Rijksdienst voor Pensioenen ~ Zuidertoren ~ 1060 Brussel

Persbericht
RVP respecteert in alle transparantie regels en procedures inzake consultancy
Als reactie op een RTBF-reportage die op dinsdag 3.11.2015 uitgezonden werd, wenst de
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) te benadrukken dat hij in alle transparantie de regels en
procedures respecteert die door de Federale Staat opgelegd worden op het vlak van
consultancy. De RVP preciseert dat hij 15 consultancy-contracten afsloot in 2014 en 13
contracten in 2015, voor een totaalbedrag van € 9,3 miljoen voor de twee jaren samen.
Op het vlak van consultancy respecteert de RVP de regels en procedures die de wetgeving op
openbare aanbestedingen stipuleert…
De RVP preciseert dat hij 15 consultancy-contracten afsloot in 2014 en 13 contracten in 2015, voor een
totaalbedrag van € 9,3 miljoen voor de twee jaren samen.
Buiten een contract ter ondersteuning van het topmanagement (€ 48.159,46) en een ander contract dat
kaderde in de fusie tussen RVP en PDOS (€ 9.328,58), hebben alle contracten die de RVP afsloot
betrekking op IT-prestaties.
De belangrijkste contracten werden afgesloten met SMALS om prestaties te leveren die nodig waren voor de
ontwikkeling van informaticaprojecten. Ter herinnering, SMALS is een vzw van publiek recht die diensten
levert aan tal van openbare instellingen en vooral aan de 14 openbare instellingen van sociale zekerheid
waarvan de RVP deel uitmaakt. SMALS is ook onderworpen aan de regels van de overheidsopdrachten en
respecteert de transparantie.
De externe experts worden ingeschakeld voor tijdelijke projecten zoals de integratie van het
Pensioenkadaster in de programma’s van de RVP en voor de creatie van de Pensioenmotor, die bij het grote
publiek beter bekend is onder de naam mypension.be .
.. en dat in alle transparantie
De RVP sluit geen contracten af die de wetgeving inzake openbare aanbestedingen niet naleven en de
contracten worden volgens de regels goedgekeurd door het beheerscomité van de RVP.
Alle contracten worden door het beheerscomité van de RVP behandeld en voor akkoord voorgelegd aan de
bevoegde regeringscommissaris en de regeringscommissaris voor begroting die zowel de wettelijkheid van
de verrichte handelingen als het naleven van de regels van openbare aanbestedingen in de verschillende
stadia van de procedure (drempel, bedrag, criteria van het lastenboek en gunning van de opdracht)
controleren.
In tegenstelling tot wat de RTBF-berichtgeving deed uitschijnen, heeft het Rekenhof in het kader van zijn
controleopdrachten altijd toegang tot deze documenten en kan het de nauwgezetheid ervan verifiëren. De
RVP is bovendien, net als alle andere OISZ’en, onderworpen aan de controle door bedrijfsrevisoren en aan
een controle à posteriori door het Rekenhof die steekproefsgewijs aan kwaliteitscontrole doet.
Gezien het autonome beheer van de RVP en de verschillende bestaande controlemechanismen is het
kabinet van de Minister op geen enkel ogenblik tussengekomen in de procedure.

Persbericht ~ 04.11.2015 ~ RVP respecteert in alle transparantie regels en procedures inzake consultancy

1/2

Contactgegevens voor het grote publiek
Rijksdienst voor Pensioenen
Gratis nummer:
1765 (tijdens de week van 9u tot 12u en van 13u tot 17u)
Website:
www.rvp.fgov.be of www.mypension.be
Brief:
RVP ~ Zuidertoren ~ 1060 Brussel
Mail :
info@rvp.fgov.be
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