigd bij het K.B. van 3 december 2006, art. 12. 
 
 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
 
 1° “de wet” : de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 

economische overheidsbedrijven; 
 2° “de Pensioendienst” : de Pensioendienst voor de overheidssector; 
 3° “een compensatiebetaling” : een betaling verschuldigd door Belgocontrol aan 

de Pensioendienst of door de Pensioendienst aan Belgocontrol overeenkom-
stig de bepalingen van artikel 176, § 5, van de wet van 21 maart 1991 betref-
fende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. 

 
Art. 2 Voor de toepassing van artikel 176, § 5, van de wet, wordt de actuele waarde bere-

kend op basis van de volgende actuariële factoren : 
 
 a) een reële intrestvoet van 3,34 pct. per jaar; 
 b) de sterftewetten die voortvloeien uit de tafels MR of FR van toepassing op 

1 januari 2005, naargelang het rustpensioen toegekend wordt aan een persoon 
van het mannelijk of vrouwelijk geslacht. Deze tafels zijn vastgesteld met de 
formule en de constanten zoals bepaald op 1 januari 2005 in bijlage van het 
koninklijk besluit van 7 mei 2000 betreffende de activiteiten van de voor-
zorgsinstellingen. De overlijdenskansen in deze tafels worden vanaf 2005 ver-
hoogd met een percentage dat overeenkomt met 22 pct. van deze kansen. Dit 
percentage van 22 wordt in 2006 met een eenheid verminderd; in elk daarop-
volgende jaar wordt het telkens met een bijkomende eenheid verminderd en 
dat tot 2027. 

 
 Voor de toepassing van artikel 176, § 5, van de wet, wordt de gekapitaliseerde 

waarde berekend aan de hand van een nominale rentevoet van 5,4 pct. 
 
Art. 3 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67 en het K.B. van 3 december 2006, 

art. 13. 
 
 § 1. Gewijzigd bij het K.B. van 3 december 2006, art. 13. 
 
 Indien Belgocontrol gehouden is een compensatiebetaling te verrichten overeen-

komstig de bepalingen van artikel 176, § 5, van de wet, zal deze betaling gestort 
moeten worden aan de Pensioendienst. 

 
 Deze betaling zal moeten toekomen bij de Pensioendienst : 
 
 - binnen de 3 maanden die volgen op de kennisgeving bedoeld in artikel 3, § 3, 

lid 2 van dit besluit, in de hypothese bedoeld in artikel 176, § 5.3., A, van de 
wet; 
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 - op 31 december van het jaar waarin de kennisgeving bedoeld in artikel 3, § 4, 
lid 2 van dit besluit plaatsvindt, in de hypothese bedoeld in artikel 176, § 5.3., 
B, van de wet. 

 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67 en het K.B. van 3 december 

2006, art. 13. 
 
 Indien Belgocontrol niet voldoet aan de verplichtingen bepaald in § 1 van dit besluit, 

is Belgocontrol van rechtswege nalatigheidsintresten op de niet-gestorte sommen 
verschuldigd aan de Pensioendienst. Deze intresten, waarvan het percentage op elk 
ogenblik gelijk is aan de wettelijke intrestvoet zoals vastgesteld met toepassing van 
de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest, beginnen te lopen vanaf 
de dag die volgt op de uiterste datum van betaling zoals bepaald in § 1. Indien Belg-
ocontrol het bewijs levert dat het niet-storten van de compensatiebetaling binnen de 
bepaalde termijn toe te schrijven is aan uitzonderlijke omstandigheden, kan de Mi-
nister van Pensioenen een vrijstelling verlenen voor de betaling van voormelde nala-
tigheidintresten. De aanvraag tot vrijstelling moet bij de Minister van Pensioenen 
toekomen binnen de maand die volgt op de dag waarop Belgocontrol door de Pensi-
oendienst voor de overheidssector op de hoogte werd gebracht van het feit dat ze in 
gebreke is gebleven te voldoen aan de voormelde verplichtingen. 

 
 § 3. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 In de hypothese bedoeld in artikel 176, § 5.3, A, van de wet, brengt Belgocontrol de 

Pensioendienst voor de overheidssector op de hoogte van elke wijziging die aange-
bracht wordt aan het geldelijk statuut die een verhoging van de pensioenen tot ge-
volg heeft met toepassing van artikel 12 van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en 
aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het 
personeel van de openbare sector. Deze mededeling vindt plaats binnen de maand 
na de aanneming van de wijziging. 

 
 De Pensioendienst voor de overheidssector deelt aan Belgocontrol het bedrag van 

de compensatiebetaling mee dat verschuldigd is met toepassing van artikel 176, § 
5.3, A, van de wet, alsook de nauwkeurige details van de berekening van dit bedrag. 
Deze kennisgeving vindt plaats binnen de drie maanden volgend op de eerste 
daadwerkelijke betaling van de pensioensverhoging aan de begunstigden. 

 
 § 4. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 In de hypothese bedoeld in artikel 176, § 5.3, B, van de wet, maakt Belgocontrol aan 

de Pensioendienst voor de overheidssector per betrokkene alle nuttige informatie 
over voor de berekening van de compensatiebetaling. 

 
 De Pensioendienst voor de overheidssector deelt aan Belgocontrol ten laatste op 

1 december het bedrag mee van de compensatiebetaling dat verschuldigd is met 
toepassing van artikel 176, § 5.3, B, van de wet, alsook de nauwkeurige details van 
de berekening van dit bedrag. De meegedeelde compensatiebetaling heeft betrek-
king op de rustpensioenen waarvan de eerste betaling verricht werd in de periode 
die loopt van 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de kennis-
geving plaats vindt tot 31 oktober van het jaar waarin de kennisgeving plaatsvindt. 

 
 § 5. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Ten laatste op 31 oktober 2005, maakt Belgocontrol aan de Pensioendienst voor de 

overheidssector het volgende over : 
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 - de weddeschalen toepasselijk bij Belgocontrol op 1 januari 2005 aan index 

138,01; 
 - de lijst van de personeelsleden bedoeld in artikel 176, § 2.1., 1°, van de wet 

alsmede de normale evolutie doorheen deze weddeschalen voor elke perso-
neelslid zoals die in aanmerking wordt genomen voor de berekeningen bedoeld 
in artikel 176, § 5.3, B, van de wet; 

 - de promoties van deze personeelsleden gekend op 1 januari 2005. 
 
 § 6. Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67. 
 
 Ten laatste twee maand na de indiensttreding na 1 januari 2005 van een personeels-

lid, maakt Belgocontrol aan de Pensioendienst voor de overheidssector de normale 
evolutie doorheen de weddeschalen zoals die toepasselijk waren op 1 januari 2005 
over. 

 
Art. 4 Gewijzigd bij het K.B. van 3 december 2006, art. 14. 
 
 Indien de Pensioendienst gehouden is een compensatiebetaling te verrichten aan 

Belgocontrol overeenkomstig de bepalingen van artikel 176, § 5.3, B, van de wet, 
moet deze betaling toekomen bij Belgocontrol op 31 december van het jaar waarin 
de kennisgeving bedoeld in artikel 3, § 4, lid 2 van onderhavig besluit plaatsvindt. 

 
 Deze compensatiebetaling verschuldigd door de Pensioendienst wordt gecompen-

seerd met de compensatiebetaling mogelijk verschuldigd door Belgocontrol aan de 
Pensioendienst op basis van artikel 176, § 5.3, B, van de wet voor dezelfde periode. 

 
 De afrekening van deze compensatie wordt overgemaakt aan Belgocontrol ter gele-

genheid van de kennisgeving bedoeld in artikel 3, § 4, lid 2 van dit besluit. 
 
 Indien de Pensioendienst niet voldoet aan de verplichtingen bepaald in het eerste lid, 

is de Pensioendienst van rechtswege aan Belgocontrol nalatigheidintresten ver-
schuldigd op de niet-gestorte sommen. Deze intresten, waarvan het percentage op 
elk ogenblik gelijk is aan de wettelijke intrestvoet zoals vastgesteld in toepassing van 
de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest, beginnen te lopen vanaf 
de dag die volgt op de uiterste datum van betaling zoals bepaald in het eerste lid. 

 
Art. 5 Gewijzigd bij de wet van 12 januari 2006, art. 67 en het K.B. van 3 december 2006, 

art. 15. 
 
 In de hypothese bedoeld in artikel 176, § 5.3, C, van de wet, brengt Belgocontrol de 

Pensioendienst voor de overheidssector op de hoogte van elke nieuwe regeling van 
verlof voorafgaandelijk aan de opruststelling ingevoerd ten voordele van het statutair 
personeel van Belgocontrol. Deze mededeling vindt plaats binnen de maand na de 
aanneming van deze nieuwe vorm van verlof voorafgaandelijk aan de opruststelling. 

 
 Indien Belgocontrol patronale bijdragen heeft gestort overeenkomstig artikel 176, § 

5.3, C, van de wet voor perioden van verlof voorafgaandelijk aan de opruststelling 
die niet in aanmerking genomen zijn voor de berekening van het rustpensioen, is de 
Pensioendienst gehouden een compensatiebetaling te verrichten aan Belgocontrol. 
De compensatiebetaling komt overeen met het bedrag van de patronale bijdragen 
door Belgocontrol gestort voor de perioden van verlof voorafgaandelijk aan de op-
ruststelling die niet in aanmerking genomen zijn voor de berekening van het rustpen-
sioen. 
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 Deze compensatiebetaling moet toekomen bij Belgocontrol op 31 december en heeft 
betrekking op de rustpensioenen waarvan de eerste betaling verricht werd in de pe-
riode die loopt van 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de datum van de 
compensatiebetaling tot 31 oktober van het jaar van de datum van de compensatie-
betaling. De Pensioendienst voor de overheidssector deelt aan Belgocontrol ten 
laatste op de datum van de compensatiebetaling het nauwkeurige detail mee van de 
berekening van het bedrag van deze betaling. 

 
 Indien de Pensioendienst in gebreke blijft te voldoen aan de verplichtingen bepaald 

in lid 3, is de Pensioendienst van rechtswege nalatigheidsintresten op de niet-
gestorte sommen verschuldigd aan Belgocontrol. Deze intresten, waarvan het per-
centage op elk ogenblik gelijk is aan de wettelijke intrestvoet zoals vastgesteld in 
toepassing van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest, beginnen 
te lopen vanaf de dag die volgt op de uiterste datum van de compensatiebetaling 
zoals bepaald in lid 3. 

 
Art. 6 Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2005. 
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Koninklijk besluit van 22 mei 2005  
(Staatsblad 31 mei) 
 
met toepassing van artikel 12, § 3 van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de 
wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare 
sector 
 
Art. 1 De verhoging van de lopende pensioenen die voortvloeit uit de herziening op 1 ja-

nuari 2003, van de maximumwedde van de inspecteurs van het interfederaal Korps 
van de Inspectie van Financiën, met toepassing van het koninklijk besluit van 1 april 
2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het interfederaal Korps van de 
Inspectie van Financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 
tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën, wordt, 
voor het jaar 2003, beperkt tot 5 pct. Voor elk van de volgende jaren wordt de verho-
ging beperkt tot jaarlijkse opeenvolgende schijven die gelijk zijn aan deze die voor-
zien is voor het jaar 2003. 

 
Art. 2 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003. 
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Koninklijk besluit van 31 augustus 2005  
(Staatsblad 14 september) 
 
tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij de R.T.B.F. met een vaste benoeming, met toepas-
sing van artikel 8, § 1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pen-
sioenen 
 
Gewijzigd bij : het K.B. van 20 december 2007 (Staatsbl. 27 februari 2008) 
 
Art. 1  Voor de pensioenberekening worden volgende mandaten, zoals bedoeld in de be-

slissing van 5 juni 2003 van de Raad van Bestuur van de Radio-Télévision belge de 
la Communauté française (R.T.B.F.), gelijkgesteld met een vaste benoeming : 

 - “Chef d'antenne radio”; 
 - “Chef des opérations radio”; 
 - “Responsable de division”; 
 - “Responsable de secteur”; 
 - “Responsable de la gestion des ressources humaines et contrôleur de gestion”; 
 - “Responsable de la gestion des ressources humaines”; 
 - “Contrôleur de gestion”. 
 
 De aanstelling om een functie uit te oefenen van« conseiller en staff de direction », 

met toepassing van artikel 23bis van het personeelsstatuut van de Radio-Télévision 
belge de la Communauté française (R.T.B.F.) wordt, voor de opening van het recht 
op het pensioen en de berekening ervan, eveneens gelijkgesteld met een vaste be-
noeming. 

 
Art. 2  Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2003. 
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Koninklijk besluit van 20 oktober 2005  
(Staatsblad 28 oktober - derde uitgave) 
 
tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2005 
 
Art. 1  Het bedrag van de met toepassing van de bijzondere wet van 5 mei 2003 tot instel-

ling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste 
van sommige werkgevers van de openbare sector, voor het jaar 2005 verschuldigde 
responsabiliseringsbijdrage wordt vastgesteld als volgt: 

 
1° Vlaamse Gemeenschap  
2° Franse Gemeenschap  
3° Waals Gewest   
4° Duitstalige Gemeenschap   
5° Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
6° Franse Gemeenschapscommissie 
7° Gemeenschappelijke Gemeen-

schapscommissie 

 7.104.687,00 EUR 
 8.427.913,00 EUR 
 108.347,00 EUR 
 518.918,00 EUR 
 75.528,00 EUR 
 5.439,00 EUR 
 1.836,00 EUR 
 

 
 
Art. 2 De in artikel 1 bedoelde bedragen van de responsabiliseringsbijdragen moeten uiter-

lijk op 31 december 2005 bij het Fonds voor Overlevingspensioenen toekomen. 
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Koninklijk besluit van 28 december 2005  
(Staatsblad 30 december - tweede uitgave; erratum Staatsblad 20 februari 2006 - tweede 
uitgave) 
 
betreffende de overname van de pensioenverplichtingen van de N.M.B.S. Holding door de Bel-
gische Staat (1) 
 
 
 HOOFDSTUK I. Definities 
 
Art. 1  Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
 
 1° “N.M.B.S. Holding” : de naamloze vennootschap van publiek recht N.M.B.S. 

Holding zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven; 

 
 2°  “de Staat” : de Belgische Staat;  
 
 3°  “de personeelsleden” : het statutair en gewezen statutair personeel van de 

N.M.B.S Holding;  
 
 4°  “het Statuut van het personeel” : het Statuut van het personeel, daarmee ge-

lijkgestelde regels en uitvoeringsmaatregelen aangenomen in toepassing van 
artikel 13 van de wet van 23 juli 1926 betreffende N.M.B.S. Holding en haar 
verbonden vennootschappen; 

 
 5°  “rustpensioenen” : de rustpensioenen en de pensioenen wegens vroegtijdige 

invaliditeit zoals opgenomen in hoofdstuk XVI van het Statuut van het perso-
neel; 

 
 6°  “de PDOS” : de Pensioendienst voor de overheidssector bedoeld in artikel 3 

van de wet van 12 januari 2006 tot oprichting van “de Pensioendienst voor de 
overheidssector”. 

 
 HOOFDSTUK II. Overname van de pensioenverplichtingen van de N.M.B.S. 

Holding 
 
Art. 2  § 1. De personeelsleden en hun rechthebbenden genieten, met ingang van 1 januari 

2007, respectievelijk een rustpensioen of een overlevingspensioen ten laste van de 
Staatskas. 

 
 De toekennings- en berekeningsvoorwaarden en de uitvoeringsregels en -

modaliteiten van toepassing op 1 januari 2007 zullen dezelfde zijn als deze toege-
past op 31 december 2005. 

 
 § 2. De procedures voor de wijzigingen van de uitvoeringsregels en -modaliteiten 

zullen vanaf 1 januari 2006 dezelfde blijven als deze geldend op 31 december 2005, 
met respect voor artikel 13 van de wet van 23 juli 1926 betreffende N.M.B.S. Holding 
en haar verbonden vennootschappen. 

 
 § 3. In afwijking van de artikelen 6 en 7 van de wet van 30 april 1958 tot wijziging 

van de koninklijke besluiten nrs. 254 en 255 van 12 maart 1936 waarbij eenheid 
wordt gebracht in het regime van de pensioenen der weduwen en wezen van het 
burgerlijk rijkspersoneel en van de leden van het leger en van de rijkswacht en tot 
instelling van een begrafenisvergoeding ten gunste van de rechthebbenden van ge-
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pensioneerde rijksambtenaren, genieten, bij het overlijden van de titularis van een 
rustpensioen, de rechthebbenden, of bij gebreke van rechthebbenden, elke natuurlij-
ke of rechtspersoon die bewijst dat hij de begrafeniskosten heeft gedragen, met in-
gang van 1 januari 2007, een begrafenisvergoeding onder dezelfde voorwaarden en 
volgens de regels van toepassing op 31 december 2005 krachtens het statuut van 
het personeel. 

 
Art. 3 De overname van de pensioenverplichtingen door de Staat overeenkomstig dit ko-

ninklijk besluit is tegenstelbaar aan de begunstigden en derden door de bekendma-
king van dit koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad, zonder dat enige bijkomen-
de vorm van publiciteit, betekening of goedkeuring vereist is. 

 
 HOOFDSTUK III. Financiële en andere verplichtingen van de N.M.B.S. Holding 

en van de Staat 
 
Art. 4  § 1. De N.M.B.S. Holding zal op of voor 31 december 2005 om middernacht 

295.215.041 euro voor de uitgaven die thans niet gecompenseerd worden in toepas-
sing van de Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad van 26 juni 1969 betreffen-
de de gemeenschappelijke regels voor normalisatie van de rekeningstelsels van de 
spoorwegondernemingen, in één of meerdere betalingen in contanten overmaken 
aan de Staat. 

 
 In voorkomend geval kan de Koning voor het geheel of een gedeelte van de betalin-

gen deze vervaldag uitstellen met een maximale periode van 6 maanden en de na-
dere regels bepalen die gepaard gaan met deze verlenging. Op de betalingen ge-
maakt na 31 december 2005, zullen interesten verschuldigd zijn door de N.M.B.S. 
Holding, berekend op basis van de interestvoet die overeenkomt met Euribor drie 
maanden voor de periode tussen 1 januari 2006 en de datum van betaling. 

 
 Het bedrag bedoeld in lid 1 is een gewone sociale zekerheidsbijdrage. 
 
 De N.M.B.S. Holding zal het bedrag vermeld in het eerste lid bij de N.M.B.S. en In-

frabel recupereren prorata de bezoldigingen van het desbetreffende personeel be-
taald in de maand december 2005, op een periode van vijftien jaar.  

 
 § 2. In afwachting van de overdracht van de verplichtingen van de N.M.B.S. Holding 

bedoeld in artikel 2, zal de Staat, voor het boekjaar 2006, de pensioenuitgaven die 
niet gecompenseerd worden in toepassing van de Verordening (EEG) nr. 1192/69 
bedoeld in §1 van dit artikel, ten hare last nemen, in het kader van de financiering 
van de lasten van het Pensioenfonds van de N.M.B.S. Holding thans van toepas-
sing. 

 
Art. 5 § 1. De N.M.B.S. Holding stort vanaf 1 januari 2007 aan de PDOS : 
 
 1° een percentage dat gelijk is aan datgene vastgesteld voor de patronale bijdra-

ge die voorzien is in artikel 38, § 3, 1° van de Wet van 29 juni 1981 houdende de al-
gemene beginselen van de sociale zekerheid van de werknemers. Dat percentage 
wordt berekend op het loon van de statutaire personeelsleden zoals bedoeld in arti-
kel 30 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de Wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 

 
 2° Het gedeelte van de loonmatigingsbijdrage bedoeld in artikel 38, § 3bis, van de 

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid 
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van de werknemers gelijk aan 5,67 % van het bedrag van de patronale bijdragen 
bedoeld in 1). 

 
 § 2. De patronale bijdragen bedoeld in § 1, zijn gewone sociale zekerheidsbijdragen. 
 
 § 3. De wedden en andere bezoldigingselementen die in aanmerking genomen wor-

den voor de berekening van het rustpensioen, toegekend aan het statutaire perso-
neel zijn onderworpen aan een inhouding waarvan het percentage gelijk is aan dat 
bedoeld in artikel 60 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmo-
nisering in de pensioenregelingen. 

 
 De N.M.B.S. Holding stort vanaf 1 januari 2007 aan de PDOS de persoonlijke bijdra-

ge bedoeld in het eerste lid. 
 
 § 4 De inhouding bedoeld in artikel 39 quater van de wet van 29 juni 1981 houdende 

de algemene beginselen van de sociale zekerheid van de werknemers wordt vanaf 1 
januari 2007 gestort ten belope van 7,5 % aan PDOS. De rest van de inhouding be-
doeld in artikel 39 quater wordt toegekend aan de N.M.B.S. Holding met het oog op 
de financiering van de sociale uitkeringen ten voordele van de personeelsleden. 

 
Art. 6 De Koning bepaalt de modaliteiten betreffende de storting van de bijdragen en de 

inhoudingen bedoeld in het artikel 5. 
 
Art. 7 Indien de N.M.B.S. Holding vanaf 1 januari 2007 een nieuwe vorm van verlof vooraf-

gaandelijk aan de opruststelling toestaat, zal de N.M.B.S Holding de patronale bij-
drage zoals omschreven in artikel 5 dienen te betalen op het onverminderd bedrag 
van de wedde dat dient voor de berekening van het pensioenbedrag overeenkomstig 
artikel 60 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in 
de pensioenregelingen. Voor de periodes die ingevolge de toepassing van het ko-
ninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van sommige 
administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van de over-
heidsdiensten of ingevolge andere soortgelijke regelingen geheel of gedeeltelijk bui-
ten de pensioenberekening vallen, is geen of slechts een pro rata patronale bijdrage 
verschuldigd. De terugbetaling aan de N.M.B.S. Holding van de onverschuldigde bij-
drage wordt gedaan op het ogenblik van de opruststelling van het personeelslid be-
gunstigde van dit pensioen, mits betaling van nalatigheidsintresten berekend vanaf 
de datum van de storting van deze bijdrage. 

 
 De patronale bijdragen bedoeld in lid 1 zijn gewone sociale zekerheidsbijdragen. 
 
 De regels van betaling worden bij koninklijk besluit bepaald. 
 
Art. 8 § 1. Elke voorgenomen wijziging vanaf 1 januari 2007 op initiatief van de N.M.B.S. 

Holding aan het Statuut van het personeel die een verhoging van de rustpensioenen 
tot gevolg heeft ingevolge de toepassing van artikel 12 van de wet van 9 juli 1969 tot 
wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensi-
oenen van het personeel van de openbare sector dient voorafgaand ter kennis te 
worden gebracht aan de Minister van Pensioenen, die over een termijn van tien da-
gen beschikt, ingaand de dag volgend op de werkdag van de ontvangst van de 
voorgestelde wijziging, om een gemotiveerd negatief advies te geven. 

 
 § 2. Indien de rustpensioenen door de toepassing van artikel 12 van de wet van 9 juli 

1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overle-
vingspensioenen van het personeel van de openbare sector verhogen als gevolg 
van een wijziging aangebracht vanaf 1 januari 2007 op initiatief van de N.M.B.S. 
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Holding aan het Statuut van het personeel zonder voorafgaandelijke kennisgeving of 
na een negatief advies van de Minister van Pensioenen bedoeld in §1, dan zal de 
N.M.B.S. Holding aan de PDOS een betaling doen. 

 
 In het geval bedoeld in het vorige lid betaalt de N.M.B.S. Holding voor de rustpensi-

oenen van de betreffende personeelsleden aan de PDOS de actuele waarde van de 
verhoging van de rustpensioenen. Deze compensatiebetaling is verschuldigd op het 
ogenblik dat de verhoging effectief voor het eerst wordt toegekend aan de begun-
stigden en alleen op de dan lopende rustpensioenen. 

 
 De betalingen bedoeld in het vorige lid zijn gewone sociale zekerheidsbijdragen. 
 
 De actuariële factoren op grond waarvan de actuele en de gekapitaliseerde waardes 

worden berekend, zullen bij koninklijk besluit overlegd in Ministerraad worden be-
paald en het voorwerp uitmaken van een billijkheidsattest van een actuaris die vol-
doet aan de voorwaarden bepaald in artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 no-
vember 1994 houdende uitvoering van artikel 40bis van de Wet van 9 juli 1975 be-
treffende de controle der verzekeringsondernemingen, met betrekking tot het bepa-
len van de voorwaarden waaraan actuarissen moeten voldoen. 

 
 De nadere regels van betaling worden bij koninklijk besluit bepaald. 
 
 HOOFDSTUK IV. Beheer en controle van de pensioenverplichtingen 
 
Art. 9 Vanaf 1 januari 2007, verricht de N.M.B.S. Holding het administratieve, boekhoud-

kundige en betalingsbeheer van de rust- en overlevingspensioenen, voor rekening 
en ten laste van de Staat, en in akkoord met de Nationale Paritaire Commissie. Dit 
beheer wordt gevoerd onder de controle van de PDOS. 

 
 Voor de in het eerste lid bedoelde controle, en zonder dat dit de efficiëntie van de 

dienst schaadt, maakt de N.M.B.S. Holding de PDOS volgende gegevens over : 
 
 a) voor de nieuwe pensioenen alle gegevens op het ogenblik van hun eerste inbe-

talingstelling; 
 
 b) voor de reeds ingegane pensioenen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun 

opvolging te verzekeren. 
 
 Vanaf 1 januari 2007, zal de N.M.B.S. Holding een semestrieel verslag opstellen 

over de beslissingen tot oppensioenstelling voor vroegtijdige invaliditeit. Dit verslag 
wordt overgemaakt aan het College van Commissarissen van de N.M.B.S. Holding 
dat, ter attentie van de Staat, de financiële impact van deze beslissingen tot oprust-
stelling analyseert. 

 
 Tussen de N.M.B.S. Holding en de PDOS zal, vanaf 1 januari 2007, een overeen-

komst, voor advies voorgelegd aan de Nationale Paritaire Commissie, worden geslo-
ten die minstens de vergoedingen te betalen door PDOS aan de N.M.B.S. Holding 
voor het administratief, boekhoudkundig en betalingsbeheer verricht door de 
N.M.B.S. Holding, de modaliteiten van de controle op het beheer, het overmaken 
van de gegevens en de vergoedingen te betalen door de N.M.B.S. Holding voor de 
controle uitgevoerd door de PDOS regelt. 

 
Art. 10 Het Technisch comité voor de pensioenen van de overheidssector zoals bedoeld in 

artikel 15 van de wet van 12 januari 2006 tot oprichting van ® de Pensioendienst 
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voor de overheidssector ¯ is bevoegd om elk probleem met betrekking tot de toe-
passing van dit hoofdstuk te onderzoeken. 

 
 HOOFDSTUK V. Wijzigings- en opheffingsbepalingen 
 
Art. 11 Artikel 44 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen wordt opgehe-

ven met ingang van 1 januari 2007. 
 
 HOOFDSTUK VI. Inwerkingtreding 
 
 
Art. 12 Dit koninklijk besluit treedt in werking op datum van publicatie in het Belgisch 

Staatsblad. 
 
 
                                                 
1  Dit K.B. werd bekrachtigd met ingang van de dag van zijn inwerkingtreding bij art. 70 van de Pro-

grammawet van 20 juli 2006 (B.S. 28 juli – tweede uitgave). 
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Koninklijk besluit van 28 december 2005.  
(Staatsblad 30 december - derde uitgave) 
 
tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen (1) 
 
 HOOFDSTUK I. Definities 
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
 
 1° “Het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen” : het gemeentelijk havenbedrijf van 

de stad Antwerpen, autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, op-
gericht overeenkomstig de artikelen 263bis tot en met 263decies van de Nieu-
we Gemeentewet; 

 
 2° “De Staat” : de Belgische Staat; 
 
 3° “Het Pensioenfonds Havenbedrijf” : het “Pensioenfonds voor de rust- en over-

levingspensioenen van het statutair personeel van het gemeentelijk havenbe-
drijf Antwerpen en hun rechthebbenden V.Z.W.”, waarvan de maatschappelijke 
zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 2, voorlopig erkend door de 
CBFA onder nr. 50.537; 

 
 4° “R.S.Z.P.P.O.” : de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en 

plaatselijke overheidsdiensten; 
 
 5° “ De personeelsleden” : de voor 1 januari 2006 oprustgestelde personeelsleden 

waarvan de rustpensioenen thans worden gedragen door het Pensioenfonds 
Havenbedrijf en waarvan de last van de rustpensioenen niet werd overgeno-
men door de R.S.Z.P.P.O. en die behoorden tot één van volgende categorie-
ën : 

 
  a) lid van het statutair personeel van het gemeentelijk havenbedrijf Antwer-

pen; 
 
  b) vroeger statutair personeelslid van de stad Antwerpen op rust gesteld bij 

het havenbedrijf; 
 
  c) statutair personeelslid van de stad Antwerpen dat met collegiaal besluit 

van 18 december 1996 ter beschikking gesteld werd van het gemeentelijk 
havenbedrijf Antwerpen en aldaar tewerkgesteld bleef tot de datum van 
zijn opruststelling; 

 
 6° “De rechthebbenden” : 
 
  a) de personen die na 31 december 2005 rechthebbende worden van de 

personeelsleden bedoeld onder artikel 1, 5°, van onderhavig koninklijk 
besluit; 

 
  b) de rechthebbenden op 31 december 2005 van de personen die behoor-

den tot één van volgende categorieën : 
 
   - lid van het statutair personeel van het gemeentelijk havenbedrijf Ant-

werpen, 
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   - vroeger statutair personeelslid van de stad Antwerpen op rust gesteld 
bij het havenbedrijf; 

 
   - statutair personeelslid van de stad Antwerpen dat met collegiaal be-

sluit van 18 december 1996 ter beschikking gesteld werd van het ge-
meentelijk havenbedrijf Antwerpen en aldaar tewerkgesteld bleef tot 
de datum van zijn opruststelling; 

 
   en van wie de overlevingspensioenen thans worden gedragen door het 

Pensioenfonds Havenbedrijf en voor wie de last van de overlevingspensi-
oenen niet werd overgenomen door de R.S.Z.P.P.O;  

 
 7° “De Controlewet” : de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzeke-

ringsondernemingen; 
 
 8° “de PDOS” : de Pensioendienst voor de overheidssector bedoeld in artikel 3 

van de wet van 12 januari 2006 tot oprichting van “de Pensioendienst voor de 
overheidssector”. 

 
 HOOFDSTUK II. Ontbinding en vereffening van het Pensioenfonds Havenbe-

drijf 
 
Art. 2 Op 31 december 2005 wordt het Pensioenfonds Havenbedrijf van rechtswege ont-

bonden en in vereffening gesteld. Vanaf deze datum kan het Pensioenfonds Haven-
bedrijf enkel nog deze handelingen stellen die nodig zijn met het oog op zijn vereffe-
ning, evenals de handelingen die specifiek voorzien zijn in dit koninklijk besluit of 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de bepalingen van dit koninklijk besluit en 
zijn uitvoeringsbesluiten. 

 
 De Koning bepaalt de wijze van vereffening met inachtneming van de bepalingen 

van dit koninklijk besluit. Hij benoemt één of meer vereffenaars, en bepaalt hun be-
voegdheden. (2) 

 
 De bepalingen van de hoofdstukken V en Vquater van de Controlewet en de bepa-

lingen van haar uitvoeringsbesluiten zijn niet van toepassing op de aangelegenhe-
den geregeld in dit koninklijk besluit, met inbegrip van deze bepalingen die betrek-
king hebben op de ontbinding en de vereffening van het Pensioenfonds Havenbe-
drijf. De bepalingen van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder 
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtin-
gen, alsook de statuten van het Pensioenfonds Havenbedrijf en het pensioenregle-
ment en andere reglementen van dezelfde aard zijn alleen van toepassing in zoverre 
er niet wordt van afgeweken in dit koninklijk besluit of in enig ander koninklijk besluit 
genomen in het kader van de ontbinding en vereffening van het Pensioenfonds Ha-
venbedrijf. 

 
 In afwijking van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, kan de ver-

effenaar die zal worden aangesteld door de Koning in uitvoering van dit artikel alle 
handelingen stellen voorzien door de artikelen 187 en 190 van het Wetboek van 
vennootschappen, zonder enige toestemming van de algemene vergadering en kan 
de vereffenaar tijdens de vereffening activa van het Pensioenfonds Havenbedrijf uit-
lenen of voorschieten. 

 
 Het Pensioenfonds Havenbedrijf is vrijgesteld van de verplichting tot het doorvoeren 

van de wijzigingen aan zijn statuten die opgelegd zou worden door de bepalingen 
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van de wet van 2 mei 2002 die voornoemde Wet van 27 juni 1921 heeft gewijzigd, 
en haar uitvoeringsbesluiten. 

 
Art. 3 § 1. De kosten van de tegeldemaking van de investeringsportefeuille van het Pensi-

oenfonds Havenbedrijf, en de kosten van de vereffening van het Pensioenfonds Ha-
venbedrijf zijn uitsluitend ten laste van het Pensioenfonds Havenbedrijf. 

 
 § 2. Bij afsluiting van de vereffening van het Pensioenfonds Havenbedrijf zal, in 

voorkomend geval, het negatieve resultaat van de vereffening worden betaald door 
het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen. 

 
 Na afsluiting van de vereffening van het Pensioenfonds Havenbedrijf, zal het ge-

meentelijk havenbedrijf Antwerpen instaan voor de betaling van eventueel onbetaald 
gebleven passiva van het Pensioenfonds Havenbedrijf waarvan betaling wordt ge-
vorderd na afsluiting van zijn vereffening, en zullen de eventuele activa die toeko-
men aan het Pensioenfonds Havenbedrijf na zijn vereffening ten gunste zijn van het 
gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen. 

 
 HOOFDSTUK III. Overname van de pensioenverplichtingen van het gemeente-

lijk havenbedrijf Antwerpen 
 
Art. 4 § 1. Vanaf 1 januari 2006, genieten de personeelsleden de verderzetting van hun 

rustpensioen zoals het hen was toegekend voor 1 januari 2006 ten laste van de 
Staatskas overeenkomstig artikel 263decies van de Nieuwe Gemeentewet. 

 
 § 2. Vanaf 1 januari 2006, genieten de rechthebbenden van de personeelsleden de 

verderzetting van hun overlevingspensioen zoals het hen was toegekend voor 1 ja-
nuari 2006 of hun nog toe te kennen overlevingspensioen ten laste van de Staatskas 
overeenkomstig artikel 263decies van de Nieuwe Gemeentewet. 

 
 § 3. De Koning bepaalt uiterlijk op 31 juli 2006 de lijst van de personeelsleden be-

doeld in artikel 1, 5°, alsook van de rechthebbenden bedoeld in artikel 1, 6° b), van 
onderhavig besluit. 

 
 § 4. De overname van de pensioenverplichtingen door de Staat overeenkomstig dit 

koninklijk besluit is tegenstelbaar aan de begunstigden en derden door de bekend-
making van dit koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad, zonder dat enige bijko-
mende vorm van publiciteit, betekening of goedkeuring vereist is. 

 
 HOOFDSTUK IV. Financiële en andere verplichtingen van het gemeentelijk ha-

venbedrijf Antwerpen 
 
Art. 5 § 1. Het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen en/of het Pensioenfonds Havenbedrijf 

al dan niet reeds in vereffening zullen ten laatste op 31 december 2005 middernacht 
de opbrengsten van de tegeldemaking van de activa van het Pensioenfonds Haven-
bedrijf in contanten overmaken aan de Staat. 

 
 § 2 Het bedrag betaald overeenkomstig § 1 zal aangevuld of verminderd worden 

door een betaling door het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen en/of het Pensioen-
fonds Havenbedrijf in vereffening aan de Staat of door de Staat aan het gemeentelijk 
havenbedrijf Antwerpen en/of het Pensioenfonds Havenbedrijf in vereffening ten be-
lope van het verschil tussen het bedrag bepaald overeenkomstig § 3 en het bedrag 
betaald overeenkomstig § 1. Dit bedrag wordt uiterlijk op 31 juli 2006 bij koninklijk 
besluit overlegd in Ministerraad bepaald. 
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 Op deze betaling zullen interesten verschuldigd zijn door of aan de Staat of het ge-
meentelijk havenbedrijf Antwerpen en/of het Pensioenfonds Havenbedrijf in vereffe-
ning, berekend op basis van de interestvoet die overeenkomt met Euribor drie 
maanden voor de periode tussen 1 januari 2006 en de datum van betaling. 

 
 § 3. De definitieve bepaling van de actuele waarde van de rust- en overlevingspen-

sioenen (PBO benadering van de verplichtingen) gebeurt op basis van de volgende 
actuariële factoren : 

 
 a) een discontofactor van 5 pct. per jaar en inflatie van 2 pct. per jaar; 
 
 b) de sterftewetten die voortvloeien uit de tafels MR of FR van toepassing op 

31 december 2005, naargelang het betrokken pensioen toegekend wordt aan 
een persoon van het mannelijk of the vrouwelijk geslacht. Deze tafels zijn vast-
gesteld met de formule en de constanten zoals bepaald op 31 december 2005 
in bijlage van het koninklijk besluit van 7 mei 2000 betreffende de activiteiten 
van de voorzorgsinstellingen. Deze sterftetafels worden toegepast met een 
leeftijdscorrectie van +3 jaar voor mannen en vrouwen. 

 
Art. 6 § 1. Indien op enig tijdstip na 31 december 2005, het gemeentelijk havenbedrijf Ant-

werpen een wijziging aanbrengt aan het geldelijk statuut die een verhoging van de 
rustpensioenen tot gevolg heeft ingevolge de toepassing van artikel 12 van de wet 
van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en 
overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector, moet het ge-
meentelijk havenbedrijf Antwerpen een compensatiebetaling aan de PDOS doen. 

 
 § 2. De compensatiebetaling bedoeld in § 1 is gelijk aan de actuele waarde van de 

verhoging van de lopende rustpensioenen overgenomen ingevolge onderhavig ko-
ninklijk besluit en is verschuldigd op het ogenblik dat de verhoging effectief voor het 
eerst wordt toegekend aan de begunstigden. 

 
 § 3. De compensatiebetaling bedoeld in § 1 dient te worden beschouwd als een ge-

wone sociale zekerheidsbijdrage. 
 
 § 4. De actuariële factoren op grond waarvan de actuele waarde wordt berekend, 

zijn deze bepaald in artikel 5, § 3. 
 
 § 5. De nadere regels van betaling worden in uitvoering van dit besluit bij koninklijk 

besluit bepaald. 
 
Art. 7 § 1. Met het oog op het vlotte verloop van de overname van de pensioenverplichtin-

gen zoals bepaald in dit koninklijk besluit, zal het gemeentelijk havenbedrijf Antwer-
pen of het Pensioenfonds Havenbedrijf in vereffening vanaf 1 januari 2006 tot uiter-
lijk 30 april 2006 aan de PDOS administratieve en boekhoudkundige bijstand verle-
nen teneinde het zorgvuldig beheer en de betaling van de voor de desbetreffende 
periode betaalbare pensioenverplichtingen te garanderen. 

 
 Zij kunnen daarbij verder beroep doen op reeds bestaande dienstverleners. 
 
 § 2. Zolang het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen en/of het Pensioenfonds Ha-

venbedrijf in vereffening tijdens de in het eerste lid bedoelde overgangsperiode nog 
de betaling zouden uitvoeren van enige pensioenverplichtingen, zal de Staat hen tij-
dig de geldmiddelen overmaken die vereist zijn voor de betaling van deze pensioen-
verplichtingen. 
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 In afwijking van het vorige lid, zal het Pensioenfonds Havenbedrijf in vereffening 
en/of het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen de pensioenverplichtingen ten laste 
van de Staatskas voor de maanden januari en februari 2006 voorschieten. Dit voor-
schot zal door de Staat worden terugbetaald op 1 maart 2006. 

 
 Op deze betaling zullen interesten verschuldigd zijn door de Staat aan het gemeen-

telijk havenbedrijf Antwerpen en/of het Pensioenfonds Havenbedrijf in vereffening, 
berekend op basis van de interestvoet die overeenkomt met Euribor drie maanden 
voor de periode tussen 1 januari 2006 en de datum van betaling. 

 
 In een overeenkomst af te sluiten tussen de Staat enerzijds en het gemeentelijk ha-

venbedrijf Antwerpen en/of het Pensioenfonds Havenbedrijf zullen de nadere regels 
van toepassing gedurende de overgangsperiode verder worden bepaald alsmede de 
vergoeding voor deze diensten ten bate van het gemeentelijk havenbedrijf Antwer-
pen en/of het Pensioenfonds Havenbedrijf. 

 
 HOOFDSTUK V. Inwerkingtreding 
 
Art. 8 Dit koninklijk besluit treedt in werking op de datum van publicatie in het Belgisch 

Staatsblad, met uitzondering van de artikelen 4, 6 en 7, die in werking treden op 
1 januari 2006. 

 
                                                 
1  Dit K.B. werd bekrachtigd met ingang van de dag van zijn inwerkingtreding bij art. 69 van de Pro-

grammawet van 20 juli 2006 (B.S. 28 juli – tweede uitgave). 
2  Zie de K.B.'s van 28 december 2005 (B.S. 30 december - derde uitgave, p. 57.748 en 57.755). 
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Koninklijk besluit van 19 april 2006 
(Staatsblad 17 mei) 
 
houdende uitvoering van de artikelen 55 en 56 van de programmawet van 11 juli 2005 
 
Art. 1  § 1. De bijdrage van 17,5 pct. bedoeld in artikel 55 van de programmawet van 11 juli 

2005 wordt door Belgacom eenmalig gestort aan de Pensioendienst voor de over-
heidssector ten laatste op 31 december van het jaar volgend op de reïntegratie van 
het personeelslid bij Belgacom na afloop van het verlof wegens opdracht of ten laat-
ste tijdens de maand volgend op het in artikel 2, § 2 van dit besluit bepaalde schrifte-
lijke akkoord van de Pensioendienst voor de overheidssector, indien dit akkoord na 
voormelde datum zou zijn bezorgd. 

 
 De bijdrage van 10 pct. bedoeld in artikel 56, § 1 van dezelfde programmawet wordt 

door Belgacom eenmalig gestort aan de Belgische openbare overheid ten laatste op 
31 december van het jaar volgend op het definitieve vertrek bij Belgacom van het 
personeelslid ten gevolge van een vaste benoeming van het ingezette personeelslid 
bij een Belgische openbare overheid, of ten laatste tijdens de maand volgend op het 
in artikel 2, § 2 van dit besluit bepaalde schriftelijke akkoord van de Pensioendienst 
voor de overheidssector, indien dit akkoord na voormelde datum zou zijn bezorgd. 

 
 De bijdrage van 17,5 pct. bedoeld in artikel 56, § 2 van dezelfde programmawet 

wordt door Belgacom eenmalig gestort aan de Belgische openbare overheid ten 
laatste op 31 december van het jaar volgend op het definitieve vertrek bij Belgacom 
van het personeelslid ten gevolge van een vaste benoeming van het ingezette per-
soneelslid bij een Belgische openbare overheid, of ten laatste tijdens de maand vol-
gend op het in artikel 2, § 2 van dit besluit bepaalde schriftelijke akkoord van de 
Pensioendienst voor de overheidssector, indien dit akkoord na voormelde datum zou 
zijn bezorgd. 

 
 § 2. Indien Belgacom niet voldoet aan de verplichtingen bepaald in § 1 is Belgacom 

van rechtswege nalatigheidinteresten op de niet-gestorte sommen verschuldigd aan 
de Pensioendienst voor de overheidssector of aan de Belgische openbare overheid. 
Deze interesten, waarvan de rentevoet op elk ogenblik gelijk is aan de wettelijke ren-
tevoet, beginnen te lopen vanaf de dag die volgt op de uiterste datum van betaling 
zoals bepaald in § 1. Indien Belgacom het bewijs levert dat het niet-storten van de 
bijdragen binnen een bepaalde termijn toe te schrijven is aan uitzonderlijke omstan-
digheden, kan de Minister van Pensioenen een vrijstelling verlenen voor de betaling 
van deze nalatigheidsinteresten. De aanvraag tot vrijstelling moet bij de Minister van 
Pensioenen toekomen binnen de maand die volgt op de dag waarop Belgacom door 
de Pensioendienst voor de overheidssector of de Belgische openbare overheid die 
de bijdragen ontvangen, op de hoogte werd gebracht van het feit dat ze in gebreke is 
gebleven te voldoen aan voormelde verplichtingen. 

 
Art. 2 § 1. Belgacom maakt voor elk betrokken personeelslid en voor elke storting een do-

cument op dat ter berekening van de bijdrage zal dienen. Dit document bevat mini-
maal de volgende gegevens : identificatie van de betrokkene, periodes van tewerk-
stelling waarvoor in een betaling wordt voorzien, salarissen op basis waarvan de be-
rekeningen worden gemaakt, tewerkstellingsregime waarmede werd gerekend, ac-
tuariële basissen waarmee is gerekend, identificatie van het begunstigde organisme, 
type project, resultaat van de bijdrageberekening. 

 
 § 2. Het document waarvan sprake in § 1 zal door Belgacom voor akkoord aan de 

Pensioendienst voor de overheidssector overgemaakt worden ten laatste twee 
maanden vóór de in artikel 1, § 1 bepaalde betaaldatum van de bijdragen.
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Koninklijk besluit van 12 juni 2006 
(Staatsblad 22 juni - tweede uitgave) 
 
tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het gene-
ratiepact 
 
 HOOFDSTUK 1. Inleidende bepalingen 
 
Art. 1 § 1. Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder het begrip : 
 
 1°  instellingen : de hierna vermelde instellingen die een wettelijke pensioenrege-

ling beheren : 
 
  -  de Rijksdienst voor pensioenen (RVP); 
  -  de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS); 
  -  het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der zelfstandi-

gen (RSVZ); 
 
 2° aanvraag : de vraag van de sociaal verzekerde om aflevering van een loop-

baanoverzicht of van een raming van de opgebouwde en nog te verwezenlijken 
persoonlijke pensioenrechten aan één van de onder 1° vermelde instellingen; 

 
 3° raming : de vaststelling van het hypothetische pensioenrecht krachtens de vi-

gerende wetgeving; 
 
 4° loopbaangegevens : alle gegevens die voor de raming van de opgebouwde en 

nog te verwezenlijken persoonlijke pensioenrechten noodzakelijk zijn; 
 
 5° loopbaanoverzicht : het overzicht van de loopbaangegevens die per wettelijke 

pensioenregeling door één van de onder 1° vermelde instellingen of haar op-
drachthouders werden bijgehouden; 

 
 6° toekomstige gepensioneerde : de sociaal verzekerde die omwille van zijn te-

werkstelling aan een wettelijke pensioenregeling onderworpen is geweest, die 
door één of meerdere van de onder 1° vermelde instellingen wordt beheerd; 

 
 7° normale pensioenleeftijd : de leeftijd waarop het pensioen voor het eerst zon-

der vervroeging kan worden opgenomen. 
 
 § 2. Het toepassingsgebied kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, worden uitge-

breid tot andere dan de onder § 1, 1°, bedoelde instellingen die wettelijke pen-
sioenregelingen beheren.  

 
 HOOFDSTUK 2.  De raming en het loopbaanoverzicht 
 
 Afdeling 1. Algemene bepalingen 
 
Art. 2 § 1. De instellingen verstrekken op aanvraag of van ambtswege, op basis van de 

gegevens waarover zij beschikken, aan de toekomstige gepensioneerde een raming 
van de opgebouwde en nog te verwezenlijken persoonlijke pensioenrechten en een 
loopbaanoverzicht.  

 
 § 2. De aanvraag tot raming of de raming van ambtswege ten aanzien van één pen-

sioenregeling, geldt voor ieder van de regelingen die door de instellingen wordt be-
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heerd en waarvan de toekomstige gepensioneerde of één van de instellingen in de 
loop van het onderzoek melding maakt.  

 
Art. 3 § 1. Uitsluitend de toekomstige gepensioneerde kan de aanvraag indienen. 
 
 § 2. De aanvraag kan ten vroegste worden ingediend in de loop van vijf jaar vooraf-

gaand aan de datum waarop er recht op rustpensioen of vervroegd pensioen kan 
ontstaan. De voorwaarde moet zijn vervuld op het ogenblik van het indienen van de 
aanvraag. 

 
 De Koning kan de periode waarbinnen een aanvraag kan worden ingediend uitbrei-

den. Hij kan daarbij een onderscheid maken naargelang de pensioenregeling. 
 
 § 3. De Koning bepaalt : 
 
 - de verdere modaliteiten voor het indienen van een aanvraag; 
 - de gevallen waarin een aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. 
 
Art. 4 Een aanvraag die met toepassing van dit besluit wordt ingediend, geldt niet als pen-

sioenaanvraag. 
 
Art. 5 De Koning bepaalt de wijze waarop de sociaal verzekerde van het loopbaanover-

zicht en van de raming in kennis wordt gesteld. 
 
 Afdeling 2. De raming 
 
Art. 6 De raming omvat per wettelijke pensioenregeling : 
 
 - de door de toekomstige gepensioneerde opgebouwde rechten; 
 -  een voorafspiegeling van de pensioenrechten die tot de normale pensioenleef-

tijd kunnen worden opgebouwd. 
 
Art. 7 § 1. De instellingen bezorgen de toekomstige gepensioneerde van ambtswege een 

raming in het jaar waarin hij de leeftijd van 55 jaar bereikt. 
 
 De Koning kan de in het vorige lid bedoelde leeftijd wijzigen en met andere leeftijden 

aanvullen. Hij kan daarbij een onderscheid maken naargelang de pensioenregeling. 
 
 § 2. De raming van ambtswege ontslaat de instellingen van het onderzoek van een 

door de toekomstige gepensioneerde ingediende aanvraag. 
 
 De Koning bepaalt binnen welke termijn de toekomstige gepensioneerde na ont-

vangst van de raming van ambtswege een nieuwe aanvraag kan indienen. 
 
Art. 8 De afgeleverde raming in uitvoering van dit besluit geldt niet als kennisgeving van 

een recht op pensioen.  
 
 Afdeling 3. Het loopbaanoverzicht 
 
Art. 9. De instellingen bezorgen de toekomstige gepensioneerde van ambtswege een loop-

baanoverzicht in het jaar waarin hij de leeftijd van 55 jaar bereikt. 
 
 De Koning kan de in het vorige lid bedoelde leeftijd wijzigen en met andere leeftijden 

aanvullen. Hij kan daarbij een onderscheid maken naargelang de pensioenregeling. 
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 HOOFDSTUK 3. Loopbaangegevens 
 
Art. 10 De instellingen zijn, met het oog op de raming van ambtswege, ertoe gehouden de 

loopbaangegevens van de toekomstige gepensioneerden elektronisch te bewaren 
en op een geïntegreerde en onderling afgestemde wijze elektronisch beschikbaar te 
houden. 

 
 De toekomstige gepensioneerde kan, indien hij de nodige bewijsstukken voorlegt en 

overeenkomstig de regels bepaald door de Koning, een verbetering vragen van de 
over hem bijgehouden gegevens. 

 
 De Koning bepaalt eveneens de wijze waarop de toekomstige gepensioneerde van 

het gegeven gevolg in kennis wordt gesteld. 
 
 HOOFDSTUK 4. Globale raming en globaal loopbaanoverzicht 
 
Art. 11  § 1. Indien de toekomstige gepensioneerde gedurende zijn beroepsloopbaan aan 

meerdere wettelijke pensioenregelingen was onderworpen wordt de in hoofdstuk 2 
bedoelde informatie hem op geglobaliseerde wijze ter beschikking gesteld in één 
overzicht.  

 
 § 2. Met het oog op de uitvoering van dit hoofdstuk sluiten de instellingen gezamen-

lijke akkoorden waarin alle nodige schikkingen worden vastgelegd voor de aflevering 
van de globale raming. 

 
 HOOFDSTUK 5. Samenwerking 
 
Art. 12.  § 1. Met het oog op de uitvoering van de verplichtingen en de taken bedoeld in dit 

besluit kunnen de instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 1 en in artikel 
2, eerste lid, 2°, a), van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organi-
satie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en, voor zover het toepas-
singsgebied van dit besluit met toepassing van artikel 1, § 2 tot hen werd uitgebreid, 
de andere instellingen die een wettelijke pensioenregeling beheren, zich verenigen 
in één of meerdere verenigingen voor het realiseren van de bij dit besluit bedoelde 
opdrachten en voor het beheer van informatiesystemen die nuttig zijn voor het on-
dersteunen van die opdrachten. 

 
 § 2. Een met toepassing van § 1 tot stand gebrachte vereniging kan slechts de vorm 

aannemen van een vereniging zonder winstoogmerk zoals bedoeld in de wet van 
27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. 

 
 § 3. De leden van een met toepassing van § 1 tot stand gebrachte vereniging kun-

nen aan de vereniging opdrachten toevertrouwen op het gebied van onder meer : 
 
 - communicatie en informatieverstrekking; 
 - informatiebeheer; 
 - informatieveiligheid. 
 
 § 4. De leden van een met toepassing van § 1 tot stand gebrachte vereniging zijn 

gehouden tot het betalen van de kosten van de vereniging in de mate dat zij een be-
roep doen op haar diensten. 
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 HOOFDSTUK 6. Slotbepalingen 
 
Art. 13 Wijzigt artikel 17bis van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organi-

satie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. 
 
Art. 14 De bepalingen van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot instelling van een 'Info-

dienst Pensioenen', met toepassing van artikel 15, 5° van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels worden opgeheven. 

 
Art. 15 Wijzigt artikel 15 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale ze-

kerheid en tot vrijwaring van de wettelijke pensioenstelsels. 
 
Art. 16 De Koning bepaalt de datum waarop de onderscheiden verplichtingen bedoeld in de 

hoofdstukken 2, 3 en 4 en waarop de artikelen 14 en 15 van kracht worden. 
 
 Hij kan daarbij een onderscheid maken naargelang de instelling waarop de bepalin-

gen van toepassing worden verklaard en naargelang de verplichting. 
 
Art. 17 Onverminderd de bepalingen van artikel 16, heeft dit besluit uitwerking met ingang 

op 1 februari 2006. 
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Koninklijk besluit van 26 november 2006  
(Staatsblad 4 december) 
 
tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2006 
 
Art. 1 Het bedrag van de met toepassing van de bijzondere wet van 5 mei 2003 tot instel-

ling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste 
van sommige werkgevers van de openbare sector, voor het jaar 2006 verschuldigde 
responsabiliseringsbijdrage wordt vastgesteld als volgt:  

 
1° Vlaamse Gemeenschap  
2° Franse Gemeenschap  
3° Duitstalige Gemeenschap  
4° Waals Gewest 
5° Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
6° Gemeenschappelijke Gemeen-

schapscommissie 
7° Franse Gemeenschapscommissie 

 7.104.687,00 EUR 
 8.427.913,00 EUR 
 108.347,00 EUR 
 518.918,00 EUR 
 75.528,00 EUR 
 5.439,00 EUR 
 
 1.836,00 EUR 
 

 
Art. 2 De in artikel 1 bedoelde bedragen van de responsabiliseringsbijdragen moeten uiter-

lijk op 31 december 2006 bij de Pensioendienst voor de overheidssector toekomen. 
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Koninklijk besluit van 21 januari 2007  
(Staatsblad 8 februari) 
 
met toepassing van artikel 12, § 3, van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de 
wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare 
sector 

 
Art. 1 De verhoging van de lopende pensioenen die voortvloeit uit de herziening op 1 au-

gustus 2005 van de maximumwedde van de militairen van bepaalde rangen, met 
toepassing van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsrege-
ling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstpresta-
ties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier, wordt, gedu-
rende een jaar te rekenen vanaf 1 augustus 2005, beperkt tot 5 pct. en het saldo is 
verschuldigd op 1 augustus 2006. 

 
Art. 2 De verhoging van de lopende pensioenen die voortvloeit uit de herziening op 1 okto-

ber 2002 van de maximumwedde van de graden van niveau B van de personeelsle-
den van het Ministerie van Landsverdediging, met toepassing van het koninklijk be-
sluit van 2 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van 
de niveaus B, C en D en tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere 
graden bij het Ministerie van Landsverdediging, wordt, gedurende een jaar te reke-
nen vanaf 1 oktober 2002, beperkt tot 5 pct. Voor elk van de volgende jaren, begin-
nend op 1 oktober van elk jaar, wordt de verhoging beperkt tot jaarlijkse opeenvol-
gende schijven die maximum gelijk zijn aan die welke bepaald is voor het eerste 
jaar. 

 
Art. 3 De verhoging van de lopende pensioenen die voortvloeit uit de herziening op 1 au-

gustus 2003 van de maximumwedde van de graden van de personeelsleden van de 
Quaestuur van de Senaat, met toepassing van het besluit van 4 april 2003 van het 
Bureau van de Senaat, wordt, gedurende een jaar te rekenen vanaf 1 augustus 
2003, beperkt tot 5 pct. Voor elk van de volgende jaren, beginnend op 1 augustus 
van elk jaar, wordt de verhoging beperkt tot jaarlijkse opeenvolgende schijven die 
maximum gelijk zijn aan die welke bepaald is voor het eerste jaar. 

 
Art. 4 De verhoging van de lopende pensioenen die voortvloeit uit de herziening op 1 au-

gustus 2003 van de maximumwedde van de graden van de personeelsleden van de 
Quaestuur van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met toepassing van het be-
sluit van 30 juli 2003 van het Bureau van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
wordt, gedurende een jaar te rekenen vanaf 1 augustus 2003, beperkt tot 5 pct. Voor 
elk van de volgende jaren, beginnend op 1 augustus van elk jaar wordt de verhoging 
beperkt tot jaarlijkse opeenvolgende schijven die maximum gelijk zijn aan die welke 
bepaald is voor het eerste jaar. 

 
Art. 5 De verhoging van de lopende pensioenen die voortvloeit uit de herziening op 1 ja-

nuari 2004 van de maximumwedde van de graden van de personeelsleden van de 
Quaestuur van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met toepassing van het be-
sluit van het Bureau van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 2 februari 
2005, wordt, gedurende een jaar te rekenen vanaf 1 januari 2004, beperkt tot 5 pct. 
en het saldo is verschuldigd op 1 januari 2005. 

 
Art. 6 De verhoging van de lopende pensioenen die voortvloeit uit de herziening op 

1 maart 2004 van de maximumwedde van de graden van de personeelsleden van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad, met toepassing van de beslissing van het Bureau 
van 4 februari 2004, wordt, gedurende een jaar te rekenen vanaf 1 maart 2004, be-
perkt tot 5 pct. Voor elk van de volgende jaren, beginnend op 1 maart van elk jaar, 
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wordt de verhoging beperkt tot jaarlijkse opeenvolgende schijven die maximum gelijk 
zijn aan die welke bepaald is voor het eerste jaar. 

 
Art. 7 De verhoging van de lopende pensioenen die voortvloeit uit de herziening op 1 okto-

ber 2002 van de maximumwedde van de graden van de personeelsleden, met toe-
passing van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 februari 2004 tot wijziging 
van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen van 28 ja-
nuari 1997 wat betreft de uitvoering van het Lambermontakkoord en andere bepalin-
gen, wordt, gedurende een jaar te rekenen vanaf 1 oktober 2002, beperkt tot 5 pct. 
en het saldo is verschuldigd op 1 oktober 2003. 

 
Art. 8 De verhoging van de lopende pensioenen die voortvloeit uit de herziening op 1 de-

cember 2004 van de maximumwedde van de graden van niveau A van het Rijksper-
soneel, met toepassing van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende 
de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel, wordt, gedurende een jaar te re-
kenen vanaf 1 december 2004, beperkt tot 5 pct. en het saldo is verschuldigd op 
1 december 2005. 
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Koninklijk besluit van 13 maart 2007  
(Staatsblad 22 maart) 
 
houdende uitvoering van artikelen 6, 7 en 8 van het koninklijk besluit van 28 december 2005 
betreffende de overname van de pensioenverplichtingen van de N.M.B.S. Holding door de Bel-
gische Staat (1) 

 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
 
 1° "het koninklijk besluit" : het koninklijk besluit van 28 december 2005 betreffende 

de overname van de pensioenverplichtingen van de N.M.B.S. Holding door de 
Belgische Staat; 

 
 2° " N.M.B.S. Holding " : de naamloze vennootschap van publiek recht N.M.B.S. zo-

als bedoeld in artikel 1 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming 
van sommige overheidsbedrijven; 

 
 3° "de PDOS" : de Pensioendienst voor de overheidssector bedoeld in artikel 3 van 

de wet van 12 januari 2006 tot oprichting van "de Pensioendienst voor de over-
heidssector"; 

 
 4° "een compensatiebetaling" : een betaling verschuldigd overeenkomstig de bepa-

lingen van artikel 7 of 8 van het besluit. 
 
Art. 2 De persoonlijke en patronale bijdragen bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit 

worden betaald overeenkomstig een procedure gelijkaardig aan deze voorzien in ar-
tikel 61 bis van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen ter harmonisering 
van de pensioenwetgeving. 

 
Art. 3 § 1. In het geval bedoeld in artikel 7, van het koninklijk besluit, brengt N.M.B.S. Hol-

ding de PDOS op de hoogte van elke nieuwe regeling van verlof voorafgaand aan de 
pensionering ingevoerd ten voordele van het statutair personeel van N.M.B.S. Hol-
ding. Deze mededeling vindt plaats binnen de maand na de aanneming van deze 
nieuwe vorm van verlof voorafgaandelijk aan de pensionering. 

 
 De patronale bijdragen bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit worden betaald 

overeenkomstig een procedure gelijkaardig aan deze voorzien in artikel 61bis van de 
wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen ter harmonisering van de pensioenwet-
geving. 

 
 § 2. Indien N.M.B.S. Holding patronale bijdragen heeft gestort overeenkomstig artikel 

7 van het koninklijk besluit voor perioden van verlof voorafgaandelijk aan de pensio-
nering die niet in aanmerking genomen zijn voor de berekening van het rustpensi-
oen, is de PDOS gehouden een compensatiebetaling te verrichten aan N.M.B.S. 
Holding. De compensatiebetaling komt overeen met het bedrag van de patronale bij-
dragen door N.M.B.S. Holding gestort voor de perioden van verlof voorafgaandelijk 
aan de pensionering die niet in aanmerking genomen zijn voor de berekening van 
het rustpensioen vermeerderd met de nalatigheidsinteresten op voormelde patronale 
bijdragen. Deze nalatigheidsinteresten worden berekend vanaf de datum van de 
storting van de onverschuldigde bijdragen tot de datum waarop het pensioen ingaat. 
Het percentage van deze nalatigheidsinteresten is op elk ogenblik gelijk aan de in-
terbancaire rentevoet EURIBOR op 3 maanden. 

 
 § 3. De compensatiebetaling moet toekomen bij N.M.B.S. Holding op 31 december 

en heeft betrekking op de rustpensioenen waarvan de eerste betaling verricht werd 
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in de periode die loopt van 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de datum 
van de compensatiebetaling tot 31 oktober van het jaar van de datum van de com-
pensatiebetaling. 

 
 De N.M.B.S. Holding deelt ten laatste een maand voor de datum van de compensa-

tiebetaling het nauwkeurige detail mee van de berekening van het bedrag. 
 
 De PDOS geeft haar akkoord met het bedrag ter kennis ten laatste op de datum van 

de compensatiebetaling. 
 
 § 4. Indien de PDOS in gebreke blijft te voldoen aan de verplichtingen bepaald in 

paragraaf 3, is de PDOS van rechtswege nalatigheidsintresten op de niet-gestorte 
sommen verschuldigd aan N.M.B.S. Holding. Deze intresten, waarvan het percenta-
ge op elk ogenblik gelijk is aan de wettelijke intrestvoet zoals vastgesteld in toepas-
sing van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest, beginnen te lo-
pen vanaf de dag die volgt op de uiterste datum van de compensatiebetaling zoals 
bepaald in paragraaf 3. 

 
Art. 4. § 1. In het geval de N.M.B.S. Holding gehouden is een compensatiebetaling te ver-

richten overeenkomstig de bepalingen van artikel 8, § 2, van het koninklijk besluit, 
brengt N.M.B.S. Holding de PDOS op de hoogte van elke wijziging die aangebracht 
wordt aan het Statuut van het Personeel die een verhoging van de rustpensioenen 
tot gevolg heeft met toepassing van artikel 12 van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging 
en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van 
het personeel van de openbare sector. Deze mededeling vindt plaats binnen de 
maand na de aanneming van de wijziging. 

 
 De N.M.B.S. Holding deelt aan de PDOS het bedrag van de compensatiebetaling 

mee dat verschuldigd is met toepassing van artikel 8,  2, van het koninklijk besluit, 
alsook de nauwkeurige details van de berekening van dit bedrag. Deze kennisgeving 
vindt plaats binnen de drie maanden volgend op de eerste daadwerkelijke betaling 
van de pensioensverhoging aan de begunstigden. 

 
 De PDOS geeft haar akkoord met het bedrag van voormelde compensatiebetaling 

ter kennis aan de N.M.B.S. Holding binnen de maand volgend op de mededeling be-
doeld in het tweede lid van deze paragraaf. 

 
 De compensatiebetaling zal moeten toekomen bij de PDOS binnen de 3 maanden 

die volgen op de kennisgeving bedoeld in het vorige lid. 
 
 § 2. Indien N.M.B.S Holding niet voldoet aan de verplichtingen bepaald in § 1 van dit 

artikel, is N.M.B.S. Holding van rechtswege nalatigheidsintresten op de niet-gestorte 
sommen verschuldigd aan de PDOS. Deze intresten, waarvan het percentage op elk 
ogenblik gelijk is aan de wettelijke intrestvoet zoals vastgesteld met toepassing van 
de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest, beginnen te lopen vanaf 
de dag die volgt op de uiterste datum van betaling zoals bepaald in  1. Indien 
N.M.B.S. Holding het bewijs levert dat het niet-storten van de compensatiebetaling 
binnen de bepaalde termijn toe te schrijven is aan uitzonderlijke omstandigheden, 
kan de Minister van Pensioenen een vrijstelling verlenen voor de betaling van voor-
melde nalatigheidintresten. De aanvraag tot vrijstelling moet bij de Minister van Pen-
sioenen toekomen binnen de maand die volgt op de dag waarop N.M.B.S. Holding 
door de PDOS op de hoogte werd gebracht van het feit dat ze in gebreke is geble-
ven te voldoen aan de voormelde verplichtingen. 

 
Art. 5 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van op 1 januari 2007. 
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1  Bekrachtigd bij de wet van 21 december 2007, art. 17, 2° (B.S. 31 december 2007, derde editie) met 

ingang op de dag van de inwerkingtreding. 
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Koninklijk besluit van 13 maart 2007.  
(Staatsblad 22 maart) 
 
houdende uitvoering van artikel 8 van het koninklijk besluit van 28 december 2005 betreffende 
de overname van de pensioenverplichtingen van de N.M.B.S. Holding door de Belgische Staat 
(1) 

 
Art. 1 Voor de toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit van 28 december 2005 

betreffende de overname van de pensioenverplichtingen van de N.M.B.S. Holding 
door de Belgische Staat, wordt de actuele waarde berekend op basis van de volgen-
de actuariële factoren : 

 
 a) een reële intrestvoet van 3,34 pct. per jaar; 
 
 b) de sterftewetten die voortvloeien uit de tafels MR of FR van toepassing op 

31 december 2005, naargelang het rustpensioen toegekend wordt aan een 
persoon van het mannelijk of vrouwelijk geslacht. Deze tafels zijn vastgesteld 
met de formule en de constanten zoals bepaald op 31 december 2005 in bijla-
ge van het koninklijk besluit van 7 mei 2000 betreffende de activiteiten van de 
voorzorgsinstellingen. De overlijdenskansen in deze tafels worden vanaf 
31 december 2005 verhoogd met een percentage dat overeenkomt met 22 pct. 
van deze kansen. Dit percentage van 22 % wordt in 2006 met een eenheid 
verminderd; in elk daaropvolgend jaar wordt het telkens met een bijkomende 
eenheid verminderd en dat tot 2027. 

 
 Voor de toepassing van artikel 8, § 2, vierde lid van het koninklijk besluit, wordt de 

gekapitaliseerde waarde berekend aan de hand van een nominale rentevoet van 
5,4 pct. 

 
Art. 2 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van op 1 januari 2007. 
 
 
                                                 
1  Bekrachtigd bij de wet van 21 december 2007, art. 17, 3° (B.S. 31 december 2007, derde editie) met 

ingang op de dag van de inwerkingtreding. 
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Koninklijk besluit van 25 april 2007  
(Staatsblad 7 mei) 
 
dat de bepalingen van de wet van 10 februari 2003 tot regeling van de overdracht van pen-
sioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal 
publiek recht, toepasselijk maakt op EUROCONTROL 
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan : 
 
 1° onder “de wet” : de wet van 10 februari 2003 tot regeling van de overdracht van 

pensioenrechten tussen de Belgische pensioenregelingen en die van instellin-
gen van internationaal publiek recht; 

 
 2° onder “EUROCONTROL” : de Europese Organisatie voor de veiligheid van de 

luchtvaart; 
 
 3° onder “het statuut” : het administratief statuut voor het personeel in vaste dienst 

van EUROCONTROL; 
 
 4° onder “algemene arbeidsvoorwaarden” : de algemene arbeidsvoorwaarden 

voor de functionarissen van het EUROCONTROL-Centrum Maastricht; 
 
 5° onder “ambtenaar” : de ambtenaar in de zin van artikel 1 van het statuut; 
 
 6° onder “functionaris” : de functionaris in de zin van artikel 1 van de algemene 

arbeidsvoorwaarden; 
 
 7° onder “de Dienst” : de Dienst in de zin van artikel 2, 5° van de wet. 
 
Art. 2 De wet van 10 februari 2003 tot regeling van de overdracht van pensioenrechten 

tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal pu-
bliek recht is toepasselijk op EUROCONTROL rekening houdend met de in dit be-
sluit bepaalde bijzondere nadere regels. 

 
Art. 3 Wanneer zij wordt overgezonden aan de Dienst dient de in artikel 4 van de wet be-

paalde aanvraag tot overdracht vergezeld te zijn van een document dat het akkoord 
van EUROCONTROL bevat en dat de datum van indiensttreding van de ambtenaar 
of de functionaris aangeeft. 

 
Art. 4 § 1 Voor de ambtenaren en de functionarissen aangesteld zonder tijdsbeperking of 

voor een onbepaalde tijd en die vast benoemd werden vóór de datum van inwerking-
treding van dit besluit, dient de in artikel 4 van de wet bepaalde aanvraag tot over-
dracht bij de Dienst toe te komen uiterlijk de laatste dag van de zesde maand vol-
gend op die van voormelde datum. 

 
 § 2. Voor de ambtenaren en de functionarissen aangesteld voor een onbepaalde tijd 

en die nog niet vast benoemd waren vóór de datum van inwerkingtreding van dit be-
sluit, dient de in artikel 4 van de wet bepaalde aanvraag tot overdracht bij de Dienst 
toe te komen uiterlijk de laatste dag van de zesde maand volgend op die van de be-
tekening aan de ambtenaar of aan de functionaris van zijn vaste benoeming. 

 
 § 3. Voor de ambtenaren en de functionarissen aangesteld voor een bepaalde tijd 

dient de in artikel 4 van de wet bepaalde aanvraag tot overdracht bij de Dienst toe te 
komen uiterlijk de laatste dag van de zesde maand volgend op die waarin de ambte-
naar of de functionaris de voorwaarden voor het verkrijgen van een anciënniteits-
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pensioenrecht vervult. Wanneer de ambtenaar of de functionaris later evenwel een 
ambt voor een onbepaalde tijd bekomt, dient de in artikel 4 van de wet bepaalde 
aanvraag tot overdracht bij de Dienst toe te komen uiterlijk de laatste dag van de 
zesde maand volgend op die van de betekening aan de ambtenaar of aan de functi-
onaris van zijn benoeming voor een onbepaalde tijd. 

 
Art. 5 De rechtverkrijgenden van een in artikel 4 bedoelde ambtenaar of functionaris die 

overleden is voor het verstrijken van de in dat artikel bepaalde termijn zonder de in 
artikel 4 van de wet bepaalde aanvraag te hebben ingediend, kunnen de in artikel 5, 
§ 2 van de wet bepaalde aanvraag indienen tot het verstrijken van die termijn. 

 
Art. 6 Voor de gewezen ambtenaren en functionarissen van wie het pensioen ten laste van 

de pensioenregeling van EUROCONTROL is ingegaan tussen 1 januari 2002 en de 
datum van inwerkingtreding van dit besluit, dient de in artikel 4 van de wet bepaalde 
aanvraag tot overdracht bij de Dienst toe te komen uiterlijk de laatste dag van de 
zesde maand volgend op die van voormelde datum van inwerkingtreding. 

 
Art. 7 De rechtverkrijgenden van een in artikel 6 bedoelde ambtenaar of functionaris die 

overleden is voor het verstrijken van de in dat artikel bepaalde termijn zonder de in 
artikel 4 van de wet bepaalde aanvraag te hebben ingediend, kunnen de in artikel 5, 
§ 2 van de wet bepaalde aanvraag indienen tot het verstrijken van die termijn. 

 
Art. 8 De Dienst verwerpt elke aanvraag die bij hem toekomt na het verstrijken van de in 

de artikelen 4 tot 7 bepaalde termijnen. 
 
Art. 9 Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die waarin het 

in het Belgisch Staatsblad zal zijn bekendgemaakt. 
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Koninklijk besluit van 26 april 2007 
(Staatsblad 15 mei) 
 
tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II 
van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact 
 
Hoofdstuk I. — Inleidende bepalingen  
 
Art.1. Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder : 

1° « koninklijk besluit van 12 juni 2006 » : het koninklijk besluit van 26 juni 2006 tot uitvoe-
ring van Titel III, Hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact; 

2° « instelling » : de in artikel 1, § 1, 1° of § 2 van voormeld koninklijk besluit van 12 juni 
2006 bedoelde instellingen; 

3° « pensioeninstelling » : andere dan de in 2° bedoelde instellingen die een wettelijke pen-
sioenregeling beheren; 

4° « beheersinstelling » : de instelling, de vereniging, het orgaan of de dienst belast met het 
beheer van de loopbaangegevens voor rekening van de instelling; 

5° « broninstellingen » : de instellingen of overheden die de authenticiteit van door hen ver-
zamelde loopbaangegevens kunnen bevestigen; 

6° « dienst ramingen » : de dienst verbonden aan één of meerdere van de in 2° bedoelde 
instellingen; 

7° « aanvraag » : de vraag van de sociaal verzekerde om aflevering van een loopbaan-
overzicht of van een raming van de opgebouwde en nog te verwezenlijken persoonlijke pensi-
oenrechten aan één van de onder 2° vermelde instellingen; 

8° « raming » : de vaststelling van het hypothetische pensioenrecht krachtens de vigerende 
wetgeving; 

9° « loopbaangegevens » : alle gegevens die voor de raming van de opgebouwde en nog 
te verwezenlijken persoonlijke pensioenrechten noodzakelijk zijn; 

10° « loopbaanoverzicht » : het overzicht van de loopbaangegevens die per wettelijke pensi-
oenregeling door één van de onder 2° vermelde instellingen of haar opdrachthouders werden 
bijgehouden; 

11° «toekomstige gepensioneerde » : de sociaal verzekerde die omwille van zijn tewerkstel-
ling aan een wettelijke pensioenregeling onderworpen is geweest, die door één of meerdere 
van de onder 2° vermelde instellingen wordt beheerd; 

12° « normale pensioenleeftijd » : de leeftijd waarop het pensioen voor het eerst zonder ver-
vroeging kan worden opgenomen. 
 
HOOFDSTUK II. — Onderzoek op aanvraag 
 
Art. 2.  § 1. De aanvraag wordt gericht aan de dienst ramingen en wordt ingediend : 

- hetzij door middel van het daartoe bestemde formulier. Dat formulier is beschik-
baar bij de gemeentebesturen en bij de instellingen; 

- hetzij door middel van een gewone brief of een elektronische mail onder vermel-
ding van de identiteit, het adres en het rijksregisternummer van de aanvrager; 

- hetzij telefonisch onder vermelding van de identiteit, het adres en het rijksregis-
ternummer van de aanvrager; 

- hetzij door persoonlijke afgifte op een dienst of een zitdag van de instelling. 
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§ 2. De aanvraag is niet ontvankelijk als ze wordt ingediend :  

- meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum waarop er recht op rustpensioen of 
vervroegd pensioen kan ontstaan; 

- minder dan twee jaar nadat een raming werd aangevraagd of van ambtswege 
door een instelling werd afgeleverd; 

 
De aanvraag is evenmin ontvankelijk wanneer : 

- als gevolg van een pensioenaanvraag of een onderzoek van ambtswege het 
pensioenrecht van de aanvrager door een instelling ten gronde wordt of werd on-
derzocht; 

- zij niet door de aanvrager persoonlijk werd ingediend. De instelling kan hiertoe 
besluiten wanneer de identiteit van de aanvrager niet overeenstemt met het door 
hem opgegeven rijksregisternummer. 

 
HOOFDSTUK III. — Onderzoek van ambtswege 
 
Art. 3. De instelling onderzoekt, voor de wettelijke regeling die zij beheert, van ambtswege de 

opgebouwde rechten en de rechten die tot de normale pensioenleeftijd kunnen worden 
opgebouwd voor de toekomstige gepensioneerde : 

- die zijn hoofdverblijfplaats in België heeft; 

- in het jaar waarin hij de leeftijd van 55 jaar bereikt. 
 

De raming en het loopbaanoverzicht worden van ambtswege afgeleverd in de maand 
volgend op de geboortemaand van de toekomstige gepensioneerde. 

 
HOOFDSTUK IV. — Inhoud van het loopbaanoverzicht en de raming 
 
Art. 4. Het loopbaanoverzicht bevat, per wettelijke pensioenregeling, een chronologische en 

per kalenderjaar gegroepeerde opgave van de door de beheersinstelling over de toe-
komstige gepensioneerde geregistreerde loopbaangegevens en vermeldt tenminste : 

- de aard van de tewerkstelling; 

- de tijdvakken van tewerkstelling; 

- de tijdvakken die voor de vaststelling van het pensioen met een tijdvak van tewerk-
stelling worden gelijkgesteld; 

- de duur van de gevalideerde verzekeringstijdvakken. 
 
Art. 5. § 1. De raming vermeldt, per wettelijke pensioenregeling, tenminste : 

- het bruto jaarbedrag van het pensioen dat de toekomstige gepensioneerde op 55-
jarige leeftijd heeft opgebouwd; 

- het bruto jaarbedrag op de leeftijd van 65 jaar; 

- de evolutie die het bruto jaarbedrag vanaf de 60ste tot de 65ste verjaardag in de wet-
telijke pensioenregeling ondergaat waarin de toekomstige pensioengerechtigde op 
zijn 54ste verjaardag verzekerd is. 

 
§ 2. Voor het loopbaangedeelte waarvoor de loopbaangegevens beschikbaar zijn, ge-
schiedt de raming van het toekomstige pensioenrecht op basis van de regels die voor 
het berekenen van een pensioen op het ogenblik van het onderzoek van kracht zijn. 
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§ 3. Voor het loopbaangedeelte waarvoor de loopbaangegevens niet beschikbaar zijn 
op het ogenblik dat de raming van de pensioenrechten wordt gemaakt, wordt rekening 
gehouden met hypotheses die in het antwoord worden gepreciseerd. 
 
§ 4. Indien de normale pensioenleeftijd minder dan 65 jaar bedraagt, kan aan de toe-
komstige gepensioneerde, op zijn vraag, een bijzondere berekening van de door hem 
opgebouwde pensioenrechten en nog op te bouwen rechten worden afgeleverd. 
 
Hiertoe specificeert de aanvrager de hoedanigheid waarin hij de raming wenst te ver-
krijgen. 
 
De instelling onderzoekt de mogelijke rechten op de normale pensioenleeftijd die voor 
de vermelde hoedanigheid van toepassing is. 
 
§ 5. De instelling herziet van ambtswege de door hem afgeleverde raming indien : 

- de loopbaangegevens op vraag van de toekomstige gepensioneerde door de be-
heersinstelling werden aangepast; 

- de raming van de pensioenrechten in een andere Belgische wettelijke pensioenrege-
ling het resultaat van de berekening beïnvloeden. De herziening geschiedt enkel op 
basis van stukken afgeleverd door de bevoegde pensioeninstelling. 

 
§ 6. Als de aanvraag meerdere pensioenen betreft, wordt de verstrekte raming opge-
steld rekening houdend met de cumulatiebepalingen tussen deze verschillende voorde-
len onderling. 
 
§ 7. De toekomstige gepensioneerde die een raming heeft ontvangen, kan zich voor de 
nodige inlichtingen betreffende de voorwaarden voor de opening van het recht, de be-
rekeningsregels en de regels op het gebied van de cumulaties tot de dienst ramingen 
wenden. 

 
HOOFDSTUK V. — Gezamenlijke aflevering van loopbaanoverzicht en raming 
 
Art. 6. § 1. Indien de toekomstige gepensioneerde aan meerdere wettelijke pensioenregelin-

gen onderworpen was, stellen de instellingen hem van ambtswege in het jaar waarin hij 
de leeftijd van 55 jaar bereikt, één globaal loopbaanoverzicht ter beschikking. 

 
De loopbaangegevens worden per kalenderjaar, door de in artikel 1, 2° bedoelde in-
stellingen in een enig globaal loopbaanoverzicht samengebracht. 
Dit overzicht omvat tenminste de in artikel 4 bedoelde gegevens. 
 
§ 2. Samen met het globaal loopbaanoverzicht wordt één globale raming afgeleverd. 
Onverminderd de toepassing van artikel 5, §§ 01 tot 3, houdt de verstrekte raming re-
kening met : 

- de cumulatiebepalingen tussen de verschillende pensioenen onderling; 

- de pensioenen waarmee de toekomstige pensioengerechtigde al begunstigd is. 
 
§ 3. Het globaal loopbaanoverzicht en de globale raming worden afgeleverd door een 
in artikel 12 van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 bedoelde vereniging daartoe 
gemandateerd door een van de in artikel 1, 2° bedoelde instellingen. Die vereniging 
staat eveneens als enig contactpunt in voor de informatieverstrekking over de door 
haar toegezonden documenten. 
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Art. 7.  De Ministers die de pensioenen onder hun bevoegdheid hebben, stellen de datum vast 
waarop de bepalingen van dit hoofdstuk van kracht worden. 

 
HOOFDSTUK VI. — Verbetering van de loopbaangegevens 
 
Art. 8.  § 1. De vragen tot verbetering van de op de geregistreerde en op het loopbaanover-

zicht ingeschreven gegevens worden, naar gelang het geval, door de toekomstige ge-
pensioneerde aan de dienst ramingen van de bevoegde instelling of aan de in artikel 6, 
§ 3 bedoelde vereniging gericht. 

 
§ 2. De toekomstige gepensioneerde kan : 

- informatie opvragen betreffende alle op het loopbaanoverzicht ingeschreven gege-
vens. 

- de verbetering van de ingeschreven loopbaangegevens verzoeken, met opgave van 
het voorwerp van zijn verzoek en de bewijsmiddelen waarover hij beschikt. 

 
§ 3. Het verzoek om informatie of verbetering en de eventuele bewijsstukken, kunnen 
worden overgemaakt per gewone brief, per fax, per e-mail of per gestandaardiseerd 
document.  
 
De verzoeken van de sociaal verzekerde om informatie of verbetering van de inge-
schreven gegevens worden door de dienst ramingen onverwijld doorgestuurd naar de 
beheersinstelling. 

 
Art. 9. § 1. De beheersinstelling : 
 

1° onderzoekt de in overeenstemming met artikel 8 ingediende vragen om verbetering; 

2° verbetert, in voorkomend geval, op basis van de aangebrachte elementen de inge-
schreven loopbaangegevens. 

 
§ 2. Geldt met het oog op de eventuele verbetering van de ingeschreven loopbaange-
gevens, als begin van bewijs, ieder document dat tot basis heeft gediend, had moeten 
of kunnen dienen voor de opmaak of voor de wijziging van het authentieke document 
door de broninstelling. 
 
§ 3. De beheersinstelling stelt, naar gelang het geval, de dienst ramingen of de in arti-
kel 6, § 3 bedoelde vereniging van het gegeven gevolg in kennis. 

 
HOOFDSTUK VII. — Slotbepalingen 
 
Art. 10. De artikelen 14 en 15 van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 hebben uitwerking met 

ingang van 1 juli 2006. 
 
Art. 11. De bepalingen van hoofdstuk I van dit besluit hebben uitwerking met ingang van 1 juli 

2006. 
 

De bepalingen van de hoofdstukken II, III, IV en VI zijn van toepassing voor : 

- de Rijksdienst voor pensioenen vanaf 1 juli 2006; 

- het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen vanaf 1 juli 2007; 

- de overige in artikel 1, 2° bedoelde instellingen vanaf de datum bepaald door de Mi-
nisters die de pensioenen onder hun bevoegdheid hebben. 
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Koninklijk besluit van 7 mei 2007  
(Staatsblad 25 mei – tweede uitgave) 
 
dat de bepalingen van de wet van 10 februari 2003 tot regeling van de overdracht van pen-
sioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal 
publiek recht, toepasselijk maakt op het Europees Octrooibureau 
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan : 
 
 1° onder “de wet “ : de wet van 10 februari 2003 tot regeling van de overdracht 

van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instel-
lingen van internationaal publiek recht; 

 
 2° onder “het EOB” : het Europees Octrooibureau; 
 
 3° onder “het pensioenreglement” : het pensioenreglement van het EOB; 
 
 4° onder “ambtenaar” : de ambtenaar in de zin van artikel 1, § 1 van het pensioen-

reglement of het contractueel personeelslid bedoeld in artikel 10, § 2 van de 
arbeidsvoorwaarden van de contractuele personeelsleden van het Europees 
Octrooibureau; 

 
 5° onder “de Dienst” : de Dienst in de zin van artikel 2, 5° van de wet. 
 
Art. 2 De wet is toepasselijk op het EOB overeenkomstig de in dit besluit bepaalde bijzon-

dere nadere regels. 
 
Art. 3 Wanneer zij wordt overgezonden aan de Dienst dient de in artikel 4 van de wet be-

paalde aanvraag tot overdracht vergezeld te zijn van een document dat het akkoord 
van het EOB bevat en dat de datum van indiensttreding van de ambtenaar aangeeft. 

 
Art. 4. § 1. Voor de ambtenaren die een proeftijd dienen te doorlopen, dient de in artikel 4 

van de wet bepaalde aanvraag tot overdracht bij de Dienst toe te komen binnen een 
termijn van zes maanden na de betekening van de bevestiging van de aanwerving 
na afloop van de proeftijd. 

 
 § 2. Voor de van een proeftijd vrijgestelde ambtenaren dient de in artikel 4 van de 

wet bepaalde aanvraag tot overdracht bij de Dienst toe te komen binnen een termijn 
van zes maanden na de datum van indiensttreding. 

 
 § 3. Voor het contractueel personeelslid bedoeld in artikel 10, § 2 van de arbeids-

voorwaarden van de contractuele personeelsleden van het EOB dat ambtenaar 
wordt in de zin van artikel 1, § 1 van het pensioenreglement dient de in artikel 4 van 
de wet bepaalde aanvraag tot overdracht bij de Dienst toe te komen binnen een ter-
mijn van zes maanden na de datum van indiensttreding als ambtenaar. 

 
Art. 5 De rechtverkrijgenden van een in artikel 4 bedoelde ambtenaar die overleden is voor 

het verstrijken van de in dat artikel bepaalde termijnen zonder de in artikel 4 van de 
wet bepaalde aanvraag te hebben ingediend, kunnen de in artikel 5, § 2 van de wet 
bepaalde aanvraag indienen tot het verstrijken van die termijnen. 

 
Art. 6 De in artikel 4 van de wet bepaalde aanvraag tot overdracht dient bij de Dienst toe te 

komen uiterlijk de laatste dag van de zesde maand volgend op die van de inwerking-
treding van dit besluit voor : 
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 1° de ambtenaren in dienst op de datum van inwerkingtreding van dit besluit met 
uitzondering van de stagedoende ambtenaren; 

 
 2° de gewezen ambtenaren van wie het pensioen ten laste van de pensioenrege-

ling van het EOB is ingegaan tussen 1 januari 2002 en de datum van inwer-
kingtreding van dit besluit. 

 
Art. 7 De rechtverkrijgenden van een in artikel 6 bedoelde ambtenaar die overleden is voor 

het verstrijken van de in dat artikel bepaalde termijn zonder de in artikel 4 van de wet 
bepaalde aanvraag te hebben ingediend, kunnen de in artikel 5, § 2 van de wet be-
paalde aanvraag indienen tot het verstrijken van die termijn. 

 
Art. 8 De Dienst verwerpt elke aanvraag die bij hem toekomt na het verstrijken van de in 

de artikelen 4 tot 7 bepaalde termijnen.  
 
Art. 9 Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die waarin het 

in het Belgisch Staatsblad zal zijn bekendgemaakt. 
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Koninklijk besluit van 3 juni 2007  
(Staatsblad 15 juni – derde uitgave) 
 
tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid en § 2, vierde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de 
burgerlijke en kerkelijke pensioenen 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 De mandaten van Directeur-Voorzitter en van categoriële directeur, bedoeld in de 

artikelen 67, 70 en 71 van het decreet van 5 augustus 1995 van de Franse Ge-
meenschap houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hoge-
scholen, worden gelijkgesteld met een vaste benoeming. 

 
Art. 2 Vult art. 8, § 2, eerste lid van de wet van 21 juli 1844 aan. 
 
Art. 3 Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op deze van de 

bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. 
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Koninklijk besluit van 8 juni 2007  
(Staatsblad 22 juni – tweede uitgave) 
 
tot uitvoering, wat de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de overheidssector betreft, 
van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van de 
sociaal verzekerde 
 
Art. 1 Dit besluit is van toepassing op de instellingen van sociale zekerheid die prestaties 

toekennen op grond van : 
 
 1° de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding 

voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en 
voor beroepsziekten in de overheidssector; 

 
 2°  het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten 

gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongeval-
len en voor ongevallen op de weg naar en van het werk; 

 
 3° het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten 

gunste van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut, van de 
publiekrechtelijke rechtspersonen en van de autonome overheidsbedrijven, 
voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk; 

 
 4° het koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor 

beroepsziekten in de overheidssector. 
 
Art. 2 Voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoe-

ring van het “handvest” van de sociaal verzekerde, wordt onder dienstige inlichtingen 
verstaan, alle inlichtingen die kaderen in het verzoek van de sociaal verzekerde en 
die zijn individuele toestand verduidelijken inzake het arbeidsongeval of de beroeps-
ziekte waarvan hij slachtoffer of rechthebbende is. Deze inlichtingen betreffen inzon-
derheid de erkenning van het arbeidsongeval of de beroepsziekte, de toekennings-
voorwaarden van de prestaties, de elementen die in aanmerking worden genomen 
voor de berekening ervan en voor de toepassing van de cumulatieregels. 

 
Art. 3 De termijn van vijfenveertig dagen, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van dezelfde wet, 

vangt aan op de datum van ontvangst van het verzoek door de instelling. 
 
Art. 4 De betalingsformulieren, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van dezelfde wet, omvatten 

de volgende vermeldingen : 
 
 1°  voor de vergoedingen wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid : 
 
  - de aard van de prestatie; 
  - de periode waarmee ze overeenstemt; 
  - het bedrag van de basisbezoldiging voor de berekening; 
  - het bedrag van de bedrijfsvoorheffing; 
  - het netto bedrag; 
  - de datum van betaling; 
 
 2° voor de eerste betaling van de oorspronkelijke of herziene rente wegens blij-

vende arbeidsongeschiktheid en van de bijkomende vergoeding gewettigd door 
de noodzaak van de geregelde hulp van een derde : 

 
  - de aard van de prestatie; 
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  - de periode waarmee ze overeenstemt; 
  - het bruto bedrag; 
  - het bedrag van de bedrijfsvoorheffing; 
  - het netto bedrag; 
  Het bedrag van de bijkomende vergoeding wordt afzonderlijk vermeld. 
 
 3° voor de eerste betaling van de definitieve verergeringsbijslag en van de overlij-

densbijslag : 
 
  - de aard van de prestatie; 
  - de periode waarmee ze overeenstemt; 
  - het bruto bedrag; 
  - het bedrag van de bedrijfsvoorheffing; 
  - het netto bedrag; 
 
 4° voor de terugbetaling van kosten : 
 
  - de aard van de prestatie; 
  - het gevraagd bedrag; 
  - het terugbetaald bedrag; bij globale terugbetaling van verschillende pres-

taties worden deze vermeldingen per prestatie gedetailleerd; 
 
 5° voor de uitbetaling in kapitaal : 
 
  - de aard van de prestatie; 
  - het bruto bedrag; 
  - het bedrag van de bedrijfsvoorheffing; 
  - het netto bedrag. 
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Koninklijk besluit van 12 september 2007 
(Staatsblad 10 oktober)  
 
dat de bepalingen van de wet van 10 februari 2003 tot regeling van de overdracht van pensi-
oenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal pu-
bliek recht, toepasselijk maakt op de Benelux Economische Unie  
 
Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan : 
 
 1° onder “de wet” : de wet van 10 februari 2003 tot regeling van de overdracht van 

pensioenrechten tussen de Belgische pensioenregelingen en die van instellin-
gen van internationaal publiek recht; 

 
 2° onder “BENELUX” : het Secretariaat-generaal van de Benelux Economische 

Unie; 
 
 3° onder “het Statuut” : het Statuut van de beambten van het Secretariaat-

generaal van de Benelux Economische Unie zoals gecoördineerd op 1 decem-
ber 2003. 

 
 4° onder “beambte” : de beambte in de zin van de artikelen 1 en 1bis, punt a van 

het Statuut; 
 
 5° onder “de Dienst” : de Dienst in de zin van artikel 2, 5° van de wet. 
 
Art. 2.  De wet van 10 februari 2003 tot regeling van de overdracht van pensioenrechten 

tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal pu-
bliek recht is toepasselijk op BENELUX rekening houdend met de in dit besluit nader 
bepaalde bijzondere regels. 

 
Art. 3. Wanneer zij wordt overgezonden aan de Dienst dient de in artikel 4 van de wet be-

paalde aanvraag tot overdracht vergezeld te zijn van een document dat het akkoord 
van BENELUX bevat en dat de datum van indiensttreding van de beambte vermeldt. 

 
Art. 4.  Voor de gewezen beambten van wie het pensioen ten laste van de pensioenregeling 

van BENELUX is ingegaan tussen 1 januari 2002 en de datum van inwerkingtreding 
van dit besluit, dient de in artikel 4 van de wet bepaalde aanvraag tot overdracht bij 
de Dienst toe te komen uiterlijk de laatste dag van de zesde maand volgend op die 
van voormelde datum van inwerkingtreding. 

 
Art. 5.  De rechtverkrijgenden van een in artikel 4 bedoelde beambte die overleden is voor 

het verstrijken van de in dat artikel bepaalde termijn zonder de in artikel 4 van de wet 
bepaalde aanvraag te hebben ingediend, kunnen de in artikel 5, § 2 van de wet be-
paalde aanvraag indienen tot het verstrijken van die termijn. 

 
Art. 6. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die waarin het 

in het Belgisch Staatsblad zal zijn bekendgemaakt. 
 
Art. 7. Onze Minister van Pensioenen en Onze Minister van Middenstand zijn belast, ieder 

wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit. 
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Koninklijk besluit van 6 november 2007 
(Staatsblad 22 november 2007) 

tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2007 
 

Art 1.  Het bedrag van de met toepassing van de bijzondere wet van 5 mei 2003 tot instelling 
van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van 
sommige werkgevers van de openbare sector, voor het jaar 2007 verschuldigde res-
ponsabiliseringsbijdrage wordt vastgesteld als volgt : 

 
1°  Vlaamse Gemeenschap . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7.104.687,00 euro 
2°  Franse Gemeenschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.427.913,00 euro  
3° Duitstalige Gemeenschap . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108.347,00 euro 
4°  Waals Gewest : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   518.918,00 euro  
5°  Brussels Hoofdstedelijk Gewest . . . . . . . . . . . . . .  75.528,00 euro  
6°  Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie . . .  5.439,00 euro  
7°  Franse Gemeenschapscommissie . . . . . . . . . . . . . .    1.836,00 euro  
 

Art. 2. De in artikel 1 bedoelde bedragen van de responsabiliseringsbijdragen moeten uiterlijk 
op 31 december 2007 bij de Pensioendienst voor de overheidssector toekomen. 
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Koninklijk besluit van 23 december 2008 
(Staatsblad 31 december 2008) 
  
tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2008 
 
Art. 1. Het bedrag van de met toepassing van de bijzondere wet van 5 mei 2003 tot instelling 

van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van 
sommige werkgevers van de openbare sector, voor het jaar 2008 verschuldigde res-
ponsabiliseringsbijdrage wordt vastgesteld als volgt: 

 
1° Vlaamse Gemeenschap: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 7.104.687,00 
2° Franse Gemeenschap: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8.427.913,00 
3° Duitstalige Gemeenschap: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  € 108.347,00 
4° Waalse Gewest: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 518.918,00 
5° Brussels Hoofdstedelijk Gewest: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 75.528,00 
6° Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: . . . . . .  € 5.439,00 
7° Franse Gemeenschapscommissie: . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.836,00 

 
Art. 2. De in artikel 1 bedoelde bedragen van de responsabiliseringsbijdragen moeten uiterlijk 

op 31 december 2008 bij de Pensioendienst voor de overheidssector toekomen. 
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(Staatsblad 3 november) 
Koninklijk besluit van 1 oktober 2009 

 
dat de bepalingen van de wet van 10 februari 2003 tot regeling van de overdracht van pensi-
oenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal pu-
bliek recht, toepasselijk maakt op de Gecoördineerde Organisaties 
 
 
Art. 1  Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan : 

- onder «de wet» : de wet van 10 februari 2003 tot regeling van de overdracht van pen-
sioenrechten tussen de Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van in-
ternationaal publiek recht; 

 
onder «de Gecoördineerde Organisaties» : 
- de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA); 
- het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn (ECMWF); 
- de Raad van Europa; 
- de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO); 
- de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO); 
- De West-Europese Unie (WEU); 

 
onder «ambtenaar» : 
- de ambtenaar in de zin van artikel 1, § 1 van de pensioenregeling van de Gecoördi-

neerde Organisaties, ingesteld door het aannemen van het 94e verslag van het Co-
ördinatiecomité van begrotingsexperten van de regeringen en gewijzigd door het 
132e verslag van het Coördinatiecomité voor de bezoldigingen; 

- de ambtenaar in de zin van artikel 1 van de nieuwe pensioenregeling ingesteld door 
de OESO en aangenomen door de Raad van Europa; 

- de ambtenaar in de zin van artikel 1 van de pensioenregeling met vaste prestaties op 
basis van kapitalisatie, ingesteld door het ECMWF; 

- de actieve aangesloten ambtenaar in de zin van artikel 4.1 van de pensioenregeling 
met vaste bijdragen ingesteld door de NAVO; 

 
- onder «de Organisatie» : de Gecoördineerde Organisatie waarvan de ambtenaar af-

hangt op het ogenblik van het indienen van de aanvraag tot overdracht; 
 
- onder «de Dienst» : de Dienst in de zin van artikel 2,5° van de wet. 
 

Art. 2  De wet van 10 februari 2003 tot regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen 
de Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiekrecht 
is toepasselijk op de Gecoördineerde Organisaties overeenkomstig de in dit besluit be-
paalde bijzondere nadere regels. 

 
Art. 3  Wanneer zij wordt overgezonden aan de Dienst, dient de in artikel 4 van de wet bepaal-

de aanvraag tot overdracht vergezeld te zijn van een document dat het akkoord van de 
Organisatie bevat en dat de datum van indiensttreding van de ambtenaar alsmede de 
datum waarop de bevestiging van zijn aanwerving hem betekend werd, aangeeft. 

 
Art. 4 De in artikel 4 van de wet voorgeschreven aanvraag tot overdracht moet bij de Dienst 

inkomen binnen een termijn van zes maanden na kennisgeving van de bevestiging van 
de aanwerving na afloop van de proeftijd. 

 
Art. 5 Voor de ambtenaren die, op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, in dienst 

zijn bij een Gecoördineerde Organisatie en voor wie de bevestiging van de aanwerving 
na afloop van de proeftijd reeds plaatshad voor deze datum, dient de in artikel 4 van de 
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wet bepaalde aanvraag tot overdracht bij de Dienst toe te komen uiterlijk de laatste dag 
van de zesde maand volgend op die waarin dit besluit in het Belgisch Staatsblad is be-
kendgemaakt. 

 
Art. 6 De rechtverkrijgenden van een in artikel 4 of 5 bedoelde ambtenaar die overleden is 

voor het verstrijken van de in die artikelen bepaalde termijn zonder de in artikel 4 van de 
wet bepaalde aanvraag te hebben ingediend, kunnen het recht waarover de ambtenaar 
beschikte uitoefenen. De aanvraag tot overdracht moet bij de Dienst inkomen binnen 
dezelfde termijnen als die voorgeschreven in de artikelen 4 en 5. 

 
Art. 7 De Dienst verwerpt elke aanvraag die bij hem toekomt na het verstrijken van de in de 

artikelen 4 tot 6 bepaalde termijnen. 
 
Art. 8 Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die waarin het in 

het Belgisch Staatsblad zal zijn bekendgemaakt. 
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(Staatsblad 23 november) 
Koninklijk besluit van 10 november 2009 

 
tot uitvoering van artikel 10, § 1, derde lid, van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pen-
sioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen 
 
Art. 1 De opbrengst van het Egalisatiefonds van de pensioenbijdragenvoet, dat bij de RSZP-

PO ingesteld is bij artikel 10 van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioe-
nen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen wordt enerzijds aange-
wend tot dekking van het tekort, dat het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aange-
slotenen bij de afsluiting van het jaar 2007 gecumuleerd heeft en dat 318.657.451,92 
euro beloopt, en anderzijds tot dekking van het tekort dat het gemeenschappelijk pen-
sioenstelsel van de plaatselijke besturen voor het jaar 2007 opgetekend heeft en dat 
28.561.577,07euro beloopt. 
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Koninklijk besluit van 21 december 2009 

 
(Staatsblad  

tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2009 
 
Art. 1 Het bedrag van de met toepassing van de bijzondere wet van 5 mei 2003 tot instelling 

van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van 
sommige werkgevers van de openbare sector, voor het jaar 2009 verschuldigde res-
ponsabiliseringsbijdrage wordt vastgesteld als volgt : 

 
1° Vlaamse Gemeenschap :  ..................................................... 7.104.687,00 € 
2° Franse Gemeenschap :  ........................................................ 8.427.913,00 € 
3° Duitstalige Gemeenschap :  ...................................................... 108.347,00 € 
4° Waals Gewest :  ....................................................................... 518.918,00 € 
5° Brussels Hoofdstedelijk Gewest :  .............................................. 75.528,00 € 
6° Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie :  ....................... 5.439,00 € 
7° Franse Gemeenschapscommissie :  ............................................. 1.836,00 € 
 
Art. 2 De in artikel 1 bedoelde bedragen van de responsabiliseringsbijdragen moeten uiterlijk 

op 31 december 2009 bij de Pensioendienst voor de Overheidssector toekomen. 
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(Staatsblad 7 januari 2011) 
Koninklijk besluit van 14 december 2010 

 
tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2010 
 
Art. 1 Het bedrag van de met toepassing van de bijzondere wet van 5 mei 2003 tot instelling 

van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van 
sommige werkgevers van de openbare sector, voor het jaar 2010 verschuldigde res-
ponsabiliseringsbijdrage wordt vastgesteld als volgt : 

 
1° Vlaamse Gemeenschap :  ........................................ 7.104.687,00 € 
2° Franse Gemeenschap :  .......................................... 8.427.913,00 € 
3° Duitstalige Gemeenschap :  ........................................ 108.347,00 € 
4° Waals Gewest :  .......................................................... 518.918,00 € 
5° Brussels Hoofdstedelijk Gewest :  ................................. 75.528,00 € 
6° Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie :  ......... 5.439,00 € 
7° Franse Gemeenschapscommissie :  ............................... 1.836,00 € 
 

Art. 2. De in artikel 1 bedoelde bedragen van de responsabiliseringsbijdragen moeten uiterlijk 
op 31 december 2010 bij de Pensioendienst voor de overheidssector toekomen. 
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(Staatsblad 9 maart 2011) 
Koninklijk besluit van 3 maart 2011 

 
betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector 
 

- UITTREKSEL – 
 
HOOFDSTUK 21. — Overgangs- en diverse bepalingen 
 
Art. 336.  Voor de uitvoering van de in artikel 26, § 1, 3°, van de wet van 2 juli 2010 bedoelde 

administratieve reorganisatie worden de personeelsleden van de CBFA die, op de 
dag vóór de datum van de overdracht, in hoofdzaak belast zijn met de aan de Bank 
toebedeelde opdrachten, inclusief de desbetreffende juridische, administratieve en 
informaticaondersteuning, automatisch en van rechtswege aan de Bank overgedra-
gen op die datum. Worden eveneens automatisch en van rechtwege aan de Bank 
overgedragen, de personeelsleden die, op de datum van de overdracht, gedeta-
cheerd zijn bij internationale instellingen of organisaties, die langdurig ziek zijn of die 
loopbaanonderbreking hebben genomen en die vlak voor de detachering of op-
schorting van hun arbeidsprestaties voornamelijk belast waren met de opdrachten 
die aan de Bank zijn toebedeeld. 

 
De namen van de personeelsleden die krachtens het voorgaande lid worden over-
gedragen aan de Bank zijn opgenomen in een lijst vastgesteld binnen het Comité 
voor de voorbereiding van de nieuwe toezichtsarchitectuur, bedoeld in artikel 26, 
§ 2, van voornoemde wet van 2 juli 2010. 
 
De lijst gaat vergezeld van alle inlichtingen die de Bank behoeft opdat vanaf de da-
tum van overdracht de administratie in verband met de overgedragen personeelsle-
den kan waarnemen. 
 
Bovendien draagt de CBFA de individuele dossiers van de conform het eerste lid 
geïdentificeerde personeelsleden over, alsook, in voorkomend geval, de vorderin-
gen die deze personeelsleden tegen haar zouden hebben ingesteld en die op de da-
tum van de overdracht nog niet zijn afgehandeld. 
De Bank houdt deze dossiers te beschikking van de CBFA voor het geval deze ze 
zou nodig hebben voor het beheer van geschillen of ten aanzien van de belasting-
administratie of de administratie der sociale zekerheid. 
 
… 

 
Art. 339.  § 1. De statutaire personeelsleden van de CBFA die niet worden overgedragen aan 

de Bank conform artikel 336 behouden hun statuut, hun wijze van bezoldiging, hun 
voordelen in natura en hun pensioenstelsel. 

 
§ 2. Onverminderd artikel 26, § 1, van de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet 
van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financië-
le diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek sta-
tuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen, is het di-
rectiecomité van de Bank bevoegd om het administratief en geldelijk statuut vast te 
stellen van de statutaire personeelsleden die met toepassing van artikel 336, eerste 
lid zijn overgedragen. 
 
§ 3. Voor de statutaire personeelsleden bedoeld in het eerste lid van artikel 336 die 
definitief benoemd waren op de dag vóór de overdracht, worden de rust- en overle-
vingspensioenen geregeld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen 
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van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun 
rechthebbenden. 
 
§ 4. Indien het samengevoegde bedrag van de bijdragen die krachtens artikel 12, 
§ 2 van de voornoemde wet van 28 april 1958 respectievelijk zijn betaald door de 
CBFA en de Bank, voor een bepaald jaar kleiner is dan de last van de pensioenen 
die gedurende datzelfde jaar zijn uitbetaald voor de diensten die voor de Controle-
dienst voor de Verzekeringen, de CBFA en de Bank zijn gepresteerd door de voor-
malige personeelsleden van de voornoemde instellingen, moeten de CBFA en de 
Bank aan de Pensioendienst voor de Overheidssector elk een bedrag betalen dat 
wordt uitgedrukt als een percentage, vastgesteld door de Koning bij besluit na over-
leg in de Ministerraad, van het verschil tussen de voormelde pensioenlast die door 
hen moet worden gedragen en het bedrag van de betaalde bijdragen. 
 
De voormelde pensioenlast die gedragen moet worden door de Bank, wordt vastge-
steld door de totale last van de pensioenen die uitbetaald worden voor de in het vo-
rige lid bedoelde diensten, te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller de 
som is van de lonen die de maand vóór de datum van de overdracht zijn uitbetaald 
aan het statutaire personeel dat wordt overgedragen aan de Bank, en waarvan de 
noemer de som is van de lonen die diezelfde maand zijn uitbetaald aan het gehele 
statutaire personeel van de CBFA. 
 
De voormelde pensioenlast die gedragen moet worden door de CBFA, wordt vast-
gesteld door de totale last van de pensioenen die uitbetaald worden voor de in het 
eerste lid bedoelde diensten, te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller 
de som is van de lonen die de maand vóór de datum van de overdracht zijn uitbe-
taald aan het statutaire personeel dat niet wordt overgedragen aan de Bank, en 
waarvan de noemer de som is van de lonen die diezelfde maand zijn uitbetaald aan 
het gehele statutaire personeel van de CBFA. 
 
Dit bedrag moet geïnd worden door de Schatkist uiterlijk binnen dertig dagen na de 
mededeling door de Administratie der Pensioenen van het door de Bank en de 
CBFA te storten bedrag. 
 
§ 5. De CBFA blijft evenwel als enige het eventuele tekort dragen van het bedrag 
van de bijdragen die krachtens artikel 12, § 2 van de voornoemde wet van 28 april 
1958 door haar zijn betaald ten opzichte van de last van de pensioenen die zijn uit-
betaald voor de diensten bedoeld in de vorige paragraaf, gedurende een jaar of, 
prorata temporis, een fractie van een jaar voorafgaand aan de datum van de over-
dracht. 
 
!!De CBFA legt dit eventuele tekort ten laste van de categorieën van ondernemingen 
die voorheen onderworpen waren aan het toezicht van de Controledienst voor de 
Verzekeringen, naar verhouding van de bijdragen die deze laatsten van de CBFA 
hebben ontvangen voor het jaar 2010 en krachtens het koninklijk besluit van 22 mei 
2005. 
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(Staatsblad 9 augustus 2011) 
Koninklijk besluit van 29 juli 2011 

 
houdende de spreiding van de perequatie in schijven van 5 pct. ingevolge de herwaarding van 
de wedden door het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende de integratie in het 
niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Over-
heidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de Overheidssector 
 
Art. 1.  De verhoging van de lopende pensioenen die voortvloeit uit de herziening op 1 de-

cember 2004 van de maximumwedde van de graden van niveau A van de perso-
neelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor 
de Overheidssector met toepassing van het koninklijk besluit van 15 september 
2006 houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere 
graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioen-
dienst voor de Overheidssector, wordt, gedurende een jaar te rekenen vanaf 
1 december 2004, beperkt tot 5 pct. Voor elk van de volgende jaren, beginnend op 
1 december van elk jaar, wordt de verhoging beperkt tot jaarlijkse opeenvolgende 
schijven die maximum gelijk zijn aan die welke bepaald is voor het eerste jaar. 

 
Art. 2.  Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2004 en is alleen van toe-

passing op de pensioenachterstallen verschuldigd voor de periode van 1 december 
2004 tot 30 november 2006. 
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(Staatsblad 21 oktober) 
Koninklijk besluit van 12 oktober 2011 

 
tot overplaatsing naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de 
centra van het eenvormig oproepstelsel 
 

- UITTREKSEL - 
 
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen 
 
Art. 1.  Dit besluit is van toepassing op 
 

1° het statutair gemeentepersoneel, bedoeld in artikel 206, § 1, van de wet van 15 
mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, dat na het verstrijken van de termijn 
bedoeld in het koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering naar of ter-
beschikkingstelling van de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in 
dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel, de hoedanigheid van rijks-
ambtenaar krijgt; 

2° het contractueel gemeentepersoneel, bedoeld in artikel 206, § 2, van voornoem-
de wet, dat na het verstrijken van de termijn bedoeld in het koninklijk besluit van 
12 oktober 2011 tot detachering naar of terbeschikkingstelling van de FOD Bin-
nenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvor-
mig oproepstelsel, een arbeidsovereenkomst met de FOD Binnenlandse Zaken 
sluit, onverminderd de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-
beidsovereenkomsten. 

 
Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term “gemeente” ook een “brand-
weerintercommunale” verstaan. 

 
Art. 2.  De overplaatsing naar de FOD Binnenlandse Zaken, middels het verkrijgen van de 

hoedanigheid van rijksambtenaar of het krijgen van een arbeidsovereenkomst, heeft 
uitwerking de eerste dag van de maand die volgt op het einde van de detachering of 
terbeschikkingstelling, bedoeld in het koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot deta-
chering naar of terbeschikkingstelling van de FOD Binnenlandse Zaken van de per-
soneelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel. 

 
… 
 
Art. 11.  § 1. Het bedrag van het pensioen dat zal worden toegekend aan de overgeplaatste 

personeelsleden, evenals het bedrag van het pensioen van hun rechthebbenden, 
zal niet lager mogen zijn dan het pensioenbedrag dat hen zou zijn toegekend ge-
weest overeenkomstig de wettelijke of reglementaire bepalingen die op hen van 
toepassing waren op het ogenblik van hun overdracht, rekening houdend met de 
wijzigingen die deze bepalingen nadien zouden hebben ondergaan. 

 
 § 2. In geval van toepassing van § 1, berekent de Pensioensdienst voor de Over-

heidssector of PDOS, op basis van de gegevens die hem zijn meegedeeld door de 
FOD Binnenlandse Zaken, enerzijds het bedrag van het volgens deze paragraaf 
gewaarborgde pensioen en, anderzijds, het bedrag van het pensioen waarop de be-
gunstigde aanspraak kan maken ten laste van de Openbare Schatkist. 

 
 Wordt maandelijks aan de begunstigde betaald, hetzij het bedrag van het gewaar-

borgde pensioen, hetzij het bedrag van het pensioen ten laste van de Openbare 
Schatkist, indien dit groter is dan het bedrag van het gewaarborgde pensioen. 
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 Indien het bedrag van het gewaarborgde pensioen, voor een bepaalde maand, gro-
ter is dan het pensioen ten laste van de Openbare Schatkist, wordt het verschil tus-
sen beide bedragen verdeeld tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de gemeente. 
Deze verdeling gebeurt in functie van de duur van aanneembare diensten en perio-
den met betrekking tot deze beide organismen, waarbij elk zijn deel terugbetaalt aan 
de PDOS. 
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(Staatsbl. 18 november) 
Koninklijk besluit van13 november 2011 

 
tot uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, 2), en 22, § 3, van de wet van 24 oktober 2011 tot 
vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde perso-
neelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, 
tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de 
geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houden-
de diverse wijzigingsbepalingen voor de jaren 2012, 2013 en 2014 
 
Art. 1 De basispensioenbijdragevoet van het gesolidariseerd pensioenfonds van de 

RSZPPO, die voor de jaren 2012, 2013 en 2014 verschuldigd is door de besturen 
die op 31 december 2011 bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaat-
selijke besturen waren aangesloten, wordt ten belope van 0,50 % voor het jaar 2012 
en ten belope van 1,00 % voor de jaren 2013 en 2014 gedekt door een tussenkomst 
van het reservefonds van dit pensioenstelsel, zoals bedoeld in artikel 4, § 2 van de 
wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensi-
oenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke be-
sturen en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot op-
richting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houden-
de bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigings-
bepalingen. 

 

Art. 2.  Onverminderd artikel 1, worden de andere beschikbare reserves zoals bedoeld in 
artikel 23 van voormelde wet, aangewend om de basispensioenbijdragevoet voor de 
jaren 2012, 2013 en 2014 te verminderen die werkelijk door de werkgevers moeten 
worden betaald ten opzichte van de door artikel 18 van voormelde wet voorziene 
bijdragevoet ten belope van : 

a) 1,00 % voor elk van deze jaren voor de in artikel 18, 1), en in artikel 18, 3), a), 
van voormelde wet bedoelde besturen; 

b) respectievelijk 0,50 %, 0 % en 0 % voor de in artikel 18, 2), en in artikel 18, 3), b), 
van voormelde wet bedoelde besturen; 

c) respectievelijk 2,00 %, 3,00 % en 3,00 % voor de in artikel 18, 4), van voormelde 
wet bedoelde lokale politiezones. 

 

Art. 3.  Voor elk van de jaren 2012, 2013 en 2014 is het deel van de andere beschikbare 
reserves zoals bedoeld in artikel 23 van voormelde wet, aangewend om een deel 
van de aanvullende werkgeversbijdragen te dekken die bepaalde werkgevers ver-
schuldigd zijn voor de individuele responsabilisering, gelijk aan het bedrag voor dat 
jaar aangewend in toepassing van artikel 2. 

 

Art. 4.  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012. 
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(Staatsblad 29 januari 2013) 
Koninklijk besluit van 5 december 2011 

 
tot gelijkstelling van mandaten toegekend aan ambtenaren-generaal van het Waalse Gewest 
met een vaste benoeming inzake pensioenen en tot inaanmerkingneming voor de berekening 
van het pensioen van bepaalde supplementen en ambtstoelagen toegekend aan ambtenaren 
van het Waalse Gewest 
 
Art. 1.  De volgende mandaten worden, voor de opening van het recht en de berekening 

van het pensioen, gelijkgesteld met een vaste benoeming : 

1° de mandaten bedoeld in artikel 333 (vroeger LII.CI.2.) van het besluit van de 
Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse ambtenarencode, 
zoals het luidde vóór de wijziging door het besluit van de Waalse Regering van 
31 augustus 2006; 

2° de mandaten bedoeld in artikel 339 van het besluit van de Waalse Regering van 
18 december 2003 houdende de Waalse ambtenarencode, zoals vervangen door 
het besluit van de Waalse Regering van 31 augustus 2006. 

 
Art. 2.  Vult art. 8, § 2, eerste lid, van de wet van 21 juli 1844 aan  
 
Art. 3.  De artikelen 1, 1° en 2, 1° en 3° hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2004. 

De artikelen 1, 2° en 2, 2° hebben uitwerking met ingang van 15 september 2006. 
 

 



 

© PDOS – oktober 2012 

(Staatsblad 27 januari – derde editie) 
Koninklijk besluit van 17 januari 2012 

 
tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2011 
 
Art. 1.  Het bedrag van de met toepassing van de bijzondere wet van 5 mei 2003 tot instel-

ling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste 
van sommige werkgevers van de openbare sector, voor het jaar 2011 verschuldigde 
responsabiliseringsbijdrage wordt vastgesteld als volgt: 

 
1° Vlaamse Gemeenschap ...................................... 7.104.687,00 € 

2° Franse Gemeenschap ......................................... 8.427.913,00 € 

3° Duitstalige Gemeenschap ...................................... 108.347,00 € 

4° Waals Gewest.  ...................................................... 518.918,00 € 

5° Brussels Hoofdstedelijk Gewest. .............................. 75.528,00 € 

6° Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. ...... 5.439,00 € 

7° Franse Gemeenschapscommissie ............................. 1.836,00 € 

 

Art. 2.  De in artikel 1 bedoelde bedragen van de responsabiliseringsbijdragen moeten ui-
terlijk op 31 december 2011 bij de Pensioendienst voor de overheidssector toeko-
men. 
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(Staatsblad 27 september) 
Koninklijk besluit van 20 september 2012 

 
tot uitvoering van artikel 88, vijfde lid, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse be-
palingen 
 
Art. 1.  Volgende situaties geven aanleiding tot de toepassing van artikel 88, derde en vier-

de lid van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen : 
 

1° De terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand 
aan de oppensioenstelling toegekend met toepassing van het hoofdstuk II en 
 IIbis van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 betreffende de op-
drachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde 
prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, zoals het van 
toepassing is voor de Franse Gemeenschap; 

 
2° De terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand 

aan de oppensioenstelling toegekend met toepassing van het hoofdstuk II van 
het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de 
wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het 
onderwijs en de psychomedisch- sociale centra, zoals het van toepassing is 
voor de Duitse Gemeenschap; 

 
3° De disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het 

rustpensioen toegekend met toepassing van de resolutie van de Provincieraad 
van Brabant « van 12 maart 1985; 

 
4° De deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor-

afgaand aan het rustpensioen toegekend met toepassing van artikel 2 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 betreffende de deeltijdse 
terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan 
het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-
medisch-sociale centra; 

 
5° De halftijdse vervroegde uittreding toegekend met toepassing van de wet van 

10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de overheidssector; 
 
6° De disponibiliteit wegens functionele ongeschiktheid toegekend met toepassing 

van het koninklijk besluit van 14 september 1997 tot het bepalen, bij de Regie 
der Luchtwegen, van de voorwaarden tot toekenning van disponibiliteit wegens 
functionele ongeschiktheid als gevolg van directe en effectieve verkeersleiding; 

 
7° Het verlof voorafgaand aan het pensioen toegekend met toepassing van het ko-

ninklijk besluit van 22 maart 1999 tot invoering van een verlof voorafgaand aan 
het pensioen voor sommige ambtenaren van de operationele diensten van de 
Algemene Directie van de Civiele Veiligheid; 

 
8° Het verlof voorafgaand aan de pensionering toegekend met toepassing van arti-

kel 3 van het Koninklijk besluit van 3 juni 1999 betreffende de invoering van de 
mogelijkheid van een verlof voorafgaand aan de pensionering voor de leden 
van een beroepsbrandweerkorps; 

 
9° De vrijwillige disponibiliteit voorafgaand aan de pensionering toegekend met toe-

passing van de omzendbrief van 11 juni 1999 van de Minister-Voorzitter van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering; 
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10° De regeling van de volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aange-

legenheden voorafgaand aan het rustpensioen toegekend met toepassing van 
de artikelen 2 en 9bis van het besluit van de Vlaamse regering van 11 februari 
2000 betreffende de volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aan-
gelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het 
onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding; 

 
11° Het stelsel van indisponibiliteitstelling voorafgaand aan de pensioengerechtigde 

leeftijd toegekend met toepassing van artikel 1 van het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 2 maart 2000 tot instelling ten gunste van het 
personeel van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid van een stelsel van in-
disponibiliteitstelling voorafgaand aan de pensioengerechtigde leeftijd; 

 
12° Het verlof voorafgaand aan de pensionering toegekend met toepassing van arti-

kel 2 van het Besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 houdende toe-
kenning van een verlof voorafgaand aan de pensionering aan de ambtenaren 
van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs; 

 
13° De volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden 

voorafgaand aan het rustpensioen toegekend met toepassing van de artikelen 5 
en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2002 betreffende 
de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand 
aan het rustpensioen voor de personeelsleden van de hogescholen in de 
Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool; 

 
14° De deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden 

voorafgaand aan het rustpensioen toegekend met toepassing van artikel 25 van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2002 betreffende de ter-
beschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het 
rustpensioen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Ge-
meenschap en van de Hogere Zeevaartschool; 

 
15° De vrijwillige actieve disponibiliteit toegekend met toepassing van de collectieve 

overeenkomst van 16 mei 2002 met betrekking tot de regels voor het beheer 
van het personeel van Belgacom met het oog op de implementatie van het 
BeST-plan; 

 
16° De vrijwillige disponibiliteit voor de vastbenoemde personeelsleden ouder dan 

57 jaar toegekend met toepassing van de beraadslaging van 28 juni 2002 van 
de Raad van Bestuur van het « Centre hospitalier régional de Huy »; 

 
17° De specifieke stelsels van loobaanonderbreking toegekend met toepassing van 

het bericht nr. 28 HR/2003 van de NMBS Holding van 14 april 2003; 
 
18° Het verlof voorafgaand aan het pensioen toegekend met toepassing van artikel 

2 van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot invoering van een verlof 
voorafgaand aan het pensioen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in 
de buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen; 

 
19° De disponibiliteit in afwachting van een pensioen toegekend met toepassing van 

de beslissing van het Bureau van het Parlement van de Franse Gemeenschap 
van 19 februari 2004 betreffende de disponibiliteit in afwachting van een pensi-
oen; 
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20° De specifieke stelsels van loopbaanonderbreking toegekend met toepassing 
van het bericht nr. 22 HR/2004 van de NMBS Holding van 8 april 2004; 

21° De eindeloopbaanplanning toegekend met toepassing van titel IV van de collec-
tieve overeenkomst van 8 december 2005 met betrekking tot de regels van het 
beheer van het personeel van Belgacom met het oog op de uitvoering van de 
eerste fase van de Topconferentie over de organisatie van het werk; 

 
22° De loopbaanbonus toegekend met toepassing van de beslissing van het Bureau 

van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 28 juni 2006; 
 
23° Het verlof voorafgaand aan de pensionering toegekend met toepassing van arti-

kel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 
2006 houdende het verlof voorafgaand aan de pensionering voor de leden van 
het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor 
Brandweer en Dringende Medische Hulp; 

 
24° De eindeloopbaanplanning toegekend met toepassing van de beslissing van de 

Raad van Bestuur van 12 december 2006 van de « Université de Mons »; 
 
25° De uitstapregeling toegekend met toepassing van de beslissing van de Raad 

van Bestuur van INTEGAN van 16 maart 2007; 
 
26° Het verlof voorafgaand aan de pensionering toegekend met toepassing van de 

beraadslaging van 4 juni 2008 van de Raad van O.C.M.W. Charleroi; 
 
27° Het verlof voorafgaand aan de pensionering toegekend met toepassing van be-

raadslaging van 9 juni 2008 van de gemeenteraad van Charleroi; 
 
28° De eindeloopbaanplanning toegekend met toepassing van de resolutie van 

20 juni 2008 van de Provincieraad van (de provincie) Namen goedgekeurd bij 
ministerieel besluit van 22 augustus 2008;  

 
29° De vrijwillige indisponibiliteitstelling voorafgaand aan het pensioen toegekend 

met toepassing van het Protocol 2008/85 van 22 september 2008 betreffende 
de vrijwillige indisponibiliteitstelling voorafgaand aan het pensioen van de statu-
taire leden van de directie van de Iris Ziekenhuizen Zuid; 

 
30° De eindeloopbaanplanning toegekend met toepassing van de beraadslaging 

van 27 oktober 2008 van de stad Verviers tot aanneming van het reglement in-
zake de eindeloopbaanplanning en toegekend met toepassing van de beraad-
slaging van 2 mei 2011 tot aanneming van het nieuwe reglement inzake de ein-
deloopbaanplanning; 

 
31° De halftijdse vervroegde uittreding toegekend met toepassing van artikel 402 

van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot vaststelling 
van het administratieve en bezoldigingsstatuut van het personeel van «Wallo-
nie-Bruxelles international »; 

 
32° De vervroegde uitstap toegekend met toepassing van de beslissing van de 

Raad van Bestuur van Infrax WEST van 25 januari 2010 en van de beslissing 
van 16 mei 2011; 

33° De vervroegde uitstap toegekend met toepassing van de beslissing van de 
Raad van Bestuur van Infrax Limburg van 22 februari 2010 en van de beslissing 
van 30 mei 2011; 
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34° De eindeloopbaanplanning onder de vorm van een financiële tegemoetkoming 
(incentive) voor de vermindering van de arbeidsprestaties toegekend met toe-
passing van het « règlement complémentaire pour des mesures de fins de car-
rière » gevoegd bij de beraadslaging van de Raad voor maatschappelijk welzijn 
van Verviers van 30 juni 2010; 

 
35° De specifieke stelsels van loopbaanonderbreking toegekend met toepassing 

van het bericht nr. 38 H-HR/2011 van de NMBS Holding van 15 februari 2011; 
 
36° De halftijdse loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 50 jaar als einde loop-

baanplanning toegekend met toepassing van de collectieve overeenkomsten 
2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 en 2011 van Bpost; 

 
37° Het verlof voorafgaand aan de pensionering toegekend met toepassing van de 

collectieve overeenkomst van 2011 van Bpost; 
 
38° De conventionele disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden, vooraf-

gaand aan het rustpensioen toegekend met toepassing van de collectieve over-
eenkomst 2001-2003 verlengd door de collectieve overeenkomsten 2003-2005 
en 2005-2007 van BAC (BIAC); 

 
39° Het verlof voorafgaand aan de pensionering toegekend met toepassing van de 

artikelen 130 tot 132 van afdeling 20 van het personeelstatuut van de perma-
nente diensten van het Brussels Parlement;  

 
40° De viervijfde eindeloopbaan en de halftijdse eindeloopbaan toegekend met toe-

passing van de artikelen 132bis tot 132quinquies van afdeling 20 van het per-
soneelstatuut van de permanente diensten van het Brussels Parlement; 

 
41° De vrijwillige disponibiliteit toegekend met toepassing van de artikelen 72bis en 

72ter van de pensioenregeling van de personeelsleden van de « Association 
liégeoise du Gaz » op 1 januari 2011 door opslorping gefusioneerd met TEC-
TEO; 

 
42° Het vrijwillige verlof voorafgaand aan de pensionering toegekend met toepas-

sing van artikel 150bis van het administratief en geldelijk statuut van het ge-
meentepersoneel van het O.C.M.W. Virton;  

 
43° Het vrijwillige verlof voorafgaand aan de pensionering toegekend met toepas-

sing van artikel 150bis van het administratief en geldelijk statuut van het ge-
meentepersoneel van de stad Virton; 

 
44° Het brugpensioenstelsel toegekend met toepassing van bijlage 5 van het Orga-

niek Personeelsreglement van de Senaat; 
 
45° De voortijdige pensionering vanaf 59 jaar toegekend met toepassing van artikel 

11.20 van het personeelstatuut van de Provinciale Brabantse Energiemaat-
schappij P.B.E.; 

 
46° de vrijwillige disponibiliteit in afwachting van de oprustpensioenstelling toege-

kend met toepassing van artikel 45 van het administratief statuut van het perso-
neel van het Waalse Parlement; 
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47° De vrijwillige terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen toege-
kend met toepassing van artikel 13.8 van het statuut van het personeel van het 
Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement; 

 
48° De voltijdse of halftijdse terbeschikkingstelling voorafgaand aan pensionering 

toegekend met toepassing van artikel 11.53ter van het statuut van het perso-
neel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement; 

 
49° Het verlof voorafgaand aan het pensioen toegekend met toepassing van de arti-

kelen 130 tot 132 van het statuut van de Permanente Diensten van de Raad 
Vlaamse Gemeenschapscommissie; 

 
50° De viervijfderegeling aan het einde van de loopbaan toegekend met toepassing 

van artikel 132bis van het Statuut van de Permanente Diensten van de Raad 
Vlaamse Gemeenschapscommissie; 

 
51° De halftijdse regeling aan het einde van de loopbaan met toepassing van artikel 

132ter van het Statuut van de Permanente Diensten van de Raad Vlaamse 
Gemeenschapscommissie; 

 
52° De begeleidingsmaatregel toegekend met toepassing van de bijlage aan het 

protocolakkoord betreffende de maatregelen 2009-2013 van het « Centre hospi-
talier Peltzer-La Tourelle »; 

 
53° Het gunstverlof voor de oppensioenstelling toegekend met toepassing van ad-

dendum 5 van het Vademecum van de Antwerpse Waterwerken – AWW; 
 
Art. 2.  In afwijking van artikel 1 geeft de in artikel 1, 20° en 35° bedoelde loopbaanonder-

breking geen aanleiding tot de toepassing van artikel 88, derde en vierde lid van 
voormelde wet van 28 december 2011 indien zij werd toegekend wegens definitieve 
lichamelijke ongeschiktheid voor het uitoefenen van de eigen functie of wegens af-
schaffing van betrekking. 

 
Art. 3.  In afwijking van artikel 1 geeft de in artikel 1, 17° en 20° bedoelde loopbaanonder-

breking slechts aanleiding tot de toepassing van artikel 88, derde en vierde lid van 
voormelde wet van 28 december 2011 voor zover een aanvullende uitkering wordt 
gestort door de werkgever. 

 
Art. 4.  In afwijking van artikel 1 geeft de in artikel 1, 5° bedoelde halftijdse vervroegde uit-

treding slechts aanleiding tot de toepassing van artikel 88, derde en vierde lid van 
voormelde wet van 28 december 2011 indien dat verlof onherroepelijk was op het 
moment van de indiening van de aanvraag bij de werkgever. 

 
Art. 5.  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013. 
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(Staatsblad 31 december) 
Koninklijk besluit van 27 december 2012 

 
tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2012 
 
Art. 1.  Het bedrag van de met toepassing van de bijzondere wet van 5 mei 2003 tot instel-

ling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste 
van sommige werkgevers van de openbare sector, voor het jaar 2012 verschuldigde 
responsabiliseringsbijdrage wordt vastgesteld als volgt: 

 
1° Vlaamse Gemeenschap: 7.104.687,00 € 
2° Franse Gemeenschap: 8.427.913,00 € 
3° Duitstalige Gemeenschap: 108.347,00 € 
4° Waals Gewest: 518.918,00 € 
5° Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 75.528,00 € 
6° Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 5.439,00 € 
7° Franse Gemeenschapscommissie: 1.836,00 € 

 
Art. 2.  De in artikel 1 bedoelde bedragen van de responsabiliseringsbijdragen moeten ui-

terlijk op 31 december 2012 bij de Pensioendienst voor de overheidssector toeko-
men. 
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Regentsbesluiten 

Besluit van de Regent van 1 augustus 1945 
Besluit van de Regent van 8 oktober 1946 
Besluit van de Regent van 26 juni 1947 
Besluit van de Regent van 25 oktober 1949 (a.B. p. 2164). 
Besluit van de Regent van 6 februari 1950 
Besluit van de Regent van 21 februari 1950 (a.B. p. 214) 
Besluit van de Regent van 17 maart 1950 



 

© PDOS – mei 2006  

Regentsbesluiten  
 
Besluit van de Regent van 1 augustus 1945  
(Staatsblad 11 augustus) 
 
tot aanvulling van het koninklijk besluit d.d. 12 september 1936, betreffende de gebrekkige we-
zen der leden van het leger en van de rijkswacht. 
 
Gewijzigd bij
 

 : het K.B. van 2 februari 1957 (Staatsbl. 14 februari). 

Opgeheven bij de wet van 15 mei 1984 (B.S. 22 mei), art. 26, 20° vanaf 1 juni 1984. Blijft even-
wel van toepassing op de pensioenen toegekend vóór 1 juni 1984. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 3 De gebrekkigen wier gebrekkigheid van tijdelijke aard werd bevonden verschijnen 

elk jaar voor het College van medische experten. Degenen die als ongeneesbaar 
worden beschouwd, ondergaan om de vijf jaar een geneeskundig onderzoek vanwe-
ge hetzelfde college. 
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Besluit van de Regent van 8 oktober 1946  
(Staatsblad 16 oktober) 
 
betreffende de leeftijdsgrenzen tot pensionering van de officieren der rijkswacht. 
 
Art. 1 De bepalingen van Ons besluit, nr. 2057, van 29 maart 1946, betreffende het op 

rustpensioen stellen, voor leeftijdsgrens der officieren van het leger zijn niet toepas-
selijk op de officieren van het Rijkswachtkorps. 

 
Art. 2 De officieren van het Rijkswachtkorps mogen hun rechten op het rustpensioen doen 

gelden op het einde van het trimester tijdens hetwelk zij de hieronder bepaalde leef-
tijd bereikt hebben, zegge : 

 
 Luitenant-generaals, twee en zestig jaar. 
 
 Generaal-majoors, zestig jaar. 
 
 Kolonels, achtenvijftig jaar. 
 
 Luitenant-kolonels, zesenvijftig jaar. 
 
 Majoors, zesenvijftig jaar. 
 
 Lagere officieren, vierenvijftig jaar. 
 
Art. 3 De Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit. 
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Besluit van de Regent van 26 juni 1947  
(Staatsblad 14 augustus, erratum 6 november) 
 
houdende het Wetboek der zegelrechten 
 
genomen in uitvoering van de wet van 7 juni 1947 (Staatsbl. 15 juni) 
 
bekrachtigd bij de wet van 14 juli 1951 (Staatsbl. 2 augustus). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 59 ...... 
 
 Worden uitgesloten van het zegelrecht : 
 
 ...... 
 
 49°ter. De akten opgemaakt of afgegeven voor de uitvoering van de wetten en ver-

ordeningen betreffende de rust-, invaliditeits- en overlevingspensioenen ten laste 
van de Staat, de provincies, de gemeenten, de openbare instellingen, de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen of alle andere organismen of openbare 
diensten waarvan het personeel onderworpen is aan een bijzondere pensioenrege-
ling getroffen bij of krachtens een wet; 

 
 49°quater. De akten opgemaakt of afgegeven voor de uitvoering van de wetten, de-

creten en verordeningen betreffende de rust-, invaliditeits- en overlevingspensioenen 
van de leden van het beroepspersoneel der kaders in Afrika en der personeelsleden 
die zijn bedoeld in artikel 31 van het koninklijk besluit van 21 mei 1964 (1

 

) tot coördi-
natie van de wetten betreffende het personeel in Afrika. 

(1)  
 
                                                 
1  Staatsbl. 26 mei. 
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Besluit van de Regent van 25 oktober 1949 (a.B. p. 2164).  
 
toepassingsmodaliteiten van het decreet van 23 juli 1949, tot regeling van het pensioen der 
agenten van het bestuur, van de militaire agenten en de gerechtsbeambten der Kolonie. 
 
Gewijzigd bij
 

 : het K.B. van 10 november 1950 (A.B. p. 1177). 

- UITTREKSEL - 
 
 AFDELING I. Het pensioen 
 
Art. 1 Elke aanvraag om op pensioen te worden gesteld wordt door de belanghebbenden 

tot de Minister van Koloniën gericht. - Zij is gedagtekend en ondertekend, en zij ver-
meldt : 

 
 1° naam, voornamen, woonplaats of verblijfplaats van de belanghebbende; 
 
 2° de laatste statutaire activiteitswedde, iedere om het even welke vergoeding die 

hij genoten heeft daarin niet begrepen. 
 
Art. 2 Bij het verzoekschrift zijn gevoegd : 
 
 1° een uittreksel uit de geboorteakte; 
 
 2° in het geval bedoeld bij artikel 4 a, van het decreet van 23 juli 1949, de docu-

menten waaruit blijkt : 
 
  a) de aard van het ongeval of van de verwonding alsmede dag, plaats en 

aard van het voorval; 
 
  b) dat het voorval zich gedurende de dienst en door het feit van de dienst 

heeft voorgedaan. 
 
Art. 3 De agenten die, om welke reden ook, met regelmatig verlof zijn, de agenten die, om 

een andere reden dan bij tuchtmaatregel of wegens persoonlijke aangelegenheden 
ter beschikking zijn gesteld, worden, in overeenstemming met artikel 1 van het de-
creet van 23 juli 1949, beschouwd als zijnde in werkelijke dienst van de Kolonie op 1 
januari 1949. 

 
 Met hen worden gelijkgesteld de agenten die bij tuchtmaatregel of wegens persoon-

lijke aangelegenheden op 1 januari 1946 ter beschikking gesteld zijn, maar op voor-
waarde dat zij later opnieuw in werkelijke dienst zijn getreden. 

 
Art. 4. Elke pensioenaanvraag wordt onderzocht door toedoen van de Minister van Koloni-

ën, die bepaalt hoe er, bij het onderzoek der aanvragen, eventueel kan voorzien 
worden in de onvolledigheid van stukken of van de onontbeerlijke aanduidingen. 

 
Art. 5 Na visa van het dossier door het Rekenhof, ontvangt de gepensioneerde een brevet 

dat zijn titel uitmaakt. 
 
 AFDELING II. Uitbetaling van het pensioen 
 
Art. 6 De uitbetaling van het pensioen geschiedt slechts op voorlegging van een levens-

bewijs afgeleverd door de bevoegde overheid van de woonplaats of de verblijfplaats 
van de gepensioneerde. 
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Besluit van de Regent van 25 oktober 1949 (a.B. p. 2164). 

 
 Alleen bij betaling in België, per postassignatie in eigen handen, is de overlegging 

van zulk document niet vereist. 
 
Art. 7 De pensioenen worden uitbetaald door toedoen van de Minister van Koloniën of van 

het organisme dat door hem met de dienst van kassier der Kolonie is belast. Elke 
uitbetaling kan, volgens zijn voorschriften eveneens door toedoen van het plaatselijk 
bestuur geschieden. 

 
Art. 8 De erfgenamen of rechthebbenden van de gepensioneerde hebben op de niet uitge-

keerde achterstallen slechts recht, indien zij, volgens het geval, een akte van erf-
recht of een akte van bekendheid overleggen, waaruit de overgang van de nalaten-
schap blijkt. 

 
Art. 9 Gewijzigd bij K.B. van 10 november 1950. 
 
 Bij overgangsmaatregel wordt het voordeel der bepalingen van het koninklijk besluit 

van 13 oktober 1937 uitgebreid tot de magistraten, de ambtenaren, de administratie-
ve en militaire agenten en de gerechtsagenten wier ontslag aanvaard geweest is op 
een datum later dan 31 december 1945 maar vroeger dan deze van de inwerking-
treding van dit besluit. 

 
 De berekening van de bewilliging ten opzichte van de begunstigden van de bepalin-

gen van voorgaande alinea, is gebaseerd op de laatste statutaire activiteitswedde, 
na aftrek van elke vergoeding of eventueel op de laatste statutaire activiteitswedde, 
fictief toegekend gedurende het jaar 1946 na aftrek van elke vergoeding. 

 
 Indien de activiteitswedde ontvangen is geworden gedurende de periode van 1 ja-

nuari 1941 tot 31 december 1945, zal de gemiddelde statutaire wedde van de laatste 
twee activiteitsjaren na aftrek van elke vergoeding, als basis dienend van de bereke-
ning van de bewilliging, verhoogd zijn als volgt : 

 
 25 t.h. voor de periode van 1 januari 1941 tot 30 juni 1942; 
 
 50,5 t.h. voor de periode van 1 juli 1942 tot 31 oktober 1944; 
 
 75 t.h. voor de periode van 1 november 1944 tot 31 december 1945. 
 
 AFDELING III. Geneeskundige Commissie 
 
Art. 10 De Geneeskundige Commissie, opgericht bij koninklijk besluit van 21 januari 1929, 

ter uitvoering van het decreet van 19 december 1923, aangaande het invaliditeits-
pensioen van de administratieve en militaire ambtenaren en beambten en van de 
agenten van het gerecht van de Kolonie, krijgt wat betreft de toepassing van het de-
creet van 23 juli 1949 dezelfde bevoegdheden toegewezen. 

 
 AFDELING IV. Commissie der pensioenen 
 
Art. 11 De Commissie der pensioenen, opgericht bij koninklijk besluit van 7 april 1921 ter 

uitvoering van het decreet van 2 maart 1921 betreffende de pensioenen van de Ko-
lonie, is gelast haar advies te geven omtrent elk geschil dat nopens de toepassing 
van het decreet van 23 juli 1949 zou oprijzen. 
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Besluit van de Regent van 6 februari 1950  
(Staatsblad 10 februari) 
 
Opschrift gewijzigd bij het K.B. van 14 juni 2007, art.2 (Staatsbl. 10 juli) 
 
betreffende de opruststelling van de officieren van de krijgsmacht. 
 
Gewijzigd bij

 

 : de K.B.'s van 18 augustus 1951 (Staatsbl. 25 augustus) en 14 juni 2007 
(Staatsbl. 10 juli) (1). 

Art. 1 Vervangen bij het K.B. van 14 juni 2007, art. 3 (1) 
 

De officieren van het actief kader van de Krijgsmacht worden ambtshalve op rust ge-
steld op het einde van het trimester tijdens hetwelk zij de volle leeftijd van zesenvijf-
tig jaar hebben bereikt. 
De in het eerste lid bedoelde leeftijd van zesenvijftig jaar wordt evenwel vervangen 
door de volle leeftijd : 

1° van eenenzestig jaar voor de luitenant-generaals; 

 2° van negenenvijftig jaar voor de generaal-majoors. 
 
Art. 2 Gewijzigd bij K.B. van 18.8.1951, art. 1 en opgeheven bij K.B. van 14 juni 2007, 

art. 4 (1). 

 ……. 
 
Art. 3 Vervangen bij K.B. van 14 juni 2007, art. 5. (1) 
 
 In afwijking van artikel 1 worden de officieren die op de datum van de inwerkingtre-

ding van deze bepaling in dienst zijn en die zich, op die datum, op minder dan vijf 
jaar bevinden van het einde van het trimester tijdens hetwelk zij de leeftijdsgrens be-
reiken die, rekening houdend met de graad, het brevet en de macht waarin zij hun 
loopbaan in het actief kader beëindigen, de dag vóór de datum van de inwerkingtre-
ding van deze bepaling op hen van toepassing was, ambtshalve op rust gesteld op 
het einde van het trimester tijdens hetwelk zij die leeftijdsgrens hebben bereikt, in-
dien deze bij artikel 1, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 juni 2007 hou-
dende bepalingen betreffende het pensioen en de aanpassing van de loopbaan van 
de militairen van het actief kader, werd verhoogd. 

 
 § 2. In afwijking van artikel 1 worden de officieren die op de datum van de inwerking-

treding van deze bepaling in dienst zijn en die zich, op die datum, op vijf jaar of meer 
bevinden van het einde van het trimester tijdens hetwelk zij de leeftijdsgrens berei-
ken die, rekening houdend met de graad, het brevet en de macht waarin zij hun 
loopbaan in het actief kader beëindigen, de dag vóór de datum van de inwerkingtre-
ding van deze bepaling op hen van toepassing was, ambtshalve op rust gesteld op 
het einde van het trimester tijdens hetwelk zij de volle leeftijd hebben bereikt die ge-
lijk is aan die leeftijdsgrens, vermeerderd met het aantal volledige jaren dat hen, op 
de datum van de inwerkingtreding van deze bepaling, scheidt van het einde van het 
trimester tijdens hetwelk zij zich op vijf jaar zullen bevinden van die leeftijdsgrens, 
indien deze bij artikel 1, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 juni 2007 
houdende bepalingen betreffende het pensioen en de aanpassing van de loopbaan 
van de militairen van het actief kader, werd verhoogd.  

 
 Het eerste lid is niet van toepassing indien de overeenkomstig dat lid vastgestelde 

leeftijdsgrens de in artikel 1 bedoelde leeftijdsgrens bereikt of overschrijdt. 
 



 

© PDOS – augustus 2009 - 2 - 
Besluit van de Regent van 6 februari 1950 

Art. 3 bis Ingevoegd bij het K.B. van 14 juni 2007, art. 6. (1) 
 

In afwijking van artikel 3, hebben de in die bepaling bedoelde officieren de mogelijk-
heid om hun loopbaan te verlengen, uiterlijk tot het einde van het trimester tijdens 
hetwelk zij de in artikel 1  bepaalde leeftijdsgrens hebben bereikt die verbonden is 
aan de graad die zij bekleden. 

 Het eerste lid is niet van toepassing op de officieren die prestaties verrichten in de 
halftijdse vervroegde uitstapregeling of die in disponibiliteit werden geplaatst. 

 
Art. 4 Het besluit van de Regent van 29 maart 1946, houdende wijziging van de leeftijds-

grens tot pensionering van de officieren van het leger en het besluit van de Regent 
van 14 november 1946, houdende vaststelling van de leeftijdsgrens tot pensionering 
van de officieren van het militaire vliegwezen, worden ingetrokken. 

 
Art. 5 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 maart 1946. De bepalingen van § 1 

van het artikel 2 heeft echter maar uitwerking met ingang van 31 december 1946. 
 
Art. 6 Elke nabetaling van te goede wedden en vergoedingen, als militair, bij toepassing 

van dit besluit, zal verminderd worden met de uitbetaalde sommen, uit hoofde van 
ouderdomspensioen, gedurende de periode lopende over die nabetaling. 

 
Art. 7 Na aftrok van de ontvangen sommen uit hoofde van pensioen waarvan sprake in 

artikel 6, zal het overblijvend bedrag, waarop de belanghebbende recht hebben ver-
minderd worden met de sommen die zij gebeurlijk zouden opgestreken hebben uit 
hoofde van winstgevende werkzaamheden uitgevoerd gedurende dezelfde periode, 
of ze al dan niet door de Staat zouden betaald of gedragen geweest zijn. 

 
 
                                                 
1  Met uitwerking vanaf 1 januari 2009 (K.B. van 7 januari 2009, art. 1, 2° - B.S. 16 januari) 
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Besluit van de Regent van 21 februari 1950 (a.B. p. 214)  
 
toepassingsmodaliteiten van het decreet van 9 januari 1950, tot regeling van het pensioen van 
de beroepsmagistraten der Kolonie. 
 
Art. 1 Elke aanvraag om op pensioen te worden gesteld wordt door de belanghebbende tot 

de Minister van Koloniën gericht. Zij is gedagtekend en ondertekend, en zij ver-
meldt : 

 
 1° de naam, voornamen, woonplaats of verblijfplaats van de belanghebbende; 
 
 2° de laatste statutaire activiteitswedde, iedere om het even welke vergoeding die 

hij genoten heeft daarin niet begrepen. 
 
Art. 2 Bij het verzoekschrift zijn gevoegd : 
 
 1° een uittreksel uit de geboorteakte; 
 
 2° in het geval bedoeld bij artikel 4), a) van het decreet van 9 januari 1950, de 

documenten waaruit blijkt : 
 
  a) de aard van het ongeval of van de verwonding alsmede dag, plaats en 

aard van het voorval; 
 
  b) dat het voorval zich gedurende de dienst en door het feit van de dienst 

heeft voorgedaan. 
 
Art. 3 Elke pensioenaanvraag wordt onderzocht door toedoen van de Minister van Koloni-

ën, die bepaalt hoe er, bij het onderzoek der aanvragen eventueel kan voorzien wor-
den in de onvolledigheid van stukken of van de onontbeerlijke aanduidingen. 

 
Art. 4 Na visa van het dossier door het Rekenhof, ontvangt de gepensioneerde een brevet 

dat zijn titel uitmaakt. 
 
Art. 5 De uitbetaling van het pensioen geschiedt slechts op voorlegging van een levens-

bewijs afgeleverd door de bevoegde overheid van de woonplaats of de verblijfplaats 
van de gepensioneerde. 

 
 Alleen bij uitbetaling in België, per postassignatie in eigen handen, is de overlegging 

van zulk document niet vereist. 
 
Art. 6 De pensioenen worden uitbetaald door toedoen van de Minister van Koloniën of van 

het organisme dat door hem met de dienst van kassier der Kolonie is belast. 
 
 Elke uitbetaling kan, volgens zijn voorschriften eveneens door toedoen van het 

plaatselijk bestuur geschieden. 
 
Art. 7 De erfgenamen of rechthebbenden van de gepensioneerde hebben op de niet uitge-

keerde achterstallen slechts recht, indien zij, volgens het geval, een akte van erf-
recht of een akte van bekendheid overleggen, waaruit de overgang van de nalaten-
schap blijkt. 

 
Art. 8 De Geneeskundige Commissie, opgericht bij koninklijk besluit van 21 januari 1929, 

ter uitvoering van het decreet van 7 juli 1924, aangaande het invaliditeitspensioen 
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van de beroepsmagistraten, krijgt wat betreft de toepassing van het decreet van 
9 januari 1950, dezelfde bevoegdheden toegewezen. 

 
Art. 9 De Commissie voor Pensioenen opgericht bij koninklijk besluit van 29 september 

1924, ter uitvoering van het decreet van 7 juli 1924, betreffende de pensioenen der 
beroepsmagistraten is gelast haar advies te geven omtrent elk geschil dat nopens de 
toepassing van het decreet van 9 januari 1950 zou oprijzen. 

 
Art. 10 De Minister van Koloniën is belast met de uitvoering van dit besluit. 
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Besluit van de Regent van 17 maart 1950  
(Staatsblad 23 april) 
 
betreffende de grondslagen voor het berekenen van de pensioenen der hypotheekbewaarders 
en van de afhoudingen voor het overlevingspensioen van weduwen en wezen. 
 
Gewijzigd bij : de K.B.'s van 30 december 1952 (Staatsbl. 24 januari 1953), 9 juni 1956 
(staatsbl. 18/19 juni) en 29 april 1964 (Staatsbl. 16 mei). 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 2bis Ingelast bij het K.B. van 9 juni 1956, art. 1 en gewijzigd bij het K.B. van 29 april 

1964, art. 1. 
 
 Met ingang van 1 januari 1955 wordt het gemiddeld bedrag waarvoor de lonen, 

door de hypotheekbewaarders ontvangen, bij het berekenen van het nominaal 
bedrag der pensioenen in aanmerking komen, vastgesteld op het bedrag van 
het verschil tussen de maximumwedde van gewestelijk directeur bij de admini-
stratie der registratie en domeinen en de wedde van hypotheekbewaarder. 
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Ministeriële besluiten 
 

(staatsblad 22 mei) 
Ministerieel besluit van 3 mei 1971  

 
betreffende de toelagen ten laste van het solidariteitsfonds van de Verzekeringskas van het 
gewezen personeel in Afrika. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Iedere aanvraag om toelage ten bezware van het solidariteitsfonds van de Verzeke-

ringskas van het gewezen personeel in Afrika dient te worden gericht aan de Minis-
ter die de administratie van deze kas onder zijn bevoegdheid heeft. Bij deze aan-
vraag moet een getuigschrift van goed zedelijk gedrag worden gevoegd. 

 
Art. 2 Er wordt een onderzoek ingesteld betreffende de stoffelijke toestand van de ver-

zoekster. Te dien einde mag op het Hoog Comité van toezicht een beroep worden 
gedaan. 

 
Art. 3 De toelage wordt toegekend voor ten hoogste twee jaar met inachtneming van de 

inkomsten der weduwe. Zij mag het bedrag van de rente ingesteld bij artikel 42 van 
het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale Verzekeringskas, 
gewijzigd door de wet van 27 april 1970, niet overschrijden. 

 
Art. 4 De toelage wordt per maand verkregen; zij wordt maandelijks en vooraf betaald op 

de voorlegging van een levensbewijs afgeleverd door de bevoegde overheid van de 
woonplaats of de verblijfplaats van de gerechtigde, tenzij de betaling geschiedt per 
postassignatie en in eigen handen, hetzij in België, hetzij in een ander land dat dien-
aangaande dezelfde waarborgen biedt. 

 
Art. 5 De gerechtigde dient op straf van verval, onmiddellijk de Minister in kennis te stellen 

van elke gebeurtenis die haar geldelijke toestand wijzigt en, inzonderheid, van elke 
wijziging in haar burgerlijke staat. 
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(Staatsblad 27 september) 
Ministerieel besluit van 22 september 1980  

 
tot vaststelling van sommige toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit van 15 septem-
ber 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte ver-
zekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (1
 

). 

Gewijzigd bij 

 

: de M.B. van 24 december 1980 (Staatsbl. 1 januari 1981), 9 april 1993 (Staats-
bl. 15 juni) en 24 december 1996 (Staatsbl. 31 december - derde uitgave). 

Art. 1 Opgeheven bij het M.B. van 9 april 1993, art. 2 (2
 

). 

Art. 2 Gewijzigd bij de M.B. van 24 december 1980, art. 1, 1°, 2° en 3°, 9 april 1993, 
art. 1 en 24 december 1996, art. 2. 

 
 De uitbetalingsinstellingen van pensioenen en aanvullende voordelen zijn ertoe 

gehouden aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering de aan-
gifte te bezorgen van de gegevens in verband met de pensioenen en aanvul-
lende voordelen in de vorm en volgens het model dat als bijlage bij dit besluit 
gaat. 

 
 Zij sturen de formulieren naar het Instituut, na ze te hebben ingevuld. 
 
 Niettemin ontvangen de uitbetalingsinstellingen, wanneer de pensioenen of 

aanvullende voordelen van periodieke aard zijn, formulieren die conform het in 
de bijlage bij dit besluit opgenomen model zijn en waarop de laatste gegevens 
die ze aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering hebben 
meegedeeld, zijn voorgedrukt. Na nazicht en desgevallend wijzigingen en toe-
voegingen, sturen ze de documenten terug. 

 
 De getotaliseerde bedragen van de bij de rechthebbenden op een pensioen of 

aanvullend voordeel verrichte inhoudingen moeten, in de loop van de maand 
volgend op die inhoudingen, aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-
verzekering worden gestort op rekening nr. 091-0015837-55. 

 
 Andere aangifteformulieren mogen alleen worden gebruikt als ze vooraf door 

het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering zijn aanvaard volgens 
de door dat instituut vastgestelde modaliteiten. 

 
Art. 2bis Ingevoegd bij het M.B. van 24 december 1980, art. 2 (3
 

). 

 De uitbetalingsinstellingen van pensioenen of aanvullende voordelen worden 
ertoe gemachtigd de in artikel 2 van dit besluit bedoelde inlichtingen te ver-
strekken met een in de informatieverwerking gebruikte drager. In dat geval die-
nen ze zich te houden aan de daartoe door het Rijksinstituut voor ziekte- en in-
validiteitsverzekering vastgestelde modellen en richtlijnen. 

 
Art. 3 Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1980. 
                                                 
1  Het opschrift van dit M.B. werd vervangen bij art. 1 van het M.B. van 24 december 1996 
2  Met ingang van 15 juni 1993. 
3  Met ingang van 1 januari 1981. 
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(Staatsblad 22 oktober) 
Ministerieel besluit 12 oktober 2009 

 
dat delegaties van handtekeningen aan bepaalde ambtenaren van de Pensioendienst voor de 
overheidssector toekent in de sector van de vergoedingspensioenen 
 
Art. 1 De in de artikelen van dit besluit bedoelde ambtenaren zijn ambtenaren van de Pensi-

oendienst voor de overheidssector. 
 
Art. 2 De administrateur-generaal, de adjunct-administrateurgeneraal, de auditeurs-generaal 

alsook de inzake vergoedingspensioenen verantwoordelijke directeurs worden aange-
duid om te ondertekenen : 

 
1° de krachtens artikel 16 van de samengeordende wetten op de vergoedingspensi-

oenen genomen beslissing in eerste aanleg betreffende een periodiek onderzoek 
van invaliditeit; 

 
2° de krachtens artikel 45, § 6 van de samengeordende wetten op de vergoedings-

pensioenen genomen beslissing in eerste aanleg betreffende de herziening we-
gens verergering; 

 
3° de beslissing in eerste aanleg waarvan sprake in artikel 46 van de samengeorden-

de wetten op de vergoedingspensioenen; 
 
4° de krachtens artikel 41 van de samengeordende wetten op de vergoedingspensi-

oenen genomen beslissing van herziening wegens verergering of nieuw feit; 
 
5° de beslissing in eerste aanleg waarvan sprake in artikel 11 van de wet van 4 juni 

1982; 
 
6° de door de Minister die de vergoedingspensioenen in zijn bevoegdheid heeft, 

overeenkomstig artikel 45 § 4 van de samengeordende wetten op de vergoedings-
pensioenen ingediende akten van hoger beroep; 

 
7° de door de Minister die de vergoedingspensioenen in zijn bevoegdheid heeft, 

overeenkomstig artikel 40 van de samengeordende wetten op de vergoedingspen-
sioenen ingediende aanvragen tot herziening wegens vergissing of nieuw feit; 

 
8° de beslissing in eerste aanleg betreffende de toepassing van artikel 8bis of 

8quater van de samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen; 
 
9° de beslissing in eerste aanleg waarvan sprake in artikel 8 van de wet van 29 maart 

1967; 
 
10° de beslissing in eerste aanleg waarvan sprake in artikel 7 van de wet van 17 juli 

1975; 
11° de beslissing in eerste aanleg waarvan sprake in artikel 14 van de wet van 30 juni 

1983; 
 
12° alle andere hierboven niet vermelde akten die voortvloeien uit de bevoegdheden 

toegekend door de wetgeving en de reglementering betreffende de pensioenen en 
de oorlogsrenten aan de Minister die de vergoedingspensioenen in zijn bevoegd-
heid heeft. 
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Art. 3 De administrateur-generaal, de adjunct-administrateurgeneraal en de auditeurs-
generaal worden aangeduid om de cassatieberoepen te ondertekenen ingesteld bij de 
Raad van State tegen de beslissingen van de Commissie van Beroep voor vergoe-
dingspensioenen of van de Commissie van Beroep voor vergoedingspensioenen der 
politieke gevangenen. 

 
Art. 4 De administrateur-generaal, de adjunct-administrateurgeneraal, de auditeurs-generaal 

alsook de inzake de geschillen betreffende de vergoedingspensioenen verantwoorde-
lijke directeur(s) worden aangeduid om : 

 
A. de geschriften en andere aan de Raad van State te verzenden rechtsplegingsstuk-
ken, te ondertekenen alsook de aanvragen van depersonalisatie bedoeld bij artikel 2 
van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 betreffende de publicatie van de arresten van 
de Raad van State; 

 
B. de in artikel 85 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van 
de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State bedoelde af-
schriften voor eensluidend te verklaren. 

 
Art. 5 Worden aangeduid om de Minister die de vergoedingspensioenen in zijn bevoegdheid 

heeft te vertegenwoordigen bij de terechtzittingen van de afdeling administratie van de 
Raad van State : 

 
a) de ambtenaren in artikel 4 bedoeld; 
b) de aan de juridische Studiedienst toegewezen ambtenaren; 
c) de ambtenaren hiernaast vermeld : 

de Heer Benny Guldemont, 
Mevr. Christine Isbecque, 
De heer Benoît Willems. 

 
Art. 6 Het ministerieel besluit van 31 mei 2006 dat delegaties van handtekeningen aan be-

paalde ambtenaren van de Pensioendienst voor overheidssector toekent, wordt opge-
heven vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit. 

 
Art. 7 Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2009. 
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(Belgisch Staatsblad 24 september) 
Ministerieel besluit van 11 september 2012 

 
tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom 
van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van de 
Staat (1
 

) 

Enig artikel.  De ambtenaar die na zijn 65e verjaardag in dienst wenst te worden gehouden 
dient hiertoe ten vroegste achttien maanden voor deze datum en ten laatste zes 
maanden voor de datum van deze verjaardag bij zijn onmiddellijke hiërarchische 
meerdere een aanvraag in door middel van het bij dit besluit gevoegde formulier. 

 
In geval van een aanvraag tot hernieuwing ingediend na de leeftijd van 65 jaar 
moet de aanvraag uiterlijk zes maanden voor het verlopen van de vorige verlen-
ging ingediend worden. De termijn wordt gereduceerd tot drie maanden wanneer 
de duur van deze verlenging korter was dan zes maanden. 

 
De ambtenaar stuurt tegelijkertijd een kopie van zijn aanvraag, en eventueel van 
zijn aanvraag tot hernieuwing, naar de directeur van de stafdienst Personeel en 
Organisatie of, in de diensten waar deze functie niet is toegekend, naar de direc-
teur of naar de verantwoordelijke van de dienst belast met het humanresources-
management of, bij gebrek hieraan, naar de verantwoordelijke van de perso-
neelsdienst. 

 
De hiërarchische meerdere bezorgt de aanvraag, binnen een termijn van vijftien 
dagen, alsook zijn met redenen omkleed advies aan de houder van de manage-
ment- of staffunctie die het dichtst bij die van de aanvrager ligt, of, bij ontstente-
nis daarvan, aan de ambtenaar die de dienst leidt. 

 
De houder van de management- of staffunctie die het dichtst bij die van de aan-
vrager ligt of, bij ontstentenis daarvan, de ambtenaar die de dienst leidt, bezorgt 
op zijn beurt de aanvraag met het advies van de hiërarchische meerdere alsook 
zijn eigen advies, aan de leidend ambtenaar, binnen een termijn van vijftien da-
gen. 

 
De met redenen omklede adviezen hebben zowel betrekking op de gepastheid 
van de indiensthouding voor de instelling als op de meest geschikte duur voor 
deze indiensthouding. 

 
Indien een advies niet binnen de gestelde termijn is verstrekt, wordt de procedure 
vervolgd op initiatief van de in het derde lid bedoelde dienst. 

 
De leidend ambtenaar neemt een met redenen omklede beslissing binnen de 
dertig dagen na de ontvangst van het dossier. 

 
 



© PDOS – oktober 2012  
Ministeriëel besluit van 11 september 2012 - 2 - 
 

Bijlage bij het ministerieel besluit van 11 september 2012 tot uitvoering van arti-
kel 3 van het koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de 
oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van 
den Staat 
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Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 11 september 2012 tot uitvoering 
van artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppen-
sioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van den Staat. 
 
                                                 
1  Zie ook de omzendbrief van 11 september 2012 (BS 24 september) 
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Decreten  
 
Decreet van 12 februari 1937  
(A.B. 15 februari, p. 136) 
 
betreffende de officieren en onderofficieren van het moederlands leger in dienst in de Kolonie. 
Compenetratie. Bijzondere bewilligingen en koloniale pensioenen. 
 
Gewijzigd bij

 

 : de decreten van 24 mei 1937 (A.B. 15 juni, p. 421) en 17 december 1951 (A.B. 
15 januari 1952, p. 309). 

Art. 1 Gewijzigd bij het decreet van 24 mei 1937, art. 1. 
 
 Dit decreet is toepasselijk : 
 
 1° op de tot de actieve kaders van het moederlands leger behorende officieren en 

onderofficieren, die na 1 april 1937, toegelaten of terug toegelaten zijn tot de 
dienst der Weermacht; 

 
 2° op de tot de actieve kaders van het moederlands leger behorende officieren en 

onderofficieren, die slechts voorlopig in de Weermacht benoemd zijn; 
 
 3° op de tot de actieve kaders van het moederlands leger behorende officieren en 

onderofficieren en die, definitief benoemd in de Weermacht, overgegaan zijn 
tot het huidig stelsel, binnen de bij koninklijk besluit voorziene voorwaarden tot 
optie. - Het is niet toepasselijk op degenen die blijven onder het statutair stelsel 
van vóór 1 januari 1935; 

 
 4° op de tot de actieve kaders van het moederlands leger behorende onderofficie-

ren die, met ingang van 1 april 1937, in de administratieve kaders van het ko-
loniaal personeel opgenomen of terug opgenomen werden; 

 
 5° op de tot de actieve kaders van het moederlands leger behorende onderofficie-

ren die enkel voorlopig in de administratieve kaders van het koloniaal perso-
neel werden benoemd; 

 
 6° op de tot de actieve kaders van het moederlands leger behorende onderofficie-

ren en die, voorgoed in de administratieve kaders van het koloniaal personeel 
benoemd, onder het huidig stelsel zullen overgaan, onder de bij koninklijk be-
sluit voorzien optievoorwaarden. Dit stelsel is niet van toepassing op degenen 
die blijven onder het statutair stelsel van vóór 1 januari 1935. 

 
Art. 2 Onder voorbehoud der in artikelen 9 tot 19 hierna uitgedrukte schikkingen, hebben 

dezen die niet onderworpen zijn aan het huidig stelsel, geen recht op het koloniaal 
rust- of invaliditeitspensioen, noch op de kapitaalsbewilligingen, voorzien door de 
decreten op deze stof. 

 
Art. 3 De belanghebbenden ontvangen om reden van hun effectieve diensten van na 

1 april 1937, bijzondere bewilligingen welke hun worden toegekend onder de voor-
waarden, in de verhoudingen en binnen de perken bepaald in artikelen 4 tot 9 hier-
na. 

 
 De bepalingen uit artikel 23 van het decreet van 27 november 1934, op de koloniale 

pensioenen, zijn toepasselijk op deze bewilligingen (1
 

). 
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Art. 4 De in vorig artikel beoogde bewilliging is gelijk aan 36 t.h. van de gemiddelde activi-
teitswedde, ontdaan van om het even welke vergoeding, welke de belanghebbende 
genoot gedurende de tweede laatste jaren effectieve diensten van het tijdperk voor 
hetwelk de bewilliging verleend wordt. 

 
 Nochtans wordt deze wedde op fictieve wijze bepaald overeenkomstig artikel 27 uit 

het decreet van 27 november 1934 op de koloniale pensioenen, voor de militairen 
die onderworpen zijn aan het huidig decreet en die vóór 1 januari 1935, in dienst der 
Kolonie zijn getreden (2

 
). 

 Zo de dienstperiode welke recht geeft op bewilliging minder bedraagt dan twee jaar, 
zal de gemiddelde activiteitswedde berekend worden volgens de duur dezer periode. 

 
Art. 5 Gewijzigd bij het decreet van 17 december 1951, art. 2. 
 
 De verschuldigde bewilliging wordt aan de belanghebbende uitbetaald na het ver-

strijken van elke diensttermijn. 
 
 Zo deze drie jaar werkelijke dienst omsluit, wordt de bewilliging totaal vereffend. 
 
 Wanneer de duur der in de loop ener zelfde dienstperiode volbrachte werkelijke 

diensten, drie jaar te boven gaat, wordt de bewilliging verhoogd met één zesender-
tigste per volle maand effectieve diensten volbracht boven de drie jaar. 

 
 Wanneer de duur der in de loop ener zelfde dienstperiode volbrachte werkelijke 

diensten geen drie jaar bereikt, wordt de bewilliging verminderd met één zesender-
tigste per volle maand effectieve diensten, niet volbracht beneden de drie jaar. 

 
 Treedt niet in aanmerking voor de berekening van de duur der effectieve diensten, 

de met verlof, of in beschikbaarheid doorgebrachte tijd, de wachttijd, de tijd van 
schorsing bij tuchtmaatregel of bij ordemaatregel, indien deze gevolgd is door de in 
beschikbaarheidstelling bij tuchtmaatregel of door de afzetting of nog indien de be-
langhebbende zich buiten de Kolonie bevindt tijdens de duur dezer schorsing. 

 
 De straf der arresten zonder toegang omsluit de schorsing der ambtsbedieningen, 

maar er wordt geen rekening gehouden met deze schorsing voor de berekening der 
bewilliging. 

 
Art. 6 Behoudens het geval waarin zij in de Kolonie om gezondheidsredenen, uit hun graad 

en uit hun ambt ontheven worden, hebben de officieren der actieve kaders van het 
moederlands leger, die er, op het ogenblik hunner opneming of wederopneming in 
de dienst der Kolonie, bekleed zijn met de graad van luitenant of onderluitenant, 
alsmede de onderofficieren dezer kaders, slechts recht op de tot hun eerste dienst-
termijn behorende bewilliging, na het volbrengen der tweede periode. 

 
 Deze bepaling is niet van toepassing op het in 3° uit artikel 1 van dit decreet beoog-

de personeel. 
 
Art.7 De tot de in loop zijnde dienstperiode behorende bewilliging is niet verschuldigd in-

geval van aanvaard ontslag in de loop ener dienstperiode. 
 
 De tot de laatste dienstperiode of tot de in loop zijnde dienstperiode behorende be-

williging is niet verschuldigd, in geval van ontslag om zedelijke en verstandelijke on-
geschiktheid of van afzetting. 
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 Het recht tot de bewilliging blijft voorbehouden tijdens de duur der schorsing bij or-
demaatregel of der in beschikbaarheidstelling bij tuchtmaatregel. 

 
Art. 8 Het aan het stelsel onderworpen personeel dat niet definitief benoemd is op 1 april 

1937, geniet het stelsel der bij vorige artikelen voorziene bewilligingen voor zijn op 
die datum verleende effectieve diensten. 

 
 Hetzelfde geldt voor dezen die, van de proeftijd ontslagen, geen drie jaar effectieve 

diensten zouden tellen, op hierbovengemelde datum. 
 
Art. 9 Het op 1 april 1937 in dienst zijnde personeel dat onderworpen is aan dit decreet en 

dat, op die datum, ten minste drie jaar werkelijke diensten telt, kan, om reden dezer 
diensten, onder de voorwaarden, in de verhoudingen en binnen de perken vastge-
legd in artikelen 10 tot 18 hierna, hetzij een pensioen, hetzij een bewilliging in kapi-
taal bekomen. 

 
 Onder voorbehoud der in artikelen 10 tot 19 van dit decreet uitgedrukte bepalingen, 

zijn de in vorig lid beoogde pensioenen en bewilligingen onderworpen aan de bij het 
decreet van 27 november 1934, vastgelegde regelen. 

 
Art. 10 Zo zij, voor totaal, ten minste vijftien jaar werkelijke dienst tellen op het ogenblik 

waarop zij de dienst der Kolonie verlaten, hebben de in vorig artikel beoogde leden 
van het personeel, op dit zelfde ogenblik recht op een rustpensioen, voor hun vóór 
1 april 1937 verleende diensten. 

 
 Dit pensioen wordt berekend, overeenkomstig de schikkingen uit het decreet van 27 

november 1934, voor de totale duur der effectieve diensten, maar het aldus beko-
men bedrag wordt vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller de duur verte-
genwoordigt der vóór 1 april 1937 verleende diensten, en de noemer de totale duur 
der werkelijke diensten. 

 
Art. 11 De in artikel 9 beoogde leden van het personeel, die ongeschikt worden erkend hun 

diensten in Afrika uit te oefenen en ze er later te hernemen, en die in Europa aange-
tast zijn door een bestendige lichamelijke invaliditeit, worden gepensioneerd voor in-
validiteit : 

 
 a) indien hun ongeschiktheid voortvloeit uit wonden bekomen of ongevallen over-

komen tijdens de dienst en door het feit van de dienst; 
 
 b) indien zij, voor totaal, ten minste zes jaar werkelijke diensten hebben volbracht, 

wanneer de ongeschiktheid voortvloeit uit ziekten of uit gebrekkelijkheden. 
 
 Zij hebben recht op een bewilliging in kapitaal, zo zij minder dan zes jaar werkelijke 

dienst hebben volbracht voor totaal, wanneer de ongeschiktheid voortvloeit uit ziek-
ten of uit gebrekkelijkheden. 

 
 Zij hebben eveneens recht op een bewilliging in kapitaal, zo zij, vooraleer, voor to-

taal, vijftien jaar werkelijke diensten te hebben volbracht, ingevolge onder de dienst 
of door het feit van de dienst opgelopen verwondingen of overkomen ongevallen of 
om gezondheidsredenen, voor goed ongeschikt worden erkend voor de dienst der 
Kolonie, doch niet geslagen zijn door enige bestendige lichamelijke ongeschiktheid 
in Europa. 

 
 In de in vorig lid beoogde veronderstelling, zo de belanghebbende voor totaal ten 

minste vijftien jaar diensten telt, ontvangt hij het rustpensioen voor anciënni-
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teit,berekend voor de werkelijke duur der effectieve diensten volbracht vóór 1 april 
1937, overeenkomstig artikel 10 uit dit decreet. 

 
Art. 12 Het in voorgaand artikel beoogd invaliditeitspensioen wordt berekend als volgt : 
 
 1°  in het in lid A uit artikel 11 hierboven voorziene geval, zo de belanghebbende 

minder dan vijftien jaar werkelijke diensten telt, ten belope van 14/60en van de 
laatste activiteitswedde ontdaan van om het even welke vergoeding welke hij 
genoot, vermenigvuldigd met het invaliditeitscoëfficiënt. 

 
  Het aldus bekomen produkt wordt vermenigvuldigd met een breuk waarvan de 

teller het aantal volle jaren vertegenwoordigt der vóór 1 april 1937, volbrachte 
werkelijke diensten, en de noemer het totale aantal volle jaren der door de be-
langhebbende volbrachte werkelijke diensten; 

 
 2° in het in lid A uit dit artikel 11 hierboven voorziene geval, zo de belanghebben-

de vijftien jaar of meer werkelijke diensten telt, ten belope van 1/60, per volle 
jaar werkelijke diensten vóór 1 april 1937 volbracht, van de laatste activiteits-
wedde, ontdaan van om het even welke vergoeding, welke hij genoot, verme-
nigvuldigd met het invaliditeitscoëfficiënt; 

 
 3° in het in lid B uit artikel 11 hierboven voorziene geval, zo de belanghebbende 

minder dan vijftien jaar werkelijke diensten telt, ten belope van 14/60en der 
gemiddelde wedde welke op fictieve wijze vastgesteld is volgens de voorschrif-
ten van artikel 27 uit het decreet van 27 november 1934, vermenigvuldigd met 
het invaliditeitscoëfficiënt. 

 
  Het aldus bekomen produkt wordt vermenigvuldigd met een breuk waarvan de 

teller en de noemer vastgesteld worden op de in 1° van dit artikel aangeduide 
basissen; 

 
 4° In het in lid B uit artikel 11 hierboven voorziene geval, zo de belanghebbende 

vijftien jaar of meer werkelijke diensten telt, ten belope van 1/60e per volle jaar 
werkelijke diensten vóór 1 april 1937 volbracht, van de gemiddelde wedde op 
fictieve wijze vastgesteld volgens de voorschriften van artikel 27 uit het decreet 
van 27 november 1934, vermenigvuldigd met het invaliditeitscoëfficiënt. 

 
 De bepaling welke lid 3 uit artikel 8 van voormeld decreet uitmaakt, is niet toepasse-

lijk op de krachtens dit decreet toegekende invaliditeitspensioenen. 
 
Art. 13 De in artikel 11 beoogde bewilliging in kapitaal behelst zoveel maal één maand der 

laatste activiteitswedde, ontdaan van alle vergoeding, als dat de belanghebbende 
volle jaren diensten heeft volbracht, vóór 1 april 1937; zij wordt berekend ten belope 
van anderhalve maand dezer wedde, voor elk volle dienstjaar, volbracht vanaf het 
achtste jaar, vóór bovengemelde datum. 

 
 Voor degenen die minder dan twaalf volle jaren werkelijke diensten tellen vóór 1 april 

1937, mag de bewilliging in kapitaal de 50.000 frank niet overschrijden; voor dege-
nen die ten minste twaalf volle jaren werkelijke diensten tellen op deze datum, wordt 
dit maximum op 80.000 frank gebracht. 

 
Art. 14 In de gevallen waarin er aanleiding kan bestaan tot het toekennen van een invalidi-

teitspensioen, overeenkomstig artikelen 11 en 12, wordt het volgens artikel 10, bere-
kende rustpensioen bij voorkeur toegekend op het invaliditeitspensioen, zo de be-
langhebbende, voor totaal, ten minste, vijftien jaar diensten heeft volbracht, telken-
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male het bedrag van dit rustpensioen ten minste gelijk is aan het bedrag van het ver-
leenbaar invaliditeitspensioen. 

 
 In de gevallen waarin er aanleiding kan bestaan tot het toekennen van een invalidi-

teitspensioen, overeenkomstig artikelen 11 en 12, wordt er bij voorkeur, een bewilli-
ging in kapitaal verleend, telkenmale zijn inkomen, berekend aan de voet van 5 t.h. 's 
jaars, ten minste gelijk is aan het pensioen. 

 
Art. 15 Er wordt geen enkel pensioen noch bewilliging in kapitaal toegekend aan de leden 

van het aan huidig decreet onderworpen personeel in de volgende gevallen : 
 
 1° ontslag; 
 
 2° afzetting; 
 
 3° veroordeling tot een lijfstraf of tot een strafdienst van drie jaar of meer. 
 
 Nochtans wordt, in geval van ineerherstelling, het recht tot het pensioen hersteld 

vanaf de datum der ineerherstelling. 
 
Art. 16 Gewijzigd bij het decreet van 24 mei 1937, art. 2. 
 
 De leden van het personeel die de dienst der Kolonie verlaten hebben en die onder 

het huidig stelsel terug zouden opgenomen worden, behouden het genot van de ver-
lopen achterstallen van hun rustpensioen. 

 
 Dit pensioen ondergaat geen enkele vermeerdering uit hoofde van de na de weder-

opname volbrachte diensten. 
 
 De belanghebbende houdt op het pensioen te trekken tot op de dag waarop hij op-

nieuw de dienst verlaat. Op die datum, bekomt hij het weder onder voorbehoud der 
in artikel 15 hierboven uitgedrukte bepalingen. 

 
Art. 17 Gewijzigd bij het decreet van 24 mei 1937, art. 3 en 4. 
 
 De leden van het personeel die de dienst der Kolonie verlaten hebben en die onder 

het huidig stelsel wederaangenomen zijn, verliezen het genot van het invaliditeits-
pensioen dat hun, voor hun vroegere diensten, zou verleend zijn. 

 
 Zij behouden, evenwel, de vervallen achterstallen van dit pensioen. 
 
 Gebeurlijk kunnen de vroeger volbrachte diensten aanleiding geven, op het ogenblik 

waarop zij de dienst verlaten, tot een rustpensioen, zo zij, voor totaal ten minste vijf-
tien jaar dienst tellen, of tot een invaliditeitspensioen of bewilliging in kapitaal, bere-
kend op de basissen van dit decreet. 

 
 De breuk, waarvan in artikel 10 gewaagd wordt, heeft nochtans als teller, de duur 

van de vroeger, onder het stelsel der pensioenen volbrachte werkelijke diensten, en 
als noemer, de totale duur der werkelijke diensten; deze waarvan sprake in artikel 
12, heeft als teller het getal vroeger volledige werkelijke dienstjaren, volbracht onder 
het stelsel der pensioenen, en als noemer, het totaal getal volledige werkelijke 
dienstjaren. 
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Art. 18 Gewijzigd bij het decreet van 24 mei 1937, art. 5 en 6. 
 
 De leden van het personeel die de dienst der Kolonie verlaten hebben en die weder-

aangenomen zijn onder het huidig stelsel, verliezen het genot der bewilliging in kapi-
taal welke hun, voor hun vroegere diensten, zou toegekend zijn. 

 
 Dit bedrag wordt wederbekomen op de eerste in artikelen 3 tot 8 van dit decreet 

voorziene bewilligingen, zo nodig op de volgende bewilligingen. 
 
 Zo de bewilligingen waarvan sprake het weder te bekomen bedrag niet dekken, 

maakt het overschot het voorwerp uit ener afhouding op de eerste achterstallen van 
het pensioen of op het bedrag der nieuwe bewilliging in kapitaal welke de belang-
hebbende zou genieten overeenkomstig het laatste lid van dit artikel. 

 
 In de veronderstelling dat het weder te bekomen bedrag hoger is dan de geïnde be-

willigingen en dat de belanghebbende geen recht heeft noch op het pensioen noch 
op een nieuwe bewilliging in kapitaal, blijft het overschot hem verworven. 

 
 Gebeurlijk kunnen de vroeger volbrachte diensten aanleiding geven, op het ogenblik 

dat de belanghebbende de dienst verlaat, op een rustpensioen, zo hij voor totaal ten 
minste vijftien jaar dienst telt, of op een invaliditeitspensioen of op een nieuwe bewil-
liging in kapitaal, berekend op de basissen van dit decreet. 

 
 De breuk, waarvan in artikel 10 gewaagd wordt, heeft nochtans als teller, de duur 

van de vroeger, onder het stelsel der pensioenen volbrachte werkelijke diensten, en 
als noemer, de totale duur der werkelijke diensten; deze waarvan sprake in artikel 
12, heeft als teller het getal vroeger volledige werkelijke dienstjaren, volbracht onder 
het stelsel der pensioenen, en als noemer, het totaal getal volledige werkelijke 
dienstjaren. 

 
Art. 19 Gewijzigd bij het decreet van 24 mei 1937, art. 7. 
 
 De vroegere diensten geven niet aanleiding tot pensioen of bewilliging in kapitaal, 

voor de leden van het personeel die de dienst verlaten hebben en terug aangeno-
men zijn onder het huidig stelsel, in de gebeurlijkheid dat zij aanvankelijk de dienst 
verlaten hebben, zonder deze voordelen te bekomen. 

 
Art. 20 Dit decreet heeft zijn uitwerking op 1 april 1937. 
 
 
                                                 
1  Het regime ingevoerd bij het decreet van 27 november 1934 werd vervangen door dit van het decreet 

van 23 juli 1943. 
2  Het regime ingevoerd bij het decreet van 27 november 1934 werd vervangen door dit van het decreet 

van 23 juli 1943. 
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Decreet van 8 juli 1946  
(B.B. 10 september, p. 1406). 
 
betreffende de officieren en onderofficieren van het moederlands leger, in dienst van de Kolo-
nie. Compenetratie. Bijzondere bewilligingen en koloniale pensioenen. 
 
Gewijzigd bij
 

 : het decreet van 17 december 1951 (A.B. 15 januari 1952, p. 309). 

Art. 1 Indien de tot de actieve kaders van het moederlands leger behorend en onder het 
stelsel van bij het decreet van 12 februari 1937 voorziene bijzondere bewilligingen 
dienend militair "loopbaan-einde" wordt gesteld, in zulke voorwaarden dat hij het ko-
loniaal rustpensioen zou bekomen hebben indien hij onder het stelsel van de pensi-
oenen zou hebben gediend, of zo deze militair bij de Kolonie uit zijn graad en uit zijn 
ambt werd ontheven wegens lichamelijke ongeschiktheid tot de koloniale dienst, dan 
maken de bijzondere bewilligingen van het stelsel van de compenetratie die hij se-
dert 1 januari 1941 heeft getrokken, het voorwerp uit van een herziening op grond-
slag van de onderscheiden vereffeningsbedragen der wedden, die met ingang van 
deze datum werden opgemaakt. 

 
 Het overige wordt aan de belanghebbenden vereffend onder dezelfde voorwaarden 

als de bijzondere bewilligingen. 
 
Art. 2 Zodra de militair, onderworpen aan het stelsel van de bij het decreet van 12 februari 

1937 voorziene bijzondere bewilligingen, 15 jaar dienst bereikt, worden de bedoelde 
bijzondere bewilligingen, met ingang van 1 januari 1941, herzien op grondslag van 
de onderscheiden vereffeningsbedragen der wedden, die sedert deze datum werden 
opgemaakt. 

 
 Het overige wordt hen uitbetaald onder dezelfde voorwaarden als de bijkomende 

bewilligingen. Deze worden hem vervolgens uitbetaald op grondslag van de onder-
scheiden vereffeningsbedragen der wedden. 

 
Art. 3 Dit decreet is, met terugwerkende kracht toepasselijk op de tot de actieve kaders 

van het moederlands leger behorende militairen die in Kongo onder het stelsel van 
de bij het decreet van 12 februari 1937 voorziene bijzondere bewilligingen hebben 
gediend, die tussen 1 januari 1941 en de datum van het inwerkingtreden van dit de-
creet, "loopbaan-einde" werden gesteld in de bij artikel 1 opgesomde voorwaarden 
of die, gedurende deze periode, wegens lichamelijke ongeschiktheid tot de koloniale 
dienst uit hun graad en hun ambt werden ontheven. 
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Decreet van 23 juli 1949  
(A.B. 15 augustus, p. 1442) 
 
tot regeling van het pensioen der agenten van het bestuur, van de militaire agenten en van de 
gerechtsbeambten der Kolonie. 
 
Gewijzigd bij

 

  : de decreten van 3 juli 1950 (A.B. 15 augustus, p. 879), 29 augustus 1955 (A.B. 
15 september, p. 1359 en 1366), 5 september 1955 (A.B. 1 oktober, p. 1408), 12 september 
1956 (A.B. 1 oktober, p. 1650), 2 mei 1957 (A.B. 1 juni, p. 1301), 28 juli 1958 (A.B. 15 augustus, 
p. 1396) en 23 juni 1960 (Kongolees Staatsblad nr. 30 van 25 juli). 

Art. 1 Gewijzigd bij de decreten van 12 september 1956, art. 1 en 28 juli 1958, art. 1. 
 
 De bepalingen van dit decreet zijn van toepassing op het personeel van het 

bestuur in Afrika, op de officieren en onderofficieren van het Europees kader 
der Weermacht, op het gerechtspersoneel en het personeel der gerechtelijke 
politie van de parketten, en op het personeel der kaders van het openbaar on-
derwijs en van de erediensten, van de inspectie van het onderwijs en van de 
officiële scholen, onderworpen aan de statutaire regeling welke hun eigen is, 
die op 1 januari 1946 of op een latere datum in vast verband benoemd en in 
werkelijke dienst van de Kolonie zijn. 

 
 Met ingang van 1 januari 1956 wordt het voordeel van deze bepalingen uitge-

breid tot de personeelsleden-stagiaires. 
 
 AFDELING I. Rustpensioen voor anciënniteit 
 
Art. 2 Gewijzigd bij het decreet van 28 juli 1958, art. 2. 
 
 De in artikel 1 vermelde personeelsleden die tenminste een loopbaan van 

15 jaar tellen, hebben recht op een rustpensioen. 
 
 Voor een loopbaan van 23 jaar en meer, wordt het rustpensioen berekend naar 

rato van 1/60e, per jaar dienst, van de laatste statutaire activiteitswedde, na af-
trek van elke vergoeding. 

 
 Voor een loopbaan van minder dan 23 jaar, wordt het berekend naar rato van 

1/60e per jaar dienst van genoemde statutaire wedde vermenigvuldigd met de, 
in de tabel van artikel 2 van voornoemd decreet, aangeduide reducerende co-
ëfficiënt. 

 
 reducerend 
 coëfficiënt : 
 
 22 jaar 0,975 
 21 jaar 0,950 
 20 jaar 0,925 
 19 jaar 0,900 
 18 jaar 0,875 
 17 jaar 0,850 
 16 jaar 0,825 
 15 jaar 0,800 
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 Voor toepassing der coëfficiënten van gezegde tabel, komen in aanmerking de 
volledige jaren, die tellen voor de opening van het recht op pensioen en bere-
kend worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, II van dit decreet. 

 
 Het pensioen mag het maximum van 210.000 frank niet overschrijden. 
 
 De in artikel één vermelde agenten die gemachtigd zijn hun recht op het rust-

pensioen te doen gelden zoals voorzien door deze bepalingen kunnen ten ein-
de zich in Belgisch Kongo of in Ruanda-Urundi, als kolonist te vestigen, het ge-
kapitaliseerde derde van genoemd pensioen bekomen waarvan de toeken-
ningsvoorwaarden, het bedrag en de uitbetaling hierna worden bepaald : 

 
 a) minder dan 45 jaar oud zijn op de datum van de opening van het recht op 

het pensioen; 
 
 b) een onherroepelijke aanvraag tot kapitalisatie indienen, bij de Gouver-

neur-Generaal, die ze overmaakt vergezeld van zijn advies en beschou-
wingen, aan de Commissie der pensioenen voorzien bij artikel 20; deze 
aanvraag moet ingediend worden ten laatste binnen de drie maanden 
nadat de agent op eindeloopbaan gesteld is; 

 
 c) het bedrag der kapitalisatie wordt berekend op de basis van het gemid-

deld uitbetalingsbedrag der pensioenen in de loop van het dienstjaar dat 
de aanvraag voorafgaat en volgens het grondtarief "Belgische tabel M 4 
t.h.", hierna aangegeven : 

 
 Grondslag : Belgische tabel M 4 t.h. 
 
 Prijs van een onmiddellijke rente van één frank voor de leeftijd van 20 tot 65 

jaar. 
 
 Leeftijd Prijs 
 
 20   19,1788 
 21   19,0452 
 22   18,9070 
 23   18,7637 
 24   18,6155 
 25   18,4623 
 26   18,3038 
 27   18,1400 
 28   17,9707 
 29   17,7962 
 30   17,6159 
 31   17,4302 
 32   17,2383 
 33   17,0411 
 34   16,8379 
 35   16,6290 
 36   16,4140 
 37   16,1933 
 38   15,9667 
 39   15,7342 
 40   15,4958 
 41   15,2516 
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 42   15,0019 
 43   14,7462 
 44   14,4853 
 45   14,2188 
 46   13,9469 
 47   13,6703 
 48   13,3886 
 49   13,1021 
 50   12,8113 
 51   12,5163 
 52   12,2175 
 53   11,9152 
 54   11,6096 
 55   11,3009 
 56   10,9899 
 57   10,6768 
 58   10,3618 
 59   10,0460 
 60    9,7292 
 61    9,4119 
 62    9,0951 
 63    8,7788 
 64    8,4637 
 65    8,1504 
 
Art. 3 Gewijzigd bij de decreten van 3 juli 1950, art. 1, c) , 29 augustus 1955, art. 1, 

2 mei 1957, art. 1 en 28 juli 1958, art. 3 en 4. 
 
 I. Tellen voor de berekening van het bedrag van het pensioen : 
 
  a) de werkelijke diensten in de Kolonie, de gedurende de proeftijd ver-

leende werkelijke diensten inbegrepen ; 
 
  b) de diensten verleend in de Kolonie, door de leden van het tijdelijk 

personeel, die daarna onder het stelsel van het statuut zijn overge-
gaan. 

 
   Wanneer de belanghebbenden hun rechten uitoefenen met het oog 

op het bekomen van het pensioen op hetwelk zij kunnen aanspraak 
maken, krachtens het decreet van 10 oktober 1945 op de verzeke-
ring tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood der 
werknemers, uit hoofde van hun prestaties in dienst van de Kolonie, 
stort de Koloniale Kas voor Werknemerspensioenen en Gezinstoe-
lagen aan de Koloniale Schatkist het gedeelte van de rente voort-
komend van de stortingen der werkgevers. De rest blijft verworven 
aan de belanghebbenden ; 

 
  c) de officiële zendingen in de vreemde koloniën of landen, voor reke-

ning van de Kolonie ; 
 
  d) de militaire diensten gedaan in het Belgisch leger of in de legers der 

met België verbonden mogendheden, tijdens de oorlogen 1914-
1918 en 1940-1945, door de agenten die respectievelijk op 1 augus-
tus 1914 en 10 mei 1940 in werkelijke dienst in de Kolonie of met 
regelmatig verlof waren ; 
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  e) de diensten in Afrika bij het Speciaal Comiteit van Katanga ver-

leend : 
 
   1° vóór 1 september 1910 ; 
 
   2° na 1 september 1910, bij beslissing van de Minister van Kolo-

niën ten gunste van de agenten, door hem gemachtigd om 
hun ambt in de Kolonie te staken ten einde het bij dit organis-
me voort te zetten ; 

 
  f) de in Afrika bij de exploitatie van de D.T. gedane diensten, vóór de 

overneming door de Kolonie van gezegde exploitatie ; 
 
  g) de dienst gedaan door de personen die opgevorderd of gemobili-

seerd werden bij de Weermacht, gedurende een periode begrepen 
tussen 10 mei 1940 en 8 mei 1945 en later toegelaten onder het 
stelsel van het statuut ; 

 
  h) de perioden van terugroeping onder de wapenen bij de Weermacht 

ten titel van reserve-officier of reserve-onderofficier ; 
 
  i) de perioden van afwezigheid wegens ziekte of gebrek en bevestigd 

door een geneeskundig getuigschrift ; 
 
  j) de gemachtigde opdrachten in hoedanigheid van aangewezen ver-

tegenwoordigers van erkende beroepsorganismen ; 
 
  k) de opdrachten vervuld bij de Minister van Koloniën en de diensten 

die de agenten van de Kolonie als dusdanig geroepen zijn te doen 
bij het Hoofdbestuur, bij beslissing van de Minister ; 

 
  l) de diensten gedaan in de Kolonie vóór hun opneming in de kolonia-

le kaders, door de agenten van het Ministerie van Koloniën, ge-
machtigd dienst te nemen in de kaders van het personeel van de 
Kolonie ; 

 
  m) het forfaitaire zesde van de duur der werkelijke diensten welke in de 

Kolonie of bij officiële zendingen buiten de Kolonie, en voor reke-
ning dezer, werden volbracht op voorwaarde dat het personeelslid 
een loopbaan van 15 jaar telt. Voor de personeelsleden die na 31 
december 1954, het einde van hun loopbaan bereiken, wordt het in 
voorgaand lid vermelde forfaitaire zesde verhoogd tot één vijfde van 
de duur der diensten na de eerste 15 jaar ; 

 
  n) de tijd gedurende dewelke de agenten die gedurende de oorlog 

1940-1945, in de bezette gebieden opgehouden werden, ter be-
schikking gesteld werden, met uitzondering van diegenen waarte-
gen tuchtmaatregelen werden getroffen wegens hun houding onder 
de oorlog ; 

 
  o) de diensten gedaan door de agenten die ontslag bekwamen en 

daarna terug in de dienst van de Kolonie aangenomen werden ; 
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  p) de diensten gepresteerd door de afgezette personeelsleden, indien 
zij ten minste een loopbaan van 15 jaar tellen ; 

 
  q) de werkelijke diensten in de Kolonie volbracht in de hoedanigheid 

van voorlopig of van vastbenoemde beroepsmagistraat. 
 
 II. Bij de berekening van de tijd vereist voor de opening van het recht op 

pensioen tellen : 
 
  a) de diensten vermeld onder I van dit artikel, uitgezonderd de forfaitai-

re vermeerdering waarvan sprake onder m) hierboven. Deze ver-
meerdering geldt echter voor de vaststelling van het reducerend co-
ëfficiënt ; 

 
  b) de werkelijke diensten gedaan in Afrika in de beroepsmagistratuur, 

hetzij met voorlopige aanstelling hetzij met vaste aanstelling door de 
administratieve en militaire agenten en de gerechtsagenten ; 

 
  c) de werkelijke diensten gedaan in de Kolonie in hoedanigheid van 

gerechtsagenten door de administratieve en militaire agenten en de 
diensten gedaan in hoedanigheid van administratieve en militaire 
agenten door de gerechtsagenten ; 

 
  d) de tijd van terbeschikkingstelling om een andere reden dan bij 

tuchtmaatregel, voor vestiging of wegens persoonlijke aangelegen-
heden. 

 
 AFDELING II. Invaliditeitspensioenen 
 
Art. 4 Vervangen door het decreet van 12 september 1956, art. 2. 
 
 De in artikel 1 bedoelde personeelsleden die ongeschikt erkend zijn om hun 

diensten in Afrika voort te zetten en om ze er later te hernemen en die in Euro-
pa door een bestendige lichamelijke invaliditeit getroffen zijn, worden wegens 
invaliditeit gepensioneerd : 

 
 a) indien hun ongeschiktheid voortvloeit uit gedurende hun dienst en uit 

hoofde van die dienst opgelopen verwondingen of overkomen ongevallen. 
 
  Deze bepaling is eveneens met ingang van 1 januari 1949 van toepas-

sing op de officieren en onderofficieren die tot de actieve kaders van het 
moederlands leger behoren en onderworpen zijn aan de regeling der 
compenetratie bepaald door het decreet van 12 februari 1937. 

 
  Wanneer het voorgaande lid wordt toegepast, blijven de verdiende bewil-

ligingen verworven, met uitsluiting van de bewilliging welke betrekking 
heeft op de termijn tijdens welke de ongeschiktheid tot de koloniale dienst 
voortvloeiende uit tijdens de dienst en uit hoofde van die dienst opgelo-
pen verwondingen of overkomen ongevallen, vastgesteld wordt ; 

 
 b) indien hun ongeschiktheid voortvloeit uit ziekten of gebrekkelijkheid ; 
 
 c) indien hun ongeschiktheid gedeeltelijk voortvloeit uit tijdens hun dienst en 

uit hoofde van die dienst opgelopen verwondingen of overkomen onge-
vallen en gedeeltelijk uit ziekten of gebrekkelijkheid. 
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Art. 5 Vervangen door de decreten van 12 september 1956, art. 2 en 28 juli 1958, 

art. 5. 
 
 De in artikel 1 bedoelde personeelsleden, die na een loopbaan van 15 jaar 

ingevolge gedurende hun dienst en uit hoofde van die dienst opgelopen ver-
wondingen of overkomen ongevallen of ingevolge ziekten of gebrekkelijkheid 
voorgoed ongeschikt worden erkend om in de Kolonie te dienen, maar in Euro-
pa door geen enkele bestendige lichamelijke invaliditeit getroffen zijn, ontvan-
gen het rustpensioen voor anciënniteit. 

 
Art. 6 Vervangen door de decreten van 12 september 1956, art. 2 en 28 juli 1958, 

art. 5. 
 
 § 1. Het krachtens de bepalingen van lid a) uit artikel 4 hierboven toegekend 

invaliditeitspensioen wordt berekend als volgt : 
 
 Indien de belanghebbende een loopbaan van minder dan 23 jaar telt, naar rato 

van 23/60e der laatste statutaire activiteitswedde na aftrek van elke vergoeding 
welke hij genoten heeft, vermenigvuldigd met de invaliditeitscoëfficiënt of naar 
rato van 1/60e per jaar dienst van genoemde wedde, wanneer dit resultaat 
voordeliger is. 

 
 Indien hij een loopbaan van 23 jaar en meer telt, naar rato van 1/60e per jaar 

dienst van de laatste statutaire activiteitswedde na aftrek van elke vergoeding 
welke hij genoten heeft, plus een bijpensioen, berekend naar rato van de 
14/60e van genoemde wedde, vermenigvuldigd met de invaliditeitscoëfficiënt. 

 
 § 2. Het krachtens de bepalingen van lid b) van artikel 4 hierboven toegekende 

invaliditeitspensioen wordt berekend als volgt : 
 
 Indien de belanghebbende een loopbaan van minder dan 6 jaar of een loop-

baan van 6 jaar tot minder dan 15 jaar telt, onderscheidenlijk naar rato van 
10/60e of van 14/60e van de laatste statutaire activiteitswedde na aftrek van 
elke vergoeding die hij genoten heeft, vermenigvuldigd met de invaliditeitscoëf-
ficiënt. 

 
 Indien hij een loopbaan van 15 jaar en minder dan 23 jaar telt, naar rato van 

1/60e per jaar dienst van de laatste statutaire activiteitswedde na aftrek van el-
ke vergoeding welke hij genoten heeft. 

 
 Indien hij een loopbaan van 23 jaar en meer telt, naar rato van 1/60e per jaar 

dienst van de laatste statutaire activiteitswedde na aftrek van elke vergoeding 
welke hij genoten heeft, plus een bijpensioen berekend naar rato van de 
14/120e van genoemde wedde, vermenigvuldigd met de invaliditeitscoëfficiënt. 

 
 § 3. Het invaliditeitspensioen toegekend krachtens de bepalingen van lid c) van 

artikel 4 hierboven wordt berekend als volgt : 
 
 Indien de belanghebbende een loopbaan van minder dan 15 jaar telt, naar rato 

van 23/60e van de laatste statutaire activiteitswedde na aftrek van elke ver-
goeding welke hij genoten heeft, vermenigvuldigd met de invaliditeitscoëfficiënt 
erkend voor verwondingen of ongevallen, plus, naargelang van het geval, 
14/60e van dezelfde wedde indien hij tenminste een loopbaan van 6 jaar heeft 
volbracht of 10/60e van deze wedde indien hij een loopbaan van minder dan 
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6 jaar telt, vermenigvuldigd met de coëfficiënt erkend voor ziekten of gebrekke-
lijkheid. 

 
 Indien hij een loopbaan van 15 jaar en minder dan 23 jaar telt, naar rato van 

1/60e per jaar dienst van de laatste statutaire activiteitswedde na aftrek van el-
ke vergoeding welke hij genoten heeft, of naar rato van 23/60e van genoemde 
wedde, vermenigvuldigd met de coëfficiënt bekomen door optelling van de 
twee erkende invaliditeitscoëfficiënten, wanneer dit resultaat voordeliger is. 

 
 Indien hij een loopbaan van 23 jaar en meer telt, naar rato van 1/60e van de 

laatste statutaire activiteitswedde na aftrek van elke vergoeding welke hij geno-
ten heeft, plus de bijpensioenen onderscheidenlijk berekend naar rato van de 
14/60e van genoemde wedde, vermenigvuldigd met de invaliditeitscoëfficiënt 
erkend voor verwondingen of ongevallen en naar rato van 14/120e van dezelf-
de wedde, vermenigvuldigd met de invaliditeitscoëfficiënt erkend voor ziekten 
of gebrekkelijkheid. 

 
 Het minimumbedrag van het invaliditeitspensioen is vastgesteld op 55.000 

frank 's jaars, indien de lichamelijke invaliditeit ten minste 60 t.h. bedraagt. 
 
 Voor de personeelsleden die ten minste 12 volledige jaren werkelijke diensten 

tellen, mag het invaliditeitspensioen, van 1 januari 1955 af, niet minder bedra-
gen dan 55.000 frank 's jaars. 

 
 Het tweede lid van artikel 2 van het gewijzigd decreet van 12 maart 1954 is niet 

van toepassing wanneer het minimum-invaliditeitspensioen toegekend wordt 
krachtens deze bepalingen. 

 
Art. 7 Opgeheven bij het decreet van 12 september 1956, art. 3. 
 
Art. 8 Lichamelijke invaliditeit welke minder bedraagt dan 10 t.h. van de volle validi-

teit, komt niet in aanmerking. 
 
Art. 9 De oorzaak, de aard en de gevolgen van de verwondingen of ongevallen, wor-

den gerechtvaardigd in de bij koninklijk besluit bepaalde vormen en tijdsbe-
stekken. 

 
 De slaapziekte wordt als ongeval aanzien. 
 
Art. 10 Vervangen door het decreet van 5 september 1955, enig art. 
 
 In de gevallen welke aanleiding kunnen geven tot een eigenlijk invaliditeitspen-

sioen wordt, wanneer de aard der bestendigheid of de invaliditeitsgraad niet 
van den beginne aan op bepaalde wijze kan worden vastgesteld een voorlopig 
jaarlijks pensioen toegekend door de Minister van Koloniën op het zicht van de 
voorlopige beslissingen van de bij artikel 14 bedoelde Geneeskundige Com-
missie. 

 
 Het kan verhoogd, verlaagd of afgeschaft worden, naar gelang de invaliditeit 

verhoogt, vermindert of verdwijnt. 
 
 Het lid van het personeel, gepensioneerd wegens anciënniteit, dat meent rech-

ten te kunnen doen gelden op een invaliditeitspensioen, moet de invaliditeit la-
ten vaststellen door de Geneeskundige Commissie vóór het verstrijken van de 
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termijn van drie jaar, vanaf de datum van de notificatie aan de belanghebbende 
van de maatregel waarbij een einde werd gemaakt aan zijn koloniale loopbaan. 

 
 Belanghebbende zal eventueel op zijn kosten, het geneeskundig of ander be-

wijs moeten leveren van de redenen die zijn aanvraag staven. 
 
 In geval de aanvraag ontvankelijk verklaard wordt door de Geneeskundige 

Commissie wordt het anciënniteitspensioen vervangen door het invaliditeits-
pensioen. Dit laatste neemt een aanvang op de datum van het proces-verbaal 
dat de beslissingen van de Geneeskundige Commissie vaststelt. 

 
 Gebeurlijk wordt het invaliditeitspensioen vervangen door het anciënniteitspen-

sioen vanaf de datum van het proces-verbaal van de Geneeskundige Commis-
sie waarbij vastgesteld wordt dat de invaliditeit is verdwenen of lager is dan 
10 t.h. van de volledige validiteit. Hetzelfde geldt indien het proces-verbaal de 
geschiktheid van de gepensioneerde tot de koloniale dienst vermeldt. 

 
Art. 11 Aangevuld bij het decreet van 5 september 1955, enig art. 
 
 De agent die een voorlopig invaliditeitspensioen geniet, is gehouden zich aan 

het onderzoek te onderwerpen van de bij artikel 14 bedoelde Geneeskundige 
Commissie op de tijdstippen welke deze Commissie vaststelt. 

 
 De Geneeskundige Commissie is gehouden, ten laatste bij het verstrijken van 

de termijn van drie jaar, definitieve beslissingen te treffen ; op het zicht van die 
beslissingen wordt het invaliditeitspensioen geweigerd of toegestaan. 

 
 Deze termijn neemt een aanvang vanaf de datum van de notificatie aan be-

langhebbende van de maatregel waarbij een einde werd gemaakt aan zijn ko-
loniale loopbaan. 

 
Art. 11bis Ingevoegd bij het decreet van 5 september 1955, enig art. 
 
 In afwijking van de bepalingen betreffende de termijn van drie jaar waarvan 

sprake in artikel 11, is de Geneeskundige Commissie gemachtigd haar beslis-
singen te treffen buiten deze periode indien de gewezen leden van het perso-
neel door deze erkend worden, getroffen te zijn door laattijdige ziekteverschijn-
selen van een specifieke tropische kwaal die door de aard zelve er van niet 
binnen de drie jaar kon ontdekt worden. 

 
 Het invaliditeitspensioen, eventueel toegekend of herzien, alsook het pensioen 

dat het rustpensioen voor anciënniteit zou vervangen neemt een aanvang op 
de datum van het proces-verbaal dat de besluiten van de Geneeskundige 
Commissie bevat. Vanaf diezelfde datum begint een nieuwe termijn van drie 
jaar tijdens welke de Geneeskundige Commissie er toe gehouden is definitieve 
besluiten te formuleren. 

 
 In afwijking van de bepalingen van de 2e alinea van artikel 20 moeten de leden 

van het personeel bedoeld in onderhavig artikel en die noch een rustpensioen 
voor anciënniteit noch een invaliditeitspensioen genieten binnen een termijn 
van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal van de Ge-
neeskundige Commissie dat de gunstige besluiten bevat, een aanvraag indie-
nen tot het bekomen van het invaliditeitspensioen of van de bewilliging in kapi-
taal. 
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Art. 12 Gewijzigd bij het decreet van 12 september 1956, art. 3. 
 
 Het voorlopig invaliditeitspensioen wordt vastgesteld naar de regelen bepaald 

voor het vaststellen van het invaliditeitspensioen. 
 
Art. 13 Gewijzigd bij het decreet van 12 september 1956, art. 3. 
 
 Geeft geen aanleiding tot het verlenen van een invaliditeitspensioen, de onge-

schiktheid tot de dienst in Afrika of de lichamelijke invaliditeit : 
 
 1° wanneer deze stellig niet een gevolg is van de dienst; 
 
 2° wanneer zij te wijten is aan de weigering of de nalatigheid van de agent 

zich aan een voorbehoedende geneeskundige behandeling of aan door 
het gouvernement voorgeschreven gezondheidsmaatregelen te onder-
werpen. 

 
 Hetzelfde geldt voor de ongeschiktheid  of invaliditeit welke overkomt geduren-

de het verlof of gedurende de tijd van terbeschikkingstelling of van de schor-
sing, tenzij de belanghebbenden het bewijs leveren dat de ongeschiktheid het 
rechtstreeks gevolg is van ziekten of van gebreken opgedaan in de beoefening 
van hun koloniale ambten en welke niet zijn uitgesloten krachtens voorgaande 
bepalingen. 

 
 Nochtans, bij voorkomend geval, blijft het recht op rustpensioen voor anciënni-

teit open. 
 
Art. 14 Vervangen door het decreet van 5 september 1955, enig art. 
 
 Een koninklijk besluit zal de samenstelling, de bevoegdheden en de werking 

bepalen van de Geneeskundige Commissie belast met de vaststelling van de 
aard der bestendigheid en met de aanduiding van de graad van de lichamelijke 
invaliditeit van het personeel. 

 
 Deze Commissie brengt tevens advies uit over de lichamelijke ongeschiktheid 

tot koloniale dienst. 
 
 De Minister of het personeelslid kan in hoger beroep gaan tegen de beslissing 

binnen de 30 dagen van de betekening die er van wordt gedaan. 
 
 De samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de Geneeskundige 

Commissie van beroep worden eveneens bepaald bij koninklijk besluit. 
 
 AFDELING III. Pensioen van de Gouverneur-Generaal 
 
Art. 15 Het pensioen van de Gouverneur-Generaal wordt berekend bij toepassing van 

de bepalingen uit dit decreet, zonder tussenkomst van het reducerend coëffici-
ënt en zonder dat de toelating tot het pensioen onderworpen wordt aan een 
diensttijd die 5 jaar te boven gaat. 

 
 Het bij artikel 2 bepaald maximum wordt evenwel, voor wat betreft het pensi-

oen van de Gouverneur-Generaal, op 225.000 frank gebracht. 
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 AFDELING IV. Algemene bepalingen 
 
Art. 16 Voor de berekening van het bedrag der pensioenen, worden de dagen welke 

geen maand uitmaken in het totaal van de tijd dat in aanmerking komt voor het 
vaststellen van dit bedrag, voor een maand aangerekend. 

 
 Voor alle bewerkingen voortvloeiend uit dit decreet, worden de breuken van 

een frank weggelaten. 
 
Art. 17 Het pensioen neemt aanvang naar gelang het geval hetzij op de datum van de 

op eindeloopbaanstelling of van het ontslag om gezondheidsredenen hetzij de 
dag waarop de koloniale agent als dusdanig ophoudt een activiteits-, terbe-
schikkingstellings- of verlofwedde te genieten. 

 
Art. 18 Vervangen door het decreet van 2 augustus 1955, art. 1 en gewijzigd bij de 

decreten van 2 mei 1957, art. 2 en 28 juli 1958, art. 6. 
 
 In de hiernavolgende gevallen wordt geen pensioen of uitkering verleend : 
 
 1° ontslag vóórdat een loopbaan van 15 jaar in de Kolonie werd volbracht ; 
 
 2° afzetting onder dezelfde voorwaarden. 
 
 Het recht op het bekomen of op het genot van het pensioen wordt geschorst : 
 
 1° tijdens de duur der hechtenis, ondergaan in uitvoering van een veroorde-

ling hetzij tot een strafdienst van meer dan zes maanden, hetzij tot een 
criminele straf, hetzij tot een gevangenisstraf van meer dan zes maanden 
of tot verscheidene dezer straffen waarvan het totaal 6 maanden te boven 
gaat. 

 
  Tijdens de duur van schorsing hebben de echtgenote en de kinderen van 

de veroordeelde, ten laste van de Koloniale Schatkist, recht op een pen-
sioen dat gelijk is aan het pensioen dat zij zouden ontvangen hebben in-
dien hij overleden was; 

 
 2° ten opzichte van de personen die tot één of verscheidene van de in het 1° 

bedoelde straffen veroordeeld zijn en zich niet aanmelden om de straf te 
ondergaan of om de weerspannigheid te zuiveren. 

 
Art. 19 Gewijzigd bij de decreten van 12 september 1956, art. 3 en 28 juli 1958, art. 7. 
 
 De gepensioneerde agent die in de Kolonie dienst herneemt, houdt op zijn 

pensioen te trekken zolang hij een wedde geniet. 
 
 Op het ogenblik dat hij opnieuw de dienst verlaat, wordt het pensioen dat hem 

werd verleend, bij voorkomend geval, herzien, waarbij dan gans de gedane 
dienst in aanmerking komt. 

 
 Nochtans, ingeval hij voor zijn vroegere diensten, een als pensioen geldende 

bewilliging in kapitaal moest ontvangen hebben, zou er het bedrag van worden 
afgehouden op de achterstallen van het pensioen dat hem voor gans zijn 
dienst zou worden toegekend. 
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 Het ontslagen of ontslag nemende personeelslid die dienst herneemt, is uit 
oogpunt van pensioen gemachtigd aan zijn nieuwe loopbaan, de diensten toe 
te voegen, welke zijn ontslag voorafgingen. 

 
Art. 20 Gewijzigd bij het decreet van 12 september 1956, art. 3. 
 
 Voor het bekomen van een der bij dit decreet bepaalde pensioenen dient, in de 

bij koninklijk besluit vastgestelde vormen, het bestaan der vereiste voorwaar-
den bewezen. 

 
 De aanvraag tot het bekomen van een der bedoelde pensioenen dient, op straf 

van verval, binnen de vijf jaar ingediend. Het verjaringsverwijl neemt aanvang 
vanaf het ogenblik dat het recht openvalt. 

 
 Er wordt een Commissie opgericht die gelast is haar advies uit te brengen over 

ieder geschil dat zou ontstaan bij de toepassing van deze bepalingen. 
 
 De samenstelling, de bevoegdheden en de werking der Commissie worden bij 

koninklijk besluit vastgesteld. 
 
Art. 21 Gewijzigd bij het decreet van 23 juni 1960. 
 
 Alle pensioen of alle als pensioen geldende bewilligingen in kapitaal worden bij 

koninklijk besluit verleend. 
 
 De voorlopige pensioenen worden bij ministerieel besluit verleend. 
 
 De Koning en de Minister kunnen delegatie van hun macht verlenen. 
 
 In afwachting van de goedkeuring der pensioenen en bewilligingen door het 

Rekenhof, kan de Minister van Belgisch Kongo en van Ruanda-Urundi, naar 
gelang het geval hetzij regelmatige voorschotten verlenen in mindering te 
brengen op de achterstallen van het pensioen, hetzij één of meerdere voor-
schotten op het bedrag van de bewilliging in kapitaal. 

 
Art. 22 Het pensioen wordt verworven en uitbetaald per maand. Iedere begonnen 

maand is verschuldigd. 
 
 Een koninklijk besluit zal de betalingsmodaliteiten bepalen. 
 
Art. 23 De pensioenachterstallen verjaren na vijf jaar te rekenen van af de eerste ja-

nuari van het jaar dat zijn naam geeft aan het dienstjaar. 
 
Art. 24 De bepalingen uit het decreet van 11 juni 1938 regelen op welke wijze de pen-

sioenen en bewilligingen voor afstand of beslag vatbaar zijn. 
 
 De Kolonie kan op de voorschotten waarvan sprake in artikel 21 van dit de-

creet, de sommen voorafnemen welke de agent of zijn nalatenschap haar om 
om het even welke titel zouden verschuldigd zijn. 

 
 Haar schuldvordering is bevoorrecht ten opzichte van elke andere. 
 
Art. 25 De bepalingen uit dit decreet zijn toepasselijk op de administratieve en militaire 

agenten en op de gerechtsagenten, gedetacheerd in de door België bezette 
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gebieden, die Duits Oost-Afrika uitmaakten. De in deze gebieden gedane dien-
sten worden gerekend als aan de Kolonie verleende diensten. 

 
 Het gouvernement van de Kolonie zal bij het Bestuur der bedoelde gebieden, 

de terugbetaling vorderen van het met de duur der aan dit Bestuur bewezen 
werkelijke diensten overeenstemmend deel van het pensioen of van de bewilli-
ging. 

 
Art. 26 De bepalingen uit dit decreet kunnen door de Minister van Koloniën worden 

toepasselijk gemaakt op de agenten, door hem of de Gouverneur-Generaal 
gemachtigd hun dienst in de Kolonie te staken om ze voort te zettten bij door 
de Staat gestichte wetenschappelijke instellingen, regieën, diensten of orga-
nismen of bij handelsorganismen die in Belgisch Kongo diensten van openbaar 
nut exploiteren, waarin de Kolonie financiële belangen heeft. 

 
 De last der pensioenen of der bewilligingen zal door de werkgevers worden 

gedragen in verhouding tot de duur van de werkelijke diensten door de gepen-
sioneerden bij de achtereenvolgende werkgevers gedaan. 

 
Art. 27 Ieder aandeel voortvloeiend uit de toepassing van de bepalingen van artikelen 

25 en 26, wordt vastgesteld door het bedrag van het koloniaal pensioen te 
vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller de duur van werkelijke 
diensten bij hoger bedoelde werkgever voorstelt en de noemer de som der 
achtereenvolgende tellers. 

 
 Voor de berekening van de tellers worden de dagen die geen maand vormen in 

het totaal van de tijd gerekend voor een maand. 
 
 AFDELING V. Overgangsbepalingen 
 
Art. 28 Dit decreet is niet alleen toepasselijk op de administratieve en militaire agenten 

en op de gerechtsagenten in dienst onder het stelsel der statutaire bepalingen, 
dat op 1 januari 1947 in werking trad, maar ook op de agenten die, tijdens het 
jaar 1946, gediend hebben onder het vorig statuut. 

 
 In dit laatste geval, komt de laatste fictief toegekende activiteitswedde in aan-

merking. 
 
 Wanneer de nieuwe, werkelijke of fictieve, statutaire wedden in aanmerking 

komen, wordt de vermeerdering van 125 t.h., bedoeld door de bepalingen van 
het dringend decreet van 18 maart 1947, niet toegepast. 

 
Art. 29 Ingeval, ten gevolge van omstandigheden, te wijten aan de oorlog of de na-

oorlog, administratieve documenten, zelfs van geneeskundige aard, niet kon-
den worden opgemaakt met inachtneming van de vormen of termijnen bepaald 
door de desbetreffende wettelijke bepalingen, is de Minister van Koloniën be-
voegd ambtshalve te voorzien in het gebrek of de ontoereikendheid van deze 
documenten of van de aanwijzingen die voor het regelen van het betwiste ge-
val onontbeerlijk zijn. 

 
Art. 29bis Ingevoegd bij het decreet van 5 september 1955, enig art. 
 
 De leden van het personeel, voor anciënniteit gepensioneerd tussen 1 januari 

1946 en 15 augustus 1949 kunnen met terugwerkende kracht in vervanging 
van hun rustpensioen een invaliditeitspensioen bekomen voor zover de Ge-
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neeskundige Commissie van beroep bepaald in artikel 14 kan vaststellen dat 
op het tijdstip waarop een einde aan hun loopbaan is gemaakt hun gezond-
heidstoestand de toekenning van een invaliditeitspensioen wettigde, en dat bij 
het verschijnen voor bedoelde Commissie, de betrokken invaliditeit behouden 
blijft op een graad, die ten minste op 10 t.h. van de volle geschiktheid definitief 
werd vastgesteld. 

 
 De gewezen leden van het personeel bedoeld in voorgaand artikel beschikken 

over een termijn van drie jaar vanaf het van kracht worden van onderhavig de-
creet om hun aanvraag tot herziening in te dienen. 

 
Art. 30 De bepalingen van dit decreet treden in werking van 1 januari 1946 af, uitge-

zonderd echter deze bedoeld bij artikel 4, alinea a), ten gunste van zekere met 
voorlopige aanstelling benoemde agenten en van officieren en onderofficieren 
der actieve kaders van het moederlands leger, onderworpen aan het stelsel der 
compenetratie. 
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Decreet van 10 november 1949  
(A.B. 15 december, p. 2176) 
 
betreffende de koloniale pensioenen van de administratieve, militaire en gerechtsambtenaren 
en beambten. 
 
Gewijzigd bij
 

 : het decreet van 4 november 1953 (A.B. 15 december, p. 1903). 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 2 Gewijzigd bij het decreet van 4 november 1953, art. 2. 
 
 Het decreet van 12 februari 1937, dat het verlenen van speciale toelagen, eigen aan 

het stelsel der compenetratie, regelt, wordt aangevuld als volgt : 
 
 Wanneer de militair, die tot de actieve kaders van het moederlandse leger behoort 

en in Kongo dient onder het stelsel van de door het decreet van 12 februari 1937 
bepaalde bijzondere toelagen, op 1 januari 1946 of op een latere datum in werkelijke 
dienst is, zal de berekening der bewilligingen gebaseerd zijn op de laatste statutaire 
activiteitswedde ontdaan van gelijk welke vergoeding of eventueel, op de laatste sta-
tutaire activiteitswedde fictief toegekend tijdens het jaar 1946, ontdaan van iedere 
om het even welke vergoeding. 

 
 Voor dezelfde militair zal het deel van het pensioen, toegekend voor diensten bewe-

zen vóór 1 april 1937 berekend worden overeenkomstig de bepalingen van het de-
creet van 23 juli 1949 betreffende het pensioen der administratieve en militaire agen-
ten en deze van het gerecht, dat in werking treedt op 1 januari 1946. 
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Decreet van 9 januari 1950  
(A.B. 15 februari, p. 108) 
 
tot regeling van het pensioen van de beroepsmagistraten der Kolonie. 
 
Gewijzigd bij

 

 : de decreten van 29 augustus 1955 (A.B. 15 september, p. 1366), 5 september 
1955 (A.B. 1 oktober, p. 1412), 24 juli 1956 (A.B. 15 augustus, p. 1366), 12 september 1956 
(A.B. 1 oktober, p. 1655) en 2 mei 1957 (A.B. 1 juni, p. 1303). 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Vervangen door het decreet van 12 september 1956, art. 1. 
 
 De bepalingen van dit decreet zijn van toepassing : 
 
 1° op de beroepsmagistraten in vast verband benoemd na 1 januari 1946, 

evenals op deze welke op die datum in werkelijke dienst waren, met ver-
lof, ter beschikking gesteld voor rust, of, voor zover zij later werkelijke 
dienst hebben hernomen, ter beschikking gesteld wegens persoonlijke 
aangelegenheden; 

 
 2° op de beroepsmagistraten, die, hoewel zij hun diensttermijn van 23 jaar 

dienst vóór 1 januari 1946 hebben beëindigd, op die datum een ambt in 
de Administratie of bij de Weermacht van de Kolonie uitoefenen. 

 
 Zij zijn eveneens van toepassing op de na 1 januari 1946 voorlopig benoemde 

beroepsmagistraten, die, op het tijdstip van hun benoeming, een ambt uitoefe-
nen in de Administratie of bij de Weermacht van de Kolonie, in hoedanigheid 
van in vast verband benoemd personeelslid. 

 
 Van 1 januari 1956 af wordt het voordeel van deze bepalingen uitgebreid tot de 

voorlopig benoemde beroepsmagistraten. 
 
 AFDELING I. Rustpensioen voor anciënniteit 
 
Art. 2 De magistraten die ten minste vijftien jaar werkelijke diensten tellen, hebben 

recht op een rustpensioen. 
 
 Voor drieëntwintig jaar en meer werkelijke diensten, wordt het pensioen bere-

kend naar rato van 1/60e per jaar dienst van de laatste statutaire activiteits-
wedde, na aftrek van elke vergoeding. 

 
 Voor minder dan drieëntwintig jaar werkelijke diensten, wordt het berekend 

naar rato van 1/60e per jaar van genoemde statutaire wedde, vermenigvuldigd 
met het in volgende tabel aangeduide reducerend coëfficiënt : 

 
 Reducerend 
 coëfficiënt : 
 
 22 jaar 0,975 
 21 jaar 0,950 
 20 jaar 0,925 
 19 jaar 0,900 
 18 jaar 0,875 
 17 jaar 0,850 
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 16 jaar 0,825 
 15 jaar 0,800 
 
 Voor de toepassing der coëfficiënten van gezegde tabel, komen in aanmerking 

de volledige jaren, die tellen voor de opening van het recht op pensioen en be-
rekend worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, II van dit decreet. 

 
 Het pensioen mag het maximum van 210.000 frank niet te boven gaan. 
 
 De magistraten die gemachtigd zijn hun recht op het door deze bepalingen 

omschreven rustpensioen te doen gelden kunnen ten einde zich in Belgisch 
Kongo of in Ruanda-Urundi, als kolonist te vestigen en er verblijf te houden, het 
gekapitaliseerde derde van genoemd pensioen bekomen waarvan de toeken-
ningsvoorwaarden, het bedrag en de uitbetaling hierna worden bepaald : 

 
 a) minder dan 45 jaar oud zijn op de datum van de opening van het recht op 

pensioen ; 
 
 b) een onherroepelijke aanvraag tot kapitalisatie indienen, bij de Gouver-

neur-Generaal, die ze met zijn advies en beschouwingen overmaakt aan 
de bij artikel 19 bedoelde pensioencommissie; deze aanvraag moet inge-
diend worden ten laatste binnen drie maanden nadat de magistraat op 
einde loopbaan gesteld is ; 

 
 c) het bedrag der kapitalisatie wordt berekend op de basis van het gemid-

deld uitbetalingsbedrag der pensioenen in de loop van het dienstjaar dat 
de aanvraag voorafgaat en volgens het grondtarief "Belgische tabel M 4 
t.h.", hierna aangegeven : 

 
 Grondslag : Belgische tabel M 1904, 4 t.h. 
 
 Prijs van een onmiddellijke rente van één frank voor de leeftijd van 20 tot 65 

jaar. 
 
 Leeftijd Prijs 
 
 20   19,1788 
 21   19,0452 
 22   18,9070 
 23   18,7637 
 24   18,6155 
 25   18,4623 
 26   18,3038 
 27   18,1400 
 28   17,9707 
 29   17,7962 
 30   17,6159 
 31   17,4302 
 32   17,2383 
 33   17,0411 
 34   16,8379 
 35   16,6290 
 36   16,4140 
 37   16,1933 
 38   15,9667 
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 39   15,7342 
 40   15,4958 
 41   15,2516 
 42   15,0019 
 43   14,7462 
 44   14,4853 
 45   14,2188 
 46   13,9469 
 47   13,6703 
 48   13,3886 
 49   13,1021 
 50   12,8113 
 51   12,5163 
 52   12,2175 
 53   11,9152 
 54   11,6096 
 55   11,3009 
 56   10,9899 
 57   10,6768 
 58   10,3618 
 59   10,0460 
 60    9,7292 
 61    9,4119 
 62    9,0951 
 63    8,7788 
 64    8,4637 
 65    8,1504 
 
Art. 3 Gewijzigd bij het decreet van 24 juli 1956, art. 1. 
 
 I. Tellen voor de berekening van het bedrag van het pen sioen : 
 
  a) de werkelijke diensten volbracht in de Kolonie, in de hoedanigheid 

van magistraat met voorlopige of met vaste aanstelling ; 
 
  b) de werkelijke diensten volbracht in de Kolonie, in de administratieve, 

militaire of gerechtelijke kaders, evenals als lid van het tijdelijk per-
soneel ; 

 
  c) de officiële zendingen volbracht in de vreemde koloniën of landen, 

voor rekening van de Kolonie ; 
 
  d) de tijd doorgebracht door de gemobiliseerde magistraat bij de 

Weermacht of bij het moederlands leger ; 
 
  e) de militaire diensten volbracht in de legers der met België verbon-

den mogendheden, tijdens de oorlogen 1914-18 en 1940-45 door 
de magistraten die respectievelijk op 1 augustus 1914 en 10 mei 
1940 in werkelijke dienst in de Kolonie of met regelmatig verlof wa-
ren ; 

 
  f) de zendingen volbracht bij de Minister van Koloniën en de diensten 

door de magistraten bij beslissing van de Minister aan het Hoofdbe-
stuur bewezen ; 
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  g) het forfaitaire zesde van de duur der werkelijke diensten welke in de 
Kolonie of bij officiële zendingen buiten de Kolonie, en voor reke-
ning dezer, werden volbracht, op voorwaarde dat de magistraat 
15 jaar dienst telt. 

 
   Voor de magistraten die na 31 december 1954 het einde van hun 

loopbaan bereiken, wordt het in voorgaand lid vermelde forfaitaire 
zesde verhoogd tot één vijfde van de duur der diensten na de eerste 
15 jaar ; 

 
  h) de diensten volbracht door de magistraten die ontslag bekwamen 

en daarna terug tot een nieuw ambt benoemd werden ; 
 
  i) de diensten gedaan door de afgezette magistraten, indien zij min-

stens vijftien jaar werkelijke diensten tellen. 
 
 II. Bij de berekening van de tijd vereist voor de opening van het recht op 

pensioen tellen : 
 
  a) de diensten vermeld onder I van dit artikel, uitgezonderd de forfaitai-

re vermeerdering waarvan sprake onder g) hierboven. Deze ver-
meerdering geldt echter voor de vaststelling van het reducerend co-
ëfficiënt; 

 
  b) de tijd van terbeschikkingstelling voor rust; 
 
  c) de tijd gedurende dewelke de magistraat, die wegens gevallen van 

overmacht buiten de Kolonie weerhouden bleef, zich in de onmoge-
lijkheid bevond, zijn ambt te hernemen wanneer het geval van 
overmacht door de Minister van Koloniën vastgesteld werd. 

 
 AFDELING II. Invaliditeitspensioenen 
 
Art. 4 Vervangen door het decreet van 12 september 1956, art. 2. 
 
 De in artikel 1 bedoelde magistraten die ongeschikt werden erkend om hun 

diensten in Afrika voort te zetten en ze er later te hernemen, en die in Europa 
door een bestendige lichamelijke invaliditeit getroffen zijn, worden wegens in-
validiteit gepensioneerd : 

 
 a) indien hun ongeschiktheid voortvloeit uit gedurende hun dienst en uit 

hoofde van de dienst opgelopen verwondingen of overkomen ongevallen; 
 
 b) indien hun ongeschiktheid voortvloeit uit ziekten of gebrekkelijkheid; 
 
 c) indien hun ongeschiktheid gedeeltelijk voortvloeit uit gedurende hun 

dienst en uit hoofde van de dienst opgelopen verwondingen of overko-
men ongevallen, en gedeeltelijk uit ziekten of gebrekkelijkheid. 

 
Art. 5 Vervangen door het decreet van 12 september 1956, art. 2. 
 
 De in artikel 1 bedoelde magistraten die na 15 jaar werkelijke diensten ingevol-

ge gedurende hun dienst en uit hoofde van die dienst opgelopen verwondingen 
of overkomen ongevallen of ingevolge ziekten of gebrekkelijkheid voorgoed 
ongeschikt worden erkend om in de Kolonie te dienen, maar in Europa door 
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geen enkele bestendige lichamelijke invaliditeit getroffen zijn, ontvangen het 
rustpensioen voor anciënniteit. 

 
Art. 6 Vervangen door het decreet van 12 september 1956, art. 2. 
 
 § 1. Het krachtens de bepalingen van lid a) uit artikel 4 hierboven toegekend 

invaliditeitspensioen wordt berekend, indien de belanghebbende minder dan 
23 jaar werkelijke diensten telt, naar rato van 23/60e der laatste statutaire acti-
viteitswedde na aftrek van elke vergoeding welke hij genoten heeft, vermenig-
vuldigd met de invaliditeitscoëfficiënt. 

 
 Bij voorkomend geval wordt het zonder reducerende coëfficiënt berekend rust-

pensioen toegekend, wanneer het voordeliger is. 
 
 Indien de belanghebbende 23 jaar of meer werkelijke diensten telt, wordt het 

rustpensioen toegekend en vermeerderd met een bijpensioen dat berekend 
wordt naar rato van 14/60e van de laatste statutaire activiteitswedde na aftrek 
van elke vergoeding welke hij genoten heeft, vermenigvuldigd met de invalidi-
teitscoëfficiënt. 

 
 § 2. Het krachtens de bepalingen van lid b) van artikel 4 hierboven toegekend 

invaliditeitspensioen wordt naargelang de belanghebbende minder dan 6 jaar 
werkelijke diensten of 6 jaar tot minder dan 15 jaar werkelijke diensten telt, on-
derscheidenlijk berekend naar rato van 10/60e of van 14/60e van de laatste 
statutaire activiteitswedde na aftrek van elke vergoeding die hij genoten heeft, 
vermenigvuldigd met de invaliditeitscoëfficiënt. 

 
 Indien hij 15 jaar en minder dan 23 jaar werkelijke diensten telt, wordt het zon-

der reducerende coëfficiënt berekend rustpensioen toegekend. 
 
 Indien hij 23 jaar en meer werkelijke diensten telt, wordt het rustpensioen toe-

gekend en vermeerderd met een bijpensioen berekend naar rato van de 
14/120e van de laatste statutaire activiteitswedde na aftrek van elke vergoe-
ding welke hij genoten heeft, vermenigvuldigd met de invaliditeitscoëfficiënt. 

 
 § 3. Het invaliditeitspensioen toegekend krachtens de bepalingen van lid c) van 

artikel 4 hiervoren wordt berekend als volgt : 
 
 Indien de belanghebbende minder dan 15 jaar werkelijke diensten telt, wordt 

het berekend naar rato van de 23/60e van de laatste statutaire activiteitswedde 
na aftrek van elke vergoeding welke hij genoten heeft, vermenigvuldigd met de 
invaliditeitscoëfficiënt erkend voor verwondingen of ongevallen, plus, naarge-
lang van het geval, 14/60e van dezelfde wedde indien hij ten minste 6 jaar 
werkelijke diensten heeft volbracht of 10/60e van deze wedde indien hij minder 
dan 6 jaar werkelijke diensten telt, vermenigvuldigd met de coëfficiënt erkend 
voor ziekten of gebrekkelijkheid. 

 
 Indien hij 15 jaar en minder dan 23 jaar werkelijke diensten telt, wordt het zon-

der reducerende coëfficiënt berekende rustpensioen toegekend. Bij voorko-
mend geval wordt het pensioen, berekend naar rato van 23/60e van de laatste 
statutaire activiteitswedde na aftrek van elke vergoeding welke hij heeft geno-
ten, vermenigvuldigd met de coëfficiënt bekomen door optelling van de twee 
erkende invaliditeitscoëfficiënten, toegekend wanneer het voordeliger is. 

 



© PDOS – mei 2006 - 6 - 
Decreet van 9 januari 1950 

 Indien hij 23 jaar en meer werkelijke diensten telt, wordt het rustpensioen toe-
gekend en vermeerderd met de bijpensioenen onderscheidenlijk berekend naar 
rato van 14/60e van de laatste statutaire activiteitswedde na aftrek van elke 
vergoeding welke hij heeft genoten, vermenigvuldigd met de invaliditeitscoëffi-
ciënt erkend voor verwondingen of ongevallen en naar rato van 14/120e van 
dezelfde wedde, vermenigvuldigd met de coëfficiënt erkend voor ziekten of ge-
brekkelijkheid. 

 
 Het minimumbedrag van het invaliditeitspensioen is vastgesteld op 55.000 

frank 's jaars, indien de lichamelijke invaliditeit ten minste 60 t.h. bedraagt.  
 
 Voor de magistraten die ten minste twaalf volledige jaren werkelijke diensten 

tellen, mag het invaliditeitspensioen, van 1 januari 1955 af, niet minder bedra-
gen dan 55.000 frank 's jaars. 

 
 Het tweede lid van artikel 2 van het gewijzigd decreet van 12 maart 1954 is niet 

van toepassing wanneer het minimum-invaliditeitspensioen toegekend wordt 
krachtens deze bepalingen. 

 
Art. 7 Opgeheven bij het decreet van 12 september 1956, art. 3. 
 
Art. 8 Lichamelijke invaliditeit welke minder bedraagt dan 10 t.h. van de volle validiteit 

komt niet in aanmerking. 
 
Art. 9 De oorzaak, de aard en de gevolgen van de verwondingen of ongevallen, wor-

den gerechtvaardigd in de bij koninklijk besluit bepaalde vormen en tijdsbe-
stekken. De slaapziekte wordt als ongeval aangezien. 

 
Art. 10 Vervangen door het decreet van 5 september 1955, enig art. 
 
 In de gevallen welke aanleiding kunnen geven tot een eigenlijk invaliditeitspen-

sioen wordt, wanneer de aard der bestendigheid of de invaliditeitsgraad niet 
van den beginne aan op bepaalde wijze kan worden vastgesteld een voorlopig 
jaarlijks pensioen toegekend door de Minister van Koloniën op het zicht van de 
voorlopige beslissingen van de bij artikel 14 bedoelde Geneeskundige Com-
missie. 

 
 Het kan verhoogd, verlaagd of afgeschaft worden, naar gelang de invaliditeit 

verhoogt, vermindert of verdwijnt. 
 
 De magistraat gepensioneerd voor anciënniteit, die meent rechten te kunnen 

doen gelden op een invaliditeitspensioen, moet de invaliditeit laten vaststellen 
door de Geneeskundige Commissie vóór het verstrijken van de termijn van drie 
jaar naargelang van het geval, hetzij vanaf de datum waarop de koloniale loop-
baan van belanghebbende een einde neemt, hetzij vanaf de notificatie aan de 
belanghebbende van de maatregel waarbij een einde werd gemaakt aan zijn 
koloniale loopbaan. 

 
 Belanghebbende zal eventueel op zijn kosten, het geneeskundig of ander be-

wijs moeten leveren van de redenen die zijn aanvraag staven. 
 
 In geval de aanvraag ontvankelijk verklaard wordt door de Geneeskundige 

Commissie, wordt het anciënniteitspensioen vervangen door het invaliditeits-
pensioen. Dit laatste neemt een aanvang op de datum van het proces-verbaal 
dat de beslissingen van de Geneeskundige Commissie vaststelt. 
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 Gebeurlijk wordt het invaliditeitspensioen vervangen door het anciënniteitspen-

sioen vanaf de datum van het proces-verbaal van de Geneeskundige Commis-
sie waarbij vastgesteld wordt dat de invaliditeit is verdwenen of lager is dan 
10 t.h. van de volledige validiteit. Hetzelfde geldt indien het proces-verbaal de 
geschiktheid van de gepensioneerde tot de koloniale dienst vermeldt. 

 
Art. 11 Aangevuld bij het decreet van 5 september 1955, enig art. 
 
 De magistraat die een voorlopig invaliditeitspensioen geniet, is gehouden zich 

aan het onderzoek te onderwerpen van de bij artikel 14 bedoelde Geneeskun-
dige Commissie, op de tijdstippen welke deze Commissie vaststelt. 

 
 De Geneeskundige Commissie is gehouden, ten laatste bij het verstrijken van 

de termijn van drie jaar, definitieve beslissingen te treffen; op het zicht van die 
beslissingen wordt het invaliditeitspensioen geweigerd of toegestaan. 

 
 Deze termijn neemt een aanvang naargelang van het geval, hetzij vanaf de 

datum waarop de koloniale loopbaan van belanghebbende een einde neemt, 
hetzij vanaf de datum van de notificatie aan belanghebbende van de maatregel 
waarbij een einde werd gemaakt aan zijn koloniale loopbaan. 

 
Art. 11bis Ingevoegd bij het decreet van 5 september 1955, enig art. 
 
 In afwijking van de bepalingen betreffende de termijn van drie jaar waarvan 

sprake in artikel 11, is de Geneeskundige Commissie gemachtigd haar beslis-
singen te treffen buiten deze periode, indien de gewezen magistraten door de-
ze erkend worden, getroffen te zijn door laattijdige ziekteverschijnselen van 
een specifiek tropische kwaal die door de aard zelve er van niet binnen de drie 
jaar kon ontdekt worden. 

 
 Het invaliditeitspensioen, eventueel toegekend of herzien, alsook het pensioen 

dat het rustpensioen voor anciënniteit zou vervangen neemt een aanvang op 
de datum van het proces-verbaal dat de besluiten van de Geneeskundige 
Commissie bevat. Vanaf diezelfde datum begint een nieuwe termijn van drie 
jaar tijdens welke de Geneeskundige Commissie er toe gehouden is definitieve 
besluiten te formuleren. 

 
 In afwijking van de bepalingen van de 2e alinea van artikel 19 moeten de ma-

gistraten, bedoeld in voorgaand artikel en die noch een rustpensioen voor an-
ciënniteit noch een invaliditeitspensioen genieten binnen een termijn van vijf 
jaar te rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal van de Geneeskundige 
Commissie dat de gunstige besluiten bevat, een aanvraag indienen tot het be-
komen van het invaliditeitspensioen of van de bewilliging in kapitaal. 

 
Art. 12 Gewijzigd bij het decreet van 12 september 1956, art. 3. 
 
 Het voorlopig invaliditeitspensioen wordt vastgesteld naar de regelen bepaald 

voor het vaststellen van het invaliditeitspensioen. 
 
Art. 13 Gewijzigd bij het decreet van 12 september 1956, art. 3. 
 
 Geeft geen aanleiding tot het verlenen van een invaliditeitspensioen, de onge-

schiktheid tot de dienst in Afrika of de lichamelijke invaliditeit : 
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 1° wanneer deze stellig niet een gevolg is van de dienst; 
 
 2° wanneer zij te wijten is aan de weigering of de nalatigheid van de magi-

straat zich aan een voorbehoedende geneeskundige behandeling of aan 
door het gouvernement voorgeschreven gezondheidsmaatregelen te on-
derwerpen. 

 
 Hetzelfde geldt voor de ongeschiktheid of invaliditeit welke overkomt geduren-

de het verlof of gedurende de tijd van terbeschikkingstelling of van de schor-
sing, tenzij de belanghebbenden het bewijs leveren dat de ongeschiktheid het 
rechtstreeks gevolg is van ziekten of van gebrekkelijkheden opgedaan in de 
uitoefening van hun koloniale ambten en welke niet zijn uitgesloten krachtens 
voorgaande bepaling. 

 
 Nochtans, bij voorkomend geval, blijft het recht op rustpensioen voor anciënni-

teit open. 
 
Art. 14 Vervangen door het decreet van 5 september 1955, enig art. 
 
 Een koninklijk besluit zal de samenstelling, de bevoegdheden en de werking 

bepalen van de Geneeskundige Commissie belast met de vaststelling van de 
aard der bestendigheid en met de aanduiding van de graad van de lichamelijke 
invaliditeit van de magistraten. 

 
 Deze Commissie brengt tevens advies uit over de lichamelijke ongeschiktheid 

tot koloniale dienst. 
 
 De Minister of de magistraat kan in hoger beroep gaan tegen de beslissing 

binnen de 30 dagen van de betekening die er van wordt gedaan. 
 
 De samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de Geneeskundige 

Commissie van beroep worden eveneens bepaald bij koninklijk besluit. 
 
 AFDELING III. Algemene bepalingen 
 
Art. 15 Voor de berekening van het bedrag der pensioenen, worden de dagen welke 

geen maand uitmaken in het totaal van de tijd, dat in aanmerking komt voor het 
vaststellen van dit bedrag, voor één maand aangerekend. 

 
 Voor alle bewerkingen voortvloeiende uit dit decreet, worden de breuken van 

één frank weggelaten. 
 
Art. 16 Het pensioen neemt aanvang naar gelang het geval hetzij op de datum van de 

op eindeloopbaanstelling of van het ontslag om gezondheidsredenen, hetzij de 
dag waarop de magistraat als dusdanig ophoudt een activiteits-, terbeschik-
kingstellings- of verlofwedde te genieten. 

 
Art. 17 Vervangen door het decreet van 29 augustus 1955, art. 1 en gewijzigd bij het 

decreet van 2 mei 1957, art. 1. 
 
 In de hiernavolgende gevallen wordt geen pensioen of uitkering verleend : 
 
 1° ontslag vóórdat 15 jaar werkelijke diensten in de Kolonie werden vol-

bracht ; 
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 2° afzetting onder dezelfde voorwaarden. 
 
 Het recht op het bekomen of op het genot van het pensioen wordt geschorst : 
 
 1° tijdens de duur der hechtenis, ondergaan in uitvoering van een veroorde-

ling hetzij tot een strafdienst van meer dan zes maanden, hetzij tot een 
criminele straf, hetzij tot een gevangenisstraf van meer dan zes maanden 
of tot verscheidene dezer straffen waarvan het totaal 6 maanden te boven 
gaat. 

 
  Tijdens de duur van schorsing hebben de echtgenote en de kinderen van 

de veroordeelde, ten laste van de Koloniale Schatkist, recht op een pen-
sioen dat gelijk is aan het pensioen dat zij zouden ontvangen hebben in-
dien hij overleden was; 

 
 2° ten opzichte van de personen die tot één of verscheidene van de in het 1° 

bedoelde straffen zijn veroordeeld en zich niet aanmelden om de straf te 
ondergaan of om de weerspannigheid te zuiveren. 

 
Art. 18 Gewijzigd bij het decreet van 12 september 1956, art. 3. 
 
 De gepensioneerde magistraat die in de Kolonie dienst herneemt, houdt op zijn 

pensioen te trekken zolang hij een wedde geniet. 
 
 Op het ogenblik dat hij opnieuw de dienst verlaat, wordt het pensioen dat hem 

werd verleend, bij voorkomend geval, herzien, waarbij dan gans de volbrachte 
dienst in aanmerking komt. 

 
 Nochtans, ingeval hij voor zijn vroegere diensten, een als pensioen geldende 

bewilliging in kapitaal moest ontvangen hebben, zou er het bedrag van worden 
afgehouden op de achterstallen van het pensioen dat hem voor gans zijn 
dienst zou worden toegekend. 

 
 De ontslagen of ontslag nemende magistraat die werkelijke dienst herneemt, is 

uit oogpunt van pensioen gemachtigd aan zijn laatste dienst de werkelijke 
dienst toe te voegen, welke zijn ontslag voorafging. 

 
Art. 19 Gewijzigd bij het decreet van 12 september 1956, art. 3. 
 
 Voor het bekomen van een der bij dit decreet bepaalde pensioenen dient, in de 

bij koninklijk besluit vastgestelde vormen, het bestaan der vereiste voorwaar-
den bewezen. 

 
 De aanvraag tot het bekomen van een der bedoelde pensioenen dient, op straf 

van verval, binnen de vijf jaar ingediend. Het verjaringsverwijl neemt aanvang 
van het ogenblik af dat het recht openvalt. 

 
 Er wordt een Commissie opgericht die gelast is haar advies uit te brengen over 

ieder geschil dat zou ontstaan bij de toepassing van deze bepalingen. 
 
 De samenstelling, de bevoegdheden en de werking der Commissie worden bij 

koninklijk besluit vastgesteld. 
 
Art. 20 Alle pensioenen of alle als pensioen geldende bewilligingen in kapitaal worden 

bij koninklijk besluit verleend. 
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 De voorlopige pensioenen worden bij ministerieel besluit verleend. 
 
 De Koning en de Minister kunnen delegatie van hun macht verlenen. 
 
 In afwachting van de goedkeuring der pensioenen en bewilligingen door het 

Rekenhof, kan de Minister van Koloniën, naar gelang het geval, hetzij regelma-
tig voorschotten verlenen in mindering te brengen op de achterstallen van het 
pensioen, hetzij één of meerdere voorschotten op het bedrag van de bewilli-
ging in kapitaal. 

 
Art. 21 Het pensioen wordt verworven en uitbetaald per maand. Iedere begonnen 

maand is verschuldigd. 
 
 Een koninklijk besluit zal de betalingsmodaliteiten bepalen. 
 
Art. 22 De pensioenachterstallen verjaren na vijf jaar te rekenen van de eerste januari 

af van het jaar dat zijn naam geeft aan het dienstjaar. 
 
Art. 23 De bepalingen uit het decreet van 11 juni 1938 regelen op welke wijze de pen-

sioenen en bewilligingen voor afstand of beslag vatbaar zijn. 
 
 De Kolonie kan op de voorschotten waarvan sprake in artikel 21 van dit de-

creet, de sommen voorafnemen welke de magistraat of zijn nalatenschap haar 
om het even welke titel zouden verschuldigd zijn. 

 
 Haar schuldvordering is bevoorrecht ten opzichte van elke andere. 
 
Art. 24 De bepalingen uit dit decreet zijn van toepassing op de magistraten van Ruan-

da-Urundi. 
 
 De in deze gebieden volbrachte diensten worden gerekend als aan de Kolonie 

verleende diensten. 
 
 Het Gouvernement van de Kolonie zal bij het Bestuur der bedoelde gebieden 

de terugbetaling vorderen van het pensioen of van de bewilliging overeen-
stemmend met de duur van de werkelijke diensten welke in gezegde gebieden 
volbracht werden. 

 
Art. 25 De aandelen voortvloeiend uit de toepassing van de bepalingen van voorgaand 

artikel, worden vastgesteld door het bedrag van het koloniaal pensioen te ver-
menigvuldigen met breuken waarvan de teller de duur van de werkelijke dien-
sten volbracht in de Kolonie enerzijds en in Ruanda-Urundi anderzijds voor-
stelt, en de noemer gelijk is aan de som van de achtereenvolgende tellers. 

 
 Voor de berekening van de tellers worden de dagen die geen maand vormen in 

het totaal van de tijd, gerekend voor één maand. 
 
 AFDELING IV. Overgangsbepalingen 
 
Art. 26 Dit decreet is niet alleen van toepassing op de magistraten in dienst onder stel-

sel der statutaire bepalingen, dat op 1 januari 1947 in werking trad, maar ook 
op deze die, tijdens het jaar 1946, gediend hebben onder het vorig statuut. 
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 In dit laatste geval, komt de laatste fictief toegekende activiteitswedde in aan-
merking. 

 
 Wanneer de nieuwe, werkelijke of fictieve, statutaire wedden in aanmerking 

komen, wordt de vermeerdering van 125 t.h., bedoeld door de bepalingen van 
het dringend decreet van 18 maart 1947, niet toegepast. 

 
Art. 27 Ingeval, ten gevolge van omstandigheden te wijten aan de oorlog of de na-

oorlog, administratieve documenten, zelfs van geneeskundige aard, niet kon-
den worden opgemaakt met inachtneming van de vormen of termijnen bepaald 
door de desbetreffende wettelijke bepalingen, is de Minister van Koloniën be-
voegd ambtshalve te voorzien in het gebrek of de ontoereikendheid van deze 
documenten of van de aanwijzingen die voor het regelen van het betwiste ge-
val onontbeerlijk zijn. 

 
Art. 27bis Ingevoegd bij het decreet van 5 september 1955, enig art. 
 
 De magistraten voor anciënniteit gepensioneerd tussen 1 januari 1946 en 15 

februari 1950 kunnen met terugwerkende kracht in vervanging van hun rust-
pensioen een invaliditeitspensioen bekomen voor zover de Geneeskundige 
Commissie van beroep bepaald in artikel 14 kan vaststellen dat op het tijdstip 
waarop een einde aan hun loopbaan is gemaakt hun gezondheidstoestand de 
toekenning van een invaliditeitspensioen wettigde, en dat, bij het verschijnen 
voor bedoelde Commissie, de betrokken invaliditeit behouden blijft op een 
graad, die ten minste op 10 t.h. van de volle geschiktheid definitief werd vast-
gesteld. 

 
 De gewezen magistraten bedoeld bij voorgaand artikel beschikken over een 

termijn van drie jaar vanaf het van kracht worden van onderhavig decreet om 
hun aanvraag tot herziening in te dienen. 

 
Art. 28 De bepalingen van dit decreet treden in werking van 1 januari 1946 af, uitge-

zonderd echter deze bedoeld bij artikel 4, alinea a) ten gunste van zekere met 
voorlopige aanstelling benoemde magistraten. 
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Decreet van 17 december 1951  
(A.B. 15 januari 1952, p. 309) 
 
betreffende de bijzondere bewilligingen eigen aan het stelsel van de compenetratie. 
 
Gewijzigd bij
 

 : het decreet van 29 augustus 1955 (A.B. 15 september, p. 1359). 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Gewijzigd bij het decreet van 29 augustus 1955, art. 2. 
 
 Het decreet van 12 februari 1937, dat het verlenen van de speciale bewilligingen, 

eigen aan het stelsel der compenetratie regelt, wordt aangevuld als volgt : 
 
 Komen in aanmerking voor het berekenen van de bewilliging verworven voor de pe-

riode gedurende dewelke zij werden vervuld, de hierna vermelde diensten : 
 
 a) de officiële zendingen in de vreemde koloniën of landen, voor rekening van de 

Kolonie; 
 
 b) de opdrachten vervuld bij de Minister van Koloniën en de diensten die de offi-

cieren en onderofficieren van de Kolonie als dusdanig geroepen zijn te doen, 
bij het Hoofdbestuur, bij beslissing van de Minister. 

 
 Geven eveneens recht op de bewilligingen op het ogenblik dat de belanghebbenden, 

naar gelang het geval, rechten of terug rechten op bewilliging verworden hebben 
door het vervullen van een nieuwe dienstperiode : 

 
 a) de dienst gepresteerd door de personen die opgevorderd of gemobiliseerd 

werden bij de Weermacht gedurende een periode begrepen tussen 10 mei 
1940 en 8 mei 1945 en die later opgenomen werden in de actieve kaders van 
het moederlands leger en in dienst van de Kolonie; 

 
 b) de diensten die niet door een bewilliging zijn gedekt en gepresteerd werden 

door de officieren en onderofficieren die ontslag bekwamen en daarna terug in 
de dienst van de Kolonie aangenomen werden. 

 
 Geven insgelijks recht op de bewilligingen, wanneer de belanghebbenden definitief 

de dienst van de Kolonie verlaten : 
 
 a) de militaire diensten vervuld in het Belgisch leger of in de legers der met België 

verbonden mogendheden, tijdens de oorlog 1940-1945, door de militairen van 
de actieve kaders van het moederlands leger die, op 10 mei 1940, in werkelijke 
dienst in de Kolonie, met regelmatig verlof, of in terbeschikkingstelling waren 
om een andere reden dan bij tuchtmaatregel of om persoonlijke aangelegen-
heden; 

 
 b) het forfaitaire zesde van de duur der werkelijke diensten welke in de Kolonie of 

bij officiële zendingen buiten de Kolonie en voor rekening dezer, werden vol-
bracht indien het personeelslid 15 jaar dienst telt, maar enkel voor de onder de 
regeling van de compenetratie volbrachte termijnen. 

 
  Voor hen die het einde van hun loopbaan bereiken na 31 december 1954, 

wordt het in voorgaande lid vermelde forfaitaire zesde verhoogd tot één vijfde 
van de duur der diensten na de eerste 15 jaar. 
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 c) de tijd gedurende dewelke de officieren en onderofficieren, die gedurende de 

oorlog 1940-1945 in de bezette gebieden opgehouden werden, ter beschikking 
gesteld werden, met uitzondering van diegenen waartegen tuchtmaatregelen 
werden getroffen wegens hun houding tijdens de oorlog; 

 
 d) de diensten vervuld bij de Weermacht, door de militairen van de actieve kaders 

van het moederlands leger, aangeworven gedurende de oorlog 1940-1945, 
welke ook de duur van deze diensten weze; 

 
 e) de diensten die niet door een bewilliging gedekt zijn en gepresteerd werden 

door de officieren en onderofficieren gedurende de termijn tijdens dewelke het 
ontslag of de afzetting overkomt, indien zij minstens 15 jaar werkelijke dienst 
tellen. 

 
Art. 3 Het decreet van 8 juli 1946, betreffende de berekeningsmodaliteiten van de bijzon-

dere bewilligingen, eigen aan het stelsel van de compenetratie, wordt gewijzigd als 
volgt : 

 
 Is niet meer onderworpen aan het op loopbaan einde stellen, noch aan de ontheffing 

wegens ongeschiktheid tot de koloniale dienst, de herziening van de bewilligingen 
vastgesteld bij decreet van 12 februari 1937. 

 
Art. 4  De bepalingen van artikel 2 van het decreet van 10 november 1949, dat het decreet 

van 12 februari 1937 aanvult, zijn eveneens van toepassing op de officieren en on-
derofficieren, die op 1 januari 1946, met regelmatig verlof waren, om om het even 
welke reden, of ter beschikking gesteld waren om een andere reden dan bij tucht-
maatregel of om persoonlijke aangelegenheden. 

 
Art. 5 Gebeurlijk, worden de reeds uitbetaalde bewilligingen herberekend bij toepassing 

van de voorgaande bepalingen. 
 
 



© PDOS – mei 2006  

Decreet van 25 november 1952  
(A.B. 15 december, p. 3112) 
 
betreffende de overlevingsrenten. Renten en bijlagen gehecht aan de Herinneringsmedaille van 
Kongo. 
 
Gewijzigd bij
 

  : het decreet van 3 december 1958 (A.B. 15 december, p. 2333). 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 5 Gewijzigd bij het decreet van 3 december 1958, art. 10. 
 
 De weduwen- en wezenrenten ten laste, hetzij van de begroting van de Kolonie 

krachtens de desbetreffende decreten, hetzij van de Koloniale Verzekeringskas, zijn 
verworven en uitbetaald per maand. Iedere begonnen maand is verschuldigd. 

 
 Hetzelfde geldt voor wat betreft de renten gehecht aan de Herinneringsmedaille van 

Kongo en de aanvullingen bij deze renten. 
 
 De renten waarvan sprake in de eerste alinea nemen een aanvang de eerste dag 

van de maand die volgt op deze van het voorval dat het recht opent. 
 
Art. 6 De regelen vastgesteld bij Afdeling II van het decreet van 25 oktober 1949, betref-

fende de veranderlijkheid der burgerlijke en koloniale pensioenen, zijn van toepas-
sing op de overlevingsrenten waarvan sprake in Afdeling VI van het decreet van 
26 april 1950 (1

 
). 

 Voor de bewerkingen voortvloeiend uit de uitvoering van deze regelen, worden de 
breuken van een frank weggelaten op het einde van de berekening. 

 
Art. 7 De bepalingen van de artikels 5 en 6 nemen een aanvang op 1 januari 1953. 
 
 
                                                 
1  A.B. 15 mei, p. 582. Opgeheven bij het decreet van 28 juni 1957, artikel 67, § 1, 3°. 
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Decreet van 4 november 1953  
(A.B. 15 december, p. 1903) 
 
betreffende de koloniale pensioenen der beroepsmagistraten, der agenten van het bestuur, van 
de militaire agenten en van de gerechtsbeambten der Kolonie. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 De artikelen 2 en 6 van het decreet van 23 juli 1949 betreffende het pensioen der 

administratieve, militaire en gerechtsbeambten van de Kolonie, de artikelen 2 en 6 
van het decreet van 9 januari 1950 betreffende het pensioen der beroepsmagistraten 
evenals het artikel 2 van het decreet van 10 november 1949 tot aanvulling van het 
decreet van 12 februari 1937 betreffende het verlenen van de speciale bewilligingen 
eigen aan het stelsel der compenetratie, worden als volgt verklaard voor zover zij 
verwijzen naar de "laatste statutaire activiteitswedde na aftrek van elke vergoeding" 
en de "laatste activiteitswedde na aftrek van elke vergoeding" : 

 
 De wedde die als basis moet dienen bij de berekening van het pensioen, van de 

bewilliging in kapitaal of van de speciale bewilligingen, eigen aan het stelsel der 
compenetratie, is de laatste statutaire activiteitswedde na aftrek van elke vergoeding 
en met uitsluiting van de veranderingen voortvloeiend uit de schommelingen van het 
indexcijfer  der levensduurte in de Kolonie. 

 
Art. 3 De bovenstaande bepalingen treden in werking op 1 januari 1946. 
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Decreet van 4 april 1955  
(A.B. 15 april, p.774) 
 
betreffende de koloniale pensioenregeling toepasselijk op de officieren en onderofficieren van 
de actieve kaders van het moederlands leger die in de Kolonie hebben gediend. 
 
Gewijzigd bij

 

 : de decreten van 19 maart 1956 (A.B. 1 april, p. 384) en 2 mei 1957 (A.B. 1 juni, 
p. 1307). 

Art. 1 De bepalingen van het decreet van 12 februari 1937 betreffende de compenetratie-
bewilligingen zijn, met ingang van 1 januari 1955, niet meer toepasselijk op de, tot de 
actieve kaders van het moederlands leger behorende officieren en onderofficieren, 
die opgenomen of terug opgenomen worden in de dienst van de Weermacht en op 
de tot de actieve kaders van het moederlands leger behorende onderofficieren die in 
de administratieve kaders van het koloniaal personeel opgenomen of terug opgeno-
men werden. 

 
 In geval van wederopneming betalen de belanghebbenden het totaal brutobedrag 

van de compenetratiebewilligingen terug volgens de in het laatste lid van artikel 4 
bepaalde voorwaarden. 

 
 De koloniale pensioenregeling bepaald bij decreet van 23 juli 1949 is van toepassing 

op de officieren en onderofficieren bedoeld in dit artikel. 
 
Art. 2 De officieren en onderofficieren van de actieve kaders van het moederlands leger, 

aan wier loopbaan reeds een einde werd gemaakt en die gedeeltelijk gediend heb-
ben onder de regeling van het koloniaal pensioen en gedeeltelijk onder de regeling 
van de compenetratiebewilligingen, kunnen opteren voor het koloniaal pensioen be-
rekend voor al hun diensten, op voorwaarde dat zij de verbintenis aangaan het totaal 
bruto-bedrag der ontvangen compenetratiebewilligingen terug te betalen. 

 
 De terugbetaling geschiedt bij de optie, na aftrek van de vervallen achterstallen van 

het herberekend koloniaal pensioen. Indien de vervallen achterstallen de onmiddel-
lijke aanzuivering niet mogelijk maken, wordt het saldo teruggevorderd door maan-
delijkse afhoudingen ten belope van het verschil tussen de achterstallen van het 
herberekend koloniaal pensioen en deze van het vorige koloniaal pensioen. 

 
Art. 3 Gewijzigd bij het decreet van 19 maart 1956, art. 1. 
 
 De officieren en onderofficieren van de actieve kaders van het moederlands leger, 

aan wier koloniale loopbaan een einde werd gemaakt nadat zij ten minste 15 jaar 
werkelijke diensten gans onder de regeling van de compenetratiebewilligingen heb-
ben volbracht, kunnen opteren voor het koloniaal pensioen berekend voor al hun 
diensten. 

 
 De vervallen achterstallen van het koloniaal pensioen dienen, tot het verschuldigde 

beloop, om het totaal bruto-bedrag van de ontvangen compenetratiebewilligingen te-
rug te betalen. 

 
 Hetzelfde geldt voor de officieren en onderofficieren van de actieve kaders van het 

moederlands leger, ontslagen om gezondheidsredenen en die getroffen werden ver-
klaard door een bestendige lichamelijke invaliditeit in Europa van minstens 10 %, na 
ten minste 6 jaar tot minder dan 15 jaar werkelijke diensten totaal onder de regeling 
van de compenetratiebewilligingen volbracht te hebben, die mogen opteren voor het 
koloniaal invaliditeitspensioen berekend overeenkomstig de bepalingen ter zake. 



© PDOS – mei 2006 - 2 - 
Decreet van 4 april 1955 

 
 Nochtans brengt het laatste proces-verbaal van geneeskundig onderzoek, opge-

maakt ten laatste gedurende het verwijl van 3 jaar dat een aanvang neemt vanaf de 
datum van de kennisgeving aan belanghebbende van de maatregel die een einde 
maakt aan zijn koloniale loopbaan, het genot mee van het definitief invaliditeitspen-
sioen zelfs wanneer de invaliditeitscoëfficiënt niet definitief vastgesteld werd. 

 
Art. 4 De tot de actieve kaders van het moederlands leger behorende officieren en onder-

officieren die thans in dienst zijn bij de Weermacht of in de administratieve kaders 
van het koloniaal personeel en die gedeeltelijk of geheel onder de toepassing vallen 
van de regeling der compenetratiebewilligingen, kunnen opteren voor het koloniaal 
pensioen berekend voor al hun diensten, op voorwaarde dat zij de verbintenis aan-
gaan het totaal bruto-bedrag der ontvangen compenetratiebewilligingen terug te be-
talen. 

 
 De terugbetaling geschiedt bij middel van afhoudingen welke ten minste gelijk zijn 

aan een vijfde van het bruto-bedrag der activiteits-, disponibiliteits- of verlofwedde; 
het eventueel saldo wordt afgehouden van de achterstallen van het koloniaal pensi-
oen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 indien zij gedeeltelijk onder de regeling 
van de compenetratiebewilligingen hebben gediend, of overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 3 indien zij geheel onder die regeling hebben gediend. 

 
Art. 5 De achterstallen van het koloniaal pensioen berekend voor al de diensten waarvan 

sprake in de artikelen 2, 3 en 4, worden, in afwachting van de gehele terugbetaling 
van de ontvangen compenetratiebewilligingen, beschouwd als voorschotten zoals 
deze bepaald zijn in artikel 21 van het decreet van 23 juli 1949. 

 
Art. 6 Indien het overlijden van de belanghebbende zich voordoet tijdens de periode van 

terugbetaling waarvan sprake in de vorige artikelen, vervalt het nog terug te vorde-
ren bedrag der compenetratiebewilligingen aan de nalatenschap. 

 
Art. 7 Gewijzigd bij de decreten van 19 maart 1956, art. 2 en 2 mei 1957, art. 1. 
 
 De optie waarvan sprake in de artikelen 2, 3 en 4 moet schriftelijk aangegeven wor-

den; zij is onherroepelijk. Zij mag op straffe van nietigheid niet voorwaardelijk zijn en 
houdt de verbintenis in de bepaalde terugbetalingen te doen. Zij moet vóór 1 mei 
1958 worden ingediend. 

 
 De optie waarvan sprake in de artikelen 2 en 3 moet aan de Minister van Koloniën, 

deze bedoeld in artikel 4 moet langs hiërarchische weg aan de Gouverneur-
Generaal gericht worden. 

 
Art. 8 Aangevuld bij de decreten van 19 maart 1956, art. 3 en 2 mei 1957, art. 2. 
 
 De tijdens de loopbaan verkregen compenetratiebewilligingen zijn met ingang van 

1 juli 1948 onderworpen aan de schommelingen van het koloniaal indexcijfer, en de-
ze verkregen op het einde van de loopbaan aan de schommelingen van het koloni-
aal indexcijfer, indien belanghebbende in Belgisch Kongo of in Ruanda-Urundi ver-
blijft of aan het Belgisch indexcijfer indien hij daar niet verblijft. 

 
 De verhoging van 5 % bepaald in het eerste lid van artikel 2 van het decreet van 

25 oktober 1949 komt eventueel in aanmerking. 
 
 Het indexcijfer, dat van kracht is op de datum van het openvallen van het recht op de 

bewilliging, wordt toegepast. 



© PDOS – mei 2006 - 3 - 
Decreet van 4 april 1955 

 
 De bewilliging verworven voor een dienstperiode die zich uitstrekt vóór 1 juli 1954 en 

waarvan de datum van de opening van het recht op bewilliging na 30 juni 1954 valt, 
wordt vóór de toepassing van de verhoging voortvloeiend uit de schommelingen van 
het indexcijfer dat van kracht is op de datum van de opening van het recht, verhoogd 
met 25 %. 

 
 De krachtens voorgaande alinea's verschuldigde sommen worden evenwel slechts 

uitgekeerd op schriftelijke aanvraag van de belanghebbende; deze aanvraag is on-
herroepelijk en brengt afstand mede van het recht van optie bedoeld in de onderha-
vige bepalingen. 

 
 De gevolgen van het indienen der aanvraag bedoeld in het voorgaande lid, worden 

geschorst voor de periode, welke is voorafgegaan aan de eerste dag van de vierde 
maand die volgt op de bekendmaking in het Ambtelijk Blad van Belgisch Kongo van 
het decreet dat deze bepaling invoert. 
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Decreet van 27 april 1955  
(A.B. 1 juni, p. 941) 
 
betreffende de gezinstoelagen verleend aan burgerlijke en koloniale gepensioneerden. 
 
Gewijzigd bij

 

 : de wetten van 23 juni 1966 (Staatsbl. 4 oktober) en 15 mei 1984 (Staatsbl. 22 
mei). 

Art. 1 Aan de burgerlijke en koloniale gepensioneerden worden gezinstoelagen verleend, 
waarvan het bedrag vastgesteld is op de helft van deze verleend aan het Bestuurs-
personeel in Afrika. 

 
Art. 2 De gezinstoelagen worden toegekend uit hoofde : 
 
 a) van de echtgenote van de gepensioneerde; 
 
 b) van de wettige kinderen van de gepensioneerde; 
 
 c) van de door hem wettelijk aangenomen kinderen; 
 
 d) van de door de gepensioneerden erkende natuurlijke kinderen; 
 
 e) van de uit een vorig huwelijk van de echtgenote geboren kinderen, op voor-

waarde dat het huwelijk met de gepensioneerde vóór het ophouden van de 
werkelijke diensten, werd aangegaan. 

 
 Wat de onder c) en e) bedoelde kinderen betreft, wordt de toelage slechts uitgekeerd 

indien die kinderen ten bezware van de Koloniale Schatkist, geen rente genieten 
welke aan de wezen is toegevallen. 

 
Art. 3 Aangevuld bij de wet van 23 juni 1966, art. 1 en gewijzigd bij de wet van 15 mei 

1984, art. 84. 
 
 De gezinstoelage is enkel verschuldigd voor de kinderen ten laste. 
 
 Tot de leeftijd van 21 jaar worden de kinderen vermoed ten laste van de ouders te 

zijn. 
 
 In geval van huwelijk van het kind, of indien het een winstgevende bezigheid uitoe-

fent na de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt, is de toelage echter niet meer ver-
schuldigd. 

 
 Het recht op de gezinstoelage blijft behouden, zonder beperking van leeftijd, indien 

het kind, wegens zijn lichamelijke of geestestoestand, blijvend onbekwaam is om in 
zijn behoeften te voorzien. 

 
 Deze onbekwaamheid moet bevestigd worden voor het kind dat verblijft : 
 
 a) in België, Belgisch Kongo of Ruanda-Urundi, door twee geneesheren waarvan 

een wordt aangewezen, hetzij door de Directeur van het Koloniaal Geneeskun-
dig Centrum, hetzij door de hoofdgeneesheer of door hun gemachtigden, de 
tweede door de belanghebbenden wordt gekozen; 

 
 b) in het buitenland door de bevoegde Belgische consulaire overheid, op advies 

van twee geneesheren waarvan die overheid een aanwijst. 
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 De in het tweede lid bepaalde leeftijdsgrens wordt van 21 op 25 jaar gebracht voor 

de kinderen ten laste die voldoen aan de voorwaarden, waaronder artikel 62 van de 
gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslagen voor werknemers recht op 
kinderbijslag tot op die leeftijd verleent (1

 
). 

Art. 4 Zij die gezinstoelagen genieten zijn gehouden de Minister van Koloniën zonder ver-
wijl kennis te geven van alle omstandigheden die de intrekking ervan kunnen mede-
brengen. 

 
 De sommen welke ten onrechte geïnd zijn worden ambtshalve afgehouden van de 

achterstallen van het burgerlijk of koloniaal pensioen. 
 
Art. 5 Indien de gepensioneerde ophoudt recht te hebben op de gezinstoelage voor een 

zijner kinderen, ondergaan de toelagen voor de andere kinderen geen wijziging. 
 
Art. 6 De gezinstoelagen worden terzelfdertijd als de burgerlijke en de koloniale pensioe-

nen uitgekeerd. Zij maken evenwel geen eigenlijk deel uit van deze pensioenen. 
 
 Zij zijn niet vatbaar voor beslag of overdracht. 
 
Art. 7 In geval van echtscheiding of van scheiding van tafel en bed, is de gezinstoelage 

voor de echtgenote niet verschuldigd. 
 
 Deze toelage wordt behouden ten voordele van de niet hertrouwde echtgenote aan 

wier zorg de kinderen zijn toevertrouwd. In dit geval, indien de gepensioneerde her-
trouwd is, kan hij geen aanspraak maken op de toelage ten voordele van zijn tweede 
echtgenote. 

 
 De toelage voor ieder kind wordt uitgekeerd aan de echtgenoot aan wiens zorg het 

kind is toevertrouwd. 
 
Art. 8 De Minister van Koloniën is gemachtigd door middel van algemene of bijzondere 

bepalingen, de nodige maatregelen te treffen, geschikt om de echtgenote en de kin-
deren het voordeel van de gezinstoelagen te doen genieten. 

 
Art. 9 Het recht op de toelage gaat in op 1 januari 1947 wat betreft de gerechtigden welke 

op die datum gepensioneerd zijn. 
 
 De toelage is verschuldigd vanaf de eerste dag der maand die volgt op de gebeurte-

nis die het recht op toelage opent; zij is verschuldigd voor de maand in de loop 
waarvan zich de gebeurtenis voordoet, die de afschaffing van het recht op de toela-
ge medebrengt. 

 
 In geval het pensioen ingaat op de eerste dag van een maand, is de toelage ver-

schuldigd vanaf dezelfde datum. 
 
Art. 10 De gezinstoelagen zijn onderworpen aan de schommelingen van de index onder 

dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde modaliteiten als de burgerlijke en kolo-
niale pensioenen. 

 
Art. 11 De aanvraag moet aan de Minister van Koloniën gericht worden samen met een 

uittreksel uit de bevolkingsregisters van de verblijfplaats van de rechthebbende, of 
van elk ander bewijsstuk toegelaten door de Minister van Koloniën, waarin worden 
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vermeld de samenstelling van het gezin en eventueel de datum van het huwelijk van 
de gepensioneerde alsook de geboortedatum van elk kind. 

 
Art. 12 Het decreet van 19 mei 1948 betreffende de gezinstoelagen verleend aan de burger-

lijke en koloniale gepensioneerden, wordt met uitzondering van artikel 3 ingetrokken 
vanaf 1 januari 1947. 

 
 Artikel 3 van ditzelfde decreet wordt opgeheven vanaf 1 juli 1954. 
 
Art. 13 Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 1947, met uitzondering van de artikelen 3, 8 

en 10 die uitwerking hebben op 1 juli 1954. 
 
 
                                                 
1  De tekst van deze alinea, zoals gewijzigd bij art.84 van de wet van 15 mei 1984, heeft uitwerking met 

ingang van 1 januari 1968. 
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Decreet van 29 augustus 1955  
(A.B. 15 september, p. 1366) 
 
betreffende de burgerlijke en koloniale pensioenen. 
 
Gewijzigd bij
 

 : het decreet van 2 mei 1957 (A.B. 1 juni, p. 1305). 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 3 Op het bekomen van een koloniaal pensioen dat dient vastgesteld te worden, naar-

gelang van het geval overeenkomstig het decreet van 2 mei 1910 (1) of het decreet 
van 20 augustus 1912 (2), krachtens het decreet van 2 maart 1921 (3) of van 7 juli 
1924 (4), op grond van de decreten van 27 november 1934 (5) of van 12 november 
1935 (6

 

), hebben recht de magistraten, het administratief en militair personeel en de 
ambtenaren van de rechterlijke orde die ontslag hebben bekomen of afgezet werden 
nadat zij respectievelijk ten minste 10 jaar, 12 jaar of 15 jaar werkelijke diensten in 
de Kolonie hebben volbracht. 

Art. 4 Gewijzigd bij het decreet van 2 mei 1957, art. 1. 
 
 Het recht op het bekomen of op het genot van de pensioenen bepaald bij de decre-

ten vermeld in de artikelen 2 en 3 alsmede bij dit van 19 december 1923, wordt ge-
schorst : 

 
 1° tijdens de duur der hechtenis, ondergaan in uitvoering van een veroordeling 

hetzij tot een strafdienst van meer dan zes maanden, hetzij tot een criminele 
straf, hetzij tot een gevangenisstraf van meer dan zes maanden of tot ver-
scheidene dezer straffen waarvan het totaal 6 maanden te boven gaat. 

 
  Tijdens de duur van schorsing hebben de echtgenote en de kinderen van de 

veroordeelde, ten laste van de Koloniale Schatkist, recht op een pensioen dat 
gelijk is aan het pensioen dat zij zouden ontvangen hebben indien hij overleden 
was; 

 
 2° ten opzichte van de personen die tot één of verscheidene van de in het 1° be-

doelde straffen veroordeeld zijn en zich niet aanmelden om de straf te onder-
gaan of om de weerspannigheid te zuiveren. 

 
Art. 5 De aanvraag strekkende tot het bekomen van het in de artikelen 2 en 3 bepaalde 

pensioen moet, op straffe van verval, ingediend worden binnen een termijn van 
5 jaar te rekenen van de inwerkingtreding van dit decreet. 

 
 
                                                 
1  A.B. 6 mei, p. 428. 
2  A.B. 23 augustus, p. 862. 
3  A.B. 15 maart, p. 295. 
4  A.B. 15 juli, p. 619. 
5  A.B. 15 december, p. 1244. 
6  A.B. 15 december, p. 1285. 
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Decreet van 18 januari 1956  
(A.B. 15 februari, p. 167) 
 
betreffende de pensioenen van de ambtenaren en beroepsmagistraten der Kolonie. Overle-
vingsrenten ten laste van de Koloniale Schatkist. Wijzigingen. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 2 De voorlopig benoemde personeelsleden van Belgisch Kongo en van Ruanda-

Urundi die op 1 januari 1956 in dienst zijn, alsmede de personen die vanaf 1 januari 
1956 in dienst van Belgisch Kongo en van Ruanda-Urundi worden aangeworven on-
der de regeling van het statuut, worden verplicht aangesloten bij de Koloniale Verze-
keringskas. 

 
Art. 3 Wanneer een onder het statuut benoemd personeelslid, de dienst van de Kolonie 

verlaat zonder recht te hebben op het rustpensioen of op het invaliditeitspensioen 
ten bezware van de Koloniale Schatkist, of indien het personeelslid, minder dan 
15 jaar diensten tellend ophoudt recht te hebben op het voorlopig invaliditeitspensi-
oen tengevolge van het feit dat de invaliditeitscoëfficiënt tot minder dan 10 % wordt 
verminderd, worden ten bezware van de Koloniale Schatkist overgedragen : 

 
 1° naar de Koloniale Kas voor werknemerspensioenen en gezinstoelagen, de 

wiskundige reserves van de renten die overeenstemmen met de werkgevers- 
en werknemersstortingen welke zouden zijn gedaan geweest indien het perso-
neelslid, sinds het begin der diensten, aan de wettelijke bepalingen betreffende 
de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood der 
werknemers was onderworpen geweest; 

 
 2° aan het Koloniaal Toelagenfonds voor werknemers, het niet gekapitaliseerd 

bedrag der werkgevers- en werknemersbijdragen welke aan dit organisme 
zouden zijn gestort geworden in dezelfde onderstelling. 

 
 Indien de overdrachten aan de Koloniale Kas voor werknemerspensioenen en ge-

zinstoelagen en aan het Koloniaal Toelagenfonds voor werknemers niet zijn gedaan 
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis 
die er aanleiding toe geeft, worden de verschuldigde sommen vermeerderd met een 
verwijlintrest van 5 % per jaar. 

 
Art. 4 De wiskundige reserve gevormd door de Koloniale Verzekeringskas voor de perso-

neelsleden op wie de bepalingen van het voorgaand artikel toepasselijk zijn, wordt 
gestort in de Koloniale Schatkist in de mate waarin het bedrag ervan niet meer be-
loopt dan de sommen welke krachtens dit artikel moeten worden overgedragen; het 
gebeurlijk saldo wordt gestort in de Koloniale Kas voor werknemerspensioenen en 
gezinstoelagen om te worden aangewend voor de vorming van een aanvullende 
rust- en overlevingsrente. 

 
Art. 5 Dit decreet treedt in werking op 1 januari 1956. 
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Decreet van 15 maart 1957   
(A.B. 15 april, p. 935) 
 
betreffende de koloniale pensioenen en renten waarvan de betaling is opgeheven met toepas-
sing van het decreet van 7 februari 1956. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 1 Het recht op pensioenen en op renten, toegekend ten bezware van de Koloniale 

Schatkist of van de Koloniale Verzekeringskas, wordt geschorst gedurende de tijd-
ruimte van verlies van burgerrecht : 

 
 1° wat betreft de personen die krachtens de Belgische strafwet, het voorwerp 

hebben uitgemaakt van een veroordeling wegens een misdrijf of een poging tot 
misdrijf, in oorlogstijd gepleegd tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, 
onverminderd de toepassing van de bepalingen betreffende de schorsing van 
het recht op de verkrijging of op het genot van de burgerlijke en koloniale pen-
sioenen.  

 
  Wanneer de duur van het verlies van burgerrechten korter is dan de duur van 

de vrijheidsstraf of wanneer een vrijheidsstraf werd opgelegd zonder verlies 
van burgerrechten, wordt het recht op de pensioenen en op de renten, toege-
kend ten bezware van de Koloniale Schatkist of van de Koloniale Verzeke-
ringskas, geschorst tijdens de duur van de hechtenis; 

 
 2° wat betreft de personen die burgerrechten hebben verloren bij toepassing van 

de wetgeving op de epuratie inzake burgertrouw. 
 
Art. 2 De echtgenoot en de kinderen van de in het eerste artikel bedoelde personen kun-

nen aanspraak maken op de uitkering, in hun voordeel, van de achterstallen van 
pensioenen en van renten welke bij toepassing van onderhavig decreet aan deze 
personen verschuldigd zijn : 

 
 1° wanneer voormelde personen hun recht om gezegde pensioenen en renten te 

innen terug hebben bekomen, doch overleden zijn alvorens het voordeel van 
de in dit decreet bepaalde maatregelen te hebben kunnen genieten; 

 
 2° wanneer de echtgenoot en de kinderen, overeenkomstig de Belgische moeder-

landse wetgeving, de opheffing hebben bekomen van het verlies van burger-
rechten waardoor de andere echtgenoot en vader nog was getroffen op het 
tijdstip van diens overlijden. 

 
 In afwijking van de artikelen 1 en 4 van het decreet van 29 augustus 1955, hebben 

de echtgenote en de kinderen van de in artikel 1 van onderhavig decreet bedoelde 
personen gedurende de termijn van schorsing geen recht op pensioen ten bezware 
van de Koloniale Schatkist. 

 
Art. 3 De sommen welke onder vorm van pensioenen, hulpgeld, overlevingsrenten of bij-

komende renten ten bezware van de Koloniale Schatkist of van de Koloniale Verze-
keringskas aan de in artikel 1 bedoelde personen of aan hun erfgenamen werden 
toegekend, worden afgetrokken van de achterstallen van pensioenen en renten wel-
ke hun bij toepassing van artikel 1 verschuldigd zijn of welke, bij toepassing van arti-
kel 2 aan hun echtgenoot en kinderen worden uitbetaald. 

 
Art. 5 Artikel 1 van onderhavig decreet treedt in werking op 1 januari 1945. 
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Decreet van 28 juni 1957  
(A.B. 15 september, p. 1927 - erratum A.B. 15 oktober, p. 2207) 
 
houdende statuut van de Koloniale Verzekeringskas (1
 

). 

Gewijzigd bij

 

 : de decreten van 2 september 1957 (A.B. 15 september, p. 1974, erratum A.B. 
15 oktober, p. 2207) en 8 juni 1960, de wetten van 12 april 1965 (Staatsbl. 18 mei) en 27 april 
1970 (Staatsbl. 3 juni), het K.B. van 29 mei 1972 (Staatsbl. 14 juni), de wet van 28 december 
1973 (Staatsbl. 29 december), de K.B.'s van 23 juli 1974 (Staatsbl. 25 september) en 14 april 
1975 (Staatsbl. 28 augustus), de wetten van 14 april 1975 (Staatsbl. 29 mei) en 23 maart 1978 
(Staatsbl. 20 mei), de K.B.'s van 29 maart 1978 (Staatsbl. 27 mei), 13 november 1978 (Staatsbl. 
25 november), 19 januari 1979 (Staatsbl. 10 februari), 30 maart 1982, nr. 30 (Staatsbl. 1 april) 
en de wetten van 15 mei 1984 (Staatsbl. 22 mei) en 3 februari 2003 (Staatsbl. 13 maart - eerste 
uitgave). 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK I. Sectie Weduwenrenten. 
 
 Bepalingen welke van toepassing zijn wanneer het aangesloten lid op 1 

januari 1956 of nadien in dienstactiviteit is. 
 
 Aansluiting 
 
Art. 1 Bij deze sectie zijn aangesloten met het oog op de toekenning van overlevings-

renten : 
 
 1° de beambten van het Bestuur in Afrika, de officieren en onderofficieren 

van het Europees kader van de Weermacht, de beroepsmagistraten, het 
personeel van de rechterlijke orde en dat van de gerechtelijke politie bij 
de parketten, die, allen, op 1 januari 1956 of nadien aan een statutair 
stelsel dat hun eigen is, zijn onderworpen; indien zij na 1 januari 1956 in 
dienst treden, neemt hun aansluiting een aanvang op de dag van hun 
werkelijke indiensttreding; 

 
 2° de leden van het personeel van het Gouvernement van Belgisch Kongo 

en van Ruanda-Urundi, andere dan deze bepaald in 1° van dit artikel, of 
de leden van gepersonaliseerde openbare diensten van Belgisch Kongo 
en van Ruanda-Urundi die door de Koning worden aangewezen. 

 
 Recht op weduwenrente 
 
Art. 5 De weduwe van de aangeslotene heeft, in de door dit decreet gestelde voor-

waarden, recht op een levenslange rente. 
 
 Met de weduwe wordt gelijkgesteld, de echtgenote van een vermiste persoon, 

wanneer deze vermissing het voorwerp heeft uitgemaakt van een vonnis tot 
verklaring van afwezigheid of wanneer de betrokkene het bewijs levert dat de-
ze vermissing voorgekomen is tijdens een gevecht, een bombardement of om 
het even welke andere aan de staat van oorlog te wijten gebeurtenis. 

 
Art. 6 Gewijzigd bij de wet van 23 maart 1978, art. 1 (2
 

). 

 § 1. Onverminderd artikel 7, § 3, heeft de echtgenote recht op een weduwen-
rente in de door dit decreet gestelde voorwaarden, wanneer een aangesloten 
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lid, titularis van een pensioen ten bezware van de koloniale schatkist, huwt of 
opnieuw huwt. 

 
 Zij heeft echter geen recht op deze rente indien de duur van haar huwelijk min-

der dan één jaar bedraagt. 
 
 § 2. Opgeheven bij de wet van 23 maart 1978, art. 1. 
 
Art. 7 Gewijzigd bij de wet van 14 april 1975, art. 3. 
 
 § 1. Scheiding van tafel en bed laat de bij dit decreet verzekerde rechten on-

verkort. 
 
 § 2. Gewijzigd bij de wet van 14 april 1975, art. 3. 
 
 De uit de echt gescheiden vrouw verliest haar recht op de weduwenrente. 
 
 De uit de echt gescheiden vrouw heeft echter recht op een overeenkomstig 

artikel 13 berekende overlevingsrente, op voorwaarde : 
 
 1° dat het gaat : 
 
  - ofwel om een vrouw die na 1 januari 1954 uit de echt is gescheiden 

in het exclusief nadeel van de man zelfs indien de echtscheiding na 
deze datum is toegestaan ingevolge de omzetting van een schei-
ding van tafel en bed; 

 
  - ofwel om een vrouw die oorspronkelijk gedaagde was in het geding 

dat de echtscheiding uitsluitend op grond van artikel 232 van het 
Burgerlijk Wetboek toestaat en te wier laste de rechtbank de ver-
antwoordelijkheid voor de feitelijke scheiding niet heeft gelegd; 

 
 2° dat de betrokkene geen nieuw huwelijk heeft aangegaan vóór het overlij-

den van degene die haar echtgenoot was; 
 
 3° dat een aanvraag om toekenning van de overlevingsrente ingediend werd 

binnen de termijn van één jaar na het overlijden. 
 
 § 3. Wanneer, nochtans, de laatste echtscheiding na de definitieve ambtsneer-

legging wordt uitgesproken en de totale rente welke overeenstemt met de vol-
ledige loopbaan van het aangesloten lid aan de uit de echt gescheiden vrouw 
wordt toegekend bij toepassing van artikel 13, is geen enkele rente verschul-
digd aan de vrouw, die na voornoemde echtscheiding met het aangesloten lid 
huwt. 

 
Art. 8 Aangevuld bij het decreet van 8 juni 1960, art. 1. 
 
 § 1. Geen enkele rente wordt toegekend aan de weduwe van een personeelslid 

dat de dienst der kolonie verlaat zonder recht te hebben op het rust- of invalidi-
teitspensioen ten bezware van de koloniale schatkist of indien het, zonder 
15 jaar diensten te hebben volbracht, ophoudt recht te hebben op het voorlopig 
invaliditeitspensioen tengevolge van het feit dat de invaliditeitscoëfficiënt tot 
minder dan 10 % wordt verminderd. 
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 § 2. Het in voorgaande paragraaf bepaalde personeelslid, dat onder het stelsel 
van de speciale compenetratietoelagen ter vervanging van een pensioen heeft 
gediend, blijft evenwel bij de Kas aangesloten en de weduwenrente wordt be-
rekend overeenkomstig de bepalingen van onderhavig decreet. 

 
 § 3. Toegevoegd bij het decreet van 8 juni 1960, art. 1. 
 
 De personen die om redenen onafhankelijk van hun wil in de onmogelijkheid 

geplaatst worden hun loopbaan in Afrika normaal te voleindigen blijven even-
eens bij de Kas aangesloten. 

 
 De redenen die krachtens het voorgaande lid in aanmerking kunnen worden 

genomen alsmede de procedure volgens welke deze onmogelijkheid vastge-
steld wordt zijn deze bepaald door de Koning in uitvoering van de wet van 
21 maart 1960 met betrekking tot de opname van de personeelsleden van het 
Bestuur in Afrika, van de Weermacht en van de magistratuur in de moeder-
landse openbare diensten. 

 
 Vaststelling van de weduwenrente 
 
Art. 9 § 1. Enkel de diensttermijnen gedurende welke voorafnemingen op wedden 

werkelijk werden gedaan, komen in aanmerking voor de berekening van de 
rente. Zijn echter uitgesloten de termijnen aan het einde waarvan de rente 
werd afgekocht of het spaartegoed werd terugbetaald, tenzij ze weerom geldig 
worden gemaakt. 

 
 Worden niettemin in acht genomen : 
 
 1° de vóór 1 januari 1956 volbrachte diensttermijnen, wanneer gedurende 

deze termijnen de voorafnemingen werden gedaan krachtens de vroege-
re in voege zijnde statutaire bepalingen, onverminderd de toepassing van 
artikel 32 van onderhavig decreet; 

 
 2° de vóór 1 januari 1956 volbrachte diensttermijnen, wanneer gedurende 

deze termijnen al de voorafnemingen of een gedeelte ervan werden be-
stemd tot de samenstelling van een spaartegoed ingevolge het feit dat de 
weduwenrente haar maximumbedrag had bereikt en ondanks dat, vol-
gens dezelfde bepalingen, dit spaartegoed werd terugbetaald; 

 
 3° de werkelijke diensten vóór 1 mei 1923 volbracht en op forfaitaire wijze 

met één zesde verlengd. 
 
 § 2. De termijnen zonder wedde doorgebracht komen alleen in aanmerking 

voor de berekening van de rente in zover de koloniale schatkist of de aangeslo-
tene zelf de bijdrage heeft gestort in de door artikel 2, § 3 gestelde voorwaar-
den; de termijnen met verminderde wedde doorgebracht, worden enkel in 
aanmerking genomen met inachtneming van een met de weddevermindering 
evenredige vermindering. Indien de koloniale schatkist of de betrokkene zelf de 
bij artikel 2, § 3 bepaalde bijdrage stort, komt de termijn geheel in aanmerking 
voor de berekening van de rente. 

 
 § 3. De in contractueel verband doorgebrachte termijnen komen enkel in aan-

merking in zover de met deze termijnen overeenstemmende wiskundige reser-
ve, welke bij de Koloniale Kas voor Werknemerspensioenen en Gezinstoela-
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gen door de persoonlijke bijdragen werden samengesteld, door dit organisme 
in de Koloniale Verzekeringskas werd gestort. 

 
 § 4. 1° De door voorafnemingen gedekte termijnen, welke voor de berekening 

van de rente niet in aanmerking komen gezien de aangeslotene de met deze 
termijnen overeenstemmende rente of spaartegoed onderscheidenlijk heeft af-
gekocht of verkregen, kunnen door deze worden geldig gemaakt : 

 
 a) ofwel mits ten voordele van de Kas, maandelijks, vanaf de eerste dag van 

de maand volgend op de datum van de aanvraag tot geldigmaking tot het 
verstrijken van een termijn gelijk aan de geldig te maken termijnen, op 
zijn wedde een bijkomende voorafneming toe te staan welke gelijk is aan 
de maandelijkse gemiddelde voorafneming van het totaal der voorafne-
mingen welke op de wedden van aangeslotene gedurende dezelfde ter-
mijn vanaf de datum van zijn laatste aansluiting bij de Kas, zijn geschied.  

 
  Indien het getal der vanaf de datum van deze laatste aansluiting tot de 

datum van aanvraag tot geldigmaking werkelijk gedane maandelijkse 
voorafnemingen kleiner is dan het getal der geldig te maken termijnen, 
wordt, om dit laatste getal te bereiken, in de berekening van de gemid-
delde voorafneming waarvan sprake in voorgaand lid, de laatste maande-
lijkse aan de aanvraag tot geldigmaking voorafgaande voorafneming in 
acht genomen. 

 
  Wanneer de aangeslotene definitief zijn ambt neerlegt vóór het verstrijken 

van de termijn van geldigmaking, wordt de voorafneming verder gedaan 
op het pensioen van de betrokkene tot het einde van bedoelde termijn; 

 
 b) ofwel, mits, in éénmaal, ten voordele van de Kas, op het tijdstip van de 

aanvraag tot geldigmaking, zoveel maal de op het tijdstip van de laatste 
aansluiting bij de Kas gedane maandelijkse voorafneming te storten als 
de geldig te maken termijnen maanden omvat. 

 
  In geval van definitieve stopzetting van de in littera a hierboven vermelde 

betalingen, komen enkel de door bijkomende voorafnemingen gedekte 
diensttermijnen in aanmerking. 

 
 2° Met het oog op de toekenning van de volledige baremische rente aan de 

weduwen van de in artikel 32 bedoelde aangeslotenen, kan het bedrag 
der in dit laatste artikel bedoelde voorafnemingen, binnen een termijn van 
3 jaar door hen in éénmaal of in verscheidene malen in de Kas gestort 
worden. 

 
  De aanvraag tot geldigmaking moet door het aangesloten lid binnen zes 

maanden vanaf de datum van bekendmaking van onderhavig decreet 
worden ingediend of, wat de aangesloten leden betreft die na deze datum 
terug in dienst van de kolonie onder statutair stelsel zouden worden op-
genomen, vanaf de datum van wederindiensttreding. 

 
 § 5. De artikelen 10 en volgende stellen het bedrag van de zogenaamde "ba-

remische" overlevingsrenten vast, welke als grondslag hebben de statutaire 
wedden met uitsluiting van om het even welke vergoeding en van de schom-
melingen van het indexcijfer van de levensduurte in de kolonie, of, wat de aan-
gesloten leden betreft die gemachtigd worden hun ambt in het koloniaal be-
stuur te staken om het in de bij artikel 2, § 4 bedoelde organismen voort te zet-
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ten en die bij het koloniaal bestuur hun rechten op bevordering in graad en 
wedde behouden, de wedden of lonen welke door voornoemde organismen 
worden uitgekeerd en worden vastgesteld volgens dezelfde in artikel 2, §§ 1 en 
2 voorkomende normen, doch met uitsluiting van de schommelingen van het 
indexcijfer. 

 
Art. 10 § 1. De rente van de weduwe van een aangeslotene die 15 jaar werkelijke 

diensten heeft volbracht of in dienstactiviteit is overleden of om gezondheids-
reden wordt ontheven met een invaliditeitscoëfficiënt van ten minste 60 %, is 
gelijk aan 25 % van de laatste statutaire activiteitswedde, gebeurlijk vermeer-
derd met 1 % voor elk jaar van in de Kas nagelaten voorafneming te rekenen 
vanaf het achttiende jaar van voorafneming. 

 
 Deze rente mag niet minder dan 36.000 frank per jaar bedragen. 
 
 Voor elke begonnen maand, wordt de weduwenrente met één twaalfde percent 

verhoogd. 
 
 § 2. De rente van de weduwe van een aangeslotene, die in dienstactiviteit is op 

1 januari 1956 en die ten minste 15 jaar werkelijke diensten heeft volbracht on-
geacht de duur der termijnen aan het einde waarvan de rente werd afgekocht 
of het spaartegoed werd terugbetaald, wordt berekend overeenkomstig de eer-
ste paragraaf en mag niet minder dan 25 % van de laatste statutaire activi-
teitswedde noch, in elk geval, minder dan 36.000 frank 's jaars bedragen. 

 
 In dit geval, worden de vermeerderingen van 1 % enkel toegekend nadat 

17 jaar voorafnemingen in de Kas zijn nagelaten geworden. 
 
 § 3. De rente welke aan de weduwe van een aangeslotene wordt toegekend, 

die geen 15 jaar werkelijke diensten heeft volbracht en om gezondheidsreden 
met een invaliditeitscoëfficiënt van minder dan 60 %, doch van ten minste 10 % 
wordt ontheven, wordt berekend naar rato van 1/68ste van de laatste statutaire 
activiteitswedde voor elk jaar van voorafneming. Deze rente mag niet minder 
dan 27.000 frank per jaar bedragen. 

 
 Wanneer, in dit geval, de ziekte of het ongeval de dood van de aangeslotene 

ten gevolge heeft binnen de termijn van één jaar te rekenen vanaf de datum 
welke volgt op deze vastgesteld bij het besluit of de ordonnantie waarbij defini-
tief een einde aan de loopbaan van betrokkene wordt gemaakt, wordt de aan 
de weduwe toegekende rente berekend overeenkomstig de eerste paragraaf 
van onderhavig artikel. 

 
 § 4. Wanneer een aangeslotene weduwnaar na zijn definitieve ambtsneerleg-

ging weerom huwt, wordt de weduwenrente berekend, naar gelang van het ge-
val, overeenkomstig §§ 1, 2 of 3 van dit artikel, maar op grondslag van de sta-
tutaire aanvangswedde van de categorie van het personeel, waartoe de aan-
geslotene bij de definitieve ambtsneerlegging behoort, wedde, welke met zo-
veel maal 2,5 % van deze wedde wordt verhoogd als er volle dienstjaren in de-
ze laatste categorie zijn doorgebracht geworden. 

 
Art. 11 Aangevuld bij het decreet van 8 juni 1960, art. 2. 
 
 In afwijking van artikel 10, wordt de weduwenrente berekend naar rato van 

1/68ste van de laatste statutaire activiteitswedde voor elk jaar van voorafne-
ming : 
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 1° wanneer een aangeslotene, vrijgezel of uit de echt gescheiden, nadat hij 

het in artikel 31 van het decreet bedoeld spaartegoed verkregen heeft, na 
zijn definitieve ambtsneerlegging huwt of weerom huwt en niet ten minste 
17 jaar voorafnemingen in de Kas heeft nagelaten; 

 
 2° wanneer bij toepassing van artikel 5 van het door dit decreet opgeheven 

koninklijk besluit van 4 april 1955, een gehuwde aangeslotene er toe ge-
machtigd werd, op het einde van zijn loopbaan, het op 31 december 
1953, samengesteld spaartegoed terug te nemen en niet ten minste 
17 jaar voorafnemingen in de Kas heeft nagelaten; indien deze aangeslo-
tene weduwnaar wordt en na zijn definitieve ambtsneerlegging weerom 
huwt, valt hij onder toepassing van het volgend artikel. 

 
  Wanneer de in 2° vermelde aangeslotene vóór de daadwerkelijke terug-

betaling van het spaartegoed overlijdt, wordt onderhavig artikel niet toe-
gepast en verwerft de Kas het spaartegoed, tenzij belanghebbende bin-
nen zes maanden na voornoemde machtiging per aangetekende brief 
aan de Minister van Koloniën zijn wens te kennen geeft dat het spaarte-
goed aan de rechthebbenden zou uitgekeerd worden. 

 
 3° wanneer de personen bedoeld in §§ 2 en 3 van artikel 8 niet ten minste 

17 jaar voorafnemingen aan de Kas hebben nagelaten. 
 
Art. 12 In afwijking van hetzelfde artikel 10 wordt de weduwenrente, wanneer een 

aangeslotene weduwnaar, nadat hij het in artikel 31 van dit decreet bedoelde 
spaartegoed verkregen heeft, na zijn definitieve ambtsneerlegging weerom 
huwt en aan de Kas niet ten minste 17 jaar voorafnemingen heeft nagelaten, 
berekend naar rato van 1/68ste van de statutaire aanvangswedde van de cate-
gorie van het personeel waartoe het aangesloten lid op het tijdstip van de defi-
nitieve ambtsneerlegging behoorde, wedde, welke met zoveel maal 2,5 % van 
deze wedde wordt verhoogd als er volle dienstjaren in deze laatste categorie 
zijn doorgebracht geworden. 

 
Art. 13 § 1. De rente toegekend krachtens artikel 7, § 2 aan de uit de echt gescheiden 

vrouw, wordt berekend op grondslag van de totale rente vastgesteld op het 
tijdstip van het overlijden van haar gewezen echtgenoot, op het hoofd van een 
echtgenote die dezelfde leeftijd heeft als deze, overeenkomstig de bepalingen 
welke voor de overlevingsrenten gelden zonder evenwel deze van artikelen 10, 
§ 3, 12 en 14 in acht te nemen, naar rato van een quotiteit in verhouding tot de 
duur van de diensten welke in aanmerking komen aan het einde van de maand 
waarin de echtscheiding is uitgesproken. 

 
 § 2. Indien de uit de echt gescheiden vrouw opnieuw huwt of overlijdt vóór het 

overlijden van haar gewezen echtgenoot of de in artikel 7 bedoelde aanvraag 
niet binnen de termijn van één jaar vanaf dezes overlijden heeft ingediend, ge-
niet de weduwe de totale rente. In dit geval en wanneer het een aangeslotene 
weduwnaar betreft die na zijn definitieve ambtsneerlegging weerom huwt, 
wordt de weduwenrente berekend, mits inachtneming van de volledige duur 
van de in aanmerking komende diensten, op grondslag van de statutaire aan-
vangswedde van de categorie van het personeel, waartoe hij bij de definitieve 
ambtsneerlegging behoorde; wedde, welke met zoveel maal 2,5 % van deze 
wedde wordt verhoogd als er volle dienstjaren in deze laatste categorie zijn 
doorgebracht geworden. 
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 § 3. Bij voorkomend geval, wordt de rente van de tweede echtgenote vastge-
steld op grondslag van de totale rente, overeenkomstig de bepalingen welke 
voor de weduwenrente gelden, doch in verhouding tot de duur der diensten 
welke vanaf de eerste dag der maand volgend op die waarin de echtscheiding 
is uitgesproken, in aanmerking komen. 

 
 § 4. De in artikel 14 van onderhavig decreet voorgeschreven verminderingen 

wegens leeftijdsverschil, worden afzonderlijk toegepast op de renten vastge-
steld overeenkomstig de in §§ 1 en 3 van dit artikel bepaalde verdeling. 

 
 § 5. De minima bepaald door artikel 10 zijn toepasselijk op de totale onder de 

echtgenoten te verdelen rente; zij zijn niet toepasselijk op de renten vastge-
steld overeenkomstig de in §§ 1 en 3 bedoelde verdeling. 

 
Art. 14 Indien de echtgenoot ten minste 10 jaar ouder is dan zijn echtgenote, onder-

gaat de overeenkomstig de bepalingen van onderhavig decreet berekende ren-
te voor elk volle jaar leeftijdsverschil een verlaging vastgesteld op 1 % vanaf 
10 jaar tot 20 jaar niet inbegrepen.  

 
 Bij deze vermindering komen gebeurlijk nog, per volle jaar, de volgende verla-

gingen : 
 
 2 % van 20 jaar tot 25 jaar niet inbegrepen; 
 3 % vanaf 25 jaar tot 30 jaar niet inbegrepen; 
 4 % vanaf 30 jaar tot 35 jaar niet inbegrepen; 
 5 % vanaf 35 jaar. 
 
 Deze verlagingen mogen nochtans niet voor gevolg hebben dat het bedrag van 

de baremische rente, naar gelang van het geval, onder de 36.000 fr. of 27.000 
fr. per jaar valt. 

 
Art. 15 Een latere wijziging in de burgerlijke stand van de titularis van de weduwenren-

te beïnvloedt deze rente niet. 
 
Art. 16 § 1. Wanneer het aangesloten lid geen 15 jaar diensten heeft volbracht en om 

gezondheidsreden met een invaliditeitscoëfficiënt van ten minste 60 % uit zijn 
ambt wordt ontheven, stort de koloniale schatkist jaarlijks aan de Kas, vanaf de 
definitieve ambtsneerlegging van het lid tot aan dezes overlijden of tot op het 
tijdstip waarop deze 15 jaar werkelijke diensten zou volbracht hebben, een bij-
drage welke gelijk is aan de voorafneming op de laatste activiteitswedde, in-
dexcijfer inbegrepen. 

 
 Indien het aangesloten lid overlijdt vóór de voornoemde termijn van 15 jaar, 

neemt de koloniale schatkist één vijfde van de weduwenrente te haren laste. 
 
 Indien de baremische rente geen 36.000 frank bereikt, vult de koloniale schat-

kist tot dat bedrag aan. 
 
 § 2. In elk ander geval, wanneer het aangesloten lid geen 15 jaar diensten 

heeft volbracht, neemt de koloniale schatkist één vijfde van de aan de weduwe 
toegekende rente te haren laste alsook, gebeurlijk, de nodige aanvulling opdat 
de rente het vereiste minimum zou bereiken. 
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 HOOFDSTUK II. Sectie wezenuitkeringen 
 
Art. 17 Aangevuld bij de wet van 12 april 1965, art. 13 en gewijzigd bij de wet van 

15 mei 1984, art. 85. 
 
 § 1. De wezen van de aangesloten leden hebben, in de door dit decreet ge-

stelde voorwaarden, recht op uitkeringen ten bezware van de koloniale schat-
kist. 

 
 § 2. Wordt met overlijden gelijkgesteld, de vermissing van de vader of van de 

moeder wanneer de vermissing het voorwerp heeft uitgemaakt van een vonnis 
tot verklaring van afwezigheid of wanneer de belanghebbenden het bewijs le-
veren dat de vermissing voorgekomen is tijdens een gevecht, een bombarde-
ment of om het even welke andere aan de staat van oorlog te wijten gebeurte-
nis. 

 
 § 3. Aangevuld bij de wet van 12 april 1965, art. 13 en gewijzigd bij de wet van 

15 mei 1984, art. 85. 
 
 Onverminderd de bepalingen van artikel 20, wordt deze uitkering toegekend 

aan de wezen beneden de  21 jaar. Zij is echter niet verschuldigd : 
 
 1° in geval van huwelijk van de wees of ingeval deze, na de leeftijd van 

18 jaar te hebben bereikt, een winstgevende betrekking uitoefent; 
 
 2° in de bij artikel 8, § 1 van onderhavig decreet bedoelde gevallen. 
 
 De in het eerste lid bepaalde leeftijdsgrens wordt van 21 op 25 jaar gebracht 

voor de wezen die voldoen aan de voorwaarden, waaronder artikel 62 van de 
gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslagen voor werknemers recht 
op kinderbijslag tot op die leeftijd verleent (3

 
). 

 § 4. Wanneer de vader om gezondheidsreden met een invaliditeitscoëfficiënt 
van lager dan 60 % maar van ten minste 10 % uit zijn ambt wordt ontheven en 
geen volledige 15 jaar werkelijke diensten heeft volbracht, is de uitkering niet 
verschuldigd aan de kinderen die na 10 maanden te rekenen vanaf de datum 
van de definitieve ambtsneerlegging geboren zijn en indien zij wezenuitkerin-
gen genieten krachtens de wettelijke bepalingen inzake verzekering tegen de 
geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood der koloniale werkne-
mers. 

 
Art. 18 Vervangen bij de wet van 3 februari 2003, art. 65 (4
 

). 

 Voor de toekenning van de wezenuitkeringen komen in aanmerking : 
 
 1°  de kinderen van de aangeslotene; 
 
 2°  de kinderen van de echtgenoot of echtgenote van de aangeslotene, in-

dien deze kinderen ten laste waren van de aangeslotene die, uit dien 
hoofde, tijdens zijn leven gezinsvergoedingen heeft genoten en indien 
hun geen enkele uitkering ten bezware van de koloniale Schatkist noch 
krachtens de wettelijke bepalingen inzake verzekering tegen de geldelijke 
gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood der koloniale werknemers 
wordt toegekend. 
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Art. 19 Gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003, art. 66. 
 
 § 1. Gewijzigd bij de wet van 3 februari 2003. art. 66. 
 
 Het bedrag van de wezenuitkering beloopt 18.000 frank 's jaars. 
 
 Onverminderd de bepalingen van artikel 20, wordt deze uitkering met 50 t.h. 

verhoogd ten voordele van volle wezen. (5
 

)  

 De vaderloze wees wordt met een volle wees gelijkgesteld indien de moeder 
geen recht heeft op een bij dit decreet bepaalde overlevingsrente. 

 
 § 2. Wanneer het een wees van een aangesloten lid betreft, dat van het koloni-

aal bestuur werd gedetacheerd zonder zijn recht op bevordering tot hogere 
graad en tot hogere wedde gedurende de detachering te behouden, is het be-
drag van de uitkering gelijk aan het verschil dat gebeurlijk bestaat tussen het 
bedrag zoals vastgesteld bij onderhavig decreet en dat van de rente dat de 
wees verwerft krachtens andere wettelijke of reglementaire bepalingen om re-
den van de diensten welke in Afrika in het kader van de bij artikel 2, § 4 be-
doelde organismen werden volbracht. 

 
Art. 20 De wezenuitkering wordt toegekend indien de wees, welke ook zijn leeftijd is, 

om reden van zijn lichamelijke of geestelijke staat, voortdurend onbekwaam is 
om in zijn levensbehoeften te voorzien. 

 
 Deze onbekwaamheid moet bewezen worden, voor het kind dat : 
 
 1° in België, Belgisch Kongo of Ruanda-Urundi verblijft, door twee genees-

heren van wie de ene hetzij door de directeur van het koloniaal genees-
kundig centrum, hetzij door de hoofdgeneesheer, of hun gemachtigden 
wordt aangewezen, de andere door de betrokkenen zelf; 

 
 2° in het buitenland verblijft, door twee geneesheren, van wie de ene door 

de bevoegde Belgische overheid, de andere door de betrokkenen zelf 
wordt aangenomen. 

 
 Ingeval van verschillend advies, wijzen de twee geneesheren een derde aan, 

om te beslechten. 
 
 Deze wezenuitkering wordt op 27.000 frank gebracht vanaf de maand volgend 

op deze gedurende welke de wees de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. 
 
 HOOFDSTUK III. Overgangsbepalingen, welke van toepassing zijn op de 

weduwen en wezen van de aangesloten leden die hun koloniale loopbaan 
voor 1 januari 1956 geëindigd hebben 

 
Art. 21 § 1. Heeft recht op een overlevingsrente, volgens de in de volgende artikelen 

bepaalde modaliteiten, de weduwe van een aangesloten lid dat op 31 decem-
ber 1955 in leven is en de dienst van de kolonie definitief vóór deze datum 
heeft verlaten. 

 
 Nochtans, ingeval vóór 1 januari 1954 een einde aan de aansluiting werd ge-

maakt bij wijze van afkoop van rente of terugbetaling van spaartegoed, heeft 
de weduwe enkel recht op de overlevingsrente op voorwaarde dat de gewezen 
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aangeslotene de diensttermijnen heeft geldig gemaakt overeenkomstig artikel 
22, § 3. 

 
 § 2. Hebben recht op wezenuitkeringen, volgens de in dit artikel en de volgen-

de artikelen bepaalde modaliteiten, de wezen van het aangesloten lid bedoeld 
in het eerste lid van voorafgaande paragraaf alsook deze van het gewezen 
aangesloten lid dat de rente heeft afgekocht of waaraan een spaartegoed werd 
terugbetaald, zelfs wanneer de geldigmaking overeenkomstig artikel 22, § 3 
niet heeft plaats gevonden. 

 
 § 3. Hebben insgelijks recht op weduwenrenten en wezenuitkeringen, volgens 

de in dit artikel en de volgende artikelen bepaalde modaliteiten, de weduwe en 
de wezen van een personeelslid dat in dienstactiviteit is overleden en die noch 
de bepalingen van het decreet van 5 februari 1948 op de overdracht der bur-
gerlijke en koloniale pensioenen noch de bepalingen van de vroegere statuten 
van de Koloniale Verzekeringskas kunnen genieten. 

 
 § 4. Worden insgelijks op de bij volgende artikelen bepaalde bedragen ge-

bracht : de weduwenrente en de wezenuitkeringen welke op 31 december 
1955 worden uitgekeerd. 

 
 § 5. De weduwen en wezen van de personeelsleden die buiten het kader wer-

den aangeworven en van de leden die in Afrika in dienstverband stonden van 
het Nationaal Instituut voor Landbouwkundige Studies in Belgisch Kongo, voor 
zover zij vóór 1 januari 1956 bij de Koloniale Verzekeringskas zijn aangesloten 
en op deze datum in leven zijn, hebben recht op de weduwenrente en wezen-
uitkeringen binnen de perken vastgesteld door de op 31 december 1955 in 
voege zijnde bepalingen. 

 
 § 6. Volgende bepalingen zijn van toepassing op de gevallen voorzien bij §§ 1 

tot 3 van onderhavig artikel : 
 
 1° deze van artikel 5, tweede lid, betreffende de gelijkstelling van de vermis-

sing van de aangeslotene met het overlijden; 
 
 2° deze van artikel 6, betreffende het huwelijk of het nieuw huwelijk na de 

definitieve ambtsneerlegging hetzij het aangesloten lid titularis is van een 
pensioen, hetzij het een kapitaaluitkering heeft genoten; 

 
 3° deze van artikel 7, betrekkelijk de rechten van de uit de echt gescheiden 

vrouwen; 
 
 4° deze van artikel 17, met uitzondering van § 3, 2°, en deze van artikel 18, 

beide betreffende de beperkingen aan de rechten van zekere categorieën 
van wezen. Nochtans, wanneer het aangesloten lid definitief zijn ambt 
heeft neergelegd ingevolge ontslag of afzetting zonder de voor de ope-
ning van het recht op rustpensioen vereiste diensttermijnen te hebben 
volbracht, is de wezenuitkering, waarvan het bedrag bij artikel 29, § 2 
wordt bepaald, enkel verschuldigd aan de kinderen die binnen 10 maan-
den na de definitieve ambtsneerlegging zijn geboren. 

 
Art. 22 Gewijzigd bij het decreet van 2 september 1957, art. 1. 
 
 § 1. De bepalingen van artikel 9, § 1, betreffende de diensttermijnen welke voor 

de berekening van de rente in aanmerking komen, deze van artikel 13, betref-
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fende de berekening van de renten van de uit de echt gescheiden vrouwen en 
deze van artikel 14, betreffende de leeftijdsverschillen, zijn van toepassing op 
de in artikelen 23, §§ 1 tot 4, 24, §§ 1 en 2, en 25 bedoelde renten. 

 
 § 2. Nochtans, ingeval van toepassing van artikel 13, en wanneer het een uit 

de echt gescheiden aangesloten lid betreft, dat na een tweede of volgende hu-
welijk weduwnaar is geworden en vervolgens na zijn definitieve ambtsneerleg-
ging weerom huwt, wordt, in de berekening van de totale rente welke tot 
grondslag dient van de verdeling onder de verscheidene gewezen echtgenoten 
van de overleden aangeslotene, het bij artikel 23, § 4 bepaalde minimumbe-
drag van 27.000 frank niet in aanmerking genomen. 

 
 § 3. Gewijzigd bij het decreet van 2 september 1957, art. 1. 
 
 1° De door voorafnemingen gedekte diensttermijnen, die voor de berekening 

van de rente niet in aanmerking komen, gezien de aangeslotene de met 
deze termijnen overeenstemmende rente of spaartegoed heeft afgekocht 
of verkregen, kunnen door deze worden geldig gemaakt ten hoogste tot 
het beloop van het getal jaren dat nodig is om de op zijn rekening inge-
schreven voorafnemingen in totaal 17 jaar te doen bereiken. 

 
  In dit geval worden als geldig gemaakte diensttermijnen beschouwd, deze 

welke vóór 1 mei 1923 werden volbracht en gedurende welke op het ko-
loniaal pensioen 6 % vooraf werd afgenomen met het oog op de samen-
stelling van de zogenaamde "overdrachtsrente". 

 
  Nochtans loopt deze geldigmaking wat de bij artikel 21, § 1, tweede lid, 

bedoelde gewezen leden betreft, over een periode van 17 jaar, welke ook 
de werkelijke duur van de koloniale loopbaan geweest is. De door een re-
serverekening gedekte diensttermijnen alsook de vóór 1 mei 1923 vol-
brachte diensttermijnen, gedurende welke de voorafneming van 6 % op 
het koloniaal pensioen, waarvan sprake in voorgaand lid, werd gedaan, 
worden eventueel van deze 17 jaar afgetrokken. 

 
  De geldigmaking geschiedt als volgt : 
 
  a) wat het aangesloten lid betreft, deze staat op zijn pensioen en ten 

voordele van de Kas, maandelijks, vanaf de eerste dag van de 
maand volgend op de datum van aanvraag tot geldigmaking tot het 
verstrijken van een termijn gelijk aan de geldig te maken termijnen, 
een voorafneming toe, welke gelijk is aan de maandelijkse gemid-
delde voorafneming van het totaal der voorafnemingen welke op de 
wedden van aangeslotene gedurende dezelfde termijn, te rekenen 
vanaf de datum van zijn wederaansluiting bij de Kas, zijn geschied. 
Het aangesloten lid mag, in éénmaal storten ten voordele van de 
Kas, op het tijdstip van de aanvraag tot geldigmaking. Daartoe stort 
hij zoveel maal de eerste maandelijkse voorafneming welke op het 
tijdstip van de laatste wederaansluiting bij de Kas werd gedaan, als 
de geldig te maken termijnen maanden omvat ; 

 
  b) wanneer het een in artikel 21, § 1, tweede lid, bedoelde gewezen 

aangeslotene betreft, staat hij op zijn pensioen en ten voordele van 
de Kas, maandelijks vanaf de eerste dag van de maand volgend op 
de datum van aanvraag tot geldigmaking, tot het verstrijken van een 
termijn gelijk aan de geldig te maken termijnen, een voorafneming 
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toe, welke gelijk is aan de maandelijkse gemiddelde voorafneming 
van het totaal der voorafnemingen welke gedaan zijn geworden in 
de loop van de laatste 17 jaar van de koloniale loopbaan. Indien be-
langhebbende echter diensten heeft volbracht vóór 1 mei 1923 en 
indien de duur van de diensten volbracht na deze datum minder be-
draagt dan 17 jaar, wordt de gemiddelde voorafneming, waarvan 
hierboven sprake, berekend op basis van het totaal van de vooraf-
nemingen welke vanaf 1 mei 1923 zijn geschied, verhoogd echter 
met zoveel maal de laatste maandelijkse voorafneming welke gedu-
rende de dienstactiviteit werd uitgevoerd als nodig is om 17 jaar te 
bereiken. 

 
  De gewezen aangeslotene kan ineens voldoen door, op de datum van de 

aanvraag tot geldigmaking, in de Kas een bedrag te storten, dat gelijk is 
aan de prijs van een lijfrente op hem gevestigd met inachtneming van zijn 
leeftijd op die datum. Deze lijfrente wordt geacht gedurende 17 jaar voor-
uit en maandelijks betaalbaar te zijn in termijnen die elk gelijk zijn aan de 
gemiddelde maandelijkse voorafneming bedoeld in voorgaand lid. De 
door de Kas aangewende rentevoet en sterftecijfertabellen worden in acht 
genomen voor de berekening van deze prijs. Wanneer diensten in aan-
merking komen welke vóór 1 mei 1923 werden volbracht, wordt deze prijs 
verlaagd naar evenredigheid van het aantal geldig te maken maanden. 

 
  Dezelfde wijze van berekening wordt toegepast wanneer aan de loop-

baan een einde werd gemaakt op een tijdstip waarop de minimumduur 
van de werkelijke diensten welke recht op een koloniaal pensioen open-
den, minder bedroeg dan 15 jaar. 

 
  Wanneer de duur der geldig te maken termijnen meer bedraagt dan de 

duur van de sedert de laatste wederaansluiting volbrachte diensten, wat 
betreft de onder letter a) hierboven bedoelde begunstigden, of meer be-
draagt dan de duur van al de dienstperioden, wat betreft de onder letter 
b) hierboven bedoelde begunstigden die geen diensten vóór 1 mei 1923 
hebben volbracht, wordt, om het aantal geldig te maken maanden te be-
reiken, bij de berekening van de in de voorgaande alinea's bedoelde ge-
middelde voorafneming, de laatste maandelijkse gedane voorafneming in 
acht genomen, die tijdens de periode van dienstactiviteit werd gedaan. 

 
  In geval van schorsing van het recht op pensioen, is de aangeslotene of 

de gewezen aangeslotene zelf verplicht maandelijks een som te storten, 
die gelijk is aan de voorafneming welke op zijn pensioen werd gedaan. 
Indien hij geen stortingen meer doet, wordt de weduwenrente berekend 
overeenkomstig artikel 25 van dit decreet, met inachtneming van de 
reeds gestorte sommen. 

 
  Onverminderd de bepalingen van voorgaand lid, wordt de geldigmaking 

als voltrokken beschouwd en wordt de weduwenrente, volgens het geval, 
berekend overeenkomstig §§ 1 en 2 van artikel 23 van dit decreet of 
overeenkomstig § 3 van hetzelfde artikel, indien het onder letters a) en b) 
bedoelde aangesloten lid of gewezen aangesloten lid tijdens de termijn 
van geldigmaking overlijdt. 

 
  In geval van toepassing van artikel 6, § 2, zijn de in het 1° van deze para-

graaf bedoelde bijdragen niet verder verschuldigd en de gestorte som-
men vervallen aan de Kas. 
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 2° Met het oog op de toekenning van de volledige baremische rente aan de 

weduwen van de in artikel 32 bedoelde aangeslotenen, kan het bedrag 
der in dit laatste artikel bedoelde voorafnemingen binnen een termijn van 
3 jaar door hen in éénmaal of in verscheidene malen in de Kas gestort 
worden. 

 
  De aanvraag tot geldigmaking moet door het aangesloten lid binnen zes 

maanden vanaf de datum van bekendmaking van onderhavig decreet in-
gediend worden. 

 
 § 4. Kan evenwel van de in de 1° van § 3 vermelde mogelijkheid geen gebruik 

maken noch de in artikel 23, § 5 bedoelde aangeslotene noch degene die de 
dienst van de kolonie definitief heeft verlaten in die voorwaarden dat de in de 
Kas nagelaten voorafnemingen aan zijn weduwe een rente verzekeren waar-
van het bedrag ten minste gelijk is aan 25 % van de in artikel 26 bedoelde 
wedde. 

 
Art. 22bis Ingevoegd bij het decreet van 8 juni 1960, art. 3. 
 
 In afwijking van artikel 22, § 3, is het de gewezen aangeslotenen die om ge-

zondheidsredenen uit hun ambt ontslagen zijn met een invaliditeitscoëfficiënt 
van ten minste 10 pct. en die titularis zijn van een kapitaalsuitkering, toegelaten 
hun bij het Bestuur in Afrika volbrachte dienstperioden geldig te maken met in-
begrip van deze vóór 1 mei 1923. 

 
 Zij mogen deze jaren slechts geldig maken mits een enkele storting aan de Kas 

gedaan op de datum van de aanvraag tot geldigmaking. Het bedrag van deze 
enkele storting is gelijk aan de prijs van een op belanghebbende gevestigde lijf-
rente, rekening gehouden met zijn leeftijd op deze datum. 

 
 Bedoelde lijfrente wordt verondersteld vooraf en maandelijks betaalbaar te zijn 

gedurende een tijdspanne die gelijk is aan de duur van de perioden die dienen 
geldig gemaakt, met inbegrip van deze volbracht vóór 1 mei 1923, het bedrag 
van de maandelijkse storting is dit van de gemiddelde maandelijkse voorafne-
ming berekend op het geheel van de voorafnemingen gedaan tijdens de loop-
baan. 

 
 De aanvraag tot geldigmaking moet binnen zes maanden vanaf de datum van 

bekendmaking van dit decreet ingediend worden. 
 
Art. 23 Wat de bij artikel 21, § 1, eerste lid, bedoelde weduwen betreft : 
 
 § 1. Wanneer de echtgenoot diensttermijnen heeft volbracht, waarvan de duur 

in zijn voordeel recht op een koloniaal rustpensioen doet ontstaan of zou doen 
ontstaan hebben, wordt de weduwenrente berekend op grondslag van de bij 
artikel 26 bepaalde wedde, naar rato van 25 % van deze wedde. 

 
 Deze rente wordt met 1 % verhoogd voor elk jaar van voorafneming vanaf het 

18de jaar van voorafneming.  
 
 De vóór 1 mei 1923 volbrachte werkelijke diensten, op forfaitaire wijze met één 

zesde verlengd, komen in aanmerking voor de berekening van deze rente. In 
dit geval, is de zogenaamde bij de bepalingen van het decreet van 5 februari 
1948 bepaalde overdrachtsrente niet verschuldigd. 
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 De in onderhavige paragraaf bedoelde baremische rente mag niet minder dan 

36.000 frank 's jaars bedragen. 
 
 De gepensioneerde aangeslotenen die overeenkomstig artikel 47, lid b of c, 

van het door onderhavig decreet opgeheven koninklijk besluit van 13 februari 
1930 bij de Kas aangesloten bleven en tegenover deze nog verplichtingen 
hadden, zijn vanaf 1 januari 1956 daarvan ontlast. 

 
 § 2. Wanneer de echtgenoot om gezondheidsreden uit zijn ambt werd onthe-

ven met een invaliditeitscoëfficiënt van minstens 60 %, wordt de weduwenrente 
vastgesteld overeenkomstig voorafgaande paragraaf. 

 
 In dit geval, zet de Kolonie de stortingen van de jaarlijkse premie welke zij op 

31 december 1955 uitvoerde, op rekening van de Kas voort. Dit, tot het verstrij-
ken van de termijn van 20 jaar gemeenschappelijk leven van de echtgenoten te 
rekenen vanaf de datum van hun aansluiting of tot het einde van de maand ge-
durende welke de aangeslotene overlijdt. 

 
 § 3. Wanneer de echtgenoot om gezondheidsreden uit zijn ambt werd onthe-

ven vóór het verstrijken van diensttermijnen waarvan de duur recht op koloniaal 
rustpensioen doet ontstaan, met een invaliditeitscoëfficiënt van minder dan 
60 % maar van ten minste 10 %, wordt de overlevingsrente berekend naar rato 
van 1/68ste van de bij artikel 26 bepaalde wedde voor elk jaar van voorafne-
ming. De rente mag niet minder dan 27.000 frank per jaar bedragen. 

 
 § 4. Wanneer een aangeslotene weduwnaar na zijn definitieve ambtsneerleg-

ging opnieuw huwt, wordt de weduwenrente, naar gelang van het geval, vast-
gesteld overeenkomstig §§ 1, 2 of 3 van onderhavig artikel, doch op grondslag 
van de bij artikel 26, 3° bepaalde wedde. Deze rente mag niet minder dan 
27.000 frank per jaar bedragen. 

 
 § 5. Wanneer een einde aan de loopbaan van de aangeslotene wordt gemaakt 

bij wijze van ontslag, afdanking, afzetting of om reden van lichamelijke onge-
schiktheid met invaliditeitscoëfficiënt van minder dan 10 % vóór het verstrijken 
van diensttermijnen waarvan de duur het recht op koloniaal rustpensioen doet 
ontstaan, is de rente gelijk aan deze welke, op 31 december 1955, op zijn re-
kening ingeschreven staat. 

 
 De aangeslotene kan, echter, zijn aansluiting bij de Kas na deze datum voort-

zetten volgens een der modaliteiten voorzien bij de op 31 december 1955 in 
voege zijnde bepalingen. De op deze datum toegepaste tarieven blijven voor 
deze stortingen gelden. 

 
Art. 24 Wat de in artikel 21, §§ 3 en 4 bedoelde weduwen betreft : 
 
 § 1. Wanneer de echtgenoot in dienstactiviteit is overleden of diensttermijnen 

heeft volbracht, waarvan de duur in zijn voordeel recht op een koloniaal rust-
pensioen heeft doen ontstaan of zou doen ontstaan hebben ofwel een pensi-
oen wegens invaliditeit met coëfficiënt van ten minste 60 % heeft genoten, 
wordt de weduwenrente vastgesteld overeenkomstig § 1 van voorafgaand arti-
kel. 

 
 § 2. Wanneer de echtgenoot om gezondheidsreden uit zijn ambt werd onthe-

ven vóór het verstrijken van diensttermijnen waarvan de duur recht op koloniaal 
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rustpensioen doet ontstaan, met een invaliditeitscoëfficiënt van minder dan 60 
% maar van ten minste 10 %, wordt de weduwenrente vastgesteld overeen-
komstig § 3 van voorafgaand artikel. 

 
 § 3. Wanneer §§ 1, en 2 niet van toepassing zijn, blijft de rente vastgesteld 

overeenkomstig de op 31 december 1955 van kracht zijnde bepalingen. 
 
Art. 25 In afwijking van de bepalingen van artikel 23, wordt de weduwenrente bere-

kend naar rato van 1/68ste van de bij artikel 26 bepaalde wedde voor elk jaar 
van voorafneming, wanneer het aangesloten lid krachtens de op 31 december 
1955 van kracht zijnde bepalingen het spaartegoed terug heeft verworven, het 
een voorbehouden rekening bij de Kas heeft nagelaten en de ganse duur van 
de door voorafnemingen gedekte diensten 17 jaar niet te boven gaat. 

 
Art. 26 De wedden welke tot grondslag dienen van de bij de artikelen 23, §§ 1 tot 3, 

24, §§ 1 en 2, en 25 bepaalde overlevingsrenten, zijn de volgende : 
 
 1° wat de weduwen van de aangeslotenen betreft, die tussen 1 januari 1947 

en 1 januari 1956 hun ambt hebben neergelegd, de laatste statutaire acti-
viteitswedde, verhoogd, voor de aangeslotenen die hun ambt vóór 1 juli 
1954 hebben neergelegd, met 25 %; 

 
 2° wat de weduwen van de aangeslotenen betreft, die hun ambt hebben 

neergelegd onder het statuut vastgesteld bij het op 1 januari 1935 in wer-
king getreden koninklijk besluit van 24 december 1934, de laatste statu-
taire activiteitswedde, gewijzigd overeenkomstig het besluit van de Re-
gent van 4 maart 1948 tot omzetting der wedden, en verhoogd met 25 %; 

 
  wat de weduwen van de aangesloten magistraten betreft, die hun ambt 

hebben neergelegd onder het statuut vastgesteld bij het decreet van 
13 november 1934, a) in werking getreden op 1 januari 1935, voor de 
vanaf 1 januari 1935 benoemde magistraten of b) in werking getreden op 
1 februari 1936 voor de op deze datum vastbenoemde magistraten die 
niet voor het oude stelsel hebben geopteerd, de laatste statutaire activi-
teitswedde, gewijzigd overeenkomstig het besluit van de Regent van 
14 juli 1949 tot omzetting der wedden en verhoogd met 25 % voor de 
aangeslotenen die hun ambt vóór 1 juli 1954 hebben neergelegd; 

 
 3° wat de weduwen van de aangeslotenen betreft, die hun ambt definitief 

hebben neergelegd onder een statuut dat het in 2° hierboven bedoelde 
statuut voorafging, de op 1 januari 1956 vastgestelde statutaire aan-
vangswedde van de categorie van het personeel waartoe zij op het tijd-
stip van het einde van hun loopbaan behoorden; wedde, welke met zo-
veel maal 2,5 % van deze wedde wordt verhoogd als de aangeslotenen 
volle dienstjaren in deze laatste categorie hebben doorgebracht. 

 
Art. 27 § 1. De rente welke aan een in artikel 21 bedoelde weduwe wordt toegekend, 

wordt niet beïnvloed door een latere wijziging in de burgerlijke stand van de ti-
tularis. 

 
 § 2. In afwijking van voorgaande paragraaf, worden, ingeval de in artikel 21, § 

4 bedoelde weduwen weerom vóór 1 januari 1956 zijn gehuwd, enkel de voor-
delen toegekend, welke door de op 31 december 1955 van kracht zijnde bepa-
lingen worden vastgesteld. 
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 Evenwel, ingeval van een nieuw weduwschap, kan de voornoemde weduwe, 
indien de ten bezware van de Kas uit te keren rente verhoogd met de ten be-
zware van de koloniale schatkist vallende vermeerderingen, dit bedrag niet be-
reikt, bekomen : 

 
 1° ofwel het minimumbedrag van de baremische rente, dit is 36.000 fr., in-

dien het aangesloten lid in dienstactiviteit is overleden of diensttermijnen 
heeft volbracht waarvan de duur het recht op koloniaal rustpensioen zou 
doen ontstaan hebben of om gezondheidsreden uit zijn ambt werd onthe-
ven met een invaliditeitscoëfficiënt van ten minste 60 % ; 

 
 2° ofwel het minimumbedrag van de baremische rente, dit is 27.000 fr., in-

dien de echtgenoot vóór 1 januari 1946 bij de Kas aangesloten was en de 
in 1° voornoemde voorwaarden niet vervult. 

 
 Deze minimumbedragen worden niet verlaagd wegens leeftijdsverschil. 
 
Art. 28 In afwijking van de artikelen 23, § 5, 24, § 3 en 27, § 2, ondergaan voortaan de 

ten bezware van de koloniale schatkist vallende vermeerderingen, op 1 januari 
1956 of nadien uitgekeerd overeenkomstig de voordien geldende statuten van 
de Koloniale Verzekeringskas, niet meer de voorafnemingen bedoeld in artikel 
31 van het door onderhavig decreet opgeheven decreet van 26 april 1950. 

 
Art. 29 § 1. De bij artikel 21 bepaalde wezenuitkeringen worden berekend overeen-

komstig de artikelen 19, § 1 en 20 van onderhavig decreet. Zij worden ten be-
zware van de koloniale schatkist uitgekeerd. 

 
 § 2. Evenwel, is, in het bij artikel 21, laatste lid, bepaald geval, de wezenuitke-

ring gelijk aan zoveel maal 1/17de van de uitkering als het personeelslid jaren 
van aansluiting telt, zonder dat het bedrag van deze verminderde aan de va-
derloze wees uitgekeerde rente, lager mag zijn dan 12.000 frank per jaar. 

 
 In geval van overlijden van vader en moeder, wordt deze uitkering met 50 % 

vermeerderd. 
 
 HOOFDSTUK IV. Bepalingen welke gemeen zijn aan de weduwen en we-

zen van al de aangesloten leden 
 
Art. 29bis Ingevoegd bij de wet van 27 april 1970, art. 1, gewijzigd bij de K.B.'s van 23 juli 

1974, art. 2, 14 april 1975, art. 1, 29 maart 1978, art. 1, 13 november 1978, art. 
1, 19 januari 1979, art. 1, vervangen bij het K.B. nr. 30 van 30 maart 1982, art. 
17 en de wet van 15 mei 1984, art. 43. 

 
 Op de weduwenrente vastgesteld overeenkomstig één van de artikelen 10, 16, 

23, §§ 1, 2, 3 of 4, en 27, § 2, en eventueel verminderd krachtens artikel 14, 
zijn de bepalingen toepasselijk die de toekenning, de vermindering en de 
schorsing regelen van het minimumpensioenbedrag bepaald voor de weduwe 
die een overlevingspensioen geniet ten laste van de Openbare Schatkist. 

 
Art. 30 § 1. Het aangesloten vrouwelijk lid kan een familielid in opgaande linie aanwij-

zen aan wie bij haar overlijden een rente wordt toegekend op voorwaarde dat 
zij niet in huwelijksverband leeft noch kinderen ten laste heeft.  

 
 Deze aanwijzing kan vernieuwd worden indien het tevoren gekozen familielid 

vóór het overlijden van het aangesloten lid sterft. 
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 De rente van het familielid wordt berekend overeenkomstig de artikelen 9 en 10 

van onderhavig decreet. Nochtans mag deze rente 36.000 fr. per jaar niet te 
boven gaan. 

 
 Indien het aangesloten vrouwelijk lid huwt of opnieuw huwt, één of meer kinde-

ren aanneemt of erkent na voornoemde aanwijzing, verliest het familielid het in 
dit artikel bepaalde voordeel. 

 
 Dit gebeurt eveneens wanneer het aangesloten vrouwelijk lid de voorwaarden 

vervult welke in artikel 8, § 1 van onderhavig decreet zijn opgesomd. In dit ge-
val wordt overgegaan tot de in de artikelen 3 en 4 van het decreet van 18 ja-
nuari 1956 betreffende de Koloniale Verzekeringskas bedoelde overdrachten. 

 
 De vermissing van het aangesloten vrouwelijk lid wordt met overlijden gelijkge-

steld, in dezelfde voorwaarden als deze bepaald bij artikel 5, tweede lid, van 
onderhavig decreet. 

 
 § 2. In afwijking van artikel 31 van dit decreet, kan het aangesloten vrouwelijk 

lid dat een familielid in opgaande linie heeft aangeduid, geen aanspraak maken 
op de terugbetaling van het spaartegoed dat op 31 december 1953 op haar re-
kening ingeschreven staat. 

 
Art. 31 § 1. Het spaartegoed dat op 31 december 1953 krachtens de aan dit decreet 

voorafgaande bepalingen ingeschreven staat, wordt aan het aangesloten lid te-
rugbetaald op het tijdstip van zijn definitieve ambtsneerlegging en op voor-
waarde dat het sinds 1 januari 1954 geen huwelijk heeft aangegaan. 

 
 Nochtans heeft dat lid, met het oog op de vaststelling van de rente van de we-

duwe bedoeld in artikel 6, § 1 van onderhavig decreet, de mogelijkheid af te 
zien van deze terugbetaling. De aanvraag ervan dient aan de Minister van Ko-
loniën toegezonden binnen zes maanden na de datum van de betekening van 
het besluit of van de ordonnantie welke een einde aan de loopbaan van het 
aangesloten lid maakt. 

 
 Indien de aangeslotene in dienstactiviteit overlijdt, wordt het spaartegoed aan 

de rechthebbenden overgemaakt. 
 
 § 2. Het spaartegoed brengt interest op tot op de laatste dag van de maand 

welke deze, gedurende welke de betaling wordt geordonnanceerd, voorafgaat. 
 
Art. 32 Indien, bij toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 februari 

1930, opgeheven bij onderhavig decreet, aan de Belgische schatkist, voor re-
kening van de aangesloten leden die tot een Belgische administratie behoren 
en met het oog op de samenstelling van een moederlandse overlevingsrente, 
bijdragen worden gestort, wordt de baremische rente, vooraf eventueel tot haar 
minimum opgevoerd, berekend naar rato van de afhoudingen welke bij de Kas 
zijn nagelaten. Dit, onverminderd de toepassing van de artikelen 9, § 4, 2°, en 
22, § 3, 2°. 

 
Art. 33 § 1. Het totaal bedrag van de krachtens de bepalingen van onderhavig decreet 

aan één en dezelfde weduwe toegekende baremische rente mag, zowel wat 
het gedeelte betreft dat ten bezware van de Kas als het gedeelte dat ten be-
zware van de koloniale schatkist valt, 216.000 fr. 's jaars niet te boven gaan. 
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 Dit maximumbedrag wordt voor de weduwe van de Gouverneur-Generaal op 
260.000 fr. gebracht. 

 
 § 2. Indien een weduwe, tengevolge van opeenvolgende huwelijken, op meer-

dere renten aanspraak kan maken, wordt als volgt te werk gegaan : 
 
 1° de renten ten bezware van de Kas worden samengevoegd; 
 
 2° enkel de belangrijkste tussenkomst van de koloniale schatkist wordt bo-

vendien toegekend. 
 
 De zogenaamde "overdrachtsrente" is in dit maximumbedrag begrepen. 
 
 Het totaal van deze renten en deze tussenkomst mag echter de in § 1 voorzie-

ne maximumbedragen niet te boven gaan. 
 
 § 3. In geval van samenvoeging van meerdere wezenuitkeringen ten bezware 

van de koloniale schatkist ten voordele van één en dezelfde wees, wordt enkel 
de voordeligste uitkering toegekend. 

 
Art. 34 § 1. De overlevingsrenten welke berekend worden overeenkomstig de bepalin-

gen van onderhavig decreet mogen niet minder bedragen dan de renten welke 
krachtens de vóór 31 december 1955 van kracht zijnde bepalingen op die da-
tum toegekend worden of ingeschreven zijn. 

 
 § 2. De koloniale schatkist neemt te haren laste : 
 
 1° vanaf de datum van het overlijden van het aangesloten lid, wat de echt-

genoten van de aangesloten leden betreft, die op 1 januari 1956 in leven 
zijn en de dienst der kolonie vóór deze datum verlaten hebben : het ver-
schil tussen de volgens de bepalingen van onderhavig decreet berekende 
overlevingsrenten en de som van de bedragen welke bij toepassing van 
artikelen 45 a, 2°, en 46 a op de individuele fiches voorkomen. 

 
  Wanneer een aangesloten lid gebruik heeft gemaakt van de in artikel 22 § 

3, 1°, omschreven mogelijkheid tot geldigmaking, wordt van de tussen-
komst van de koloniale schatkist het bedrag afgetrokken dat verkregen 
wordt door de omzetting in rente van het door de betrokkene terugbetaal-
de kapitaal. Deze omzetting geschiedt gebeurlijk op datum waarop de 
geldigmaking voltrokken is; 

 
 2°  onmiddellijk, wat de weduwen betreft, die op 31 december 1955 titularis 

zijn van een overlevingsrente : het verschil tussen de volgens de bepalin-
gen van onderhavig decreet berekende overlevingsrenten en het nieuw 
bedrag van de vroegere totale rente, bijkomende renten inbegrepen, na 
de overgang van de op 31 december 1955 van kracht zijnde technische 
grondslagen naar deze welke vanaf 1 januari 1956 van kracht worden, 
dit, overeenkomstig de bepalingen van artikel 46, 2°. 

 
 § 3. In geval van toepassing van voorgaande paragrafen, worden, in de bere-

kening van de rente overeenkomstig de op 31 december 1955 in voege zijnde 
bepalingen, de voorafnemingen van 6 % bedoeld in artikel 31 van het door dit 
decreet opgeheven decreet van 26 april 1950, niet in aanmerking genomen. 
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 § 4. Het in § 1 vooropgesteld beginsel geldt eveneens voor de in artikel 47 be-
doelde berekeningen, wat de aangeslotenen betreft die op 1 januari 1956 in 
dienst zijn. 

 
Art. 35 § 1. De baremische renten worden berekend : 
 
 1° op grondslag van de wedden welke worden toegekend krachtens de op 

het tijdstip van de definitieve ambtsneerlegging van de aangeslotene gel-
dende statuten inzake wedden, wat de renten betreft, welke krachtens ar-
tikel 5 aan de weduwen van de aangeslotenen, die na 31 december 1955 
in dienst zijn, worden uitgekeerd; 

 
 2° op grondslag van de wedden die zouden toegekend zijn geworden moes-

ten de op 1 januari 1956 geldende statuten inzake wedden van toepas-
sing geweest zijn op het tijdstip dat het recht op rente ontstond, wat de 
rente betreft, welke krachtens artikel 21 aan de weduwen van de aange-
slotenen worden uitgekeerd die vóór 1 januari 1956 de dienst hebben ver-
laten. 

 
 § 2. Frankgedeelten worden in al de bewerkingen van berekening en van uitbe-

taling van renten en uitkeringen weggelaten. 
 
Art. 36 De weduwenrenten alsook de wezenuitkeringen worden maandelijks verwor-

ven en zijn op voorhand betaalbaar.  
 
 In afwachting van de definitieve vereffening kunnen maandelijkse voorschotten, 

berekend op grondslag van het waarschijnlijk nettobedrag van de rente, wor-
den toegekend. 

 
 Elke begonnen maand is verschuldigd. 
 
 De renten en uitkeringen nemen een aanvang op de eerste dag van de maand 

welke volgt op het feit dat het recht op rente doet ontstaan. 
 
 Nochtans wordt het definitief bedrag van de rente van de laatste echtgenote, 

ingeval van toepassing van artikel 7, § 2 slechts berekend binnen drie maan-
den welke volgen op een termijn van één jaar te rekenen vanaf het overlijden 
van het aangesloten lid. 

 
Art. 37 Elke titularis die een termijn van meer dan 5 jaar te rekenen vanaf de datum 

waarop het recht op rente of uitkering ontstaat, laat verstrijken zonder dat recht 
uit te oefenen, geniet slechts de rente of de uitkering vanaf de eerste dag van 
de maand gedurende welke de aanvraag wordt ingediend, tenzij de Minister 
omwille van bijzondere omstandigheden er anders over oordeelt. 

 
Art. 38 Achterstallen van renten en uitkeringen verjaren na een termijn van 5 jaar, te 

rekenen vanaf de 1ste januari van het dienstjaar. 
 
Art. 39 Elke rente of uitkering wordt bij koninklijk besluit toegekend. 
 
 De Koning kan zijn machten overdragen. 
 
Art. 40 § 1. Elk aangesloten lid is ertoe gehouden, binnen drie maanden na de datum 

waarop de gebeurtenissen plaats vinden, waardoor zijn verhouding tot de Kas 
kan gewijzigd worden, deze aan de Minister van Koloniën mede te delen met 
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name, elke wijziging in zijn burgerlijke stand, alsook geboorte, erkenning, aan-
neming of overlijden van kinderen. 

 
 Het aangesloten lid brengt ter kennis het bestaan van rechthebbenden die op 

de door de Kas verleende voordelen kunnen aanspraak maken. De titularissen 
en gebeurlijke rechthebbenden mogen zelf, in plaats van het aangesloten lid, 
deze inlichtingen verstrekken. 

 
 Het aangesloten lid dat niet binnen de gestelde termijn de verklaringen aflegt 

verliest zijn rechten en doet de rechten van gebeurlijke rechthebbenden verlie-
zen. 

 
 De Minister van Koloniën kan op elk tijdstip ambtshalve tussenbeide komen 

ingeval verklaringen achterwege blijven of onvoldoende blijken. 
 
 § 2. De weduwe of de wees, titularis van een bij onderhavig decreet bepaalde 

rente of uitkering, is ertoe gehouden, binnen 15 dagen, de Minister van Koloni-
ën in kennis te stellen van elke wijziging in haar of zijn burgerlijke stand of, wat 
de wees betreft, van elke uitoefening van een winstgevende bezigheid. 

 
 § 3. Ten onrechte uitbetaalde sommen worden eventueel op de achterstallen 

van de weduwenrenten vooraf afgenomen of teruggevorderd. 
 
Art. 41 De Minister van Koloniën en de Gouverneur-Generaal of hun gemachtigden 

kunnen, bij algemene of bijzondere bepalingen, elke maatregel treffen opdat de 
wezenuitkeringen werkelijk ten goede komen van de wezen. 

 
Art. 42 Gewijzigd bij de wet van 27 april 1970, art. 2, het K.B. van 29 mei 1972, art. 1 

en vervangen bij de wet van 28 december 1973, art. 40. 
 
 Aan de weduwen van de gewezen personeelsleden van het Bestuur in Afrika, 

wier geldelijke toestand aandacht verdient en wier rente lager is dan het mini-
mumbedrag dat vastgesteld werd bij toepassing van artikel 29bis of die ten ge-
volge van de afkoop van de rente of van het terugstorten van het spaartegoed 
geen recht hebben op enige overlevingsrente krachtens dit decreet, kunnen 
toelagen toegekend worden. 

 
 Deze toelagen worden door de Minister of door zijn afgevaardigde onder de bij 

ministerieel besluit bepaalde voorwaarden toegekend. 
 
 HOOFDSTUK V. Het technisch beheer van de sectie weduwenrenten 
 
Art. 47 Op 1 januari van elk jaar en voor de eerste maal op 1 januari 1956, wordt voor 

elk op deze datum in dienstverband staande aangesloten lid, het bedrag bere-
kend van de reglementaire overlevingsrente welke zou moeten uitgekeerd 
worden indien de aangeslotene in de loop van dat jaar zou overlijden. Van dit 
bedrag worden afgetrokken de verminderde rente welke op grondslag van de 
nieuwe schalen door middel van de voorgaande persoonlijke stortingen werd 
verkregen en waarvan sprake in littera a van het voorgaande artikel, alsook de 
bijkomende renten welke door de koloniale schatkist zouden zijn gestort ge-
worden, vanaf de datum van het overlijden, moesten de wettelijke bepalingen 
van kracht op datum van 31 december 1955 van toepassing zijn gebleven, zo-
als deze verminderde rente alsook de bijkomende renten op de individuele fi-
ches voorkomen overeenkomstig artikel 45, a, 1° en 2°. Het uiteindelijk verkre-
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gen bedrag vormt de bijkomende overlevingsrente welke dient te worden sa-
mengesteld door middel van de nadien te storten persoonlijke bijdragen. 

 
 In geval het aangesloten lid heeft gebruik gemaakt van de in artikel 9, § 4, 1°, 

omschreven mogelijkheid tot geldigmaking, wordt van deze bijkomende samen 
te stellen rente het bedrag afgetrokken dat verkregen wordt door de omzetting 
in rente, door middel van nieuwe tarieven, van de reeds met het oog op deze 
geldigmaking terugbetaalde sommen. 

 
 Voor iedere aangeslotene die nog niet de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, 

wordt de jaarlijkse tot de leeftijd van 50 jaar, behalve bij vóóroverlijden, betaal-
bare premie vastgesteld, welke nodig is om op de datum van overlijden deze 
bijkomende rente te verkrijgen. Voor ieder aangeslotene die ouder is dan 
50 jaar, wordt de enige premie berekend welke nodig is om, bij het overlijden, 
deze bijkomende rente te verkrijgen. 

 
 Op 1 januari wordt de som gemaakt van de premies, welke nodig zijn en waar-

van sprake in de twee voorgaande alinea's, dit, voor al de aangesloten leden 
die op dezelfde datum in dienstactiviteit zijn. Dit totaal vormt de globale premie 
welke nodig is. 

 
 Anderzijds wordt, op dezelfde datum, het globaal bedrag berekend van de 

voorafnemingen welke voor het volgende jaar zullen gedaan worden op de be-
zoldigingen van dezelfde aangeslotenen. Dit totaal vormt de globale te ver-
wachten premie. 

 
Art. 48 Indien de globale te verwachten premie groter is dan de globale nodige premie, 

wordt het verschil van deze twee sommen in een reservefonds overgebracht. 
 
 Indien de globale te verwachten premie kleiner is dan de globale nodige pre-

mie, wordt het deficit, in de mate van het mogelijke, door het reservefonds 
aangevuld. Indien het reservefonds geen actief nalaat om de vereiste compen-
satie door te voeren, wordt de koloniale schatkist gelast de nodige som te stor-
ten om de globale te verwachten en nodige premie in evenwicht te brengen. 

 
Art. 49 Vanaf 1 januari 1956 hebben de ongehuwde aangeslotenen, geen voorbehou-

den rekeningen meer. 
 
 Het bedrag van de op 31 december 1955 vastgelegde voorbehouden rekenin-

gen wordt op 1 januari 1956 op het reservefonds gestort. 
 
 Wanneer bij toepassing van artikel 31, § 1, tweede lid, een aangeslotene afziet 

van zijn spaartegoed, wordt het bedrag ervan eveneens op het reservefonds 
gestort. 

 
 HOOFDSTUK VI. Sectie-verzekering tegen de risico's van ongevallen bui-

ten de dienst opgelopen 
 
Art. 53 Zijn onderworpen aan deze sectie, zij die aangesloten zijn bij de sectie-

overlevingsrenten, in zover geen einde is gemaakt aan hun koloniale statutaire 
loopbaan. 

 
Art. 54 De aangeslotene die minder dan vijftien jaar werkelijke diensten heeft volbracht 

van wie wordt erkend dat hij ongeschikt is om zijn diensten in Afrika voort te 
zetten en ze er later te hervatten en die in Europa door een bestendige licha-
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melijke invaliditeit getroffen is tengevolge van buiten de dienst opgelopen ver-
wondingen of overkomen ongevallen, heeft recht op een jaarlijkse invaliditeits-
uitkering. Deze uitkering geschiedt in dezelfde voorwaarden, volgens dezelfde 
procedure en overeenkomstig dezelfde berekeningsmodaliteiten als deze vast-
gesteld door de bepalingen van de decreten inzake koloniale pensioenen, net 
alsof de verwonding of het ongeval waarvan hierboven sprake gedurende de 
dienst en uit hoofde van die dienst zou overkomen zijn. 

 
Art. 55 Het aangesloten lid dat tenminste vijftien jaar werkelijke diensten heeft vol-

bracht, heeft, wanneer de ongeschiktheid en de invaliditeit zich in dezelfde 
voorwaarden voordoen zoals in voorgaand artikel bepaald, recht op een jaar-
lijkse invaliditeitsuitkering waarvan het bedrag gelijk is aan het verschil dat kan 
bestaan tussen het bedrag van het invaliditeitspensioen, dat hem zou worden 
toegekend krachtens de bepalingen van de decreten inzake de koloniale pen-
sioenen in de veronderstelling dat de verwonding of het ongeval gedurende de 
dienst en uit hoofde van die dienst is overkomen, en het bedrag van het rust-
pensioen. 

 
Art. 56 De aangeslotene, van wie wordt erkend dat hij ongeschikt is om zijn diensten in 

Afrika voort te zetten en ze er later te hervatten en die invalide is gedeeltelijk 
tengevolge van buiten de dienst opgelopen verwondingen of overkomen onge-
vallen, gedeeltelijk tengevolge van aan de dienst te wijten ziekten of gebrekke-
lijkheden, heeft recht op een jaarlijkse invaliditeitsuitkering waarvan het bedrag 
gelijk is aan het verschil dat kan bestaan tussen het bedrag van het invalidi-
teitspensioen dat hem zou worden toegekend krachtens de bepalingen van de 
decreten inzake de koloniale pensioenen in de veronderstelling dat de verwon-
ding of het ongeval gedurende de dienst en uit hoofde van die dienst is over-
komen, en : 

 
 1° ofwel het bedrag van het rustpensioen; 
 
 2° ofwel het bedrag van het invaliditeitspensioen tengevolge van ziekten of 

gebrekkelijkheden, laatste beide pensioenen toegekend ten bezware van 
de koloniale schatkist en krachtens diezelfde decreten. 

 
 Wanneer het aangesloten lid echter geen enkel pensioen geniet, wordt de inva-

liditeitsuitkering toegekend overeenkomstig artikel 54. 
 
Art. 57 De invaliditeitsuitkeringen bepaald bij artikelen 55 en 56 worden toegekend in 

dezelfde voorwaarden, volgens dezelfde procedure en overeenkomstig dezelf-
de berekeningsmodaliteiten als deze vastgesteld door de bepalingen der de-
creten inzake koloniale pensioenen. 

 
Art. 58 Wanneer het aangesloten lid minder dan vijftien jaar werkelijke diensten heeft 

volbracht en de coëfficiënt of het totaal der coëfficiënten minder bedraagt dan 
10 %, worden de artikelen 3 en 4 van het decreet van 18 januari 1956 betref-
fende de Koloniale Verzekeringskas, toegepast. 

 
 Wanneer de coëfficiënt of het totaal der coëfficiënten minder bedraagt dan 

10 %, is geen invaliditeitsuitkering verschuldigd. 
 
Art. 59 Het recht op de verkrijging of op het genot van de invaliditeitsuitkering, toege-

kend krachtens artikelen 54 tot 58, wordt geschorst : 
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 1° tijdens de duur van de hechtenis ondergaan in uitvoering van een veroor-
deling, hetzij tot een strafdienst van meer dan zes maanden, hetzij tot een 
criminele straf, hetzij tot een gevangenisstraf van meer dan zes maanden 
of tot verscheidene correctionele gevangenishoofdstraffen, waarvan het 
totaal 6 maanden te boven gaat; 

 
 2° ten opzichte van de aangeslotenen die, wanneer zij veroordeeld zijn tot 

een strafdienst, tot een criminele of een correctionele gevangenisstraf, 
zich niet aanmelden om de weerspannigheid te zuiveren of de straf te 
ondergaan. 

 
 In de bij artikelen 54 en 56, laatste lid, bepaalde gevallen, hebben de echtge-

note en de kinderen van de veroordeelde, gedurende de termijn van de schor-
sing, ten bezware van de Kas - sectie verzekering tegen ongevallen buiten 
dienst - recht op een weduwenrente en een wezenuitkering welke zij zouden 
ontvangen indien hij overleden was. 

 
Art. 60 Het aangesloten lid heeft geen recht op de jaarlijkse invaliditeitsuitkering : 
 
 1° indien de ongeschiktheid haar oorsprong vindt : 
 
  a)  in een misdrijf dat voor het getroffen lid een definitieve veroorde-

ling als dader, mededader of medeplichtige heeft medegebracht; 
 
  b) in een ongeval overkomen bij het beoefenen van een gevaarlijke 

sport, van een wilde oefening gedaan in de loop van of met het oog 
op een wedstrijd of exhibitie, of bij het overdreven snel rijden per au-
to; 

 
  c)  in een toestand die uit oorlogsfeiten voortspruit; 
 
  d) in een ongeval overkomen ingevolge overdreven drankgebruik; 
 
  e)  in een ongeval overkomen ingevolge het uitvoeren tegen betaling, 

van werken voor rekening van een derde; 
 
 2° indien het aangesloten lid het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt of 

opzettelijk zijn gezondheidstoestand heeft verslecht. 
 
Art. 61 De jaarlijkse invaliditeitsuitkeringen worden toegekend ten bezware van de Kas 

- sectie verzekering tegen ongevallen buiten dienst. 
 
 Dit verzekeringsstelsel wordt gestijfd : 
 
 1° enerzijds door een persoonlijke bijdrage welke gelijk is aan 0,35 % van de 

wedde der aangeslotenen zoals bepaald bij §§ 1, 2 en 4 van artikel 2 van 
dit decreet en daarop wordt voorafgenomen; voor de periode gedurende 
welke het lid met verminderde wedde in dienst is, wordt deze bijdrage be-
rekend op grondslag van de volledige activiteitswedde en op de vermin-
derde wedde voorafgenomen; voor de periode gedurende welke het lid 
zonder wedde in dienst is, is het aangesloten lid verplicht zelf dezelfde 
bijdrage te storten, zoniet wordt het vervallen verklaard van het recht op 
invaliditeitsuitkering; 
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 2° anderzijds door een bijdrage welke gelijk is aan deze der aangesloten 
leden en gestort wordt, hetzij door de koloniale schatkist, hetzij door het 
betrokken organisme, in het door artikel 2, § 4, bedoeld geval. 

 
Art. 62 § 1. De geneeskundige commissie en de geneeskundige commissie van be-

roep, onderscheidenlijk opgericht bij koninklijk besluit van 21 januari 1929 en 
bij dat van 14 januari 1956, hebben op het stuk van verwondingen opgelopen 
en ongevallen overkomen buiten de dienst, dezelfde bevoegdheden van ad-
vies, van vaststelling, alsook van beroep, als deze bepaald bij dezelfde ko-
ninklijke besluiten inzake verwondingen opgelopen en ongevallen overkomen 
gedurende de dienst en uit hoofde van die dienst. 

 
 § 2. In afwijking van de artikelen 20 van het decreet van 23 juli 1949 en 19 van 

het decreet van 9 januari 1950, betreffende de koloniale pensioenen, wordt de 
Raad van Beheer van de Kas gelast zijn advies te geven over elk geschil dat 
zou kunnen ontstaan bij de toepassing van de bepalingen omtrent onderhavige 
sectie. 

 
Art. 63 Elke definitieve invaliditeitsuitkering wordt toegekend door de Koning. 
 
 De voorlopige invaliditeitsuitkering door de Minister van Koloniën. 
 
 In afwachting dat het Rekenhof de invaliditeitsuitkering goedkeurt, mag de Mi-

nister regelmatige voorschotten verlenen welke in mindering moeten gebracht 
op de achterstallen van de invaliditeitsuitkering. 

 
 De Koning en de Minister mogen hun terzake geldende bevoegdheden over-

dragen. 
 
 HOOFDSTUK VII. Bepalingen gemeen aan de verschillende secties 
 
Art. 64 Gewijzigd bij de wet van 27 april 1970, art. 3. 
 
 De bij dit decreet bepaalde renten, uitkeringen en toelagen worden onderwor-

pen aan het indexstelsel dat van toepassing is op de burgerlijke en koloniale 
pensioenen. 

 
 De kosten welke de indexverhogingen meebrengen zijn ten bezware van de 

koloniale schatkist. Maar : 
 
 1° die welke verbonden zijn aan de verhogingen bedoeld in artikel 29bis, § 

1, en die welke volgen uit de toepassing van artikel 29bis, § 2, komen ten 
laste van de sectie weduwenrenten van de Kas; 

 
 2° die welke verbonden zijn aan de toelagen bedoeld in artikel 42 komen ten 

laste van het solidariteitsfonds van de Kas; 
 
 3° die welke verbonden zijn aan de uitkeringen bedoeld in artikel 55 komen 

ten laste van de sectie verzekeringen tegen ongevallen buiten de dienst 
van de Kas. 

 
 De bepalingen door het decreet van 27 april 1955 tot toekenning van gezins-

vergoedingen aan de burgerlijk en koloniaal gepensioneerden worden uitge-
breid tot de titularissen van de uitkeringen waarvan sprake in sectie VI. 
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Art. 65 De Koning regelt de toepassingsmodaliteiten van onderhavig decreet. 
 
 Hij stelt de stukken vast welke dienen voorgelegd tot staving van de aanvragen 

van weduwenrenten, wezenuitkeringen of invaliditeitsuitkeringen. 
 
Art. 66 De moeilijkheden waartoe de toepassing van de bepalingen van onderhavig 

decreet kan aanleiding geven, worden bij koninklijk besluit geregeld. 
 
Art. 68 Vervangen bij het decreet van 2 september 1957, art. 2. 
 
 Dit decreet treedt in werking op 1 januari 1956, met uitzondering van de bepa-

lingen die voorkomen in artikelen 9, § 4, 21, § 1, tweede lid, en 22, § 3, en be-
trekking hebben op de geldigmakingen van sommige dienstperioden. Laatst-
genoemde bepalingen treden in werking op de datum van de bekendmaking 
van dit decreet. 

 
 
                                                 
1  De wet van 9 juli 1969 is niet toepasselijk op de personen die de voordelen van dit decreet genieten 

(wet van 28 december 1973, art. 42 - B.S. 29 december). 
2  De voordelen voortvloeiende uit de wijziging van dit decreet door de wet van 23 maart 1978 worden 

eveneens toegekend wanneer de gebeurtenis die het recht op pensioen doet ontstaan, zich voorge-
daan heeft vóór de datum waarop deze wet uitwerking heeft. 

3  De tekst van dit lid, zoals gewijzigd bij art. 85 van de wet van 15 mei 1984, heeft uitwerking met in-
gang van 1 januari 1968. 

4  Met uitwerking op 6 juni 1987. 
5  De tekst van dit lid, zoals vervangen bij art. 66 van de wet van 3 februari 2003, heeft uitwerking met 

ingang van 6 juni 1987. 
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Decreet van 17 maart 1958  
(A.B. 15 april, p. 553) 
 
betreffende de wezenrente bepaald bij de artikelen 9 en 11 van het decreet van 15 juni 1956. 
 
Art. 1 De toekenning van de rente, bepaald bij de artikelen 9 en 11 van het decreet van 

15 juni 1956 ten gunste van de wees die zich wegens zijn fysische of geestestoe-
stand in de blijvende onbekwaamheid bevindt om in zijn onderhoud te voorzien, is bij 
voorkomend geval afhankelijk van het leveren, door middel van medische attesten, 
waarvan sprake in voormelde artikelen, van het formeel bewijs dat de blijvende on-
bekwaamheid is opgetreden voordat de belanghebbende de leeftijd van 21 jaar had 
bereikt. 

 
Art. 2 Bovenstaande bepaling heeft uitwerking vanaf 1 januari 1958. Nochtans wordt het 

genot van de rente, bekomen op deze datum krachtens de vroegere bepalingen, 
door de belanghebbenden behouden. 
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Decreet van 4 juni 1958  
(A.B. 1 juli, p. 970) 
 
betreffende het pensioen der agenten van het Bestuur, van de militaire agenten en van de ge-
rechtsbeambten der Kolonie. 
 
Art. 1 De bepalingen van het decreet van 23 juli 1949 worden, mits aanvraag van de be-

langhebbenden, met uitwerking op 1 januari 1956 toepasselijk gemaakt op de per-
soneelsleden-stagiaires die op 1 januari 1946 of op een latere datum in dienst waren 
van de Kolonie. 

 
Art. 2 Het personeelslid dat vóór 1 januari 1956 om gezondheidsredenen werd ontslagen 

en in toepassing van de bepalingen van het decreet van 23 juli 1949 een als pensi-
oen geldende bewilliging in kapitaal heeft ontvangen, verkrijgt, met geldelijke uitwer-
king op 1 januari 1956, het invaliditeitspensioen berekend overeenkomstig de bepa-
lingen van bedoeld decreet. 

 
Art. 3 In het bij artikel 2 bepaalde geval, wordt het bedrag van de bewilliging in kapitaal 

afgehouden van de vervallen achterstallen van het koloniaal pensioen. 
 
Art. 4 In geval van toepassing van artikel 1 van onderhavig decreet en wanneer de be-

langhebbenden hun rechten doen gelden tot het bekomen van de opruststellingsren-
te waarop zij, ingevolge hun prestaties in dienst van de Kolonie, aanspraak kunnen 
maken, in toepassing van de bepalingen van het gewijzigde decreet van 10 oktober 
1945 inzake verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood van de werknemers, 
zal de Koloniale Kas voor werknemerspensioenen en gezinstoelagen aan de Koloni-
ale Schatkist het gedeelte van de rente storten overeenstemmend met de patronale 
stortingen ten laste van bedoelde Schatkist gedaan; het overige blijft verworven aan 
de belanghebbenden. 

 
Art. 5 In geval van toepassing der artikelen 1 en 2 van onderhavig decreet, brengt het laat-

ste proces-verbaal van geneeskundig onderzoek, opgemaakt ten laatste gedurende 
de termijn van 3 jaar die een aanvang neemt vanaf de datum van de kennisgeving 
aan belanghebbende van de maatregel die een einde maakt aan zijn koloniale loop-
baan, het genot mee van het definitief invaliditeitspensioen zelfs wanneer de invalidi-
teitscoëfficiënt niet definitief vastgesteld werd. 

 
Art. 6 De aanvraag waarvan sprake in artikel 1 moet, op straf van verval, gericht worden 

tot de Minister van Koloniën, binnen de termijn van 5 jaar vanaf de bekendmaking 
van de bepalingen van dit decreet in het Ambtelijk Blad van Belgisch Kongo. 

 
 



© PDOS – mei 2006  

Decreet van 28 juli 1958  
(A.B. 15 augustus, p. 1396) 
 
tot wijziging van het decreet van 23 juli 1949, betreffende het pensioen van het personeel van 
de Kolonie. 
 

- UITTREKSEL - 
 
Art. 9 In al de decreten betreffende de regeling der burgerlijke en koloniale pensioenen, 

maken de toegekende pensioenen, wanneer de voorwaarden van ongeschiktheid 
vereist door elk van deze decreten, vervuld zijn in hun geheel invaliditeitspensioenen 
uit welke ook de berekeningsmodaliteiten zijn die tot grondslag dienen bij de vast-
stelling van hun bedrag.  
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Decreet van 27 maart 1985  
(Staatsblad 2 juli) 
 
inzake de pensioenregeling toepasselijk op het personeel van de organismen van openbaar nut 
behorend tot het Waalse Gewest. 
 
Gewijzigd bij
 

 : het decreet van 27 november 1997 (Staatsbl. 5 december)  

Art. 1 § 1. De wet van 28 april 1958 inzake  het pensioen van de personeelsleden 
van bepaalde organismen van openbaar nut zal toegepast worden onder de 
voorwaarden vastgesteld bij genoemde wet op de personeelsleden van de or-
ganismen van openbaar nut behorend tot het Waalse Gewest evenals op hun 
rechthebbenden, ten gevolge van een besluit van de Executieve genomen in 
uitvoering van artikel 2. 

 
 § 2. De bepalingen die de bepalingen van de wet van 28 april 1958 zouden 

wijzigen, aanvullen of vervangen, zullen van rechtswege van toepassing zijn op 
de personeelsleden van de organismen bedoeld in de eerste alinea, evenals 
op de personeelsleden van organismen van openbaar nut behorend tot het 
Waalse Gewest die reeds aan de genoemde wet onderworpen zijn. 

 
Art. 2 De Executieve duidt onder de organismen van openbaar nut behorend tot het 

Waalse Gewest (dat het personeel een wettelijk of reglementair statuut ver-
leent) diegenen aan waaronder de pensioenen, de weduwenpensioenen en 
wezenpensioenen geregeld worden door de wet van 28 april 1958 of diegenen 
die in aanmerking kunnen komen voor de pensioenregeling voorzien door deze 
wet. 

 
Art. 2bis Ingevoegd bij het decreet van 27 november 1997, art. 1(1
 

). 

 Het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935 tot vaststelling van het sta-
tuut der pensioenen van het personeel der zelfstandige openbare inrichtingen 
en der regieën ingesteld door de Staat is onder de bij hetzelfde besluit bepaal-
de voorwaarden toepasselijk op de personeelsleden van de Dienst voor de 
Scheepvaart. 

 
 De bepalingen tot wijziging, aanvulling of vervanging van de bepalingen van 

het koninklijk besluit nr. 117 van 27 februari 1935 zijn van rechtswege toepas-
selijk op de personeelsleden van de Dienst voor de Scheepvaart. 

 
Art. 3 Dit decreet wordt van kracht op de datum vastgesteld bij besluit van de Execu-

tieve (2
 

). 

 
 
                                                 
1  Met uitwerking op 1 januari 1989 
2  Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1980 (Besluit van de Waalse Gewestexecutie-

ve van 29 oktober 1992 - B.S. 24 december). 
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Decreet van 2 mei 1985  
(Staatsblad 22 juni) 
 
betreffende de pensioenregeling van de personeelsleden van sommige gewestinstellingen. 
 
Art. 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 107quater van de 

Grondwet. 
 
Art. 2 De Vlaamse Executieve kan de instellingen van openbaar nut die afhangen van het 

Vlaamse Gewest, machtigen deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de 
wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere orga-
nismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. 
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Decreet van  2 mei 1985.  
(Staatsblad 22 juni) 
 
betreffende de pensioenregeling van de personeelsleden van sommige gemeenschapsinstellin-
gen. 
 
Art. 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. 
 
Art. 2 De Vlaamse Executieve kan de instellingen van openbaar nut die afhangen van de 

Vlaamse Gemeenschap, machtigen deel te nemen aan de pensioenregeling inge-
steld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van 
zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. 
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Decreet van 12 juli 1990  
(Staatsblad 13 september) 
 
op de controle van de universitaire instellingen. 
 
Gewijzigd door
 

 : het decreet van 1 oktober 1998 (Staatsbl. 21 november). 

- UITTREKSEL - 
 
 VERTALING 
 
 FRANSE GEMEENSCHAP 
 
Art. 1 Gewijzigd bij het decreet van 1 oktober 1998, art. 30. 
 
 Op de voordracht van de Minister, bevoegd voor het universitaire onderwijs benoemt 

de Regering, bij overlegd besluit, een commissaris of een afgevaardigde van de Re-
gering bij elk van de universitaire instellingen bedoeld in artikel 25 van de wet van 
27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen. 

 
 Eén commissaris of afgevaardigde van de Regering kan bij verschillende instellingen 

worden benoemd. 
 
Art. 3 Gewijzigd bij het decreet van 1 oktober 1998, art. 30. 
 
 De commissarissen van de Regering genieten de bezoldigings- en pensioenregeling 

van gewoon hoogleraar. Hun jaren dienst als commissaris van de Regering worden 
gelijkgesteld met jaren academische diensten. 

 
 De afgevaardigden van de Regering bij vrije instellingen oefenen de functie van 

commissaris van de Regering uit. Zij genieten dezelfde bezoldigings- en pensioen-
regeling. 

 
Art. 8 Gewijzigd bij het decreet van 1 oktober 1998, art. 30. 
 
 De commissarissen of afgevaardigden van de Regering die op de datum van inwer-

kingtreding van dit besluit in dienst zijn, voeren respectievelijk de titel van commissa-
ris van de Regering of afgevaardigde van de Regering. Hun jaren dienst als rege-
ringscommissaris of -afgevaardigde worden gelijkgesteld met jaren academische 
diensten. 
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Decreet van 15 oktober 1991  
(Staatsbl. 4 januari 1992) 
 
betreffende de pensioenregeling van de personeelsleden van sommige instellingen of onder-
nemingen van de Franse Gemeenschap. 
 
Art. 1 Dit decreet is niet van toepassing op de "Radio-Télévision belge de la Communauté 

française (R.T.B.F.)". 
 
Art. 2 De Executieve kan de onder de Franse Gemeenschap ressorterende instellingen 

van openbaar nut waarvan het personeel een wettelijk of reglementair statuut bezit 
individueel ertoe machtigen deel te hebben in de pensioenregelingen ingesteld bij de 
wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere orga-
nismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. 

 
 Indien sommige bepalingen die van de wet van 28 april 1958 wijzigen, aanvullen of 

vervangen, zijn deze bepalingen van rechtswege toepasselijk op de personeelsleden 
bedoeld bij lid 1, alsook op de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut 
die ressorteren onder de Franse Gemeenschap en die reeds aan bedoelde wet on-
derworpen zouden zijn. 

 
Art. 3 Dit decreet treedt in werking op 4 december 1982. 
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Decreet van 17 december 1997  
(Staatsblad 25 februari 1998) 
 
betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten 
personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en betreffende de over-
levingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden. 
 
Gewijzigd bij
 

 : het decreet van 4 april 2003 (Staatsbl. 9 mei) 

- UITTREKSEL - 
 
 HOOFDSTUK II. Organieke regeling 
 
Art. 2 De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening verleent een rustpensioen aan 

haar vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden en een overlevings-
pensioen aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden. 

 
Art. 3 De in artikel 2 bedoelde pensioenen worden toegekend onder de voorwaarden en op 

de wijze bepaald in de pensioenregeling die van toepassing is en zal zijn op de amb-
tenaren van het federale bestuur van de Staat, behoudens de afwijkingen opgeno-
men in dit decreet. 

 
Art. 4 Gewijzigd bij het decreet van 4 april 2003, art. 2 (1
 

). 

 Voor de berekening van het rustpensioen worden de diensten en de ermee gelijkge-
stelde perioden bij de vroegere Nationale Maatschappij der Waterleidingen, de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening of een door hen overgenomen water-
leidingsdienst in aanmerking genomen voor 1/55e per jaar. 

 
 De restructuratiebonificatie, voorzien in de rechtspositieregeling van de perso-

neelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, wordt in aanmer-
king genomen voor de vaststelling van de referentiewedde die als grondslag dient 
voor de berekening van het pensioen. 

 
 De bevoegdheden die in de pensioenregeling voor de ambtenaren van het federale 

bestuur van de Staat toegewezen zijn aan de Administratieve Gezondheidsdienst 
worden ten aanzien van het personeel van de Vlaamse Maatschappij voor Water-
voorziening uitgeoefend door een geneeskundige dienst, aangesteld door de raad 
van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. 

 
 HOOFDSTUK III. Financiering van de pensioenen 
 
Art. 5 § 1. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening waarborgt de uitbetaling van 

de in artikel 2 bedoelde pensioenen. 
 
 § 2. ... 
 
 § 3. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening staat eveneens in voor het 

beheer van de financiële middelen, inclusief de uitbetaling van de in artikel 2 bedoel-
de pensioenen. 

 
 § 4. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening wordt gemachtigd om deel te 

nemen aan de door de wet van 14 april 1965 ingestelde regeling tot vaststelling van 
een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare 
sector. 
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Decreet van 17 december 1997 

 
 HOOFDSTUK IV. Inwerkingtreding 
 
Art. 13 Dit decreet heeft uitwerking met ingang op 1 januari 1987, met uitzondering van arti-

kel 4, tweede lid dat in werking treedt op 1 januari 1996. 
 
                                                 
1  Met uitwerking op 1 januari 1999. 
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Ministeriële omzendbrieven  
 

(Staatsblad 27 september) 
Ministeriële omzendbrief van 18 september 1986  

 
betreffende de verbintenis aan te gaan door personen die de perioden van onderbreking van 
hun beroepsloopbaan of van vermindering van hun arbeidsprestaties wensen te valideren over-
eenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betreffende de 
weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden 
van de overheidsdiensten. 
 
Artikel 2, § 1 van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betreffende de weerslag 
van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van de 
overheidsdiensten dat bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 1986, 
bepaalt hoe de perioden van volledige onderbreking van de beroepsloopbaan en de perioden 
van vermindering van de arbeidsprestaties (of van gedeeltelijke onderbreking van de be-
roepsloopbaan wanneer het de onderwijssector betreft) voor het recht op het rustpensioen en 
voor de berekening ervan in aanmerking kunnen worden genomen. 
 
Het is nuttig te verduidelijken dat de uitdrukking "loopbaanonderbreking" enkel betrekking heeft 
op de toestand van de ambtenaar die zijn activiteit volledig onderbroken heeft en die hierdoor 
recht heeft op een onderbrekingsuitkering ten laste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, 
en dat de uitdrukking "vermindering van de arbeidsprestaties" enkel betrekking heeft op de toe-
stand van de ambtenaar die zijn beroepsactiviteit verminderd heeft en die eveneens recht heeft 
op een onderbrekingsuitkering ten laste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 
 
De eerste 12 maanden worden, zonder enige geldelijke tegenprestatie, in aanmerking genomen 
voor de duur die zou meegeteld hebben indien er geen (volledige of gedeeltelijke) loopbaanon-
derbreking was geweest. Deze regel geldt zowel voor de perioden van loopbaanonderbreking of 
van vermindering van de arbeidsprestaties die pas zullen aanvangen na 1 september 1986 als 
voor de perioden van loopbaanonderbreking die volledig voor 1 september 1986 gelegen zijn of 
die op deze datum reeds liepen. 
 
De volgende 48 maanden zijn in principe slechts aanneembaar mits het storten van een vrijwil-
lige persoonlijke bijdrage gelijk aan 7,5 pct. van de wedde die het personeelslid zou genoten 
hebben indien er geen loopbaanonderbreking was geweest of, in geval van gedeeltelijke loop-
baanonderbreking, van het verschil tussen deze wedde en die welke het personeelslid nog ef-
fectief ontvangt. Deze storting is evenwel niet vereist tijdens maximum 24 maanden voor de 
perioden gedurende dewelke het personeelslid of zijn echtgenoot die onder hetzelfde dak 
woont, kinderbijslag ontvangt voor een kind dat minder dan zes jaar oud is. 
 
Er dient benadrukt dat enkel de perioden van loopbaanonderbreking en van vermindering van 
de arbeidsprestaties, zoals zij hiervoor bepaald werden, kunnen worden gevalideerd. 
 
Het spreekt vanzelf dat de validering bestemd is om de niet verrichte prestaties te dekken en 
dat, indien zij niet uitgevoerd wordt, de betreffende perioden van afwezigheid niet in aanmerking 
zullen kunnen genomen worden voor het recht en de berekening van het pensioen. 
 
Zo zal bijvoorbeeld een jaar van halftijds werken overeenkomstig de regeling van vermindering 
van de arbeidsprestaties slechts voor 6 maanden in aanmerking genomen worden indien de 
niet verrichte prestaties niet gevalideerd worden. 
 
In verband met de in artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit nr. 442 voorziene inaanmerkingne-
ming voor het rustpensioen van perioden van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking 
moet de aandacht gevestigd worden op twee belangrijke punten : 
 



 

 

1) de inaanmerkingneming van deze perioden voor het rustpensioen heeft automatisch tot 
gevolg dat zij ook voor de berekening van het overlevingspensioen zullen meetellen. 
Overeenkomstig artikel 5, § 1 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot 
harmonisering in de pensioenregelingen wordt immers voor de berekening van het overle-
vingspensioen rekening gehouden met de diensten en perioden die in aanmerking komen 
voor de berekening van de rustpensioenen. De validering van de perioden van volledige of 
gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor het rustpensioen houdt derhalve tegelijkertijd 
een de facto validering voor het overlevingspensioen in. 

 
2) de inaanmerkingneming van perioden van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking 

zoals die voortvloeit uit de toepassing van artikel 2 kan nochtans zekere beperkingen on-
dergaan wanneer deze perioden voorafgegaan of onderbroken worden door niet vergoede 
afwezigheden die eveneens aanneembaar zijn voor het pensioen omwille van hun gelijk-
stelling met dienstactiviteit. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het ouderschapsverlof of 
voor het verlof voor verminderde prestaties om sociale of familiale redenen. Artikel 3 van 
het koninklijk besluit nr. 442 beperkt de inaanmerkingneming van die afwezigheden en de 
perioden van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking tot ...... (1

 
). 

Er valt op te merken dat krachtens artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit nr. 442 sommige niet 
vergoede afwezigheden die statutair met dienstactiviteit gelijkgesteld zijn, niet onder de toepas-
sing vallen van dit besluit. Worden evenmin beoogd, de militaire diensten aangezien zij in aan-
merking komen krachtens bijzondere bepalingen, evenals de verloven voor verminderde presta-
ties wegens ziekte of gebrekkigheid (90 dagen per periode van 10 jaar anciënniteit) aangezien 
zij bezoldigd worden. 
 
Het personeelslid dat een periode van volledige loopbaanonderbreking of van vermindering van 
de arbeidsprestaties (gedeeltelijke onderbreking) wenst te valideren moet daartoe, overeen-
komstig artikel 2,  § 2, 2de lid, van het koninklijk besluit nr. 442, bij de overheid waarvan het 
afhangt, ......, de verbintenis aangaan de vereiste stortingen te verrichten. Dit geldt eveneens 
wanneer bijdragen slechts verschuldigd zullen zijn voor het gedeelte van een periode tijdens 
hetwelk de betrokkene of zijn echtgenoot geen kind van minder dan 6 jaar meer ten laste zou 
hebben. 
 
De overheid waarvan het personeelslid afhangt dat een volledige of gedeeltelijke loopbaanon-
derbreking vraagt, wordt verzocht de betrokkene attent te maken op de in artikel 2 van het ko-
ninklijk besluit nr. 442 voorziene mogelijkheid tot validering en op de modaliteiten hiervan, 
evenals op de beperkingen voortvloeiend uit artikel 3. 
 
De personen waarvan het stelsel der overlevingspensioenen beheerd wordt door de Pensioen-
dienst voor de overheidssector en die een verbintenis tot validering wensen aan te gaan moe-
ten het formulier waarvan hierna het model afgedrukt wordt, invullen en door de overheid waar-
van zij afhangen laten aanvullen. Deze laatste moet het behoorlijk ingevulde formulier ...... op-
sturen naar de Pensioendienst voor de overheidssector, Victor Hortaplein 40 bus 30 - 1060 
Brussel. De overheid waarvan het personeelslid afhangt is er ook toe gehouden aan de Pensi-
oendienst voor de overheidssector elke weddewijziging te melden die zich gedurende de perio-
de van loopbaanonderbreking zou voordoen en die voortvloeit uit eventuele promoties. 
 
Zodra de Pensioendienst voor de overheidssector het verbintenisformulier ontvangen heeft zal 
hij aan de betrokkene het verschuldigde bedrag evenals de betalingsmodaliteiten ervan meede-
len. Hij zal hem ook elke wijziging van dit bedrag meedelen voortvloeiend bijvoorbeeld uit een 
verhoogde wedde, een indexaanpassing. 
 
De machten en instellingen bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 442 waarvan het 
stelsel van de overlevingspensioenen niet beheerd wordt door de Pensioendienst voor de over-
heidssector, worden verzocht zich voor de toepassing van de maatregelen die voortvloeien uit 
dit koninklijk besluit, te laten inspireren door de bovenvermelde richtlijnen. 
 
 



 

 

                                                 
1  Zie ministeriële omzendbrief van 9 juli 1991. 
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(Staatsblad 25 juli) 
Ministeriële omzendbrief van 9 juli 1991  

 
met betrekking tot de toepassing van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betref-
fende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de perso-
neelsleden van de overheidsdiensten, zoals het gewijzigd werd door de wet van 21 mei 1991 
(Belgisch Staatsblad van 20 juni 1991) houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betref-
fende de pensioenen van de openbare sector (1). 
 
Artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van 
sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van de over-
heidsdiensten had tot doel te beletten dat aanneembare perioden van volledige of gedeeltelijke 
loopbaanonderbreking evenals sommige niet vergoede maar met dienstactiviteit gelijkgestelde 
perioden van afwezigheid zonder enige beperking in aanmerking genomen zouden worden voor 
het bepalen van het recht op pensioen en voor de berekening ervan. Te dien einde werd een 
schijvensysteem ingesteld waarbij de aanneembaarheid beperkt werd tot de perioden die gele-
gen waren binnen vijf al dan niet opeenvolgende schijven van elk één jaar. Dit stelsel kon tot 
gevolg hebben dat vijf relatief korte perioden van loopbaanonderbreking of van niet vergoede 
met dienstactiviteit gelijkgestelde afwezigheid de volledige uitputting van de vijf schijven met 
zich meebrachten, hetgeen betekende dat de daarna gelegen perioden niet meer in aanmerking 
konden komen voor het pensioen. 
 
Door artikel 62 van de wet van 21 mei 1991 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving 
betreffende de pensioenen van de openbare sector wordt dit schijvensysteem met ingang van 
1 juli 1991 vervangen door een systeem waarbij het globale volume van de voormelde perioden 
van afwezigheid vastgesteld wordt in verhouding tot het volume van de diensten die werkelijk 
verricht werden gedurende de loopbaan. Overeenkomstig de nieuwe regeling worden de niet 
vergoede met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden van afwezigheid na 31 december 1982 en 
de aanneembare perioden van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor de bere-
kening van het pensioen slechts in aanmerking genomen ten belope van een maximumduur die 
vastgesteld is op 20% van de duur van de diensten en perioden die, afgezien van de boven-
vermelde perioden en van om welke reden ook vergoede perioden, in aanmerking worden ge-
nomen voor de berekening van het pensioen. 
 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat het volume van de diensten die werkelijk werden verricht 
gedurende de loopbaan, eventueel wordt berekend met toepassing van de bepalingen van het 
koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 tot regeling van de berekening van het pensioen 
van de openbare sector voor diensten met onvolledige opdracht. Het volume van de perioden 
van niet vergoede met dienstactiviteit gelijkgestelde afwezigheid en van volledige of gedeeltelij-
ke loopbaanonderbreking wordt bepaald in functie van het gedeelte dat zij vertegenwoordigen 
in verhouding tot een volledige afwezigheid in een ambt met volledige opdracht. 
 



 

 

Voorbeeld

 

 : Een ambtenaar is op 1 januari 1975 in dienst getreden en gaat op pensioen op 
1 januari 2005. 

Loopbaan Duur van de werkelijk  
gepresteerde diensten 

 

Duur van de perioden van afwe-
zigheid (perioden van niet ver-

goede met dienstactiviteit gelijk-
gestelde afwezigheid en van 

aanneembare loopbaanonder-
breking) 

01.01.1975 - 31.12.1989 : 
voltijdse prestaties 

15 jaar - 

01.01.1990 - 31.12.1991 : 
verlof voor verminderde 

prestaties (50%) om sociale 
of familiale redenen 

2 jaar x 50% = 1 jaar 2 jaar x 50% = 1 jaar 

01.01.1992 - 31.12.1992 : 
voltijdse loopbaanonderbreking 

- 1 jaar 

01.01.1993 - 31.12.1993 : 
voltijdse loopbaanonderbreking 

(gevalideerd) 

- 1 jaar 

01.01.1994 - 31.12.1994 : 
halftijdse loopbaanonderbreking 

(gevalideerd) 

1 jaar x 50% = 
6 maanden 

 

1 jaar x 50% = 
6 maanden 

 

01.01.1995 - 31.12.1996 : 
verlof voor verminderde 

prestaties (50%) om sociale 
of familiale redenen 

2 jaar x 50% = 1 jaar 2 jaar x 50% = 1 jaar 

01.01.1997 - 31.12.2004 : 
voltijdse prestaties 

8 jaar - 

 
TOTAAL 25 jaar en 6 maanden = 

306 maanden 
 

4 jaar en 6 maanden = 
54 maanden 

 

 
 
De perioden van afwezigheid zijn volledig aanneembaar daar het totaal ervan (54 maanden) 
niet groter is dan 20% van de werkelijk gepresteerde diensten (20% van 306 = 61,2 maanden). 
 
Om te bepalen of deze 20% -grens al dan niet bereikt is, worden niet in aanmerking genomen : 
 
1° de perioden van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die vóór 1 juli 1991, de 

datum van inwerkingtreding van de nieuwe regeling, reeds waren gevalideerd ; 
 
2° wanneer een personeelslid voor de leeftijd van 60 jaar gepensioneerd wordt wegens li-

chamelijke ongeschiktheid, de gevalideerde perioden van volledige of gedeeltelijke loop-
baanonderbreking.  

 



 

 

In deze laatste 2 gevallen mag het totaal van de voor de berekening van het pensioen in aan-
merking genomen perioden van niet vergoede met dienstactiviteit gelijkgestelde afwezigheid en 
van loopbaanonderbreking vijf jaar evenwel niet overschrijden. 
 
Voorbeeld 1

 

 : Een ambtenaar is op 1 januari 1980 in dienst getreden en gaat op pensioen op 
1 januari 1995. 

Loopbaan Duur van de werkelijk  
gepresteerde diensten 

 

Duur van de perioden van 
afwezigheid 

01.01.1980 - 31.12.1984 : 
voltijdse prestaties 

5 jaar - 

01.01.1985 - 31.12.1986 : 
verlof voor verminderde 

prestaties (50%) om sociale 
of familiale redenen 

2 jaar x 50% = 1 jaar 2 jaar x 50% = 1 jaar 

01.01.1987 - 31.12.1987 : 
voltijdse loopbaanonderbreking 

- - 

01.01.1988 - 31.12.1988 : 
voltijdse loopbaanonderbreking 

(gevalideerd) 

- - 

01.01.1989 - 31.12.1990 : 
verlof voor verminderde 

prestaties (50%) om sociale 
of familiale redenen 

 

2 jaar x 50% = 1 jaar 
 

2 jaar x 50% = 1 jaar 
 

01.01.1991 - 31.12.1994 : 
voltijdse prestaties 

8 jaar - 

 
TOTAAL 11 jaar = 132 maanden 4 jaar = 48 maanden 

(waarvan 12 maanden 
gevalideerd vóór 01.07.1991) 

 

 
 
 
Overeenkomstig de nieuwe regeling kunnen op grond van de 20% - maximumgrens in principe 
slechts 26,4 (= 20% van 132) van de 48 maanden afwezigheid in aanmerking genomen worden 
voor de berekening van het pensioen. Daar evenwel de periode 1 januari - 31 december 1988 
reeds werd gevalideerd vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe regeling, wordt ze 
niet in aanmerking genomen voor het bepalen van de 20% - maximumgrens.  Van de 48 maan-
den afwezigheid worden derhalve 26,4 + 12 = 38,4 maanden opgenomen voor de berekening 
van het pensioen. 
 



 

 

Voorbeeld 2

 

 : Een ambtenaar is op 1 januari 1990 in dienst getreden en wordt op 1 januari 
2005 vóór de leeftijd van 60 jaar gepensioneerd wegens lichamelijke ongeschikt-
heid. 

Loopbaan Duur van de werkelijk  
gepresteerde diensten 

 

Duur van de perioden van 
afwezigheid 

01.01.1980 - 31.12.1984 : 
voltijdse prestaties 

5 jaar - 

01.01.1990 - 31.12.1994 : 
voltijdse prestaties 

5 jaar - 

01.01.1995 - 31.12.1996 : 
verlof voor verminderde 

prestaties (50%) om sociale 
of familiale redenen 

2 jaar x 50% = 1 jaar 2 jaar x 50% = 1 jaar 

01.01.1997 - 31.12.1997 : 
voltijdse loopbaan- 

onderbreking 

- 1 jaar 

01.01.1998 - 31.12.2000 : 
voltijdse loopbaanonderbreking 

(gevalideerd) 

- 1 jaar 

01.01.2001 - 31.12.2001 : 
deeltijdse loopbaanonder- 

breking (gevalideerd) 

1 jaar x 50% = 6 maanden 
 

1 jaar x 50% = 6 maanden 
 

01.01.2002 - 31.12.2004 : 
voltijdse prestaties 

3 jaar - 

 
TOTAAL 9 jaar en 6 maanden = 

114 maanden 
5 jaar en 6 maanden = 
66 maanden (waarvan 

42 maanden gevalideerd) 

 
 
Op grond van de 20% - maximumgrens kunnen in principe slechts 22,8 (= 20% van 114) van de 
66 maanden afwezigheid in aanmerking genomen worden voor de berekening van het pensi-
oen. Daar het hier evenwel gaat om een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid vóór de 
leeftijd van 60 jaar en de periode 1 januari 1998 - 31 december 2001 werd gevalideerd, wordt 
deze niet in aanmerking genomen voor het bepalen van de 20% - maximumgrens.  In principe 
zouden aldus 22,8 + 42 = 64,8 maanden in aanmerking moeten genomen worden voor de be-
rekening van het pensioen.  Daar evenwel het totaal van de voor de berekening van het pensi-
oen in aanmerking genomen perioden van niet vergoede met dienstactiviteit gelijkgestelde af-
wezigheid en van loopbaanonderbreking vijf jaar niet mag overschrijden, zullen er uiteindelijk 60 
van de 66 maanden afwezigheid in aanmerking genomen worden voor de berekening van het 
pensioen. 
 
Overeenkomstig artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit nr. 442 worden sommige niet vergoede 
afwezigheden die statutair met dienstactiviteit gelijkgesteld zijn, uit het toepassingsgebied van 
dit besluit gesloten.  Artikel 62, 3° van de voormelde wet van 21 mei 1991 voegt, met uitwerking 
op 1 september 1986, aan de in artikel 3, § 3 opgenomen lijst het ouderschapsverlof toe 



 

 

evenals de verloven voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden die in 
toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen die ze voorzien, met dienstactiviteit 
gelijkgesteld zijn. 
 
Uit hetgeen voorafgaat volgt dat, wanneer iemand zijn loopbaan onderbreekt in het begin ervan, 
het soms moeilijk te zeggen is of een validering van de perioden van loopbaanonderbreking 
zinvol zal zijn.  Behalve in geval van pensionering wegens lichamelijke ongeschiktheid zal een 
en ander inderdaad afhangen van het feit hoeveel perioden van voor artikel 3 in aanmerking 
komende afwezigheden er bij het einde van de loopbaan zullen zijn en hoeveel perioden van 
aanwezigheid, hetgeen vanzelfsprekend bij het begin van de loopbaan moeilijk te voorspellen 
is. 
 
Aan de door artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 442 bepaalde regeling betreffende de inaan-
merkingneming voor het pensioen van perioden van loopbaanonderbreking worden door de 
voormelde wet van  21 mei 1991 geen fundamentele wijzigingen aangebracht.  Wel is het zo 
dat de vroegere verplichting om de verbintenis tot validering aan te gaan "binnen dertig dagen 
te rekenen vanaf de aanvangsdatum van iedere loopbaanonderbreking" die het personeelslid 
wenst te valideren, niet meer weerhouden wordt.  Voortaan geldt de regel dat de valideringsbij-
dragen bij de bevoegde macht of instelling moeten toegekomen zijn vóór de ingangsdatum van 
het pensioen en ten laatste op 31 december van het jaar dat volgt op dat gedurende hetwelk de 
periode of het gedeelte van de periode die het personeelslid wenst te valideren, zich situeert. 
 
Voor het overige blijft hetgeen inzake de validering van perioden van loopbaanonderbreking 
gezegd werd in de ministeriële omzendbrief van 18 september 1986 (Belgisch Staatsblad van 
27 september 1986), volledig van kracht.  Personeelsleden die aanspraak kunnen maken op 
een pensioen dat door de Pensioendienst voor de overheidsheidssector verleend wordt en die 
een periode van loopbaanonderbreking wensen te valideren, worden verzocht voortaan het in 
bijlage opgenomen aangepaste verbintenisformulier te gebruiken. 
 
Ten slotte moet de aandacht nog gevestigd worden op het feit dat artikel 75 van de voormelde 
wet van 21 mei 1991 toelaat perioden van loopbaanonderbreking die op de datum van inwer-
kingtreding van de nieuwe regeling niet meer konden gevalideerd worden, vooralsnog toch te 
valideren.  In dit geval moet het personeelslid vóór de ingangsdatum van het pensioen en ten 
laatste op 31 december 1991 de verbintenis daartoe aangaan en de bijdragen tot validering van 
deze periode moeten vóór dezelfde datum toekomen bij de macht of de instelling die het stelsel 
van de overlevingspensioenen van het betrokken personeelslid beheert. 
 
 
                                                 
1  Zie ook ministeriële omzendbrief van 18 september 1986. 
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(Staatsblad 20 december) 
Ministeriële omzendbrief van 30 november 1994  

 
met betrekking tot de afbakening van het begrip "voorzorgsinstelling" zoals bedoeld in de wet 
van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselij-
ke besturen. 
 
Aan de Ministers en Staatssecretarissen, 
Aan de Provinciegouverneurs, 
Aan de Arrondissementscommissarissen, 
Aan de Burgemeesters en Schepenen. 
 
Overeenkomstig artikel 2 van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het 
benoemd personeel van de plaatselijke besturen kunnen deze laatste hun personeel dat niet is 
aangesloten bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overheden onder meer bij 
overeenkomst aansluiten bij een voorzorgsinstelling. 
 
Artikel 1, e) van voormelde wet van 6 augustus 1993 omschrijft de in deze wet bedoelde voor-
zorgsinstelling als "de instelling opgericht voor het voeren van het beheer over collectieve rust- 
en overlevingspensioenfondsen waarmee een plaatselijk bestuur een overeenkomst heeft ge-
sloten voor het verstrekken van de pensioenen van zijn vastbenoemde personeelsleden en van 
hun rechthebbenden". 
 
Daarmee heeft de wetgever in 1993 teruggegrepen naar de terminologie van de wet van 
25 april 1933 omtrent de pensioenregeling van het gemeentepersoneel die in haar artikel 3 
sprak over "de gemeenten die niet rechtstreeks of door tussenkomst van een voorzorgsinstel-
ling de betaling van het pensioen... op zich nemen".  Dezelfde terminologie is overigens terug te 
vinden in artikel 161 van de nieuwe gemeentewet dat de inhoud van artikel 3 van de wet van 
25 april 1933 overgenomen heeft. 
 
Om als voorzorgsinstelling in de zin van de wet van 6 augustus 1993 in aanmerking te komen 
dient de kandidaat-voorzorgsinstelling juridisch gezien volgende voorwaarden te vervullen. 
 
Vooreerst dient de kandidaat-instelling zich, op het ogenblik dat zij als voorzorgsinstelling in de 
zin van de wet van 6 augustus 1993 wil erkend worden, bezig te houden met het beheer over 
de collectieve rust- en overlevingspensioenfondsen van een plaatselijk bestuur. 
 
Verder moet het gaan om een kandidaat-instelling die voldoende waarborgen biedt dat zij de 
haar toevertrouwde taken kan uitvoeren wat betekent dat zij aan de door de Controledienst voor 
de verzekeringen vastgelegde criteria moet beantwoorden. Deze voorwaarden werden vastge-
steld in de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. Een 
kandidaat-instelling die de door deze Controledienst voorgeschreven normen niet haalt, kan 
geen voorzorgsinstelling zijn in de zin van de wet van 6 augustus 1993. 
 
Overeenkomstig artikel 7, § 1, derde lid, van de wet van 6 augustus 1993 kan de Rijksdienst 
voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) met een 
voorzorgsinstelling die aan de hiervoor vermelde criteria beantwoordt de in dat lid bedoelde 
overeenkomst (waarbij de RSZPPO belast wordt met de inning van de bijdragen die nodig zijn 
voor de financiering van de pensioenen) afsluiten onder twee voorwaarden : de voorzorgsinstel-
ling moet een overeenkomst hebben afgesloten met het plaatselijk bestuur voor het beheer van 
zijn collectieve pensioenfondsen en het plaatselijk bestuur moet voorafgaandelijk akkoord gaan 
met voormelde overeenkomst tussen de voorzorgsinstelling en de RSZPPO. 
 
Als aan de vier voormelde voorwaarden voldaan is (een overeenkomst tussen de kandidaat-
instelling en het plaatselijk bestuur, het akkoord van het plaatselijk bestuur met betrekking tot de 



 

 

overeenkomst tussen de kandidaat-instelling en de RSZPPO, het feit dat de kandidaat-instelling 
het beheer voert over de collectieve pensioenfondsen van het plaatselijk bestuur en het feit dat 
de kandidaat-instelling aan de criteria van de Controledienst voor de verzekeringen beant-
woordt), is er geen enkel juridisch beletsel tegen de in artikel 7, § 1, derde lid, bedoelde over-
eenkomst tussen de RSZPPO en een kandidaat-voorzorgsinstelling die bekwaam en bereid is 
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de pensioenen van de plaatselijke bestu-
ren na te leven. In die omstandigheden belet niets het Beheerscomité van de RSZPPO aan een 
dergelijke overeenkomst zijn fiat te verlenen. 
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(Staatsblad 24 oktober) 
Ministeriële omzendbrief van 17 september 1998  

 
met betrekking tot de toepassing van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" 
van de sociaal verzekerde en het koninklijk besluit van 16 juli 1998 tot uitvoering voor de pensi-
oenstelsels van de openbare sector van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest 
van de sociaal verzekerde 
 
Aan de Ministers en Staatssecretarissen, 
Aan de Provinciegouverneurs, 
Aan de Arrondissementscommissarissen, 
Aan de Burgemeesters en Schepenen. 
 
In het Belgisch Staatsblad van 6 september 1995 werd de wet van 11 april 1995 tot invoering 
van het handvest van de sociaal verzekerde bekendgemaakt. Deze wet werd gewijzigd door de 
wetten van 25 juni 1997 (Belgisch Staatsblad van 13 september 1997) en 22 februari 1998 
(Belgisch Staatsblad van 3 maart 1998). 
 
Overeenkomstig artikel 2, 1°, van deze wet is het handvest van toepassing op alle takken van 
de sociale zekerheid en dus ook op de pensioenen van de openbare sector.  De verplichtingen 
die uit het handvest voortvloeien dienen te worden nageleefd door alle ministeries, openbare 
instellingen van sociale zekerheid alsook elke instelling, overheid of elke rechtspersoon van 
publiek recht die prestaties van de sociale zekerheid toekent (artikel 2, 2°,a)). Het betreft dus 
alle openbare overheden die pensioenen van de openbare sector beheren, zoals onder meer 
provincies, gemeenten, instellingen van openbaar nut en autonome overheidsbedrijven welke 
een eigen pensioenstelsel hebben voor hun vastbenoemde personeelsleden. Het handvest is 
ook van toepassing op de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, dat wil zeggen in-
stellingen van privaatrecht die erkend zijn om mee te werken aan de toepassing van de sociale 
zekerheid (artikel 2, 2°, b)), zoals voorzorgsinstellingen voor wat betreft hun activiteiten op het 
vlak van het beheer van pensioendossiers van de openbare sector. Samengevat kan gesteld 
worden dat het handvest dus van toepassing is op alle openbare en private instellingen die 
pensioenen van de openbare sector beheren. 
 
Het koninklijk besluit van 16 juli 1998 tot uitvoering voor de pensioenstelsels van de openbare 
sector van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde 
(Belgisch Staatsblad van 26 augustus 1998) is eveneens van toepassing op alle openbare en 
private instellingen die pensioenen van de openbare sector beheren.  
 
Hierna volgt een bespreking van de voornaamste verplichtingen die uit het handvest en het uit-
voeringsbesluit voortvloeien voor de openbare en private instellingen die pensioenen van de 
openbare sector beheren (verder 'pensioeninstellingen' genoemd). 
 
I. INFORMATIEVERPLICHTING 
 
Hoofdstuk II van het handvest heeft betrekking op de informatieplicht van de instellingen van 
sociale zekerheid ten opzichte van de sociaal verzekerde.  
 
Het betreft hier meer bepaald het verstrekken van alle dienstige inlichtingen, het naar de be-
voegde instelling doorverwijzen indien een instelling onbevoegd is, de kennisgeving van gemo-
tiveerde beslissingen,... 
 



 

 

1. Het verstrekken van dienstige inlichtingen 
 
Artikel 3 van het handvest bepaalt dat op verzoek van de sociaal verzekerde alle dienstige in-
lichtingen dienen te worden gegeven betreffende zijn rechten en verplichtingen en dit binnen de 
45 kalenderdagen. 
 
Artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 juli 1998 definieert wat er op het gebied van de pensi-
oenstelsels van de openbare sector dient te worden verstaan onder 'dienstige inlichtingen'. Ui-
teraard dienen niet steeds alle in artikel 2 vermelde inlichtingen te worden meegedeeld. De mee 
te delen inlichtingen variëren in functie van de concreet gestelde vragen. 
 
Artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 juli 1998 bepaalt dat de termijn van 45 dagen aan-
vangt vanaf de datum waarop de instelling de vraag om inlichtingen heeft geregistreerd. Deze 
registratiedatum dient op onuitwisbare wijze voor te komen op de vraag om inlichtingen. 
 
In het kader van het verstrekken van dienstige inlichtingen dient eveneens gewezen te worden 
op het koninklijk besluit van 19 december 1997 tot uitvoering van artikel 3, eerste lid en van 
artikel 7, tweede lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de soci-
aal verzekerde. Overeenkomstig artikel 2 van dat besluit dienen de instellingen van sociale ze-
kerheid een document ter beschikking te stellen met beschrijving van de rechten en verplichtin-
gen van de sociaal verzekerde in de wetgeving die de instelling moet toepassen. Dit document 
moet gratis ter beschikking gesteld worden van de sociaal verzekerde die erom verzoekt. 
 
2. Het doorsturen van vragen naar de bevoegde instelling 
 
Indien de vraag om inlichtingen toekomt bij een instelling die niet bevoegd is om het antwoord 
te verstrekken dient deze instelling overeenkomstig artikel 5 van het handvest : 
 
1° de vraag over te maken aan de bevoegde instelling; 
2° de verzoeker hiervan op de hoogte te brengen. 
 
3. Het meedelen van gemotiveerde beslissingen 
 
Een beslissing in het kader van het handvest is "elke eenzijdige rechtshandeling met individuele 
strekking die uitgaat van een instelling van sociale zekerheid en die beoogt rechtsgevolgen te 
hebben voor één of meer sociaal verzekerden." (artikel 2, eerste lid, 8°, van de wet van 11 april 
1995) 
 
Indien pensioeninstellingen, in afwachting van de definitieve afhandeling van een pensioendos-
sier, pensioenvoorschotten toekennen, is het bericht van voorschotten een beslissing in de zin 
van deze definitie. Alle in het handvest bedoelde verplichtingen inzake beslissingen zijn dan ook 
van toepassing op de berichten van voorschotten. 
 
Andere beslissingen zijn : 
 
- de toekenning van het definitieve pensioenbedrag; 
 
- een wijziging van elementen die voor het pensioen in aanmerking werden genomen; 
 
- de weigering een pensioen toe te kennen; 
 
- de terugvordering van ten onrechte uitbetaalde pensioenbedragen; 
 
- de toekenning of de weigering tot toekenning van : 
 



 

 

 - het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld, 
 - een perequatie, 
 - een supplement gewaarborgd minimum, 
 - een begrafenisvergoeding, 
 - een indexatie; 
 
- de vermindering of de schorsing van het pensioenbedrag met toepassing van de cumulatie-

regels; 
 
-  het al dan niet toepassen van de sociale en fiscale afhoudingen  op  de  pensioenbedragen. 
 
Alle opgesomde beslissingen dienen te voldoen aan de in het handvest vermelde verplichtin-

gen. 
 
In principe dient elke beslissing inzake pensioenen van de openbare sector te worden gemoti-
veerd en meegedeeld aan de sociaal verzekerde. De nadere regels inzake motivering van een 
beslissing zullen later besproken worden. 
  
De uitvoeringsbesluiten voorzien evenwel in een aantal uitzonderingen op dit principe. 
 
Artikel 8, derde lid van het koninklijk besluit van 16 juli 1998 bepaalt dat in sommige gevallen 
het betalingsbericht dat aan de sociaal verzekerde wordt opgestuurd, geldt als kennisgeving en 
als motivering.  
 
Het betreft :  
- de beslissing tot toekenning van een vakantiegeld of van een aanvullende toeslag bij het 

vakantiegeld; 
- de beslissing tot indexering of tot perequatie van het pensioen; 
- de beslissing tot het verrichten van afhoudingen op het pensioen, in het kader van de socia-

le en fiscale wetgeving. 
 

Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 16 juli 1998 is geen kennisgeving vereist 
wanneer een vakantiegeld of een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld niet wordt toege-
kend.  Het spreekt evenwel vanzelf dat, wanneer een sociaal verzekerde vraagt waarom hem 
geen vakantiegeld of aanvullende toeslag wordt toegekend, de redenen hem gemotiveerd mee-
gedeeld moeten worden.  
 
Artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 december 1997 bepaalt bovendien dat er evenmin 
kennisgeving vereist is inzake beslissingen tot betaling van prestaties indien die betalingen en-
kel een herhaalde uitvoering zijn van een eerdere reeds meegedeelde beslissing. Door deze 
bepaling wordt vermeden dat voor elk niet gewijzigd maandbedrag dat wordt uitbetaald een 
kennisgeving dient te worden overgemaakt aan de sociaal verzekerde.  

  
II. BEHANDELING VAN PENSIOENAANVRAGEN 
 
1. Ambtshalve toekenning van een pensioen 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het handvest worden de sociale prestaties toegekend, hetzij 
ambtshalve telkens wanneer dit materieel mogelijk is, hetzij op schriftelijk verzoek. 
 
Inzake pensioenen van de openbare sector is het materieel mogelijk het pensioen of ieder 
voordeel dat erop betrekking heeft ambtshalve toe te kennen in alle gevallen waarin de pensi-
oeninstelling naar aanleiding van een bepaald feit over de inlichtingen beschikt die het haar 
mogelijk maken te beslissen dat de sociaal verzekerde alle voorwaarden vervult waarvan de 



 

 

toepasselijke wet- en regelgeving de toekenning van dit pensioen of dit voordeel afhankelijk 
maken (artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juli 1998). 
 
Er werd geopteerd voor een algemene omschrijving van het begrip 'materieel mogelijk' om late-
re nieuwe toepassingen, welke momenteel nog niet mogelijk zijn, te kunnen doorvoeren zonder 
het uitvoeringsbesluit van het handvest te moeten aanpassen. 
 
Overeenkomstig de bestaande wetgeving kan een pensioen van de openbare sector slechts 
worden toegekend mits het indienen van een aanvraag. Ten gevolge van het handvest dienen 
de pensioenen, telkens wanneer dit materieel mogelijk is, ambtshalve te worden toegekend. 
Gelet op de huidige stand van de technische middelen waarover de instellingen die pensioenen 
van de openbare sector beheren beschikken, is er slechts één situatie waarin het momenteel 
materieel mogelijk is om ambtshalve pensioenrechten toe te kennen, nl. het toekennen van een 
overlevingspensioen indien de overleden echtgenoot reeds titularis was van een rustpensioen 
dat beheerd wordt door dezelfde pensioeninstelling. 
 
De ambtshalve toekenning van het overlevingspensioen wordt geregeld door artikel 21 van de 
wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, zoals 
dit aangepast werd door artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1998. 
 
Volgende principes zijn geldig indien de titularis van een rustpensioen van de openbare sector 
overlijdt en het overlevingspensioen door dezelfde instelling wordt toegekend als die welke het 
rustpensioen beheerde : 
 
- het overlevingspensioen wordt ambtshalve toegekend aan de langstlevende echtgenoot; 

uiteraard kan belanghebbende de toekenning weigeren indien hij dit overlevingspensioen 
niet of voorlopig niet wenst te genieten; 

 
- het overlevingspensioen wordt ambtshalve aan de uit de echt gescheiden echtgenoot toe-

gekend indien uit het Rijksregister blijkt dat hij de enige potentiële rechthebbende is. Indien 
er andere potentiële rechthebbenden zijn dient hij een aanvraag in te dienen. Enkel de 
langstlevende echtgenoot wiens huwelijk met de overledene minstens een jaar heeft ge-
duurd en wezen van minder dan 18 jaar oud worden beschouwd als potentiële rechtheb-
benden. Dit wil dus zeggen dat de uit de echt gescheiden echtgenoot geen aanvraag hoeft 
in te dienen indien uit het Rijksregister blijkt dat er naast de uit de echt gescheiden echtge-
noot bijvoorbeeld enkel wezen uit een ander huwelijk zijn die ouder zijn dan 18 jaar;   

 
- het overlevingspensioen wordt ambtshalve aan een of meer wezen van minder dan 18 jaar 

toegekend indien zij de enige potentiële rechthebbende zijn, zoniet dienen zij een aanvraag 
in te dienen. Indien er samenloop is van wezen die jonger en wezen die ouder zijn dan 
18 jaar, dienen enkel de wezen die ouder zijn dan 18 jaar een aanvraag in te dienen. Dit is 
logisch aangezien de pensioeninstelling niet op de hoogte is van het feit dat deze wezen die 
ouder dan 18 jaar zijn, eventueel recht geven op kinderbijslag zodat een ambtshalve onder-
zoek van het recht op overlevingspensioen in dat geval niet mogelijk is. 

 
De artikelen van de wet van 15 mei 1984 die betrekking hebben op de toekenning van een 
overlevingspensioen, houden allemaal rekening met het indienen van een aanvraag. Door de 
artikelen 14, 15, 16 en 17 van het koninklijk besluit van 16 juli 1998 worden de overige bepalin-
gen van de wet van 15 mei 1984 aangepast aan de mogelijkheid van de ambtshalve toekenning 
van het overlevingspensioen, zonder dat de inhoud van deze artikelen voor het overige wordt 
gewijzigd. 
 
De langstlevende echtgenoot die geen aanvraag tot het bekomen van een overlevingspensioen 
dient in te dienen, hoeft evenmin een aanvraag tot het bekomen van de begrafenisvergoeding 
in te dienen. Indien de langstlevende echtgenoot wel een aanvraag tot het bekomen van een 



 

 

overlevingspensioen diende in te dienen, telt deze aanvraag meteen als aanvraag tot het be-
komen van de begrafenisvergoeding. 
 
2. Behandeling van een pensioenaanvraag 
 
Het handvest wijzigt niets aan de huidige wijze waarop een aanvraag voor het bekomen van 
een pensioen van de openbare sector dient te worden ingediend.  
 
De pensioeninstelling is wel verplicht een ontvangstbewijs over te maken aan de aanvrager 
waarop overeenkomstig artikel 9 van het handvest volgende vermeldingen dienen voor te ko-
men : 

 
-  de datum waarop de aanvraag werd geregistreerd. Artikel 4 van het koninklijk besluit van 16 

juli 1998 bepaalt dat de ontvangstdatum van de aanvraag de datum is waarop de aanvraag 
werd geregistreerd. Vanaf die datum begint de termijn van 4 maanden te lopen waarbinnen 
de pensioeninstelling een beslissing omtrent de aanvraag dient te doen (zie punt III); 

 
-  de onderzoekstermijn van de aanvraag. Daar er geen wettelijke of bestuursrechtelijke bepa-

lingen zijn die een eigenlijke onderzoekstermijn opleggen inzake pensioenen van de open-
bare sector dient geen onderzoekstermijn te worden vermeld. Een summier overzicht van 
de verschillende fasen van de verwerking van het dossier is in dat opzicht voldoende;  

 
-  de toegepaste verjaringstermijn. Het betreft hier de termijn van 10 jaar gedurende welke de 

sociaal verzekerde een rechtsvordering tegen een beslissing van de pensioeninstelling in-
stellen. 

 
Indien de pensioenaanvraag toekomt bij een instelling die niet bevoegd is om de aanvraag te 
behandelen dient deze instelling : 
 
1°  de aanvraag over te maken aan de bevoegde instelling; 
2°  de aanvrager hiervan op de hoogte te brengen. 
 
De artikelen 5, 6 en 7 van het koninklijk besluit van 16 juli 1998 regelen de gevolgen van een 
aanvraag tot het bekomen van een pensioen van de openbare sector, die werd ingediend bij 
een niet bevoegde instelling. Het betreft hier de problematiek van de polyvalentie van een pen-
sioenaanvraag.  
 
Er kunnen zich drie mogelijkheden voordoen : 
 
1°  de aanvraag voor een pensioen van de openbare sector is ingediend bij de Rijksdienst voor 
Pensioenen (RVP) of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 
 
De datum van de registratie van de pensioenaanvraag bij de RVP of het RSVZ is geldig voor de 
opening van het pensioenrecht in de openbare sector, indien de belanghebbende binnen de 
6 maanden vanaf het versturen van de kennisgeving van de definitieve beslissing door de RVP 
of het RSVZ een nieuwe aanvraag indient bij de bevoegde pensioeninstelling van de openbare 
sector. 
 
De termijn voor het nemen van een beslissing begint voor de bevoegde pensioeninstelling van 
de openbare sector slechts te lopen vanaf de datum waarop de tweede aanvraag werd geregi-
streerd. 
 
Hieruit volgt dat de RVP en het RSVZ de verplichting hebben om in de tekst van hun definitieve 
beslissing de belanghebbende in te lichten over de mogelijkheid om binnen de 6 maanden een 



 

 

nieuwe aanvraag in de openbare sector te doen, met behoud van het recht op de datum van de 
oorspronkelijke aanvraag. 
 
Op te merken valt dat in het pensioenstelsel van de werknemers en zelfstandigen een gelijk-
aardige bepaling is opgenomen. 
 
Artikel 9, § 2, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen 
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers bepaalt dat wanneer 
de aanvrager de leeftijd van zestig jaar heeft bereikt, de datum van indiening van een aanvraag 
in de openbare sector geldt als datum van indiening van een aanvraag in de regeling voor 
werknemers op voorwaarde dat laatstbedoelde aanvraag wordt ingediend bij de gemeente waar 
betrokkene zijn hoofdverblijfplaats heeft of wordt afgegeven bij de Rijksdienst voor Pensioenen, 
binnen de zes maanden na ontvangst van de kennisgeving van de beslissing in de openbare 
sector.  
 
Artikel 121 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen bevat een identieke bepaling 
voor de zelfstandigen. 
 
Om de toepassing van deze 2 bepalingen mogelijk te maken moet voortaan in de beslissingen 
van de pensioeninstelling van de openbare sector de belanghebbende worden ingelicht over de 
mogelijkheid om binnen de 6 maanden een nieuwe aanvraag in te dienen bij de gemeente of af 
te geven bij de RVP of RSVZ, met behoud van het recht op de datum van de oorspronkelijke 
aanvraag. 
 
De hogervermelde bijkomende aanvraag is vereist omdat het pensioenstelsel van de werkne-
mers en de zelfstandigen enerzijds en het pensioenstelsel van de openbare sector anderzijds 
twee verschillende stelsels zijn met eigen specifieke voorwaarden, zodat een aanvraag tot pen-
sionering in het ene stelsel niet noodzakelijk een pensionering in het andere stelsel hoeft te im-
pliceren.  
 
Voorbeeld : 
Een werknemer geeft ook deeltijds les in het avondonderwijs. Het feit dat hij een pensioen aan-

vraagt voor zijn betrekking in de privé-sector wil niet noodzakelijk zeggen dat hij eveneens 
voor zijn bijambt op pensioen wil gaan. Ten einde te vermijden dat er nutteloos een dos-
sier in de openbare sector wordt geopend, blijft een uitdrukkelijke aanvraag in dat stelsel 
vereist. Indien dit gebeurt binnen de zes maanden na de definitieve beslissing van de RVP 
blijft de datum van de eerste aanvraag geldig voor het vaststellen van de pensioenrechten 
van belanghebbende in de openbare sector. 

 
2° De aanvraag is ingediend bij de verkeerde openbare pensioeninstelling 
 
Voorbeeld : 
Pensioenaanvraag waarvoor een gemeente bevoegd is werd ingediend bij de Pensioendienst 

voor de overheidssector. 
De datum waarop deze aanvraag bij de Pensioendienst voor de overheidssector werd geregi-

streerd is geldig voor de opening van het recht van belanghebbende. 
De in artikel 10 van het handvest bedoelde termijn voor het nemen van een beslissing begint 

voor de gemeente slechts te lopen vanaf de datum waarop zij de door de Pensioendienst 
voor de overheidssector overgemaakte aanvraag heeft geregistreerd. 

 
3° De aanvraag is ingediend bij een niet voor pensioenen bevoegde instelling 
 
Voorbeeld : 
Pensioenaanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). 



 

 

De RVA is verplicht deze aanvraag over te maken aan de bevoegde pensioeninstelling. Zowel 
voor de opening van het recht van belanghebbende als voor de aanvang van de termijn waar-
binnen de bevoegde pensioeninstelling een beslissing dient te nemen, geldt de datum waarop 
de aanvraag bij de bevoegde pensioeninstelling werd geregistreerd.   
  
III. BESLISSINGS- EN UITBETALINGSTERMIJN 
 
1. Termijnen 
 
De artikelen 10 en 12 van het handvest bepalen binnen welke termijn een instelling van sociale 
zekerheid een beslissing dient te nemen en binnen welke termijn ze tot uitbetaling van het 
voordeel dient over te gaan. 
 
De instelling van sociale zekerheid dient een beslissing te nemen binnen de vier maanden na 
de ontvangst van het verzoek of na het feit dat aanleiding heeft gegeven tot het ambtshalve 
onderzoek. Toegepast op de pensioenen van de openbare sector betekent dit dat de termijn 
van 4 maanden begint te lopen : 
 
- vanaf de ontvangstregistratie van de aanvraag tot het bekomen van een pensioen van de 

openbare sector, of 
 
- in het geval van het hogervermelde ambtshalve onderzoek naar het recht op een overle-

vingspensioen, vanaf de datum waarop de instelling die het rustpensioen beheerde het 
overlijden van de rustgepensioneerde heeft geregistreerd. 

 
Indien geen beslissing kan genomen worden binnen deze termijn moet de pensioeninstelling dit 
meedelen aan de belanghebbende met vermelding van de redenen. 
 
Deze termijn van 4 maanden wordt evenwel geschorst zolang de betrokkene of een buitenland-
se instelling van sociale zekerheid geen gevolg heeft gegeven aan de door de pensioeninstel-
ling gevraagde inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het nemen van de beslissing. De termijn 
wordt evenwel niet geschorst indien de gevraagde inlichtingen dienen te worden geleverd door 
een andere Belgische instelling van sociale zekerheid. 
 
Binnen de vier maanden na de kennisgeving van de beslissing tot toekenning van het pensioen 
maar ten vroegste vanaf de dag waarop de uitbetalingsvoorwaarden vervuld zijn, dient het pen-
sioen te worden uitbetaald. 
 
Met betrekking tot de perequatie moet worden gesteld dat de beslissing tot perequatie wordt 
geacht plaats te vinden op de laatste dag van de termijn bepaald in artikel 10, eerste lid van de 
wet (artikel 8, laatste lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 1998).  Indien de nieuwe wedde-
schalen die aanleiding geven tot de perequatie bekendgemaakt worden in het Belgisch Staats-
blad, wordt de beslissing tot perequatie dus geacht plaats te vinden 4 maanden na die bekend-
making.  Indien de nieuwe weddeschalen niet in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wor-
den (bijv. gemeentelijke weddeschalen die bij een beraadslaging van de gemeenteraad goed-
gekeurd worden), begint de termijn pas te lopen vanaf het ogenblik dat de pensioeninstelling de 
nieuwe weddeschalen ontvangt.  
 
Indien bovenvermelde termijnen niet nageleefd worden, kunnen er eventueel sancties volgen 
(zie verder punt 2). 
 
Enkele voorbeelden : 
 
N.B.: beslissing = kennisgeving van de beslissing Voorbeelden artikel 12 
 



 

 

1° geval : 
 
 
 

 
4 maand 

 
4 maand 

 
 
 
 

5 maand 4 maand 
 
 
Indien de beslissingstermijn door de instelling vrijwillig wordt ingekort, heeft ze 4 maanden om 

uit te betalen. 
 
 
 

 
5 maand 

 
3 maand 

 
 
Indien de beslissingstermijn van 4 maanden wordt overschreden, kan de instelling sancties ont-
lopen door de uitbetalingstermijn vrijwillig in te korten. Interne compensatie van termijnen is dus 
mogelijk. In deze hypothese wordt de maximumtermijn van 8 maanden (4 maanden om te be-
slissen en 4 maanden om te betalen) immers niet overschreden. 
 
 2° geval :  
 
 Rustpensioen 
 
 
 
 

 
 

   

 
 
 
De theoretische uitbetalingsdatum is 1 september 1998. Dit is evenwel onmogelijk daar de in-

gangsdatum van het pensioen 1 januari 1999 is (= datum van de opeisbaarheid van het 
voordeel). 

 
Overlevingspensioen (aanvraag vereist) 
 
 
 
 
 

  
4 maanden 

 
4 maanden 

 

 
 
 

aanvraag beslissing betaling 

aanvraag beslissing betaling 

aanvraag beslissing betaling 

aanvraag beslissing 
Einde  termijn  

artikel 12  
handvest 

ingangs-
datum 

pensioen 

1.1.1998 30.4.1998 31.8.1998 1.1.1999 

ingangsdatum 
pensioen aanvraag beslissing betaling 

1.1.1998 1.2.1998 1.6.1998 1.10.1998 



 

 

De verschillende termijnen worden nageleefd. 
 
 3° geval :  
 
 Perequatie 
 
 
 
 
 

 
4 maand 

 
4 maand 

 
 
De bekendmaking van de nieuwe weddeschalen in het Belgisch Staatsblad is het feit dat aan-
leiding geeft tot het ambtshalve onderzoek van de perequatie van de pensioenen van de open-
bare sector. Zoals vermeld wordt de beslissing tot perequatie geacht genomen te zijn 4 maan-
den na deze bekendmaking. 
 
2. Sanctie 
 
Indien bovenvermelde termijnen niet worden nageleefd dienen overeenkomstig artikel 20 van 
het handvest interesten te worden uitbetaald aan de sociaal verzekerde. 
 
De algemene regel is dat interesten verschuldigd zijn vanaf het verstrijken van de termijn van 
4 maanden na het nemen van de beslissing maar ten vroegste vanaf de datum van de opeis-
baarheid van de prestatie. 
 
In dit verband moet echter het volgende worden opgemerkt.  Is de vertraging te wijten aan : 
 
- de belanghebbende zelf : geen interesten verschuldigd daar de termijn om te beslissen ge-

schorst is;  
- een buitenlandse instelling : geen interesten verschuldigd daar de termijn om te beslissen 

geschorst is;  
- de pensioeninstelling : interesten vanaf het verstrijken van de 4 maanden waarbinnen een 

beslissing diende genomen te worden, maar ten vroegste vanaf de datum waarop de pres-
tatie ingaat;  

- een andere Belgische instelling van sociale zekerheid : interesten vanaf het verstrijken van 
de 4 maanden waarbinnen een beslissing diende te worden genomen, maar ten vroegste 
vanaf de datum waarop de prestatie ingaat; 

- een andere Belgische instelling (vb. een Gewest of een Gemeenschap belast met de sa-
menstelling van een pensioendossier) : geen interesten verschuldigd. 

 
Volgende voorbeelden maken duidelijk in welke gevallen er interesten dienen te worden betaald 
en vanaf welke periode. 
 
1° 
 
 

 
 

  

 
 

Publicatie nieuwe 
weddeschalen beslissing uitbetaling 

interesten 4 maand 4 maand 

aanvraag beslissing uitbetaling 



 

 

2° 
 
 

 
 

  

 
 
 
3° 
 
 

  
 

  

  
vertraging 

~~~~~~~~ 

  

(interne compensatie van termijnen mogelijk) 
 
4° 
 
 
 

   
 

  

 
 
 
 
 
betaling (1) = geen interesten (interne compensatie van termijnen mogelijk) daar de betaling 
niet werd uitgevoerd binnen de 4 maanden na het verstrijken van de termijn  
betaling (2) = van 4 maanden waarin een beslissing diende te worden genomen, zijn er inte-
resten verschuldigd vanaf het verstrijken van de termijn waarbinnen een beslissing diende te 
worden genomen. 
 
Er zijn evenwel geen interesten verschuldigd indien : 
 
1° de instelling van sociale zekerheid geen pensioeninstelling is en er voorschotten ten belope 
van minstens 90% van het definitieve bedrag werden uitbetaald binnen de opgelegde termijn; 
 
2° de instelling van sociale zekerheid een pensioeninstelling is en er voorschotten werden uitbe-
taald binnen de gestelde termijn, ongeacht de grootte van deze voorschotten (artikel 20, derde 
en vierde lid van het handvest, zoals gewijzigd door de wet van 22 februari 1998; zie tevens 
einde punt III, 2). 
 

5 maand 3 maand Pas d'intér-
 

beslissing aanvraag betaling (1) betaling (2) 

4 maand 1 maand 1 maand 
 

1 maand 

Vertraging te 
wijten aan in-

stelling sociale 
zekerheid 

interesten 

interesten 3 maand 4 maand 

aanvraag beslissing uitbetaling 

Geen interesten 

aanvraag beslissing uitbetaling 



 

 

5° 
 

  
 

 
 
 
 

  
 
~~~~~~~ 

   

 
 
 
 
 
betaling (1) = geen interesten 
 
betaling (2) = daar de betaling meer dan 4 maanden na de beslissing werd uitgevoerd, zijn 
interesten verschuldigd vanaf het verstrijken van de termijn van 4 maanden waarbinnen de be-
taling diende te worden uitgevoerd. 
 
 
6° 
 

  
 

 
 
 

  
 
~~~~~~~ 

   

 
 
 
 
betaling (1) = geen interesten 
 
betaling (2) = daar de betaling meer dan 4 maanden na de beslissing werd uitgevoerd, zijn 
interesten verschuldigd vanaf het verstrijken van de termijn van 4 maanden waarbinnen de be-
taling diende te worden uitgevoerd 
 

5 maand 4 maand 

beslissing aanvraag betaling (1) betaling (2) 

4 maand 4 maand interesten 

Vertraging te wijten aan 
belanghebbende of bui-

tenlandse instelling 

5 maand 4 maand 

beslissing aanvraag betaling (1) betaling (2) 

4 maand 4 maand interesten 

Vertraging te wijten aan 
andere Belgische 

instellingen 



 

 

7° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
interesten 

 

 
 
 
 
 
 
Indien er voorschotten op pensioen worden uitbetaald, zijn er geen interesten verschuldigd op 
het verschil tussen het definitieve bedrag en het bedrag van de voorschotten : 
 
1° indien deze voorschotten 90% of meer bedragen van het definitieve bedrag; 
2° indien, ongeacht het niveau van de voorschotten, 
 -  de definitieve beslissing afhankelijk is van inlichtingen die door de aanvrager zelf of door 

een niet in artikel 2 van het handvest bedoelde instelling moeten worden verstrekt; 
 -  de definitieve beslissing afhangt van de beslissing van twee of meer pensioeninstellin-

gen en voor zover de pensioenaanvragen werden ingediend binnen de acht maanden 
die voorafgaan aan de ingangsdatum van het pensioen; 

 - slechts bij de definitieve beslissing kan worden vastgesteld dat de sociaal verzekerde 
voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een minimumuitkering (Artikel 20 
van het handvest zoals gewijzigd door de wet van 22 februari 1998). 

 
Voorbeeld : het gewaarborgd minimum wordt na het uitbetalen van voorschotten toegekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (1)   (2) 

 
 
- Indien uitbetaling van het voorschot na 31.8.1998 (1): interesten vanaf die datum op het be-

drag van het voorschot. 
- Indien uitbetaling definitief bedrag na 31.1.1999 (2):  interesten vanaf die datum op het 

supplement gewaarborgd minimum. 
 

aanvraag 
 
 
 
 
 

1.1.97 

beslissing 
 
 
 
 

30.4.97 

einde 
termijn 

artikel 12 
handvest 

 
31.8.97 

Ingangs-
datum 

pensioen 
 

1.1.98 

beslissing 
voorschot 

 
 

30.4.1998 

aanvraag 
rustpensioen 

 
1.1.1998 

uitbetaling 
voorschot 

 
 

31.8.1998 

beslissing 
supplement 
minimum 

 
1.10.1998 

Uitbetaling 
supplement 

 
 

31.1.1999 

1.1.1998 = datum van de opeisbaarheid; 
dus geen interesten vóór die datum. Er 
zijn evenwel interesten verschuldigd 
vanaf 1 januari 1998 indien de betaling 
wordt uitgevoerd na die datum. 



 

 

IV. MOTIVERING, VERMELDINGEN EN KENNISGEVING 
 
1. Motivering 
 
Elke beslissing dient uitdrukkelijk de juridische en feitelijke overwegingen te vermelden die aan 
de beslissing ten grondslag liggen. De redenen van de beslissing moeten in de beslissing zelf 
worden weergegeven en moeten samen met de beslissing aan de betrokkene worden meege-
deeld. 
 
Essentieel onderdeel van de motiveringsverplichting is de wettelijke basis waarop de beslissing 
getroffen is. Hierna wordt de wijze aangegeven waarop beslissingen inzake een pensioen van 
de openbare sector dienen gemotiveerd te worden : 
 
- de toekenning van voorschotten : 
 de beslissing tot het toekennen van voorschotten is een beslissing in de zin van het hand-

vest. Deze beslissing dient gemotiveerd te worden. Het louter meedelen van een bedrag is 
in principe dus onvoldoende. Zij dient dezelfde elementen te bevatten als die welke op de 
definitieve beslissing dienen te worden vermeld. 

- de toekenning van het definitieve pensioenbedrag : 
 deze beslissing is gemotiveerd indien zij minimaal volgende elementen bevat :  
- de wettelijke basis van het recht op pensioen; 
- de perioden die in aanmerking werden genomen; 
- de eigenlijke pensioenberekening met vermelding van de op de ingangsdatum van het pen-

sioen geldende index; 
- de weigering tot toekenning van een pensioen : 
 deze beslissingen dienen in elk geval de wettelijke bepalingen te vermelden waaraan in het 

concrete geval niet werd voldaan;  
- de terugvordering van ten onrechte uitbetaalde bedragen : 
 deze beslissingen zijn gemotiveerd indien ze de vermeldingen van artikel 15 van het hand-

vest bevatten; 
- de toekenning van : 
- het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld : 
 het betalingsbericht waarop het bedrag vermeld staat waarop de belanghebbende recht 

heeft, geldt als kennisgeving en motivering van deze beslissing 
- een perequatie : 
 het betalingsbericht met vermelding van het nieuwe pensioenbedrag waarop belangheb-

bende recht heeft, geldt als kennisgeving en motivering; 
- een supplement gewaarborgd minimum : 
 zie beslissing tot toekenning of weigering van een pensioen; 
- een begrafenisvergoeding : 
 de beslissingen tot toekenning van een begrafenisvergoeding dienen eveneens in elk geval 

 de wettelijke bepalingen te vermelden op basis waarvan deze vergoeding wordt toege-
kend; 

- een indexatie : 
 het betalingsbericht met vermelding van het nieuwe pensioenbedrag waarop belangheb-

bende recht heeft, geldt als kennisgeving en motivering; 
- het vermelden van de bedragen van de sociale en fiscale afhoudingen : 
het betalingsbericht met vermelding van het nieuwe bruto- en nettopensioenbedrag waarop be-

langhebbende recht heeft, geldt als kennisgeving en motivering. 
 
Uiteraard dienen beslissingen waarbij voormelde voordelen worden geweigerd naar aanleiding 
van individuele aanvragen volledig te worden gemotiveerd en meegedeeld aan de belangheb-
bende. 
 



 

 

De motiveringsplicht is een substantiële vormvereiste. De sanctie voor het niet of onvolledig 
naleven van deze verplichting is de onwettigheid van de beslissing. De gewone rechter hoeft 
geen rekening te houden met dergelijke beslissingen. 
 
2. Vermeldingen  
 
De artikelen 14 en 15 van het handvest geven een opsomming van de vermeldingen die moe-
ten voorkomen op de beslissingen tot toekenning of weigering van prestaties en op de beslis-
singen tot terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen. 
 
Artikel 11 van het koninklijk besluit van 16 juli 1998 voorziet voor beslissingen inzake pensioe-
nen van de openbare sector evenwel in drie uitzonderingen : 
 
- op de betalingsberichten die dienen als mededeling van een gemotiveerde beslissing die-

nen deze vermeldingen niet voor te komen; 
 
- op alle beslissingen dient slechts de tekst van artikel 1017, eerste lid van het Gerechtelijk 

Wetboek te worden vermeld omdat het tweede lid enkel betrekking heeft op geschillen voor 
de arbeidsrechtbank en geschillen over pensioenen van de openbare sector worden be-
slecht voor de burgerlijke rechtbanken; 

 
- enkel het adres van de rechtbank van eerste aanleg wordt vermeld, zelfs indien de vrede-

rechter bevoegd is. 
 
Artikel 14, eerste lid, 3°, van het handvest betreffende het vermelden van de termijn om in be-
roep te gaan tegen een beslissing, is ingegeven door de korte beroepstermijn (3 maanden) in 
de sociale zekerheidssector. Op de beslissing inzake een pensioen van de openbare sector 
wordt vermeld dat de verjaringstermijn voor het instellen van een rechtsvordering 10 jaar be-
draagt. 
 
V.  HERZIENING VAN BESLISSINGEN 
 
De artikelen 17 en 18 van het handvest bepalen de gevolgen van de herziening van een beslis-
sing. 
 
Volgende principes gelden voor beslissingen inzake pensioenen van de openbare sector : 
 
-  deze beslissingen kunnen steeds herzien worden;  
 
-  indien de nieuwe beslissing achterstallen in het voordeel van de gepensioneerde tot gevolg 

heeft, moeten deze in principe worden uitbetaald met terugwerkende kracht tot de ingangs-
datum van de beslissing. De aandacht wordt er evenwel op gevestigd dat de wettelijke en 
reglementaire bepalingen inzake verjaring blijven gelden. Indien er achterstallen dienen te 
worden uitbetaald moet er dus rekening worden gehouden met de vijfjarige of tienjarige ver-
jaringstermijn; 

 
-  indien ten gevolge van de nieuwe beslissing een kleiner pensioenbedrag dient te worden 

uitbetaald aan de gepensioneerde, wordt de terugvordering van de ten onrechte betaalde 
bedragen, door het feit dat de wettelijke bepalingen inzake verjaring blijven gelden, beperkt 
tot zes maanden of vijf jaar. 

 
VI. INTERESTEN 
 
1. Interesten te betalen door de pensioeninstelling 
 



 

 

zie punt III, 2. 
 
2.  Interesten te betalen door de gepensioneerde 
 
Artikel 21 van het handvest bepaalt dat de onverschuldigd betaalde prestaties van rechtswege 
interest opbrengen vanaf de betaling, indien de onverschuldigde betaling het gevolg is van 
arglist, bedrog of bedrieglijke handelingen van de belanghebbende persoon. 
 
In het eerste en tweede lid van artikel 8 van het koninklijk besluit van 16 juli 1998 wordt expliciet 
bepaald welke inlichtingen de gepensioneerde dient over te maken aan de pensioeninstelling. 
Indien de gepensioneerde deze inlichtingen niet overmaakt en dit tot gevolg heeft dat de pensi-
oeninstelling ten onrechte pensioenbedragen heeft uitbetaald die worden teruggevorderd, wordt 
dit verzuim gelijkgesteld met arglist of met bedrog voor de toepassing van artikel 21 van het 
handvest, d.w.z. dat er in dat geval interesten van de gepensioneerde kunnen worden gevor-
derd die berekend worden op het terug te vorderen pensioenbedrag. 
 
VII. AFSTAND EN VOORZIENING 
 
1. Afstand van de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen 
 
Artikel 22 van het handvest bepaalt dat de instellingen van sociale zekerheid kunnen afstand 
doen van de terugvordering van onverschuldigd uitbetaalde bedragen. Dit artikel is niet van 
toepassing op de pensioenen van de openbare sector daar in de desbetreffende wetgeving 
geen mogelijkheid bestaat om af te zien van de terugvordering van onverschuldigd uitbetaalde 
bedragen. 
 
2. Voorzieningstermijnen 
 
Artikel 23 van het handvest stelt de termijn voor het instellen van een beroep tegen beslissingen 
van instellingen van sociale zekerheid vast op 3 maanden vanaf de kennisgeving. 
  
Voor de pensioenen van de openbare sector geldt de gunstiger termijn van 10 jaar, alhoewel 
deze termijn niet voortvloeit uit een specifieke wetgeving maar uit de algemene bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek. 
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(Staatsblad 17 maart) 
Ministeriële omzendbrief nr. 594 van 11 maart 2009  

 
met betrekking tot de toepassing van artikel 20octies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de 
preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar 
en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. 
 
Aan alle federale, gemeenschaps-, gewestelijke, provinciale of plaatselijke overheidsbesturen, -
instellingen of -diensten die onderworpen zijn aan de wet van 3 juli 1967 betreffende de preven-
tie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en 
van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.  
 
Mevr. de Minister, 
Mijnheer de Minister, 
Mevr. de Staatssecretaris, 
Mijnheer de Staatssecretaris, 
 
Artikel 20octies, eerste en tweede leden, van de wet van 3 juli 1967, ingevoegd door de wet van 
17 mei 2007 (Belgisch Staatsblad 14 juni 2007) bepaalt dat : « Wanneer de overheid die door 
de Koning werd aangeduid voor de aangiften van ongevallen weigert om het ongeval als een 
arbeidsongeval te erkennen, informeert zij daarover tegelijkertijd het Fonds voor arbeidsonge-
vallen en het slachtoffer of zijn rechthebbenden. Het Fonds voor arbeidsongevallen kan een 
onderzoek naar de oorzaken en omstandigheden van het ongeval uitvoeren; in voorkomend 
geval kan een proces-verbaal worden opgesteld. ». 
 
Die bepaling trad op 1 juli 2007 in werking. 
 
Opdat het Fonds voor arbeidsongevallen zijn taak zou kunnen uitvoeren, is het aangewezen het 
Fonds, wat betreft de beslissingen tot weigering genomen vanaf 1 januari 2009, de volgende 
documenten zo vlug mogelijk te bezorgen : 
- een kopie van de « aangifte van arbeidsongeval »; 
- kopie van de brief tot weigering van erkenning. 
 
Bovendien, krachtens artikel 7, eerste lid, en artikel 13, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 
tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde en krachtens de wet van 29 juli 
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, dient de brief tot 
weigering het volgende te vermelden : 
-  de reden van weigering; 
-  de mogelijkheid voor het slachtoffer om een aanvraag te doen tot onderzoek van zijn dossier 

door het Fonds voor arbeidsongevallen; 
-  de beroepsmogelijkheden en de te respecteren vormvoorschriften en termijnen. 
 
Wanneer het Fonds voor arbeidsongevallen een geweigerd ongeval onderzoekt, dient de over-
heid alle informatie waarover ze beschikt mee te delen zodra het Fonds daarom vraagt. 
 
Het Fonds kan eveneens een onderzoek ter plaatse uitvoeren. Krachtens de wet van 16 no-
vember 1972 op de arbeidsinspectie kan het de personen die eventueel bij het ongeval zijn be-
trokken ondervragen. 
 
Om overbodige briefwisseling te vermijden, zonder evenwel het recht op informatie van de 
slachtoffers en de rechthebbenden in gevaar te brengen, moet de volgende alinea worden op-
genomen in de brief ter kennisgeving van de weigering geadresseerd aan de slachtoffers of de 
rechthebbenden : 
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« Deze weigering wordt meegedeeld aan het Fonds voor arbeidsongevallen, Troonstraat 100, in 
1050 Brussel. Op uw aanvraag kan het Fonds onder meer een onderzoek instellen naar de oor-
zaken en de omstandigheden van het ongeval. ». 
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(Staatsblad 22 juni) 
Ministeriële omzendbrief van 10 juni 2009 

 
met betrekking tot het nieuwe perequatiestelsel dat ingevoerd werd door de wet van 
25 april 2007 betreffende de pensioenen van de openbare sector  
 
Aan de overheden van de provincies, gemeenten, O.C.M.W.’s of intercommunales die hun ei-
gen pensioenstelsel hebben of die, niettegenstaande hun aansluiting bij een gesolidariseerd 
stelsel, een deel van de last van hun pensioenen dragen. 
 
De wet van 9 juli 1969, zoals gewijzigd door de wet van 25 april 2007 betreffende de pensioe-
nen van de openbare sector, (Belgisch Staatsblad van 11 mei 2007), voert een nieuw perequa-
tiestelsel in per korf : elk rust- of overlevingspensioen wordt verbonden aan de korf die over-
eenstemt met de laatste sector waar, naargelang het geval, de gepensioneerde of zijn echtge-
noot gewerkt heeft. 
 
Deze wet voorziet in 15 korven, waarvan de negende, de tiende en de elfde korf respectievelijk 
de lokale overheden van het Vlaams gewest, van het Waals gewest en van het Brussels hoofd-
stedelijk gewest omvatten. 
 
Hierna vindt u de lijst van de drie betrokken korven met, voor elk van deze korven, het percen-
tage waarmee de pensioenen verhoogd moeten worden vanaf 1 januari 2009. 
 
Nr Korf Verhoging 

9 Plaatselijke besturen van het Vlaams gewest 0,7159 % 

10 Plaatselijke besturen van het Waals gewest 0,0166 % 

11 Plaatselijke besturen van het Brussels hoofdstedelijk gewest 0,9227 % 

 
1) Artikel 15 van de wet van 9 juli 1969 bepaalt dat het nominaal bedrag van de rust- en overle-
vingspensioenen ten laste van de provincies en de gemeentelijke overheden die niet aangeslo-
ten zijn bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overheden («Pool I») of bij het 
stelsel van de nieuwe bij de RSZPPO aangeslotenen («Pool II»), ten minste verhoogd moet 
worden ten belope van het percentage van de korven 9, 10 of 11, naargelang het geval, en dit 
met ingang van 1 januari 2009. 
 
2) Overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de wet van 9 juli 1969 is het door deze wet inge-
voerde stelsel eveneens toepasselijk op de rustpensioenen van de personeelsleden van de bij 
«Pool II» aangesloten plaatselijke besturen, maar waarvan de last gedragen wordt door het 
plaatselijk bestuur zelf, alsook op de overlevingspensioenen van hun rechthebbenden. Hetzelf-
de geldt voor de rust- en overlevingspensioenen van de plaatselijke besturen die aangesloten 
zijn bij deze Pool II en waarvan de pensioenen beheerd en betaald worden door een voor-
zorgsinstelling, zoals bepaald in artikel 1bis, e) van de wet van 6 augustus 1993. In deze geval-
len zijn de hiervoor vermelde percentages dwingend en zijn zij niet langer een minimum.  
 
Zowel in hypothese 1) als in hypothese 2) moeten de betrokken plaatselijke overheden maatre-
gelen nemen om voormelde verhogingscoëfficiënten toe te passen of te laten toepassen door 
hun voorzorgsinstelling. 
 
Tenslotte moet er op gewezen worden dat het perequatiestelsel dat ingevoerd werd door de wet 
van 9 juli 1969 niet toepasselijk is op de pensioenen die toegekend zijn aan bepaalde vroegere 
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gemeentelijke mandatarissen en aan hun rechthebbenden. Deze pensioenen vallen onder het 
toepassingsgebied van de wet van 8 december 1976. 
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(Staatsblad 8 juni 2011) 
Ministeriële omzendbrief van 23 mei 2011 

 
met betrekking tot het nieuwe perequatiestelsel dat ingevoerd werd door de wet van 25 april 
2007 betreffende de pensioenen van de openbare sector 
 
Aan de overheden van de provincies, gemeenten, O.C.M.W.’s of intercommunales die hun ei-
gen pensioenstelsel hebben of die, niettegenstaande hun aansluiting bij een gesolidariseerd 
stelsel, een deel van de last van hun pensioenen dragen. 
 
De wet van 9 juli 1969, zoals gewijzigd door de wet van 25 april 2007 betreffende de pensioe-
nen van de openbare sector, (Belgisch Staatsblad 11 mei 2007), voert een nieuw perequatie-
stelsel in per korf : elk rust- of overlevingspensioen wordt verbonden aan de korf die overeen-
stemt met de laatste sector waar, naargelang het geval, de gepensioneerde of zijn echtgenoot 
gewerkt heeft. 
 
Deze wet voorziet in 15 korven, waarvan de negende, de tiende en de elfde korf respectievelijk 
de lokale overheden van het Vlaams gewest, van het Waals gewest en van het Brussels hoofd-
stedelijk gewest omvatten. 
 
Hierna vindt u de lijst van de drie betrokken korven met, voor elk van deze korven, het percen-
tage waarmee de pensioenen verhoogd moeten worden vanaf 1 januari 2011. 
 
N° Korf Verhoging 

9 Plaatselijke besturen van het Vlaams 
gewest 0,3864% 

10 Plaatselijke besturen van het Waals 
gewest 0,2491% 

11 Plaatselijke besturen van het Brussels 
hoofdstedelijk gewest 0,6594% 

 
1) Artikel 15 van de wet van 9 juli 1969 bepaalt dat het nominaal bedrag van de rust- en overle-
vingspensioenen ten laste van de provincies en de gemeentelijke overheden die niet aangeslo-
ten zijn bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overheden («Pool I») of bij het 
stelsel van de nieuwe bij de RSZPPO aangeslotenen («Pool II»), ten minste verhoogd moet 
worden ten belope van het percentage van de korven 9, 10 of 11, naargelang het geval, en dit 
met ingang van 1 januari 2011. 
 
2) Overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de wet van 9 juli 1969 is het door deze wet inge-
voerde stelsel eveneens toepasselijk op de rustpensioenen van de personeelsleden van de bij 
«Pool II» aangesloten plaatselijke besturen, maar waarvan de last gedragen wordt door het 
plaatselijk bestuur zelf, alsook op de overlevingspensioenen van hun rechthebbenden. Hetzelf-
de geldt voor de rust- en overlevingspensioenen van de plaatselijke besturen die aangesloten 
zijn bij deze Pool II en waarvan de pensioenen beheerd en betaald worden door een voor-
zorgsinstelling, zoals bepaald in artikel 1bis, e) van de wet van 6 augustus 1993. In deze geval-
len zijn de hiervoor vermelde percentages dwingend en zijn zij niet langer een minimum.  
 
Zowel in de eerste hypothese als in de tweede hypothese moeten de betrokken plaatselijke 
overheden maatregelen nemen om voormelde verhogingscoëfficiënten toe te passen of te laten 
toepassen door hun voorzorgsinstelling.  
 
Tenslotte moet er op gewezen worden dat het perequatiestelsel dat ingevoerd werd door de wet 
van 9 juli 1969 niet toepasselijk is op de pensioenen die toegekend zijn aan bepaalde vroegere 
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gemeentelijke mandatarissen en aan hun rechthebbenden. Deze pensioenen vallen onder het 
toepassingsgebied van de wet van 8 december 1976. 
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