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Bijlage 1

Koninklijk besluit van 27 april 1997 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 leefbaarheid 
van de wettelijke pensioenstelsels. (B.S. van 16.5.1997)

Dit koninklijk besluit werd bekrachtigd door de wet van 12 december 1997 tot 
bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet 
van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en de wet van 26 juli 1996 strekkende 
tot de realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de 
Europese Economische Unie.

HOOFDSTUK I. - DE OMBUDSDIENST PENSIOENEN

Artikel 1. - Er wordt een Ombudsdienst Pensioenen bij het Ministerie van Sociale Zaken,  
Volksgezondheid  en  Leefmilieu  opgericht.

Art. 2. - De Ombudsdienst Pensioenen bestaat uit twee leden; zij behoren tot een 
verschillende  taalrol.
Ter uitvoering van de taken van de Ombudsdienst Pensioenen, omschreven in artikel 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 het toekennen 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 pensioenregeling;
- de uitbetaling en het bedrag van die uitkeringen;

3.te bemiddelen en verzoening na te streven tussen de burger en de pensioendienst;
4. op basis van de bevindingen gedaan bij de uitvoering van de opdrachten bedoeld 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 ter zake bevoegd is.
De ombudspersonen treden op als college.
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 Art. 4. - De bepalingen van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, 
gecoördineerd op 18 juli 1966, zijn van toepassing op de leden van de ombudsdienst 
en het personeel dat hem bijstaat. De activiteiten van de Ombudsdienst Pensioenen 
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.

Te dien einde wordt een bericht tot vacantverklaring, met vaststelling van de 
voorwaarden tot indiening van de kandidaturen, bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad.

De Koning bepaalt, op voordracht van de Minister die de pensioenen onder zijn 
bevoegdheid 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, overeenkomstig de 
bepalingen van het betrokken statuut, voor de gehele duur van zijn mandaat. Gedurende 
deze periode behoudt hij evenwel zijn rechten op bevordering en weddeverhoging.

Indien de ombudspersoon zich op het ogenblik van zijn benoeming in een contractuele 
band bevindt met de Staat of met enig ander rechtspersoon van publiek recht die onder 
de Staat ressorteert, wordt de betrokken overeenkomst van rechtswege geschorst 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 1;
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 
volgende 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
    afgevaardigde 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;
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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 verzekerings- 
    ondernemingen.

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.

Voor de toepassing van dit artikel worden gelijkgesteld met een bij verkiezing 
verleend mandaat: het ambt van buiten de gemeenteraad benoemde burgemeester, 
een mandaat van bestuurder in een instelling van openbaar nut en een ambt van 
regeringscommissaris, 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 ombudspersonen.

Art. 8. - De Koning kan, op voorstel van de minister die de pensioenen onder zijn 
bevoegdheid 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 gevaar 

brengt.
    De Koning kan, op voorstel van de minister die de pensioenen onder zijn 

bevoegdheid heeft, de ombudspersonen afzetten:
4. wanneer zij een van de functies bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, 

uitoefenen.
5. 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 
ombudspersonen een klacht indienen met betrekking tot:

- de  handeling  of  de  werking  van  de  pensioendiensten  belast  met  het 
toekennen en de uitbetaling van wettelijke pensioenen;

- de  vaststelling  van  de  rechten  van  de  gepensioneerden  en  toekomstige 
gepensioneerden op een pensioen lastens een wettelijke pensioenregeling;
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- 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.

De belanghebbende moet vooraf contact zoeken met de pensioendienst(en) ten einde 
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 stelsels 

heeft ingediend;
- die een aanvraag om raming van zijn pensioenrechten bij de 'Infodienst 

Pensioenen' 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 indienen 

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 afgewezen 

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 verwijzen zij 
zo mogelijk door naar de persoon, instelling of dienst die ter zake 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 
beantwoorden van deze vragen.
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Zij mogen tevens ter plaatse alle vaststellingen doen en zich alle bescheiden of 
inlichtingen 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.

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 beroep bij de rechtbank wordt ingesteld. De administratieve overheid stelt de 
ombudspersonen 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 administratieve 
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 diensten 
te verzoenen.

Zij kunnen elke aanbeveling die zij nuttig achten richten tot de administratieve overheid. 
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 pensioenen onder zijn bevoegdheid heeft, de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
en het Raadgevend  Comité  voor  de  Pensioensector. Zij  kunnen  bovendien  
driemaandelijkse  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.
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De identiteit van de klagers en van de personeelsleden van de administratieve 
overheden 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 wijzigingen eraan worden door de minister die de pensioenen 
onder zijn bevoegdheid heeft, goedgekeurd en wordt bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad.

Art. 20. - De wedden en toelagen van de ombudspersonen en hun personeel alsmede 
de kosten met betrekking tot de installatie en de werking van de dienst worden 
ingeschreven 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 statuut vast van de leden van de Ombudsdienst.

Bij de vaststelling van de weddenregeling 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 arbeidsongevallen 
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 bekendgemaakt.

Art. 23. - Onze Minister van Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit. 
Gegeven te Brussel, 27 april 1997.

ALBERT
 




