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Brief aan alle overheidsdiensten waarvan de vast 
benoemde personeelsleden een pensioen genieten ten 
laste van de Staatskas of de pool der parastatalen 
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Toepassing van artikel 16 van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde 
Staathervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 

Geachte, 

Met deze brief wens ik de leidinggevende ambtenaren van alle overheidsdiensten waarvan de vast 
benoemde personeelsleden aanspraak kunnen maken op een ambtenarenpensioen ten laste van de 
Staatskas of van de Pool der parastatalen1 te herinneren aan de maatregel vervat in artikel 16 van de 
bovenvermelde wet van 6 januari 2014. 

1 Inhoud van de maatregel 

Wanneer een personeelslid van een federale, gemeenschaps- of gewestinstelling zich in een van 
onderstaande toestanden2 bevindt op grond van een bepaling in zijn statuut die pas na 1 juli 20143 is 
bekendgemaakt, kan die tijd voor het rustpensioen slechts in aanmerking worden genomen op 
voorwaarde dat die statutaire bepaling – bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad –  werd toegevoegd aan de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014.  

De hierboven bedoelde toestanden zijn: 

a. een toestand van disponibiliteit met wachtgeld;
b. een onbezoldigde of slechts gedeeltelijk bezoldigde toestand die is gelijkgesteld met

dienstactiviteit;
c. een toestand van “verlof” zonder wedde die niet is gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Indien de betreffende statutaire bepaling niet wordt toegevoegd aan de lijst in de bijlage van de wet van 
6 januari 2014, is de periode in kwestie niet aanneembaar voor het ambtenarenpensioen.  

1 Het gemeenschappelijk 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. 
2 Het betreft de toestanden bedoeld in artikel 2, § 1, 2° tot 4°, 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. 
3 1 juli 2014 is de datum van de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2014. 
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Deze tijd telt dan niet mee voor de opening van het recht op pensioen, noch voor de 
berekening van het pensioenbedrag zelf. 

Volledigheidshalve dient vermeld dat een nieuwe statutaire bepaling die pas na 1 juli 2014 is 
bekendgemaakt en die slechts de voorwaarden wijzigt waaronder een in het statuut reeds bestaande 
toestand kan opgenomen worden, eveneens onder de toepassing valt van artikel 16 van de wet van 
6 januari 2014. Ook zo’n nieuwe statutaire bepaling zal dus aan de lijst bij de wet van 6 januari 2014 
moeten worden toegevoegd opdat de periode waarin het personeelslid zich – op basis van gewijzigde 
voorwaarden – in deze toestand bevindt,  aanneembaar zou zijn voor het ambtenarenpensioen. 

Zelfs indien een in het statuut reeds bestaande toestand louter een nieuwe statutaire grondslag krijgt, 
zonder daarbij enige inhoudelijke wijziging te ondergaan, dient die nieuwe statutaire bepaling – omwille 
van de rechtszekerheid – te worden toegevoegd aan de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014. 
Deze lijst identificeert de in aanmerking te nemen toestanden immers door verwijzing naar hun statutaire 
grondslag. 

2 Toepassingsveld van de maatregel 

Deze maatregel is van toepassing op de personeelsleden van: 

● de federale instellingen;
● de gemeenschaps- of gewestinstellingen;
● de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat en de Gemeenschaps- of

Gewestparlementen;
● het onderwijs die in de weddentoelageregeling van een gemeenschap zijn opgenomen;

waarvan het pensioen gefinancierd wordt door de federale Staatskas of door de hierboven reeds 
vernoemde Pool der parastatalen. 

3 Te volgen procedure 

Elke aanvraag om een van de hierboven bedoelde toestanden toe te voegen aan de lijst bij de wet van 
6 januari 2014 dient door de voogdijminister van uw dienst gericht te worden aan de minister van 
Pensioenen. 

Hoogachtend, 

Sarah Scaillet 
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