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Op 24 oktober 2017 was het dag op dag 50 jaar gele-
den dat het stelsel van de werknemerspensioenen het levens-
licht zag. Daarom organiseerde de Pensioendienst op 24 en  
25 oktober 2017 een internationaal colloquium, met als  
mascotte de 'pensioenboom'. Die boom zag ook echt het 
levenslicht in de Europazaal van de Zuidertoren en naar analo-
gie daarvan trokken we het thema ook door naar de lay-out van 
dit jaarverslag.

Op dag 1 van het colloquium focusten we ons tij-
dens een retrospectieve op de wortels van de pensioenwet-
geving, waarna we samen onder meer de duurzaamheid van 
onze pensioenstelsels en het draagvlak voor een herverdelend  
pensioenstelsel verkenden. 

Tijdens dag 2 verkenden we de jonge ontluikende twijgjes 
van onze pensioenboom en legden we de nadruk op de orga-
nisatie van de toekomst: hoe stellen we de mens als klant en 
als medewerker centraal in een wereld van toenemende digi-
talisering en robotisering? Hoe zien we de dienstverlening van 
een sociale zekerheidsinstelling evolueren in de nabije en verre 
toekomst?

VOORWOORD

Uiteraard stellen we ons die vragen niet slechts één of twee keer per jaar, 
maar is het ons dagelijks streven om een moderne, klantgerichte organisatie te 
zijn en die nog meer te worden. Een mooi voorbeeld daarvan is mypension.be.  
Terwijl de applicatie goed 10 jaar geleden begon als een elektronisch pensioen-
dossier waarin enkel gepensioneerde werknemers en zelfstandigen hun beta-
lingen en briefwisseling konden raadplegen, is die nu uitgegroeid tot een heus 
pensioenplatform voor iedereen, ongeacht zijn of haar beroepsactiviteit. 

Eens de burger ingelogd is, heeft hij toegang tot al zijn gegevens 
over alle pensioenstelsels heen en dat zowel voor de eerste als de tweede pensi-
oenpijler! Met de lancering van de raming van het pensioenbedrag beantwoordt  
mypension.be nu ook de twee voornaamste vragen van toekomstige gepensio-
neerden: wanneer kan ik met pensioen en hoeveel pensioen zal ik ontvangen? 
Geen wonder dat de nieuwe mypension.be bij de lancering allerhande officiële en 
officieuze records brak!

Maar ook burgers zonder toegang tot het internet laten we in de toekomst niet 
in de kou staan. We introduceerden het onthaal op afspraak en we herdoopten al 
onze zitdagen en kantoren tot ‘Pensioenpunten’. Zo zijn onze fysieke contactpun-
ten immers gemakkelijker te herkennen. We zullen er altijd over blijven waken dat 
we de mens centraal plaatsen in onze dienstverlening. 

Veel leesplezier!

Sarah Scaillet 
Administrateur-generaal

Johan Janssens 
Adjunct-administrateur-generaal

Daniel Bacquelaine 
Minister van Pensioenen

Marcel Savoye 
Voorzitter van het Beheerscomité
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Deel 1:
1 instelling, 

4 beheerscomités 
en 4 opdrachten 



DE 4 BEHEERSCOM
ITÉS VAN DE FEDERALE PENSIOENDIENST
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DE 4 BEHEERSCOMITÉS 
VAN DE FEDERALE 
PENSIOENDIENST
Bij de oprichting van de Federale Pensioendienst (FPD) op 1 april 2016 werden 
ook de beheerscomités van de gefuseerde instellingen of van de instellingen 
waarvan we sommige bevoegdheden hebben overgenomen, geïntegreerd in het 
beheer van de nieuwe instelling. In 2017 werd de Pensioendienst dus beheerd 
door 4 beheerscomités:

• het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst;
• het Beheerscomité van de pensioenen van de vastbenoemde 

personeelsleden van de provinciale en lokale besturen;
• het Beheerscomité van de aanvullende pensioenen van de werknemers;
• het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst.

Het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst
Zijn rol

Dit beheerscomité:

• controleert de werking van de Pensioendienst, zoals deze wordt verzekerd 
door de administrateur-generaal;

• kan aan de administrateur-generaal andere bevoegdheden overdragen  
dan het dagelijks beheer;

• kan de administrateur-generaal er ook toe machtigen om een deel  
van zijn bevoegdheden en de ondertekening van sommige stukken en  
brieven over te dragen;

• ontvangt de opmerkingen die gemaakt worden door de Raad voor uitbetaling 
van de voordelen;

• beheert de gelden van de FPD, op basis van de door de Koning vastgestelde 
regels inzake de belegging van liggend geld;

• benoemt, bevordert of, in voorkomend geval, ontzet de personeelsleden  
van de FPD.

Zijn advies

Het Beheerscomité kan:

• voorstellen voorleggen aan de Minister tot wijziging van de wetten 
en besluiten op het gebied van de werknemerspensioenen en de 
ambtenarenpensioenen;

• advies geven aan de Minister over alle wetsvoorstellen of amendementen die 
bij het parlement aanhangig zijn op het gebied van  
de werknemerspensioenen en de ambtenarenpensioenen.

De Minister kan:

• elk voorontwerp van wet of ontwerp van organiek of reglementair besluit 
betreffende de werknemerspensioenen en de ambtenarenpensioenen aan  
het advies van het Beheerscomité onderwerpen;

• het Beheerscomité om een financieringsplan verzoeken voor elke wijziging  
in de bestaande wetgeving.

Samenstelling

Het Beheerscomité is samengesteld uit:

• een voorzitter;
• een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers:

◊ 7 effectieve en 3 plaatsvervangende leden die de werkgevers vertegen-
woordigen;

◊ 7 effectieve en 3 plaatsvervangende leden die de werknemers vertegen-
woordigen.

De Koning benoemt de voorzitter en de leden van het Beheerscomité: 
hij benoemt ze uit lijsten van twee kandidaten, voorgedragen door de 
representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties. 

Het mandaat van de voorzitter en van de leden van het Beheerscomité duurt  
6 jaar en kan hernieuwd worden.

Raadpleeg de namen van de leden van het Beheerscomité.

https://www.onprvp.fgov.be/nl/about/presentation/management/composition/paginas/default.aspx 
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Het Beheerscomité van de pensioenen  
van de vastbenoemde personeelsleden  
van de provinciale en lokale besturen
Dit Beheerscomité is samengesteld uit een voorzitter en veertien leden  
met beraadslagende stem. De voorzitter wordt benoemd op voordracht  
van de Minister.

6 leden vertegenwoordigen de plaatselijke besturen van wie er:

• 3 worden benoemd op voordracht van de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG);

• 2 op voordracht van de ‘Union des Villes et Communes de Wallonie’;
• 1 op voordracht van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van  

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
1 lid vertegenwoordigt de provincies. Hij wordt benoemd op voordracht van de 
Vereniging van de Vlaamse Provincies en op voordracht van de ‘Association 
des Provinces wallonnes’. 7 leden vertegenwoordigen de werknemers van de 
provinciale en de plaatselijke sector en worden benoemd op voordracht van de 
representatieve werknemersorganisaties die in het Comité voor de provinciale en 
plaatselijke overheidsdiensten zetelen.

Het Beheerscomité van de aanvullende pensioenen 
van de werknemers
Het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst, aangevuld met de 
administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal, oefent de 
bevoegdheden van het Beheerscomité van de aanvullende pensioenen van 
de werknemers uit zolang de voorzitter niet is benoemd en de leden niet zijn 
aangesteld.

Het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke 
Sociale Dienst
Het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst is samengesteld 
uit een voorzitter (die ook voorzitter is van het Beheerscomité van de pensioenen 
van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en lokale besturen) en 
zes leden:

• 3 leden vertegenwoordigen de representatieve werkgeversorganisaties die in 
het Beheerscomité van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden 
van de provinciale en lokale besturen zetelen;

• 3 leden vertegenwoordigen de representatieve werknemersorganisaties 
die in het Beheerscomité van de pensioenen van de vastbenoemde 
personeelsleden van de provinciale en lokale besturen zetelen.

De Pensioendienst (FPD) heeft als opdracht om op een duidelijke manier te 
communiceren en te informeren over de pensioenmaterie. Hiervoor verbindt  
hij er zich toe duidelijke, kwaliteitsvolle en toegankelijke informatie te geven  
via verschillende communicatiekanalen, aangepast aan elke behoefte.  
Hij neemt ook een raadgevende en begeleidende rol op zich tegenover  
de verschillende klanten.

Deze opdracht komt aan minstens 2 strategische doelstellingen tegemoet:

• een proactief aanbod van diensten op basis van de behoeften  
van elke doelgroep 'burgers';

• een doelgericht gebruik van de verschillende communicatiekanalen.

De structuur en de activiteiten  
verbonden aan deze opdracht
De structuur

Elk jaar ontwikkelen we onze externe communicatie om de tevredenheid  
van onze klanten te vergroten.

In 2017 waren vooral de volgende diensten of departementen betrokken  
bij de ontwikkeling of aanpassing van de communicatie:

Regionale kantoren en Pensioenpunten
Onze 15 regionale kantoren:

ONZE 1ste OPDRACHT: 
INFORMEREN EN 
COMMUNICEREN

Antwerpen Gent
Aarlen Hasselt 

Vlaams-Brabant en Luik 
Brussel (Zuidertoren) Malmedy

Waals-Brabant en Bergen 
Brussel (Zuidertoren) Moeskroen 

Brugge Namen
Charleroi Turnhout

Kortrijk 

Brugge

Kortrijk

Gent

Bergen
Charleroi

Bruxelles

Brussel

Antwerpen

Turnhout

Hasselt

Luik

Aarlen

Namen
Malmedy

Moeskroen
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Contactcenters:
• Contactcenter Pensioenrechten werknemers
• Centre de contact Droits de pension salariés
• Contactcenter Pensioenrechten ambtenaren
• Centre de contact Droits de pensions fonctionnaires
• Contactcenter Pensioenbetalingen werknemers- en zelfstandigenpensioenen
• Contactcenter Pensioenbetalingen ambtenarenpensioenen
Elke productiedienst beschikt ook over een mini-contactcenter. 

Ondersteuning van het management:
• Communicatiedienst (interne en externe communicatie)
• Klachtenbeheer

Ook binnen de instelling is communicatie een 
hoofdbekommernis. Om die reden is in maart 2015 de 
Communicatiematrix ingevoerd. Deze moet vooral zorgen voor 
een betere communicatie tussen de diensten en departementen,  

en ook voor meer uitwisseling tussen de diensten  
en het topmanagement.

Om de doorstroom van informatie vlot én structureel te laten verlopen, 
werd een netwerk van communicatiecorrespondenten (ook wel CommCo’s 

genoemd) opgericht die aan één of meerdere van onderstaande 
overlegmomenten deelnemen:

• feedback van en aan het Directiecomité: om de 3 weken brengt  
de Communicatiedienst verslag uit over de belangrijkste punten  
uit het interdepartementaal overleg;

• interdepartementaal overleg: om de 3 weken komen de CommCo’s  
van de verschillende departementen en diensten samen;

• communicatievergaderingen per departement of dienst: om de 3 of 6 weken 
organiseert de CommCo samen met co-CommCo’s overleg op het niveau  
van zijn departement of dienst.

Zo worden alle departementen, diensten, personeelsleden en het management 
met elkaar verbonden.

De activiteiten verbonden aan deze opdrachten

Onze communicatiekanalen worden voortdurend aangepast om zo goed mogelijk 
aan de verwachtingen van onze klanten te beantwoorden.

De Pensioendienst ontwikkelt 4 communicatiekanalen: 

• een face-to-facegesprek met een FPD-expert;
• telefoon;
• brief;
• e-mail, online.

Persoonlijk onthaal
Voor een face-to-facecontact heeft de burger meerdere mogelijkheden:

• De FPD beschikt over 15 regionale kantoren en een centraal onthaal  
in de Zuidertoren waar ook de regionale kantoren voor Vlaams- en  
Waals-Brabant gevestigd zijn.

• De burger kan ook terecht in één van onze Pensioenpunten die georganiseerd 
worden in verschillende gemeenten. De burger raadpleegt onze website en 
beslist dan zelf welk Pensioenpunt hij bezoekt volgens de vragen die hij heeft. 

• Het BCI (Bureau de Conventions Internationales) nam deel aan de 
Internationale Inlichtingsdagen Rustpensioen, georganiseerd door  
de Caisse nationale d’Assurance pension van Luxemburg. Daar waren 
pensioenexperten aanwezig uit Duitsland, Frankrijk, België en Luxemburg, 
om alle pensioenvragen van de werknemers te beantwoorden.

• Het BIO (Bureau voor Internationale Overeenkomsten) organiseerde  
in samenwerking met de Deutsche Rentenversicherung, naar jaarlijkse 
gewoonte, internationale Pensioenpunten in Duitsland en België. 

In 2017 ontving  de FPD 220 610 bezoekers.
Telefonische contacten
De Pensioenlijn 1765 is een gemakkelijk te onthouden nummer (gratis in België) 
waarop de burger terecht kan met al zijn pensioenvragen over: 

• het werknemersstelsel;
• het ambtenarenstelsel;
• het zelfstandige stelsel (RSVZ);
• de tweede pijler (Sigedis).

In 2017 behandelde de gratis Pensioenlijn 975 156 oproepen.
De FPD werkt continu verder aan de verbetering van zijn telefonische 
dienstverlening. In 2017 werd een procedure opgestart om ‘dynamic messages’ 
te laten horen bij het doorlopen van het keuzemenu. Dit houdt in dat gedurende 
een bepaalde periode de beller eerst een vooraf opgenomen boodschap hoort  
die een antwoord geeft op een veelgestelde actuele vraag. Dit systeem werd  
voor het eerst toegepast voor de fiscale fiches. 

Schriftelijke contacten
De FPD krijgt ook heel wat brieven en e-mails met vragen om informatie. 

In 2017 behandelde de FPD 64 283 brieven en e-mails, 

kregen 74 357 aanvragen voor een gepersonaliseerde  
pensioenraming een antwoord 

en werden er 24 820 attesten en duplicaten verstuurd.

g r a t i s  P e n s i o e n l i j n
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Contacten via onze websites, newsletters en sociale media

Onze website

3 103 750 personen bezochten de website  
van de Pensioendienst in 2017. 

Sinds de fusie in april 2016 geeft onze onthaalpagina de gewoon keuze tussen 
het deel ambtenarenpensioenen en het deel werknemerspensioenen.

Op onze website vinden de bezoekers de nieuwtjes en een constante update van 
de pensioenmaterie, in functie van de evolutie van de wetten, de indexeringen, …. 

De Pensioendienst stelt ook alle documentatie ter beschikking van het publiek 
(folders, brochures, rapporten, …). Deze publicaties kunnen ook gedownload 
worden.

In december 2017 startte de bouw van de nieuwe website.

mypension.be
Het persoonlijk pensioendossier van de burger en een groot deel van zijn 
briefwisseling zijn beschikbaar op mypension.be. Documenten over de 
betalingen van ambtenarenpensioenen, die tot nog toe enkel raadpleegbaar 
waren via MyMinFin, zullen binnenkort ook te vinden zijn op mypension.be. 

mypension.be heeft grote veranderingen gekend in 2017 (zie pagina 54).

E-news

Onze nieuwsbrief of ‘e-news’ wordt regelmatig  
naar meer dan 8 000 abonnees verstuurd.

In 2017 werd een nieuwe inschrijvingsmodule gelanceerd om de verschillende 
doelgroepen (waaronder de onderwijssector, de politie, de gemeenten en 
OCMW's, en de privésector) beter af te lijnen. Er werd ook een aparte doelgroep 
‘burgers’ voorzien. Het aantal abonnees in die groep was aanzienlijk groot. 

In de e-news komen actuele onderwerpen over zowel de werknemers- als de 
ambtenarenpensioenen aan bod.

In 2017 werden onder andere volgende thema’s behandeld: mypension.be,  
onze infosessies, de hervorming van de regularisatie van de studieperioden, ….

Iedereen kan zich inschrijven via het inschrijvingsformulier op de website van de 
FPD. 

Een groeiende aanwezigheid op de sociale media
Ten slotte is de FPD actief aanwezig op de sociale media 
om de elektronische communicatie en de interactie 
tussen de FPD en de verschillende doelgroepen te 
versterken. Onze aanwezigheid op de sociale media is 
niet alleen een vitrine voor onze website, maar we maken 
ook gebruik van de mogelijkheden die de sociale media 
bieden om: 

• vragen en berichten die we via Facebook ontvangen, 
te beantwoorden;

• toelichtende filmpjes te verspreiden over 
de hervorming van de regularisatie van de 
studieperioden;

• de persconferentie over mypension.be live te tonen.

Perscontacten
De Pensioendienst is ook een bevoorrechte gesprekspartner voor journalisten 
die vragen hebben over pensioenen. De FPD beschouwt dit als een deel van zijn 
informatieopdracht. De Communicatiedienst antwoordt meteen op sommige 
vragen en contacteert de productiediensten of het management voor complexere 
vragen.

In 2017 beantwoordde de Communicatiedienst  
138 vragen van verschillende media.

Persconferentie in november 2017 voor de lancering van de raming  
van het pensioenbedrag op mypension.be. Van links naar rechts:  

Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen; Sarah Scaillet, administrateur-generaal 
van de FPD; Anne Vanderstappen, administrateur-generaal van het RSVZ; 

Johan Janssens, adjunct-administrateur-generaal van de FPD. 
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ONZE 2de OPDRACHT: 
TOEKENNEN

De Pensioendienst (FPD) beslist over de toekenning van de rust-  
en overlevingspensioenen voor werknemers en ambtenaren  
en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO).
Deze opdracht omvat het onderzoek en de toekenning van rechten  
die werden opgebouwd in:
• het repartitiestelsel (rust- en overlevingspensioenen voor werknemers,  

het vakantiegeld en de verwarmingstoelage);
• het vroegere wettelijke kapitalisatiestelsel (renten);
• het stelsel voor ambtenaren (pensioenen, renten en vergoedingen  

ten laste van de Staatskas).

In het kader van de IGO onderzoekt de FPD de bestaansmiddelen van  
de rechthebbenden en sommige samenwonenden.
Naast de automatische ramingen in mypension.be, maakt de FPD  
ook ramingen op aanvraag voor burgers die minstens 55 jaar zijn.
Om al deze taken te optimaliseren heeft de FPD in de loop der jaren  
een proactief geautomatiseerd beheer van de pensioendossiers uitgebouwd.

De structuur
In 2017 werd het departement (NL/FR) Toekenning van de Pensioendienst 
ingedeeld in 3 aparte eenheden:
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Een proactief dossierbeheer - opvolging 
pensioenverzekeringsgegevens
Om de pensioenrechten snel en correct te kunnen berekenen, heeft 
de administratie heel wat gegevens nodig. De FPD wacht niet op een 
pensioenaanvraag om deze te verzamelen. Vanaf de eerste tewerkstelling 
wordt voor elke rechthebbende continu een overzicht van de pensioenloopbaan 
bijgehouden.

Deze gegevens zijn permanent te raadplegen op mypension.be zodat  
de toekomstige rechthebbende zijn pensionering optimaal kan voorbereiden.

De FPD optimaliseert dus voortdurend zijn databank door alle beschikbare 
gegevens continu te bundelen waardoor onjuiste of tegenstrijdige informatie 
tijdig kan worden opgespoord.

De burgers worden ook uitgenodigd om hun loopbaangegevens op mypension.be 
te controleren en om eventuele lacunes te melden. 

Pensioenmotor
Een pensioenraming is maar zo precies als de loopbaangegevens.  
Daarom deed de FPD in 2017 grote inspanningen om de unieke databank,  
met alle verzekeringstijdvakken over de 3 stelsels heen, verder te optimaliseren. 
Dit gebeurt via een set interne controles die waken over de juiste samenstelling 
van de pensioenloopbaan en de rechten die daaruit voortvloeien.

De door het systeem aangeduide incoherenties worden sinds 2017  
bij het opstarten van een dossier rechtgezet zodat de pensioenaanvraag sneller 
kan worden behandeld.

Deze database wordt onderhouden in samenwerking met Sigedis, dat  
vanaf september 2017 ook het nazicht en de registratie van de eventueel 
ontbrekende militaire dienst op zich neemt.

In juni 2017 werd de berekeningsmodule, die ook de basis vormt voor  
de ramingen in mypension.be, verder geoptimaliseerd.

Sinds november 2017 past mypension.be de beginselen van het ‘responsive’ 
design toe, zodat gebruikers voortaan niet alleen hun pc, maar ook hun 
smartphone of hun tablet kunnen gebruiken om mypension.be te bezoeken.  
De site houdt ook rekening met de voorwaarden die opgelegd worden om  
het AnySurfer-label te verkrijgen.

Polyvalentie – samen sterker
De samensmelting van de twee pensioendiensten heeft geleid tot een grote 
concentratie van kennis over de verschillende pensioenstelsels heen.

Onze Pensioenpunten werden gereorganiseerd zodat voortaan iedereen 
de nodige info kan krijgen, ongeacht het pensioenstelsel. Collega’s van de 
ambtenarenpensioenen zijn nu geïntegreerd in onze gewestelijke kantoren en de 
Pensioenpunten, wat de uitwisseling van pensioenkennis bevordert en een betere 
dienstverlening aan de burger toelaat.

 De toekenning in enkele cijfers
 

Aantal eerste toekenningen in het stelsel  
voor werknemers 187 950

Aantal definitieve beslissingen inkomensgarantie  
voor ouderen (IGO) 29 930

Aantal toekenningen in het stelsel voor ambtenaren 25 642
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ONZE 3de OPDRACHT: 
BETALEN

De Pensioendienst verzekert de regelmatige betaling van de rust- en 
overlevingspensioenen die voorzien zijn in het ambtenaren-, werknemers- en 
zelfstandigenstelsel. Hij neemt ook de betaling van andere uitkeringen voor 
zijn rekening zoals de IGO, vergoedingspensioenen, oorlogsrenten, renten 
arbeidsongevallen publieke sector, en andere bijzondere uitkeringen.

Twee van de voornaamste doelstellingen van de Bestuursovereenkomst 2016-
2018 van de Pensioendienst zijn:

• de gepensioneerde tijdig en correct  betalen;

• de gepensioneerde doeltreffend informeren over al wat betrekking heeft  
op zijn betalingen.

Dit houdt ook in dat:

• onterechte betalingen en fraude worden voorkomen om een correcte 
betaling te verzekeren, door in te staan voor alle activiteiten die voorafgaan 
aan de betaalbaarstelling en daarop volgen;

• de betalingsvoorwaarden en eventuele wijzigingen in de betaling duidelijk 
worden gecommuniceerd;

• elke klant die vragen heeft over de betaling van zijn/haar persoonlijk 
pensioen wordt bijgestaan. 

Een structuur in beweging
Sinds 2017 werkt het Departement Pensioenbetalingen via een participatief 
traject aan een nieuwe organisatiestructuur. Redenen hiervoor waren  
de integratie van PDOS in de RVP, het project 'unieke betaling' (PUB),  
en de verdere automatiseringen. 

De uitgangspunten waren de focus op klantgericht contact met de burger, 
efficiënte(re) processen en uniforme procedures, en de evolutie naar polyvalente 
en zelforganiserende teams. Het onderstaande organigram van het departement 
Pensioenbetalingen (grondige reorganisatie van de structuur vanaf 1 oktober 
2018) geeft dus niet de complete realiteit van 2017 weer :

• Tweetalige directie Pensioenbeheer / Gestion des pensions;
• Tweetalige directie Betalingen / Paiements;
• Tweetalige dienst Ondersteuning / Soutien;
• Tweetalig contactcenter voor werknemers en zelfstandigen.

Een correcte betaling garanderen
De gepensioneerde correct betalen door onterechte betalingen en fraude  
te voorkomen, houdt tal van activiteiten in:

• de inning van de wettelijke, sociale en fiscale inhoudingen (gezondheidszorg, 
ZIV- en solidariteitsbijdragen, bedrijfsvoorheffing, enz.). De integratie van 
het pensioenkadaster in het unieke elektronische dossier en het proactief 
beheer hiervan laat een correcte en snellere opvolging van de inhouding van 
bijdragen toe. Om hier meer over te weten: zie het project PHAROS op pagina 
62.

• de behandeling van elke gebeurtenis of alle informatie die het bedrag van 
de uitkering of de betaalvoorwaarden zou kunnen wijzigen (levensbewijs 
niet teruggestuurd, wijziging in de gezinssamenstelling, controle van de 
verblijfsvoorwaarde, invorderingen, beslagleggingen, enz.).

Voor het verwezenlijken van deze activiteiten maken we zo veel mogelijk gebruik 
van elektronische gegevens bij Belgische en buitenlandse instellingen.

Dankzij de verbeterde en uitgebreide internationale gegevensuitwisseling, 
kunnen we onze opdracht beter uitvoeren.  
Om hier meer over te weten, zie het BEX-project op pagina 63.

De (toekomstige) gepensioneerde informeren 
Om de gepensioneerde duidelijk en doeltreffend te informeren: 

• voeren we preventieve acties, zoals waarschuwingen over de toegelaten 
arbeid, de bestaansmiddelen en verblijfsvoorwaarden in het kader van de 
IGO;

• wordt er een bericht naar de gepensioneerde gestuurd telkens als er iets 
verandert in zijn betaling - met uitzondering van een eenvoudige indexering;

• is er ook een specifiek contactcenter voor de betaaldiensten van de 
Pensioendienst waar de medewerkers een antwoord geven op de vragen van 
de gepensioneerden.
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ONZE 4de OPDRACHT: 
INTERNE EN EXTERNE 
PARTNERS ONDERSTEUNEN  
(en samenwerken)
Op extern vlak heeft de Pensioendienst als opdracht de politieke beslissingen 
te ondersteunen. In die hoedanigheid deelt hij met de politieke beleidsmakers, 
de externe institutionele (bv. HR Rail, het RSVZ, BOSA, de Ombudsdienst 
Pensioenen) of privépartners (vooral de pers) en de sociale partners zijn 
gegevens, zijn analyses en zijn expertise op strategisch, juridisch, financieel en 
actuarieel vlak. Hij ondersteunt hen ook in hun besluitvormingsproces.  
Deze ondersteuning wordt aangeboden via een persoonlijke begeleiding,  
zowel op strategisch, juridisch, financieel als actuarieel vlak.

Als kenniscentrum van de pensioenen levert de Pensioendienst ook:

• ideeën en voorstellen aan de politieke beleidsmakers op basis van zijn 
kennis op het terrein;

• studies over de budgettaire weerslag van overwogen maatregelen  
via actuariële studies.

Om de massa gegevens waarover de Pensioendienst beschikt toegankelijker 
en transparanter te maken, en om simulaties, projecties, ramingen en 
pronostieken over de budgettaire weerslag mogelijk te maken, zet de FPD zijn 
investeringen in zijn datawarehouse en in een betrouwbare simulatietool voort.

Anderzijds steunt het departement Managementondersteuning intern 
de administrateur-generaal, de adjunct-administrateur-generaal en 
de toekennings- en betaaldiensten om hun werking te verbeteren en te 
vergemakkelijken.

De structuur: 2 departementen, 11 diensten
De Studiedienst

Na de fusie van de pensioeninstellingen voor werknemers en ambtenaren, 
bestaat dit tweetalig departement nu uit de volgende directies:

• Kennisbeheer;
• Juridische studies en Geschillen ambtenaren (NL);
• Juridische studies en Geschillen ambtenaren (FR);
• Financiële studies;
• Juridische studies werknemers;
• Betwiste zaken werknemers.
Deze diensten zorgen voor ondersteuning van politieke beslissingen en bij  
de toepassing en interpretatie van de wetgeving, door de volgende opdrachten uit 
te voeren:

• beantwoorden van parlementaire vragen;
• opstellen van juridische studies, adviezen, voorstellen en analyses;
• opstellen van wetsvoorstellen en van koninklijke en ministeriële besluiten;
• antwoorden op vragen van de pers (vooral statistieken) of van de burgers;
• beantwoorden van ingewikkelde vragen over de wetgeving;
• opvolgen van conflicten die voorgelegd worden aan een juridische instantie;
• beheren van dossiers die betwist worden op het vlak van toekenning, 

betaling, terugvordering van pensioenen voor de volgende rechtbanken:
◊ Arbeidshoven en -rechtbanken
◊ Grondwettelijk Hof
◊ Hof van Cassatie
◊ Raad van State
◊ Hof van Justitie van de Europese Unie

• actualiseren van de wetgeving;
• beheren van de documentatie en informatie over de pensioenen;
• opstellen en publiceren van pensioenstatistieken en andere 

'ouderdomsvoordelen' die door de FPD betaald worden;
• berekenen van de financiële weerslag van potentiële wijzigingen in  

de pensioenwetgeving en formuleren van adviezen en voorstellen;
• beheren van de berekeningselementen van de pensioenen (index, wettelijke 

bedragen, plafonds, herwaarderingscoëfficiënten).
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Project Management Office
PMO ondersteunt de Pensioendienst met het oog op de identificatie,  
de prioritering, de uitvoering, de ondersteuning en de evaluatie van een 
initiatievenportfolio (projecten), afgestemd op de dienst Strategie en Innovatie.

Concreet betekent dit dat PMO instaat voor het projectenportfolio en voor  
het beheer van de veranderingen binnen ICT in samenwerking met deze dienst. 
Hij sensibiliseert ook de Pensioendienst over de beginselen van permanente 
verbetering.

In 2017 heeft het team van PMO het beheersproces van het portfolio en van  
de prioritering van de projecten van de FPD diepgaand ontwikkeld.

We zijn dus voortgegaan met de verbetering van de punten die in 2016 werden 
aangehaald:
• de coördinatie en samenwerking met de productiediensten;
• de opstart, prioritering, planning en opvolging van projecten;
• de transparantie van het werk en van de vooruitgang, alsook de 

voorspelbaarheid;
• de kwaliteit van de prestaties van ICT (informaticadiensten).

De CAB's (Change Advisory Board) zijn autonoom geworden. Ze werden in 2016 
in elk domein van de Pensioendienst ingevoerd, om de vragen van de gebruikers 
over informaticatoepassingen te centraliseren.  
Deze CAB’s laten een continue verbetering van de gebruikte toepassingen toe.

PMO heeft een beperkt aantal verslagen ingevoerd die aangepast zijn aan  
de verschillende behoeften van onze partners.

Het beheer van de beschikbare human resources en de afstemming op  
de behoefte aan middelen voor de uitvoering van de projecten van de portfolio 
werden ingevoerd. Hiermee kon het beheersproces van nieuwe projecten in 
goede banen worden geleid.

Het PMO heeft, samen met onze partners van ICT en van de productiediensten, 
een evenwichtig projectenportfolio opgesteld voor de jaren 2017 en 2018.

Klachtenbeheer
De dienst Klachtenbeheer wil een meerwaarde betekenen voor de werking van 
de instelling door op basis van ontvangen klachten voorstellen te formuleren  
om de procedures in de verschillende departementen te verbeteren. Hij:
• behandelt en onderzoekt de klachten en stelt eventueel oplossingen voor  

om de behandeling van de dossiers te verbeteren;
• werkt mee aan de bestrijding van sociale fraude;
• centraliseert de brieven die we ontvangen van de Ombudsdienst Pensioenen 

om te zorgen voor een efficiëntere en snellere behandeling  
en volgt deze ook op;

• neemt deel aan de vergaderingen van het Federaal klachtenbeheernetwerk 
en werkt mee aan de invoering van de verschillende suggesties en 
voorstellen van dit netwerk binnen de Pensioendienst.

Binnen de Pensioendienst ontvangt en behandelt de dienst Klachtenbeheer 
klachten van burgers. Hij ontvangt en beantwoordt ook vragen om informatie  
van de Ombudsdienst Pensioenen.

Het departement Managementondersteuning

Het departement Managementondersteuning maakt deel uit van de diensten  
van de Algemene Administratie. Hij bestaat uit de volgende diensten:

• Communicatie
• Strategie en Innovatie
• Project Management Office
• Klachtenbeheer
• Interne Beheersing

Communicatie
De Communicatiedienst beheert de interne en externe communicatie van de 
FPD. Hij ondersteunt ook alle diensten die rechtstreeks contact hebben met  
de burger (contactcenters, Pensioenpunten, enz.).

De doelgroep van de Communicatiedienst is erg gevarieerd doordat hij 
rechtstreeks of onrechtstreeks met alle klanten van de FPD communiceert:  
de burgers, actief of gepensioneerd, maar ook de professionals, zoals  
de beleidscel, de journalisten, de gemeenten, enz. 

De externe communicatie wordt verspreid via de 4 voornaamste 
communicatiekanalen, namelijk:

• e-mail: massamailings, antwoorden op vragen van journalisten,  
van diverse instellingen of van burgers;

• de website: infocampagnes, brochures en folders over de pensioenmaterie 
maken of aanpassen, vooral in het kader van wetswijzigingen;

• de sociale netwerken: antwoorden op berichten, posts, online conferenties 
via Facebook, Twitter en LinkedIn;

• de pers: perscampagnes of -conferenties.
Intern wordt de communicatie voortdurend verbeterd dankzij het werk van  
de Communicatiecorrespondenten of (co)CommCo's die ervoor zorgen dat er 
tijdens regelmatige vergaderingen informatie wordt doorgegeven tussen de 
verschillende diensten, de Communicatiedienst en het management.

Strategie en Innovatie
De dienst Strategie en Innovatie ondersteunt  
het management bij de uitstippeling van de visie  
en de organisatiestrategie. Hij zet die vervolgens  
om in strategische documenten (zoals  
de Bestuursovereenkomst en het Bestuursplan).

De dienst waakt vervolgens over de uitvoering van  
de vastgelegde strategie binnen de organisatie.  
Hiertoe coördineert hij de transversale initiatieven die  
een continue verbetering tot doel hebben, coördineert hij 
het change management en verzekert hij de opvolging 
van de prestaties en de doelstellingen (Business 
Intelligence en semestriële Darwinrapportering).

Darwin 2017
Jaarverslag
Tussentijds opvolgingsrapport 
van de bestuursovereenkomst 2016-2018
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In 2017 stelde de nieuwe dienst Interne Beheersing van de FPD zijn 
doelstellingen voor aan het directiecomité. Deze zijn:

• op regelmatige tijdstippen de interne beheersingsomgeving evalueren  
en haar optimalisering vergemakkelijken;

• als facilitator processen en risico’s analyseren in samenspraak  
met de proceseigenaren;

• een inventaris bijhouden van auditopdrachten en hun aanbevelingen 
verzamelen om ze te gebruiken voor een verbetering van de interne controle; 

• de documentatie van het interne beheersingssysteem centraliseren  
en beheren. 

De methodologie van de uitvoering van de risicoanalyses werd verfijnd.  
Deze analyses werden uitgevoerd in de toekenningsdepartementen (toekenning 
van de rustpensioenen werknemer, aanpassing van de rechten, onderzoek  
van de voorlopige en definitieve beslissingen, conformiteit van de rechten, 
herziening IGO) en voor de processen van de primaire sortering.

In 2017 werd 98% van deze klachten ontvankelijk verklaard. Hiervan was slechts 
35% gegrond.

Materiële fout 33 %
Behandelingstermijn 25 %

Ontoereikende informatie 15 %
Toegankelijkheid 17 %

Onvriendelijke behandeling 11 %

Andere vaststelling voor 2017: 

• het aantal klachten blijft stabiel in vergelijking met 2016. Sinds de fusie 
van RVP en PDOS zijn de werkprocessen geleidelijk geüniformeerd en 
geharmoniseerd. De gemiddelde behandelingsduur van de klachten door  
de dienst Klachtenbeheer bedraagt 3 werkdagen voor beide taalrollen.

Anderzijds bepaalt de Richtlijn nr. 23 289 van de Minister van Ambtenarenzaken 
dat elk bestuur minstens één keer per jaar een actieplan moet opstellen om 
terugkerende klachten te vermijden en de organisatie te verbeteren.

Op basis van de klachten die in 2017 werden ontvangen, heeft de dienst 
Klachtenbeheer 9 aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot punten en 
procedures die verbeterd kunnen worden. De dienst Interne Beheersing zal voor 
de opvolging zorgen.

Interne Beheersing
De dienst Interne Beheersing heeft een adviserende rol. Deze helpt om  
de ideeën en bemerkingen van de proceseigenaars te kanaliseren.  
Hij bewaakt ook de coherentie tussen de verschillende risicoanalyses en 
suggereert mogelijke risico’s. Tijdens de analyse wordt altijd gestreefd  
naar consensus tussen alle deelnemers.

Om zijn opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren, voert de Federale 
Pensioendienst een heleboel activiteiten uit (bijvoorbeeld: loopbaangegevens 
beheren, pensioenbedragen ramen, levensbewijzen controleren, juridisch advies 
geven, …). De uitvoering van elk van deze activiteiten via processen en procedures 
brengt een aantal risico’s met zich mee. Is het bijvoorbeeld mogelijk dat we  
een overleden gepensioneerde in het buitenland toch verder uitbetalen als 
iemand het levensbewijs vervalst?

De dienst Interne Beheersing denkt samen met de collega's die de processen 
uitvoeren na over de beste manier om de risico's onder controle te houden en 
zelfs te beheersen. Hij verzamelt informatie over het proces, documenteert  
het en maakt een procesdiagram op. Vervolgens worden de risico’s 
geïdentificeerd en geëvalueerd, waarna het management een synthese ontvangt.

Nieuwe enquêtes:  
de tevredenheid van  
de burger staat altijd  
voorop
In 2016 heeft de dienst Strategie en Innovatie  
in samenwerking met de Communicatiedienst  
het project Ulysse 2 gelanceerd. 

De doelstelling was om de bestaande 
klanttevredenheidmaatregelen te updaten. De nieuwe 
enquêtes konden midden 2017 worden verzonden. Ze geven 
per communicatiekanaal een overzicht van de tevredenheid 
van de burger-klant. 

We hebben daarnaast een specifieke tevredenheidsmaatregel 
opgesteld voor het proces, van de pensioenaanvraag tot de 
eerste betaling.
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Deel 2:
Onze cijfers  

voor 2017



PENSIOENSTATISTIEKEN

Pensioenstatistieken werknemers en  
zelfstandigen 
Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en de 
maandelijkse uitgaven (werknemers- en zelfstandigenpensioenen)

Verdeling en evolutie van de pensioengerechtigden
De Pensioendienst betaalde op 1 januari 2017 een pensioenuitkering (inclusief 
overgangsuitkering) uit aan 2 042 746 gerechtigden, wat 8,13% meer is dan op  
1 januari 2013. Dit aantal neemt elk jaar toe.

Verdeling en evolutie van de pensioengerechtigden volgens het 
type loopbaan (werknemers- en zelfstandigenpensioenen)

Verdeling van de pensioengerechtigden volgens het type loopbaan
Van de pensioengerechtigden die door de Pensioendienst betaald zijn, heeft 
65,13% een pensioen ontvangen, berekend op basis van een 'zuivere' loopbaan 
(werknemer of zelfstandige). 34,87% heeft dus een 'gemengde loopbaan' 
gehad, wat wil zeggen dat ze actief waren in minstens 2 van de 3 wettelijke 
pensioenstelsels.

Evolutie van het aantal pensioengerechtigden volgens het type loopbaan 
(werknemers- en zelfstandigenpensioenen) 
Het totale aantal gepensioneerden met een zuivere werknemersloopbaan steeg 
tussen 2013 en 2017 met 8,28% en het aantal gemengde loopbanen steeg met 
10,19%. Het aantal gepensioneerden dat alleen als zelfstandige werkte, daalde 
in dezelfde periode met 5,92%. Deze tendens is zowel bij de mannen als bij de 
vrouwen merkbaar. 

Evolutie van het aantal pensioengerechtigden volgens het type loopbaan  
(werknemers- en zelfstandigenpensioenen)

Geslacht, stelsel 2013 2014 2015 2016 2017

Mannen
Zuiver werknemer 541 802 555 524 566 740 575 899 582 701
Zuiver zelfstandige 52 713 52 718 52 132 51 285 50 111

Gemengd wn+zelf 311 475 322 922 332 855 342 927 349 346

Vrouwen
Zuiver werknemer 594 625 610 888 623 749 636 299 647 770
Zuiver zelfstandige 53 462 52 784 51 936 50 853 49 783

Gemengd wn+zelf 335 024 343 937 352 138 358 643 363 035
Totaal 1 889 101 1 938 773 1 979 550 2 015 906 2 042 746
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Verdeling en evolutie van de pensioengerechtigden (werknemers- 
en zelfstandigenpensioenen)

Verdeling volgens loopbaantype (1 januari 2017) 
(werknemers- en zelfstandigenpensioenen)
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Evolutie van het aantal pensioengerechtigden per geslacht en per loopbaantype 
(werknemers- en zelfstandigenpensioenen) 

Zuiver werknemer- Vrouwen
Zuiver werknemer - Mannen
Gemengd - Vrouwen 
Gemengd - Mannen
Zuiver zelfstandige - Vrouwen
Zuiver zelfstandige - Mannen

PENSIOENSTATISTIEKEN
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Verdeling van het aantal pensioengerechtigden volgens het type pensioen 
(werknemers- en zelfstandigenpensioenen)
Op 1 januari 2017 ontving 54,96% van de vrouwen en 67,74% van de mannen 
een eigen rustpensioen als alleenstaande. Slechts 0,17% van de vrouwen 
tegenover 30,38% van de mannen heeft een gezinspensioen, d.w.z. voor beide 
huwelijkspartners samen (omdat het eigen rustpensioen van de andere 
huwelijkspartner te laag of onbestaande is). De anderen hebben recht op een 
overlevingspensioen, eventueel gecumuleerd met een eigen rustpensioen. Het 
aantal begunstigden op een overgangsuitkering blijft, gezien de specificiteit en 
het tijdelijk karakter, gering.
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54,96 %

67,74 %

26,46 %

1,51 %

18,32 %

0,36 % 0,09 % 0,01 %

Vrouwen
Mannen

Evolutie van de pensioengerechtigden volgens het type pensioen
(werknemers- en zelfstandigenpensioenen)
In deze evolutie is de groei van de deelname van de vrouwen aan de 
arbeidsmarkt te zien, aan de hand van verschillende parameters:

• een vermindering van het aantal gezinspensioenen bij de mannen (- 8,22% 
tussen 2013 en 2017);

• een verhoging van het aantal 'alleenstaande' pensioenen (+ 17,72% bij de 
mannen en + 20,00% bij de vrouwen);

• een daling van het aantal overlevingspensioenen bij de vrouwen (-12,37%).

Verdeling volgens type pensioen (1 januari 2017) (werknemers- en zelfstandigenpensioenen)

Evolutie van de pensioengerechtigden volgens het type pensioen  
(werknemers- en zelfstandigenpensioenen)

Geslacht, type pensioen 2013 2014 2015 2016 2017

Mannen
Mannen, Overleving 3 165 3 333 3 441 3 460 3 523
Mannen, Rust gezin 325 095 320 095 314 071 305 625 298 372

Mannen, Rust alleenstaande 565 211 594 547 620 518 646 545 665 350
Mannen, Rust en overleving 12 519 13 189 13 693 14 414 14 783

Mannen, Overgangsuitkering 4 67 130

Vrouwen
Vrouwen, Overleving 221 757 217 340 210 333 202 373 194 317
Vrouwen, Rust gezin 1 385 1 475 1 558 1 636 1 790

Vrouwen, Rust alleenstaande 485 726 511 414 536 679 561 607 582 863
Vrouwen, Rust en overleving 274 243 277 380 279 228 279 678 280 621

Vrouwen, Overgangsuitkering 25 501 997
Totaal 1 889 101 1 938 773 1 979 550 2 015 906 2 042 746
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Evolutie van het aantal gerechtigden per geslacht en per type pensioen  
(werknemers- en zelfstandigenpensioenen)

Mannen, Rust alleenstaande
Vrouwen, Rust alleenstaande
Mannen, Rust gezin 
Vrouwen, Rust en overleving
Vrouwen, Overleving
Mannen, Rust en overleving
Mannen, overleving
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Op 1 januari 2017 was 90,26% van de pensioengerechtigden die betaald werden 
door de Federale Pensioendienst, gedomicilieerd in België en verbleef slechts 
9,74% in het buitenland. Deze verdeling blijft nagenoeg stabiel in de tijd.

Verdeling en evolutie van de nieuw gestorte uitkeringen in 2017 
(werknemers- en zelfstandigenpensioenen)

In 2017 heeft de Pensioendienst 184 434 nieuwe uitkeringen uitbetaald. Dat zijn 
er 7 359 meer dan in 2016. Het gaat om nieuwe voordelen die in 2017 ingegaan 
zijn en die in betaling waren op 1 januari van het volgende jaar.

Verdeling van de nieuw gestorte uitkeringen in 2017 (werknemers- en 
zelfstandigenpensioenen)
De nieuwe uitkeringen die betaald werden in 2017, zijn voornamelijk 
werknemerspensioenen (76%) in vergelijking met slechts 19% 
zelfstandigenpensioenen en 5% IGO-uitkeringen. 

Evolutie van de nieuw gestorte uitkeringen in 2017 (werknemers- en 
zelfstandigenpensioenen)
Tussen 2013 en 2017 steeg het aantal nieuwe rustpensioenen voor vrouwen 
en mannen met respectievelijk 12,98% en 5,59%. De tendens voor de 
overlevingspensioenen (-8,38%) en de IGO-uitkeringen (-6,61%) bij de vrouwen, 
is eerder negatief. Dit is de weerspiegeling van de toegenomen deelname 
van vrouwen aan de arbeidsmarkt en van de uitgevoerde hervormingen. Voor 
dezelfde periode stellen we bij de mannen weinig nieuwkomers voor deze 
voordelen vast (+ 0,48% overlevingspensioenen en + 1,4% IGO-uitkeringen).
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Verdeling en evolutie van de pensioengerechtigden volgens verblijfplaats 

Evolutie van de nieuw gestorte uitkeringen

Verdeling van de nieuw gestorte uitkeringen in 2017 
(werknemers- en zelfstandigenpensioenen) 

België
Buiten België

In Frankrijk en Italië tellen we het grootste aantal gepensioneerden (stelsel 
werknemers en zelfstandigen) die buiten België verblijven. Daarna volgen Spanje 
en Nederland. Als we de analyse beperken tot de gepensioneerden die buiten 
Europa verblijven, tellen we het grootste aantal gepensioneerden in Turkije en 
Marokko, gevolgd door Canada en de Verenigde Staten.

KLASSEMENT CONTINENT LAND AANTAL

1 EU Frankrijk 49 585
2 EU Italië 34 432
3 EU Spanje 23 174
4 EU Nederland 22 503
5 EU Duitsland 12 040
6 EU Griekenland 4 928
7 EU Verenigd Koninkrijk 4 626
8 EU Groothertogdom Luxemburg 3 512
9 EU Portugal 3 009

10 EU Zweden 925
1 buiten de EU Turkije 7 461
2 buiten de EU Marokko 6 011
3 buiten de EU Canada 4 800
4 buiten de EU Verenigde Staten van Amerika 3 863
5 buiten de EU Zwitserland 2 734

Mannen, Rust alleenstaande
Vrouwen, Rust alleenstaande
Mannen, Rustpensioen gezin 
Vrouwen, Rust-en overleving
Vrouwen, Overleving
Mannen, Rust-en overleving
Mannen, Overleving
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Verdeling en evolutie volgens leeftijd op het moment van pensione-
ring (werknemers- en zelfstandigenpensioenen)

Onderstaande tabel geeft de voorwaarden weer om met vervroegd pensioen te 
kunnen gaan. Er dient herinnerd te worden aan de overgangsmaatregelen die 
gepaard gingen met de hervormingen in 2011 en 2015.

'Normale' loopbanen 'Lange' loopbanen
Minimumleeftijd Minimumloopbaan Minimumleeftijd Minimumloopbaan

in 2013 60 jaar en 6 maanden 38 jaar 60 jaar 40 jaar
in 2014 61 jaar 39 jaar 60 jaar 40 jaar
in 2015 61 jaar en 6 maanden 40 jaar 60 jaar 41 jaar
in 2016 62 jaar 40 jaar 60 jaar 42 jaar

61 jaar 41 jaar
in 2017 62 jaar en 6 maanden 41 jaar 60 jaar 43 jaar

61 jaar 42 jaar
in 2018 63 jaar 41 jaar 60 jaar 43 jaar

61 jaar 42 jaar
in 2019 63 jaar 42 jaar 60 jaar 44 jaar

61 jaar 43 jaar

Voor deze specifieke analyse tellen we de gepensioneerden die hun 
rustpensioen hebben opgenomen in het pensioenstelsel voor werknemers en / 
of zelfstandigen en van wie het rustpensioen betaald werd op 1 januari van het 
jaar volgend op de ingangsdatum. Uit deze selectie werden de gepensioneerden 
uitgesloten die een pensioen in een speciaal regime, een buitenlands pensioen, 
een pensioen ten laste van de openbare sector of een pensioen als uit de echt 
gescheiden huwelijkspartner krijgen.

 

De onderstaande grafieken tonen de impact van het geleidelijk optrekken van 
de minimumleeftijd voor het vervroegd pensioen. De daling van het aandeel 
gepensioneerden dat zijn pensioen na de leeftijd van 65 jaar opneemt, na een 
loopbaan als zelfstandige of gemengde loopbaan werknemer + zelfstandige, 
is waarschijnlijk het gevolg van de hervorming van de toegelaten activiteit 
(onbeperkt bijverdienen na de leeftijd van 65 jaar of na een loopbaan van  
45 jaar).

Evolutie volgens de leeftijd op het moment van pensionering - zuivere loopbaan werknemers Evolutie volgens de leeftijd op het moment van pensionering - gemengde loopbaan werknemers + zelfstandigen

Evolutie volgens de leeftijd op het moment van pensionering - zuivere loopbaan zelfstandigen 

60
61
62
63
64
65

+65

2013
17,26%
3,09 %
3,23 %
2,39 %
2,32 %

66,96 %
4,73 %

2014
17,44 %

3,58 %
3,13 %
2,25 %
2,06 %

66,88 %
4,67 %

2015
19,01 %

4,03 %
4,51 %
2,64 %
1,83 %

63,26 %
4,72 %

2016
16,85 %

5,06 %
5,73 %
3,05 %
1,78 %

62,93 %
4,59 %

2017
15,12 %

5,91 %
7,90 %
3,54 %
1,93 %

60,96 %
4,65 %

60
61
62
63
64
65

+65

2013
13,68 %

4,92 %
5,49 %
5,67 %
4,48 %

59,83 %
5,92 %

2014
14,98 %

6,01 %
5,44 %
5,14 %
3,57 %

60,92 %
3,94 %

2015
14,93 %

5,08 %
7,86 %
5,00 %
3,50 %

59,36 %
4,28 %

2016
12,44 %

6,71 %
9,56 %
5,14 %
3,72 %

59,42 %
3,01 %

2017
10,78 %

7,17 %
11,97 %

6,41 %
4,02 %

56,82 %
2,83 %

60
61
62
63
64
65

+65

2013
4,76 %
3,44 %
2,96 %
4,25 %
4,60 %

60,65 %
19,34 %

2014
5,82 %
3,60 %
3,85 %
3,85 %
4,07 %

64,47 %
14,34 %

2015
5,42 %
2,53 %
3,54 %
2,81 %
3,09 %

64,79 %
17,81 %

2016
2,46 %
3,03 %
5,08 %
2,85 %
5,79 %

65,81 %
14,99 %

2017
0,74 %
4,44 %
6,25 %
3,69 %
5,45 %

64,62 %
14,80 %

01/201701/2013 01/2014 01/2015 01/2016
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

01/201701/2013 01/2014 01/2015 01/2016
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

01/201701/2013 01/2014 01/2015 01/2016
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

 40 O N Z E  C I J F E R S  V O O R  2 0 1 7Jaarverslag 2017Federale Pensioendienst Federale PensioendienstJaarverslag 2017O N Z E  C I J F E R S  V O O R  2 0 1 7   41 



PENSIOENSTATISTIEKEN

Statistieken van de ambtenarenpensioenen
 
Aantal en aangroei

Totaal aantal rust- en overlevingspensioenen (ambtenarenpensioenen)
De onderstaande grafieken tonen de evolutie van het aantal pensioenen voor de 
periode 2013-2017.

In de periode 2013-2017 is het aantal rustpensioenen gestegen van 383 321 naar 
429 477 en het aantal overlevingspensioenen van 91 144 naar 92 393.

Op 1 januari 2017 bedroeg het totale aantal 
ambtenarenpensioenen beheerd en betaald door 
de Pensioendienst 521 870, waarvan 429 477 
rustpensioenen en 92 393 overlevingspensioenen.
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Evolutie van het aantal rust- en overlevingspensioenen 
(ambtenarenpensioenen)
De onderstaande grafieken tonen de evolutie van het aantal rust- en 
overlevingspensioenen. Het gaat om nieuwe pensioenen voor de periode 2013-
2017 waarvoor de FPD een betaling heeft uitgevoerd. 

Het aantal nieuwe rustpensioenen (RP) is gedaald van 23 886 in 2013 naar  
19 127 in 2017. Dit jaar kende een lichte daling in vergelijking met de voorgaande 
jaren als gevolg van de hervorming van de ambtenarenpensioenen. Het aantal 
nieuwe overlevingspensioenen (OP) is gestegen van 5 917 in 2013 naar 5 966 in 
2017. 

In 2017 heeft de FPD 25 093 nieuwe pensioenen toegekend, waarvan 19 127 
rustpensioenen en 5 966 overlevingspensioenen.

Vergeleken met 2016 werd er voor 2017 een daling opgetekend van het aantal 
nieuwe pensioendossiers (RP en OP) van ongeveer 8,10%.

De evolutie van het aantal pensioenen is het gevolg 
van de aanwervingspolitiek op een bepaald tijdstip 
van de diverse overheden en van de hervorming 
van de ambtenarenpensioenen, en niet zozeer het 
gevolg van demografische factoren (leeftijdspiramide, 
levensverwachting, sterftecijfer).

Uitzonderlijke pieken kunnen worden verklaard 
doordat pensioenen van sommige instellingen voor de 
eerste keer door de FPD worden beheerd (bijvoorbeeld 
overname van de pensioenen van Belgacom of het 
Havenbedrijf Antwerpen). 

De gevolgen van de nieuwe hervormingen van de 
ambtenarenpensioenen zijn merkbaar vanaf 2014. 
Deze hervormingen hebben bijgedragen tot de 
daling van het aantal nieuwe pensioenaanvragen in 
vergelijking met de voorgaande jaren. 

 42 O N Z E  C I J F E R S  V O O R  2 0 1 7Jaarverslag 2017Federale Pensioendienst Federale PensioendienstJaarverslag 2017O N Z E  C I J F E R S  V O O R  2 0 1 7   43 

PE
NS

IO
EN

ST
AT

IS
TI

EK
EN



PENSIOENSTATISTIEKENPE
NS

IO
EN

ST
AT

IS
TI

EK
EN Totale pensioenuitgaven (ambtenarenpensioenen)

Evolutie van de jaarlijkse pensioenuitgaven (ambtenarenpensioenen)
De onderstaande grafieken geven een idee van de evolutie van de jaarlijkse uitgaven 
voor de rust-en overlevingspensioenen. 

Deze grafieken tonen dat de uitgaven voor de ambtenarenpensioenen gestegen zijn 
voor de periode 2013-2017:

• rustpensioenen: van € 10 916 260 873 naar € 12 727 614 637; 
• overlevingspensioenen: van € 1 419 595 063 naar € 1 428 922 007.

Voor 2017 bedroegen de uitgaven voor de  
ambtenarenpensioenen, beheerd en betaald door de 
Pensioendienst: € 14 156 536 644:

• € 12 727 614 637 voor de rustpensioenen;
• € 1 428 922 006,77 voor de overlevingspensioenen.
De stijging van de jaarlijkse pensioenuitgaven is 
voornamelijk te wijten aan de groei van het totale 
aantal pensioenen en aan het daaraan verbonden 
inkomen. Andere belangrijke factoren:
•  de indexering (aanpassing aan de stijging van de 

consumptieprijzen);
• de tweejaarlijkse perequatie (aanpassing aan de  
     stijging van de bezoldiging buiten de index).
De impact van de pensioenhervormingen op de 
jaarlijkse uitgaven van 2017 laat zich langzaam 
voelen. Er moet inderdaad opgemerkt worden dat, in 
2017, de pensioenuitgaven met 3,51% gestegen zijn 
ten opzichte van 2016, terwijl de gemiddelde jaarlijkse 
uitgavenverhoging vóór de pensioenhervorming 
ongeveer 6% bedroeg. 

Nochtans zal het effect waarschijnlijk op lange 
termijn bepalend zijn. We herinneren eraan dat de 
hervorming 4 maatregelen2 bevat die de jaarlijkse 
pensioenuitgaven moeten doen dalen of op zijn minst 
het aantal vervroegde pensioenen moeten inperken.

2 De eerste maatregel verhoogt de minimale leeftijds- en loopbaanvoorwaarde 
om een vervroegd rustpensioen te kunnen krijgen. De tweede bepaalt dat, vanaf 
1 januari 2012, in de pensioenberekening geen voordeliger loopbaanbreuk meer 
kan toegekend worden dan 1/48 en er rekening moet worden gehouden met 
een progressieve vermindering van de duur van de diplomabonificatie voor het 
bepalen van de pensioendatum.
De derde hertekent de gelijkstellingen voor loopbaanonderbreking, 
vierdagenweek en halftijds werken vanaf 1 januari 2012. Ten slotte vervangt 
de vierde maatregel de refertewedde van de laatste vijf dienstjaren in de 
pensioenberekening door een gemiddelde wedde van de laatste tien dienstjaren.
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Verdeling en gemiddeld pensioenbedrag volgens inkomensschijf 
(ambtenarenpensioenen)

De onderstaande tabellen geven per inkomensschijf en volgens geslacht een 
overzicht van het gemiddeld maandelijks brutopensioenbedrag (rust/overleving) 
en van het aantal uitbetaalde pensioenen.

Aantal rustpensioenen en gemiddeld maandelijks brutobedrag: situatie op  
1 januari 2017

Rustpensioenen op 1 januari 2017
Mannen Vrouwen Totaal

INKOMENSSSCHIJF Aantal 
pensioenen

Gemiddeld 
bedrag

Aantal 
pensioenen

Gemiddeld 
bedrag

Aantal 
pensioenen

Gemiddeld 
bedrag

≤ 500 11 067 260,32 8 168 326,59 19 235 288,46
]500 – 1 000] 11 834 753,39 17 996 756,20 29 830 755,09

]1 000 – 1 500] 20 599 1 289,23 22 499 1 262,09 43 098 1 275,06
]1 500 – 2 000] 39 046 1 798,88 24 851 1 758,29 63 897 1 783,09
]2 000 – 2 500] 40 766 2 231,12 28 066 2 258,27 68 832 2 242,19
]2 500 – 3 000] 42 409 2 745,61 37 756 2 762,50 80 165 2 753,56
]3 000 – 3 500] 30 392 3 206,64 34 487 3 171,30 64 879 3 187,86
]3 500 – 4 000] 18 085 3 759,87 10 066 3 762,40 28 151 3 760,78
]4 000 – 4 500] 9 935 4 211,62 3 322 4 178,27 13 257 4 203,26
]4 500 – 5 000] 5 995 4 745,46 1 145 4 718,25 7 140 4 741,10

> 5 000 9 747 5 834,68 1 246 5 851,35 10 993 5 836,57

Aantal overlevingspensioenen en gemiddeld bruto-maandbedrag:  
situatie op 1 januari 2017 (ambtenarenpensioenen)

Overlevingspensioenen op 1 januari 2017
Mannen Vrouwen Totaal

INKOMENSSSCHIJF Aantal 
pensioenen

Gemiddeld 
bedrag

Aantal 
pensioenen

Gemiddeld 
bedrag

Aantal 
pensioenen

Gemiddeld 
bedrag

≤ 500 2.911 234,29 13 684 275,88 16 595 268,58
]500 – 1 000] 1.922 722,56 19 996 758,67 21 918 755,51

]1 000 – 1 500] 1.222 1 206,09 23 102 1 249,45 24 324 1 247,28
]1 500 – 2 000] 419 1 723,08 14 289 1 714,91 14 708 1 715,14
]2 000 – 2 500] 231 2 146,75 7 033 2 211,45 7 264 2 209,40
]2 500 – 3 000] 36 2 670,29 3 793 2 704,27 3 829 2 703,95
]3 000 – 3 500] 12 3 222,72 1 877 3 214,27 1 889 3 214,33
]3 500 – 4 000] 8 3 686,64 1 041 3 717,16 1 049 3 716,93
]4 000 – 4 500] 0 — 435 4 225,97 435 4 225,97
]4 500 – 5 000] 3 4 564,96 377 4 559,90 380 4 559,94

> 5 000 0 — 2 5 041,90 2 5 041,90
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sioen op basis van de nieuwe hervorming (ambtenarenpensioenen): 

Voorwaarden voor het vervroegd pensioen 
Algemene  

regel
Uitzonderingen 
lange loopbaan

Jaar Minimumleeftijd Loopbaan 
voorwaarden

Loopbaan  
op 60 jaar

Loopbaan  
op 61 jaar

2012 60 jaar 5 jaar
2013 60 jaar en 6 maanden 38 jaar 40 jaar
2014 61 jaar 39 jaar 40 jaar
2015 61 jaar en 6 maanden 40 jaar 41 jaar
2016 62 jaar 40 jaar 42 jaar 41 jaar
2017 62 jaar en 6 maanden 41 jaar 43 jaar 42 jaar
2018 63 jaar 41 jaar 43 jaar 42 jaar

 VANAF 2019 63 jaar 42 jaar 44 jaar 43 jaar

Procentuele verdeling van de nieuwe rustpensioenen op basis van 
de pensioenleeftijd en per ingangsjaar (ambtenarenpensioenen)

De onderstaande tabel bevat de procentuele verdeling van de nieuwe 
rustpensioenen (met inbegrip van pensioenen wegens ongeschiktheid) per 
pensioenleeftijd en per ingangsjaar voor de periode 2013-2017

Pensioenleeftijd
INGANGSJAAR VAN 
HET RUSTPENSIOEN <60 60 61 62 63 64 65 >65

2013 21,40 % 52,23 % 5,38 % 4,22 % 3,13 % 2,36 % 10,07 % 1,21 %
2014 21,33 % 52,39 % 5,34 % 4,08 % 3,00 % 2,38 % 10,18 % 1,30 %
2015 22,22 % 48,22 % 6,63 % 4,98 % 3,38 % 2,48 % 10,91 % 1,17 %
2016 23,00 % 41,63 % 8,94 % 7,07 % 3,64 % 2,55 % 11,49 % 1,67 %
2017 25,28 % 32,12 % 9,85 % 9,76 % 3,97 % 3,03 % 13,00 % 2,99 %

Procentuele verdeling van de nieuwe rustpensioenen op basis van 
de reden van pensionering (ambtenarenpensioenen)

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de procentuele verdeling van de 
rustpensioenen op basis van de reden van pensionering en per ingangsjaar voor 
de periode 2013-2017.

Reden van de pensionering*

Ingangsjaar Leeftijdsgrens Vervroegd op 
aanvraag Uitgesteld Lichamelijke 

ongeschiktheid Ambtshalve Andere

2013 12,60 % 67,44 % 5,95 % 13,41 % 0,02 % 0,58 %
2014 12,88 % 63,96 % 4,99 % 12,68 % 0,04 % 5,45 %
2015 13,84 % 66,24 % 6,31 % 13,34 % 0,07 % 0,21 %
2016 15,59 % 63,92 % 6,56 % 13,12 % 0,15 % 0,66 %
2017 18,33 % 57,54 % 7,13 % 14,60 % 0,41 % 1,98 %

*Reden van de pensionering (ambtenarenpensioenen):
• Pensioen wegens leeftijdsgrens: de ambtenaar heeft de leeftijd bereikt 

waarboven hij statutair niet meer in dienst kan blijven;
• Vervroegd pensioen:

◊ bepalingen vóór de hervorming3 (wet van 28/12/2011): de ambtenaar die 
de leeftijd van 60 jaar bereikt heeft in 2012 en die minstens 5 jaar dienst 
heeft waarvan minstens 1 dag aanneembare dienst na 31 december 1976 
kon vervroegd met pensioen gaan.

◊ bepalingen volgens de nieuwe pensioenhervorming, voor het verkrijgen 
van een vervroegd pensioen aan de loopbaanbreuk 1/60: 
— De minimumleeftijd van 60 jaar om met vervroegd pensioen te kunnen 
gaan, wordt, vanaf 2013, jaarlijks met 6 maanden opgetrokken om in 2018 
op 63 jaar te komen. 
— De minimale loopbaanduur wordt ook opgetrokken; terwijl deze in 2012 
nog 5 dienstjaren in het ambtenarenstelsel bedroeg, werd de minimale 
loopbaanduur aanzienlijk opgetrokken. Deze werd opgetrokken tot 40 jaar 
in 2015, tot 41 jaar in 2017 en, vanaf 2019, tot 42 jaar (zuivere of gemeng-
de loopbaan in de overheidssector).

• Uitgesteld pensioen: de ambtenaar die zijn loopbaan bij de overheid 
heeft stopgezet om een andere activiteit uit te oefenen en die op de 
pensioengerechtigde leeftijd zijn overheidspensioen aanvraagt.

• Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid: de ambtenaar die vanuit 
medisch standpunt tijdelijk of definitief als ongeschikt wordt beschouwd4;

• Ambtshalve: de ambtenaar die vanaf de leeftijd van 62 jaar en 6 maanden 
meer dan 3656 dagen afwezigheid wegens ziekte telt, wordt ambtshalve op 
pensioen gesteld. Vanaf 2018 wordt de leeftijd opgetrokken tot 63 jaar.

2013
2014
2015
2016
2017

< 60 60 61 62 63 64 65 > 65

0 %
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40 %

50 %

60 %
Procentuele verdeling van de nieuwe rustpensioenen volgens de pensioenleeftijd

We stellen dus vast dat de pensioenleeftijd jaarlijks wordt opgetrokken voor de 
periode 2013 – 2017 wegens de nieuwe pensioenhervorming, behalve voor de 
pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid. 

De oppensioenstelling vóór de leeftijd van 60 jaar is mogelijk: 

• wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid (beslissing Medex);
• in overheidssectoren met voordeliger leeftijdsvoorwaarden.
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3 Met de hervorming wordt de minimumleeftijd van 60 jaar waarop men met vervroegd pensioen kon 
gaan in 2012, vanaf 2013 jaarlijks met 6 maanden opgetrokken om in 2018 op 63 jaar te komen.
 
4 De minimale loopbaanduur wordt ook opgetrokken. De minimale loopbaanduur, die in 2012 nog 5 
dienstjaren in de overheidssector bedroeg, werd opgetrokken tot 38 jaar in 2013, tot 39 jaar in 2014, om 
te komen tot 42 jaar vanaf 2019 (zuivere of gemengde loopbaan in de overheidssector).
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Personeelsbestand 2017 
Op 31 december 2017 telde de FPD 2 398 medewerkers (fysieke eenheden):  
1 463 vrouwen en 935 mannen. Een grote meerderheid is statutair en de helft is 
niveau C. De grootste leeftijdsschijf is tussen 55 en 59 jaar. 

Verdeling per niveau  
(31/12/2017) 

Niveau A 302
Mandatarissen 3

Niveau B 602
Niveau C 1 136
Niveau D 185

Verdeling  
mannen/vrouwen  
per niveau 
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Fysieke eenheden 
(31/12/2017)  

Statutairen 1 836
Contractuelen 389

Smals 170
'Dubbele' 

mandatarissen
3

Totaal 2 398

Voltijdse equivalenten 
(31/12/2017) 

Statutairen 1 668,90
Contractuelen 343,79

Smals 167,50
'Dubbele' 

mandatarissen
3,00

Totaal 2 183,19
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Leeftijdspiramide (31/12/2017)

73 %
Voltijds

25 %
Deeltijds

2 %
Geen prestaties

Deeltijds 

Voltijds 1 758
Deeltijds 601

Geen 
prestaties

38

Verdeling  
mannen/vrouwen

39 %
Mannen     ²²

61 %
Vrouwen
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Deel 3:
2017, een jaar 

vol projecten ten 
dienste van 

de burger
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PROJECTEN IN HET 
KADER VAN ONZE MISSIE 
'COMMUNICEREN'
Creatie van brochures en folders  
De burger kan op onze website al onze folders en brochures raadplegen, 
downloaden en afprinten. Deze folders en brochures worden constant up-to-date 
gehouden.

In 2017 creëerden we nieuwe plooifolders en brochures voor werknemers:  

• De IGO
• Deeltijds werken
• De berekening en de betaling van uw werknemerspensioen
• Overlevingspensioen of overgangsuitkering 
• Werken en uw pensioen behouden
• De regularisatie van de studieperioden 

Naar aanleiding van de fusie werden sommige brochures van de 
ambtenarenpensioenen ook aangepast of gemaakt: 

• Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel
• Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel
• Cumulatie met pensioenen van het ambtenarenstelsel
• De loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden
• De pensioenbonus
• Pensioen voor lokale mandatarissen
• De perequatie van de pensioenen van het ambtenarenstelsel
• De regularisatie van de studieperioden

Nieuwe wetgeving voor de regularisatie van  
studieperioden vanaf december 2017
Voor de invoering van de regularisatie van de studieperioden werd  
een informatiecampagne georganiseerd om deze nieuwe wetgeving  
toe te lichten via infosessies, sociale media en een speciale website:  
www.koopuwstudiejaren.be

http://www.koopuwstudiejaren.be
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3 online werven
Op 1 april 2016 fusioneerden de ex-PDOS en de ex-RVP. De Federale 
Pensioendienst zag zo het daglicht. Om de verschillende online tools aan te 
passen, startte de FPD het project ‘3 online werven: internetsite, intranet en 
mypension.be’ op.    

Website

Beide websites bleven parallel naast elkaar draaien, maar werden wel: 

• gelinkt aan elkaar via een gemeenschappelijke homepagina om de bezoeker 
te oriënteren naar ambtenaren- of werknemersstelsel.

• aangepast aan de nieuwe huisstijl.
Eind 2017 stelde de externe partner die de FPD bij die oefening begeleidt de 
resultaten van het vooronderzoek voor en de strategie die uit die bevindingen 
voortvloeit. 

Uit het vooronderzoek bleek onder meer dat:  

• de noden en verwachtingen van de bezoekers moeten aangepast worden  aan 
de doelstellingen van de FPD om tot een schaalbare, gebruiksgerichte en 
transparante structuur te komen; 

• zodra de informatiestructuur definitief is, moeten mock-ups van  
de verschillende hoofdpagina's gemaakt worden.  

Intranet

Momenteel probeert de FPD met interne middelen de intranetten te 
optimaliseren. 

De creatie van een nieuw intranet zal afhangen van de beschikbare menselijke 
en financiële middelen.  

mypension.be 

Voor mypension.be was 2017 een grand cru.

Gedurende het hele jaar 2017 heeft  
mypension.be grote veranderingen gekend, 
zowel op het vlak van toepassingen als op het 
gebruikersniveau:

• raming van hun toekomstig 
pensioenbedrag;

• simulatie van de impact van de 
studieregularisatie;

• aanpassing aan de nieuwe technologieën 
en gewoontes.

Deze nieuwe technologieën zijn nog een stap vooruit om de burgers te helpen bij 
het beheer van hun loopbaan en zo hun pensioen te plannen. 

Raming van het pensioenbedrag
Sinds november 2017 beantwoordt mypension.be de vraag die veel toekomstig 
gepensioneerden zich stellen: 'Hoeveel pensioen ga ik krijgen'? Elke bezoeker 
kan nu zijn pensioenbedrag zien op de vroegst mogelijke pensioendatum en op 
het ogenblik dat hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.   

De bezoeker kon ook het bedrag zien dat hij tot het ogenblik van de consultatie 
heeft opgebouwd. In 2018 wordt deze functie vervangen door een simulator waar 
hij de mogelijkheid krijgt zelf de datum te kiezen waarop hij stopt met werken. 

Simulatie van de impact van de studieregularisatie
Sinds december 2017 en de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving van de 
studieregularisatie, is het mogelijk de regularisatie online via mypension.be aan 
te vragen. 

De benoemde ambtenaren voor wie het diploma vereist was voor hun benoeming 
kunnen ook het aantal maanden raadplegen die gratis gelijkgesteld werden 
(verworven recht) en de resterende kostprijs voor een volledige regularisatie.

In 2018 wordt deze simulatiemodule verder uitgebreid en krijgt elke burger, 
ongeacht het stelsel waarin hij momenteel verzekerd is voor zijn pensioen, de 
mogelijkheid te simuleren welke impact de regularisatie van zijn studiejaren 
heeft op zijn pensioen.

Minder lang werken of een hoger 

pensioen? Dankzij mypension.be kon

ik de goede keuze maken.

Marc, 57 jaar

Een initiatief van de federale overheid

Ik heb een duidelijk zicht op de opbouw 

van mijn aanvullend pensioen. 

Sabine, 42 jaar

Een initiatief van de federale overheid

De betalingen van mijn pensioen worden 

enkele dagen op voorhand aangekondigd. 

Roger, 73 jaar

Een initiatief van de federale overheid

Hoeveel pensioen zal ik krijgen als ik 

deze job blijf doen?

Charlotte, 32 jaar

Een initiatief van de federale overheid
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Aanpassing aan de nieuwe technologieën en gewoonten
De visuele interface van mypension.be veranderde amper sinds de lancering in 
2010. Het leek ons dus belangrijk de vormgeving van de site aan te passen aan 
de nieuwe technologieën en de gewoonten van de gebruikers. 

De nieuwe functionaliteit van de raming van het pensioenbedrag liep dus samen 
met een nieuw 'responsive' design. Vanaf nu hebben de gebruikers van een 
smartphone of een tablet ook toegang tot hun online dossier via een interface die 
zich dynamisch aanpast aan hun toestel. 

De gebruikers van dergelijke toestellen hebben toegang tot mypension.be via een 
numerieke sleutel of via Itsme®.

Aantal unieke bezoekers van mypension.be in 2017 

 

Ongeveer 600 000 unieke bezoekers 
raadpleegden mypension.be in november 2017. 

De piek in november wordt verklaard door de 
grote publieke aandacht die de lancering van de 
pensioenraming veroorzaakte. Nog nooit hebben 
zo veel mensen op één dag gebruik gemaakt van 
een online overheidstoepassing. 
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Wijziging van de Pensioenpunten
Sinds 19 augustus 2017 noemen we alle zitdagen en onthaalpunten 
‘Pensioenpunten’ om, de communicatie met de klant te vergemakkelijken. De 
dienstverlening op zich blijft onveranderd: in sommige Pensioenpunten kan de 
burger experts van de 3 stelsels ontmoeten, in andere experts van slechts 1 of 2 
stelsels. 

Waarom die naamverandering dan? 
Eerst en vooral, om de communicatie te harmoniseren naar aanleiding van de 
fusie. Door deze harmonisatie wil de FPD duidelijk met de burger communiceren 
over zijn beschikbaarheid: waar en wanneer kan de burger het best terecht met 
zijn vragen. 

Bijkomende reden was om de taak van de medewerkers van het onthaal te 
vergemakkelijken. Veel burgers begaven zich naar de Pensioenpunten waar de 3 
regimes vertegenwoordigd waren, hoewel hun vragen door 1 expert beantwoord 
konden worden. De term ‘Pensioenpunt’ spreekt dus het meest aan! 

Om deze wijziging tot een goed einde te brengen, werden volgende acties 
ondernomen:

• de aanpassing van de verschillende communicatiekanalen (website, folders, 
brochures, briefwisseling, …);

• een massale informatiecampagne om de 
Pensioenpunten te promoten (affiches, 
internetpublicaties, brieven naar de gemeenten en 
partners, …).  

Alle informatie over dit aanbod werd gecentraliseerd op  
www.pensioenpunt.be.

De burger raadpleegt onze website en beslist dan zelf welk 
Pensioenpunt hij bezoekt volgens de vragen die hij heeft.

Trouvez le 

le plus proche de chez vous
Rendez-vous sur 
www.pointpension.be
ou renseignez-vous 
auprès de nos collaborateurs.

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: S

ar
ah

 S
ca

ill
et

 –
 A

dm
in

is
tr

at
ric

e 
gé

né
ra

le

Le saviez-vous ? Votre dossier de pension en ligne, 
mypension.be est disponible 24 h/24, 7 jours/7.

Vind  
uw dichtstbijzijnde 

                                                  

Kijk op  
www.pensioenpunt.be

of neem contact op 

met onze medewerkers.
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Wist u dat? Uw onlinepensioendossier  

mypension.be 24 uur op 24, 7 dagen op 7 beschikbaar is.

http://www.pensioenpunt.be
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Onthaal op afspraak
Het onthaal op afspraak is sinds mei 2017 de regel 
in de gewestelijke kantoren, met uitzondering van 
het gewestelijk kantoor Turnhout. Dat kantoor 
sluit zich aan zodra de renovatiewerken die voor 
het gebouw voorzien zijn, afgelopen zijn. Dit 
gebeurt in de loop van 2018. 

In de Zuidertoren is 
onthaal op afspraak nog 
niet mogelijk. Gezien het 
grote aantal bezoekers dat 
we daar ontvangen, moet 
die mogelijkheid eerst 
geanalyseerd worden.  

Bemande onthaalbalie
In 2016 besliste de FPD om een onthaalbalie te installeren in 9 gewestelijke 
kantoren: Gent, Kortrijk, Hasselt, Brugge, Antwerpen, Charleroi, Luik, Namen 
en Bergen. Voor de 4 resterende kantoren (Aarlen, Malmedy, Moeskroen en 
Turnhout) zoeken we nog een oplossing. 9 kantoren beschikken nu over een 
onthaalbalie.

In de Zuidertoren is het onthaal uitgerust met 6 loketten.

Leesbaarheidsproject
Voor zijn teksten gebruikt de FPD de B1-standaard van het Gemeenschappelijk 
Europees referentiekader van de Raad van Europa. Deze standaard komt overeen 
met het taalniveau van een tiener tussen 12 en 14 jaar. Wie dat niveau gebruikt 
voor teksten, wordt begrepen door 80% van de bevolking.  

In de praktijk
Om die doelstelling te halen, letten we constant op het taalgebruik en de 
structuur van onze teksten. We gebruiken zoveel mogelijk klare, eenvoudige taal 
uit het dagelijkse leven, en vermijden jargon. We streven naar een structuur die 
de logica van de lezer, dus van de burger, volgt.

Meerdere initiatieven gingen in 2017 van start: 

• De betaaldiensten startten samen met BOSA het verandertraject ‘Efficiënte 

brieven en mails’ op, 
om de efficiëntie en 
klantgerichtheid van hun 
brieven en mails structureel 
te verbeteren.

• In 2017 bedacht de 
Communicatiedienst een 
aantal korte, thematische 
nieuwsbrieven met tal van 
hulpmiddelen om teksten 
te schrijven. Deze zullen in 
2018 op intranet verschijnen voor alle medewerkers van de FPD.  
Er werd ook een terminologielijst opgemaakt in samenwerking  
met de vertaaldienst.

• Het redactiecomité dat meeschrijft aan de nieuwe website zal cursussen 
‘Schrijven voor het net’ volgen. Het doel van deze opleiding is de redacteurs 
een goede basis geven om op een leesbare manier onze voornaamste 
informatie over te brengen.

Overname van de bevoegdheden van DG 
Oorlogsslachtoffers 
Op 1 januari 2018 werd een deel van de opdrachten van DG Oorlogsslachtoffers 
overgedragen naar de Pensioendienst. Op 15 februari 2018 verhuisde het 
personeel naar de Zuidertoren. Om de overname van de competenties en 
de integratie zo vlot mogelijk te laten verlopen, werden volgende acties al 
ondernomen vanaf november 2017:  

• de informatie en formulieren van de site www.warvictims.fgov.be aanpassen 
en integreren in de site van de FPD; 

• mededelingen en informatieteksten verspreiden om het publiek in te lichten 
over de wijzigingen; 

• de contactgegevens van de medewerkers aanpassen en publiceren;
• de medewerkers van de FPD informeren over de overname van de 

bevoegdheden en de komst van de nieuwe collega’s door diverse interne 
publicaties.

 

 

 

 VOORMIDDAG 
09.00 u. - 11.30 u. 

NAMIDDAG 
13.30 u. - 16.00 u. 

   

Werknemer alle werkdagen alle werkdagen 
 

Ambtenaar elke donderdag elke donderdag 
 

 

Om een afspraak te maken,  
bel* het nummer 1765 en druk dan 1-1-6760. 

*alle werkdagen van 08.30 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u.,  
maandag tot 17.00 u. 

 

OPENINGSUREN 
1

SCHRIJFWIJZER 

van de Pensioendienst  
DEEL 1

http://www.warvictims.fgov.be
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Overname DIBISS
Overname van de bevoegdheden op het gebied van pensioenen
Bij de ontbinding van DIBISS heeft de FPD op 1 januari 2017 het financieel 
beheer van het gesolidariseerd pensioenfonds van de lokale besturen 
overgenomen.  

De grootste winst van de overname ligt in de toegenomen transparantie van het 
financieel beheer door de nieuw opgezette structuur. 

De FPD is vandaag verantwoordelijk voor:   

• de vastlegging van het basisbijdragepercentage; 
• de vastlegging van de responsabiliseringscoëfficiënt; 
• de betaling van de pensioenen van de aangesloten besturen (pensioenbeheer 

bij FPD of bij een voorzorgsinstelling); 
• de berekening van de regularisatiebijdrage wegens laattijdige benoemingen 

en voor de aansluiting van nieuwe besturen.  
De betaling van de pensioenen van aangesloten besturen en de aansluiting van 
nieuwe besturen is sinds 1 januari 2017 in orde. 

De vastlegging van het basisbijdragepercentage en van de 
responsabiliseringscoëfficiënt werd goedgekeurd door het Beheerscomité van 
het Gesolidariseerd Pensioenfonds op 28 augustus 2017. De regularisatiebijdrage 
zal worden berekend in de eerste helft van 2018. 

De FPD werkte in het eerste semester van 2017 voorstellen uit om het 
thesaurieprobleem van de responsabiliseringsbijdrage op te lossen. 
Deze voorstellen werden goedgekeurd tijdens het Beheerscomité van het 
Gesolidariseerd Pensioenfonds van 8 mei 2017. 

De bedoeling is om de responsabiliseringsbijdragen te ontvangen in hetzelfde 
jaar als ze berekend worden en niet langer in het daaropvolgende jaar. Daarnaast 
zal het Globaal Beheer jaarlijks een loonmatigingsbijdrage van 121 miljoen euro 
overmaken aan het Gesolidariseerd Pensioenfonds. 

In 2016 is ICT gestart met de overname van de informaticatoepassingen van het 
Gesolidariseerd Pensioenfonds, waaronder de tool voor de berekening van de 
responsabiliseringsbijdrage. 

Deze responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en 
plaatselijke besturen waarvan de pensioenlast in een bepaald kalenderjaar 
hoger is dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar 
verschuldigd  zijn.   

De responsabiliseringsbijdrage 2016 werd berekend in september 2017.

Om het fonds te beheren, moesten de periodieke gegevensstromen ook worden 
opgenomen in onze basisgegevens. Deze informatiestromen zijn sinds 16 
december 2016 in orde.

Een bijkomende gegevensstroom laat ons toe de inhaaltoelage in het kader van 
de tweede pensioenpijler te berekenen. Deze gegevensstroom werd op punt 
gesteld in de loop van 2017, samen met Sigedis. 

Aangezien de RSZ de bijdragen blijft ontvangen en de FPD de pensioenen van 
de aangesloten besturen uitbetaalt, werd in het eerste kwartaal van 2017 een 
protocol afgesloten met het RSZ om vast te leggen hoe en binnen welke termijn 
de fondsen aan ons moeten worden overgemaakt. 

De FPD sloot in het eerste kwartaal van 2017 ook een protocol af met de 
voorzorgsinstellingen die de pensioenen van hun aangesloten besturen blijven 
uitbetalen.  

Door de overname van het Gesolidariseerd Pensioenfonds moesten het 
boekhoudplan en de begroting aangepast worden en de overname van het 
amortisatie- en reservefonds worden voorbereid. Deze integratie werd afgerond 
in de loop van 2017.

Overname bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst DIBISS
De Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) richt zich op de openbare 
werkgevers, voornamelijk in het Waalse en het 
Brusselse Gewest. 

Elke openbare werkgever kan toetreden mits deze 
een bijdrage betaalt. Zo hebben hun actieve en 
gepensioneerde werknemers toegang tot een aantal 
voordelen: begeleiding in een moeilijke situatie, 
sociale bijstand, financiële tegemoetkomingen in de 
vorm van premies, sociale tegemoetkomingen en 
zogenaamde uitzonderlijke tegemoetkomingen.  

De opdracht en de werking worden sinds januari 2017 verzekerd en de 
betalingen worden op tijd uitgevoerd. 

Verder draait de informaticatool van de GSD (voor elektronisch dossierbeheer) 
sinds mei 2017 op de server van de FPD. Een nieuwe tool wordt ontwikkeld om 
de verouderde te vervangen. 

Door die nieuwe tool kunnen doelstellingen transparanter worden opgevolgd en 
statistieken eenvoudiger worden verzameld. Vooral het dagelijkse werk van de 
sociaal assistenten van de GSD zal een stuk beter ondersteund worden.  

De FPD nam de website van de GSD over in 2016 en heeft ze een nieuwe lay-out 
gegeven. Ze is sinds januari 2017 operationeel.

Samenwerkingsverband tussen FPD en RSZ met alle modaliteiten voor de 
integratie van de pensioencommunicatie van de overzeese sociale zekerheid. 
De RSZ heeft de overzeese sociale zekerheid overgenomen op 1 januari 
2017. Het is de bedoeling dat in de toekomst de informatie over de overzeese 
pensioenen geïntegreerd wordt in mypension.be, dat technisch klaar is om 
dergelijke informatie te integreren. De FPD is van plan om hiervoor een 
samenwerkingsprotocol af te sluiten met de RSZ. 

Nu wordt de prioriteit gegeven aan informatie over de drie belangrijkste 
pensioenstelsels.
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PROJECTEN IN HET KADER 
VAN ONZE OPDRACHT 
‘BETALEN’
PHAROS  
Het project PHAROS, dat in 2014 van start ging, beoogt een correcte en 
snelle opvolging van de inhouding van de bijdragen door de integratie van het 
pensioenkadaster in het unieke elektronische dossier en het proactief beheer 
hiervan.

Sinds 2016 worden de aangiftes van instellingen die de pensioenen eerste 
en tweede pijler betalen, rechtstreeks naar de FPD verstuurd en in Pharos 
geïntegreerd. Deze gegevens worden daarnaast via een webservice ter 
beschikking gesteld van het socialezekerheidsnetwerk. 

Tot slot werd in juni 2017 de laatste fase van het project - gegevensuitwisseling 
met de instellingen die onder de DIBISS vielen - in productie gesteld. Het 
doel is om de inhoudingspercentages die op de pensioenen worden geheven 
(solidariteitsbijdrage, bedrijfsvoorheffing) rechtstreeks aan de plaatselijke en 
provinciale besturen mee te delen. Er is ook een rechtstreekse controle op de 
ingehouden bedragen. De coördinerende en controlerende taak van DIBISS wordt 
dus overgenomen.

Alle berekeningen en communicaties worden elektronisch rechtstreeks 
naar de e-boxes van de gemeentes verstuurd en niet langer op papier via de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). 

De doelstelling 'correcte en snellere opvolging van de inhouding van de bijdragen 
door de integratie van het pensioenkadaster in het unieke elektronische dossier' 
werd behaald. Het project Pharos werd dus volledig afgerond, maar er is nog 
wel een opvolging van de anomalieën in de aangiftes voorzien in 2018.  

PUB (Paiement Unique/Unieke Betaling)
Doel van dit project is dat de burger één enkele pensioenbetaling ontvangt, 
berekend door één enkel programma dat, voor alle pensioenen, rekening houdt 
met de in het unieke dossier beschikbare gegevens. De input van deze gegevens 
zal gecentraliseerd worden via workflows en alle gegevens zullen geraadpleegd 
kunnen worden door zowel de medewerker als de burger.

De voordelen van de unieke betaling zijn:

• meer transparantie; 
• minder risico op fouten en dus een correcte en snellere betaling in alle 

stelsels;
• een efficiëntere dossierbehandeling.
Om tot een unieke betaling te komen, zijn wettelijke aanpassingen nodig, omdat 
er mogelijk wijzigingen in de betaaldatums of indexeringsdatums nodig zijn.  
Het project zal daarom in fasen verlopen.

In november 2017 ging de eerste fase van start om de betaalwijzen te 
uniformiseren. 

De gepensioneerde die pensioenen van verschillende stelsels ontvangt die op 
verschillende rekeningen werden betaald, ontvangt zijn verschillende pensioenen 
nu op één enkele rekening. 

Gepensioneerden die hun pensioenen van verschillende stelsels op  
twee verschillende betaalwijzen uitbetaald kregen (bv. per assignatie en  
op een rekening), ontvangen voortaan al hun pensioenen via overschrijving  
op een bankrekening.

Ook de gepensioneerden die uitsluitend via assignatie of per circulaire cheque 
werden betaald, worden aangemoedigd om de betaling via overschrijving op een 
bankrekening aan te vragen. 

En het percentage betalingen via overschrijving blijft stijgen.

In 2017 werden 2 646 186 pensioenen uitbetaald via overschrijving  
tegenover 41 221 via een betaaltitel (99,58% tegen 0,42%). 

BEX (Bilateral Exchange)
De FPD zet zijn onderhandelingen met buitenlandse pensioeninstellingen 
voort om te komen tot een elektronische gegevensuitwisseling over de 
gepensioneerden (overlijdensdatum, burgerlijke staat, toegekende bedragen, 
…). De buurlanden hebben voorrang (Duitsland, Nederland, Luxemburg en 
Frankrijk). Dankzij de elektronische gegevensuitwisseling wil de FPD de 
administratieve vereenvoudiging en de strijd tegen de sociale fraude opvoeren.

De elektronische gegevensuitwisseling moet de progressieve afschaffing 
van het jaarlijks opsturen van het levensbewijs toelaten. Sinds februari 2017 
hebben de uitgewisselde gegevens ook betrekking op de begunstigden van een 
ambtenarenpensioen.

Hieronder geven we de situatie weer per land betreffende de elektronische 
gegevensuitwisseling:

• Duitsland: in productie met vervanging van de levensbewijzen. 70% van 
de levensbewijzen die naar Duitsland werden verstuurd, konden door een 
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van de aanvragen betreffende levensbewijzen die door Duitsland werden 
opgestuurd.

• Nederland: opgeschort wegens een wijziging in het format voor de 
elektronische uitwisseling. Er is een nieuwe inproductieneming voorzien 
begin 2018.

• Frankrijk: in productie 
De eerste uitwisseling vond plaats in december 2016 op basis van het nieuwe 
universele uitwisselingsformat dat werd voorgesteld door Duitsland. De 
eerste fraudegevallen konden zo worden opgespoord. De uitwisseling werd 
in 2017 op maandelijkse basis voortgezet. 80% van de levensbewijzen werd 
vervangen door een elektronische gegevensuitwisseling.

• Luxemburg: in productie 
De eerste uitwisseling vond plaats in juni 2017. Het percentage door 
een gegevensstroom vervangen levensbewijzen bedraagt 100%. De FPD 
beantwoordt ook meer dan 90% van de Luxemburgse aanvragen.

In 2018 wil de FPD de bilaterale uitwisselingen verder uitbreiden in het kader  
van het project BEX. Er is ook contact gelegd met andere landen, zowel voor  
de sterftegegevens als voor andere belangrijke gegevens in de pensioensector.  

ONS EMAS-PROJECT 
EMAS (Eco-Management Audit Scheme) is een Europees instrument dat de 
organisaties erkent die een permanente verbetering van hun milieuprestaties 
nastreven. Organisaties die het EMAS-certificaat willen behalen, moeten 
de milieuwetgeving naleven en hun personeelsleden sensibiliseren voor 
milieubeheer.

De Federale Pensioendienst heeft het EMAS-certificaat voor zijn hoofdzetel  
in de Zuidertoren (Brussel) in 2008 behaald. Sindsdien hebben ook  
de 13 gewestelijke kantoren officieel het EMAS-certificaat behaald. 

Om deze erkenning te krijgen, moest de FPD de volgende doelstellingen behalen:

• de afvalsortering optimaliseren;
• een rationeel energieverbruik in de Zuidertoren bevorderen;
• het papierverbruik verminderen;
• rekening houden met het milieuaspect in de bestekken voor de aankopen;
• de medewerkers aanzetten tot milieuvriendelijk gedrag;
• een energieboekhouding invoeren om de energiestromen en de 

warmteproductie in kaart te brengen. 
Het aan de FPD toegekende EMAS-certificaat vereist een periodieke rapportering 
(minstens één keer per jaar) over het energie- en waterverbruik, zowel voor de 
Zuidertoren als voor de gewestelijke kantoren. 
In de Zuidertoren is er bovendien een contractueel vastgelegde opvolging via de 
boekhouding van de energieprestaties (contracterende partij: Veolia).  

Er gebeurt een maandelijkse rapportering, een analyse en een evaluatie van  
het energie- en waterverbruik.

In de verschillende gewestelijke kantoren beschikt de FPD over een 
beheersysteem voor de gebouwen waarmee een aantal energieparameters 
vanop afstand kunnen worden gemonitord (bv. de temperatuur). Dit systeem 
werd ingevoerd in 2017 en is nu beschikbaar in de gewestelijke kantoren van 
Antwerpen, Bergen, Gent, Hasselt, Kortrijk en Namen.

Statistieken 

In een milieuzorgsysteem is het belangrijk om zicht te hebben op de evolutie  
van een aantal milieu-indicatoren zoals de afvalproductie, het energieverbruik  
en het waterverbruik.

Hieronder vindt u de belangrijkste indicatoren van 2017 voor de Zuidertoren.

Papierverbruik
Het papierverbruik is aanzienlijk gestegen in vergelijking met 2016. Dit is te 
wijten aan een groot aantal 'massamailings' (loopbaanoverzichten, fiscale 
fiches, pensioenaanpassingen, …). Door de toenemende digitalisering, het 
project 'digitale klant', het gebruik van mypension.be en strengere regels 
voor de papieren verzendingen (bijvoorbeeld voor het vakantiegeld), zal het 
papierverbruik in de toekomst afnemen. 

Het interne verbruik is sterk gedaald door de invoering van de workflow en door 
sensibiliseringsacties. Dit is niet enkel een goede zaak voor het milieu, maar ook 
voor het kostenplaatje.

Afvalsortering
De diverse acties die de FPD in dit verband 
organiseert, gaan heel ver en het is belangrijk 
om de verschillende actoren te blijven 
sensibiliseren voor de selectieve afvalsortering 
(bv. door middel van de verschillende 
nieuwsbrieven).

Wij blijven veel aandacht besteden aan deze 
doelstelling; tijdens de EMAS infosessies 
voor de nieuwe personeelsleden wordt dit ook 
benadrukt.
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‘ Warmteproductie
We stellen vast dat 23,9% 
van de warmteproductie 
op een duurzame en 
minder vervuilende manier 
wordt opgewekt (via de 
warmtekrachtkoppeling 
en de warmtepompen). We 
kunnen dan ook besluiten dat 
de investeringen op het vlak 
van energie tot opmerkelijke 
resultaten hebben geleid en 
de ROI (return on investment) 
op energievlak al positief is.

Elektriciteitsverbruik
Het elektriciteitsverbruik is gedaald ten opzichte 
van 2016. Momenteel zijn we op het bodemniveau 
aanbeland. 

Sinds 2007 stellen we een sterke daling vast. 
Deze daling is enerzijds het gevolg van een aantal 
technische ingrepen en anderzijds van een meer 
verantwoordelijk gedrag van de medewerkers op 
het vlak van energie.

Sinds 2010 is de Zuidertoren overgeschakeld op 
groene elektriciteit. De elektriciteitsproductie 
door de warmtekrachtkoppeling bedraagt 9,84% 
van het totale verbruik van de Zuidertoren (2017).

Stookolieverbruik

Doel: een daling met 5% in 2019 in  
vergelijking met het referentiejaar 2015.

Het stookolieverbruik is gestegen in 2017 in vergelijking met 2016. We merken op 
dat het totaal aantal verbruikte liters stookolie in 2017 gedaald is met  

21 905 liter. Wanneer we echter de graaddagen in 
rekening brengen, zien we dat dit genormaliseerd 
verbruik licht gestegen is ten opzichte van 
2016. Voor het genormaliseerde verbruik van 
brandstoffen in functie van de graaddagen 
medegedeeld door het KMI, kan de strikte 
toepassing van deze gegevens echter tot 
abnormale vervormingen leiden (voorbeeld: voor 
juni 2017, was de fractie gelijk aan 15,2/1,1 – aan 
een laag verbruik, leidt dit tot afwijkende cijfers).

De fusie heeft geen impact gehad op het 
stookolieverbruik.

CO2-uitstoot
Bij de bepaling van 
de CO2-uitstoot van 
het gebouw werd er 
rekening gehouden 
met de uitstoot 
door de stookketels 
(stookolie), de 
warmtekracht-
koppeling (gas) en de 
CO2-uitstoot van het 
elektriciteitsverbruik. 
We zien een sterke 
daling van deze 
uitstoot sinds 2010 toen er overgeschakeld werd op groene elektriciteit.  
Sinds 2011 zijn de alternatieve technieken, de warmtekrachtkoppeling en  
de warmtepompen gebruik en hebben ze ook geleid tot een extra daling van  
de CO2-uitstoot. In 2017 is CO2-uitstoot ongeveer gelijk gebleven.

Waterverbruik

Doel - 5% in 2018 in vergelijking met het referentiejaar 2015.
In 2017 is er een stijging van 0,5m³/ VTE in vergelijking met 2016. Deze stijging 
is te verklaren door de fusie met de vroegere PDOS (de nieuwe medewerkers 
moeten zich nog aanpassen (de nieuwe medewerkers moeten zich nog 
aanpassen en de FPD moet blijvend sensibiliseren) en het verversen van de 
vijvers.

De schommelingen in het verbruik kunnen 
verklaard worden door de aanwezigheid van 
een watergekoeld airconditioningsysteem 
en de veranderende weersomstandigheden 
(frequentie waarmee de koelgroepen werken). 
De condensatiecircuits van de koelmachines 
gebruiken de vijvers en koeltorens om de door de 
koelkringloop gegenereerde warmte af te voeren. 
De afvoer van de warmte gebeurt door verdamping.

 

Duurzame aankopen en onderaanneming
De FPD blijft milieuclausules opnemen in de 
bijzondere bestekken en blijft zijn onderaannemers 
sensibiliseren. Aangezien we moeten streven naar een continue verbetering op 
dit vlak, stelt het EMAS-team voor om deze doelstelling te behouden. 
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Het EMAS-team heeft in juni 2017 een enquête georganiseerd op het intranet 
over het milieubeleid in de Zuidertoren. De vragen hadden betrekking op de 
volgende onderwerpen:

• het afvalbeleid;
• het recycleren van informatica- en kantoormateriaal;
• het energieverbruik;
• het gebruik van milieuvriendelijke producten;
• de mobiliteit; 
• het omgevingslawaai veroorzaakt door de FPD;
• de motivatie van het personeel en de beschikbare informatie voor een beter 

leefmilieu.
Voor de Zuidertoren hebben 346 medewerkers aan de enquête deelgenomen 
(17% van de medewerkers die in de Zuidertoren werken). Voor de gewestelijke 
kantoren hebben 83 medewerkers deelgenomen, dit is ongeveer 18% van het 
totale aantal medewerkers van de gewestelijke kantoren.

Uit de resultaten blijkt dat ons afvalbeleid en ons mobiliteitsbeleid het best 
scoren bij de ondervraagde medewerkers. De recyclage van informatica- en 
kantoormateriaal en het energieverbruik zijn daarentegen thema's waarvoor de 
medewerkers weinig interesse betonen.

Op basis van de resultaten probeert het EMAS-team om een efficiënter 
milieubeleid uit te stippelen binnen de FPD en om meer gerichte 
informatiecampagnes te organiseren. 

ONZE SAMENWERKINGEN 
MET HET BUITENLAND

Colloquium "Back To The Future"
Op 24 en 25 oktober 2017 organiseerde de 
FPD een colloquium onder de titel ‘Back To 
The Future’. De centrale thema’s waren 'De 
pensioenwetgeving gisteren, vandaag en 
morgen' en 'De wereld van morgen'.

Zoals de titel al laat vermoeden, werd 
er nagedacht over de toekomst van de 
pensioenen, van werken, en over hoe we 
moeten omgaan met de innovaties die we al 
kennen en die we nog kunnen verwachten.

Ter gelegenheid van dit  
colloquium sneden sprekers 
uit de academische wereld, 
de ondernemerswereld 
en de openbare sector een 
aantal gevarieerde thema’s 
aan: robotisering, big data, 

de impact van de nieuwe technologieën op de toekomstige 
modellen van de dienstverlening en de gevolgen van dat alles 
voor de interne werking van een organisatie en haar personeel. 
Het colloquium verwelkomde 200 personen, zowel van onze eigen 
organisatie als van andere openbare instellingen. 
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OP HET PROGRAMMA:
24 oktober 2017 • Voormiddag

Marcel Savoye
 Voorzitter van het Beheerscomité van de FPD
 Introductie
Johan Janssens
 Adjunct-administrateur-generaal FPD en voorzitter EAPSPI
 Back to the future, een terugblik naar de toekomst
Niko Väänänen
 Senior Advisor, Planningsdepartement Fins Pensioencentrum
  Finse bevindingen met deeltijds pensioen en met experiment  

basisinkomen
Arnaud Emériau
 Voorzitter European Social Insurance Platform (ESIP)
  Verplichte pensioenverzekering voor werknemers van digitale 

platformen - een vergelijkend onderzoek
 White paper over de toekomst van Europa en de pensioenen
Luc Cortebeeck
 Voorzitter Raad van Bestuur Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)
  Globale trends in pensioensystemen en IAO-principes 
Dirk Vandekerckhove
 Eigenaar Media Oplossingen GCV
 Wat als we straks 100 worden?

24 oktober 2017 • Namiddag

Marianne Thyssen
 Europees commissaris
  Europese pijler van sociale rechten bepaalt een aantal sleutelprincipes 

en rechten die eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkten en  
welvaartssystemen ondersteunen (message video)

Wim Van Oorschot
 Professor Sociaal Beleid KU Leuven
 Wat is het maatschappelijk draagvlak voor een herverdelend  
              pensioenstelsel?
Koen De Leus
 Chief economist BNP Paribas Fortis
 Sociaal-economische impact van de digitale revolutie
Jean Hindriks
 Professor UCL, lid Nationaal Pensioencomité 
  De pensioenhervorming in Duitsland: welke lessen voor België?  

(case study)
Nathalie Berger
 Afdelingshoofd Verzekeringen en Pensioenen bij de Europese Commissie
 De prioriteiten van de Europese Commissie op het vlak van   
              verzekeringen en pensioenen
Daniel Bacquelaine
 Minister van Pensioenen 
 Slotwoord

25 oktober 2017: de wereld van morgen • Voormiddag

Sarah Scaillet
 Administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst
 Welkomstwoord
Zora, de robot
Jacques Folon
 Partner bij Edge consulting - professor bij ICHEC
 2007-2017: 10 jaar later 'Is onze werkomgeving veranderd?'
Frank Rademakers
  Directeur medische technologie en innovatie UZ Leuven
 Big data. Zin en onzin. Hope of hype
Edward Huyghe
  Als jurist ondernemingsrecht staat Edward mee aan het roer van het Lee & 

Ally-team
 Het recht van de toekomst
Astrid Froidure
 Digital Transformation Lead
  Hoe de persoonsgegevens van de Belgische burgers (beter) benutten?
Lou Van Beirendonck
 Founder-Director van Quintessence Consulting
 De impact van maatschappelijke evoluties op leiderschap  
 en competenties
Paneldebat
 
25 oktober 2017: de wereld van morgen • Namiddag

Geert Van Hootegem
  Algemeen directeur HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 

van de KU Leuven
 Organisatietransformatie
Lieve De Mol
 Commercieel directeur bij Hello bank!
 Hoe het digitale Hello Bank! laat draaien!
Ives De Saeger
 CEO van Arkite NV
 Autonomation, de weg naar zelfbewuste kenniswerknemers 
Jan Laurijssen
 sdworx
 De toekomst van werk
Phédra Clouner
 Adjunct-directeur van het Centrum voor Cybersecurity van België
 De risico's van nieuwe technologieën identificeren en tegengaan
Paneldebat
Sarah Scaillet
 Administratrice-generaal van de Federale Pensioendienst
 Slotwoord
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Grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa  
De uitleg over het BEX-project heeft het al duidelijk gemaakt: sociale zekerheid 
wordt steeds grensoverschrijdender.

Elk jaar werken meer en meer mensen gedurende korte of lange tijd in het 
buitenland (al dan niet in Europa), waardoor ook een harmonieuze en snelle 
samenwerking nodig is tussen de Europese socialezekerheidsinstellingen. 

Om de burger beter te dienen, investeert de Pensioendienst dan ook doorlopend 
in deze samenwerking op Europees niveau.

Die samenwerking betekent een hele vooruitgang voor de burger, die de 
voordelen rechtstreeks en onmiddellijk kan voelen. Niet alleen wordt zijn 
pensioen sneller berekend, maar als gepensioneerde ondervindt hij minder 
administratieve rompslomp. 

Een voorbeeld? Via het BEX-project doen we ons best om minder of zelfs geen 
levensbewijzen meer te versturen naar bepaalde delen van Europa. (Zie pagina 
63 voor meer informatie).  

DE VERSCHILLENDE EUROPESE ENGAGEMENTEN VAN DE 
PENSIOENDIENST

European Social Insurance Platform (ESIP)
Om actief bij te dragen tot een sociale zekerheid zonder grenzen, is de FPD 
ook lid van het ESIP, een vereniging van socialezekerheidsinstellingen. Via 
dit platform is de FPD snel op de hoogte van iedere mogelijke wijziging in de 
reglementering en van de akkoorden die Europa wil sluiten. 

Concreet kan de FPD via ESIP opmerkingen sturen aan de Commissie en worden 
uitspraken van het Europees Hof van Justitie becommentarieerd. 

Bovendien wordt de FPD:

• uitgenodigd voor interessante workshops en congressen;
• op de hoogte gehouden van wat (zowel op wetgevend als op organisatorisch 

vlak) reilt en zeilt bij onze zusterorganisaties.
Eind 2016 en begin 2017 werkte de FPD mee naar een internationaal rapport 
over de gevolgen van de deeleconomie op het vlak van de sociale zekerheid. De 
nieuwe Europese verordening over gegevensbeveiliging werd besproken, en er 
werd gediscussieerd over de Europese ‘Pillar of Social Rights’.

De FPD neemt ook deel aan Benelux-vergaderingen, voornamelijk in het kader 
van de grensarbeid. Naast juridische besprekingen worden er ook praktische 
afspraken gemaakt. Zo werd ter gelegenheid van de nieuwe grensinfopunten 
tussen de Benelux-landen afgesproken om een specifieke vorming te voorzien 
voor de medewerkers van de front- en backoffices. De FPD heeft daartoe een 
vormingspakket uitgewerkt, samen met de RVA, het RIZIV, FAMIFED en de FOD 
Financiën..

EAPSPI voor de ambtenarenpensioenen  
De Pensioendienst is ook lid van de EAPSPI (European Association of Public 
Sector Pension Institutions – Europese vereniging van de instellingen voor 
ambtenarenpensioenen). Van deze organisatie is de FPD sinds oktober 2016 
voorzitter, voor een periode van twee jaar.

EESSI  
(Electronic Exchange of Social Security Information)
Ten slotte volgt de FPD het Europese EESSI-project op dat in 2015 heropgestart 
werd en geleid wordt door de Europese Commissie. 

EESSI is een IT-systeem dat socialezekerheidsinstellingen uit de hele EU zal 
helpen om veiliger en sneller informatie uit te wisselen, zoals vereist door de 
EU-verordeningen over de coördinatie van de sociale zekerheid.

Nu is er nog geen EU-breed systeem, zodat op Europees niveau informatie 
vooral op papier uitgewisseld wordt. In de toekomst zullen nationale instellingen 
echter via gestructureerde elektronische documenten over grensoverschrijdende 
sociale zekerheid communiceren. Deze documenten zullen door het EESSI 
op basis van een databank van Europese socialezekerheidsinstellingen 
doorgestuurd worden naar de correcte bestemming in een ander EU-land. 

Het EESSI-systeem zou ten laatste in juni 2019 door alle Europese netwerken 
van sociale zekerheid aangenomen moeten worden. 

De FPD volgt de vorderingen van dit project op en boekt ondertussen in sommige 
domeinen reële vooruitgang door een bilaterale gegevensuitwisseling met een 
aantal Europese lidstaten (zie op p. 63 het BEX-programma.

Brexit
De FPD volgt via de FOD Sociale Zekerheid de Brexit-gesprekken op de voet en 
levert de nodige input op het gebied van pensioenen.
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Deel 4:
Pensioendienst: 
dienstverlening  

& contact

De samenwerking in de praktijk

• Duitsland

De jaarlijkse werkvergadering ging ditmaal door op 11 en 12 september 2017 in 
Stralsund. Het ging hier hoofdzakelijk over werkafspraken rond de organisatie 
van internationale zitdagen in beide landen. Deze internationale Pensioenpunten 
worden georganiseerd in de Zuidertoren en in sommige regionale kantoren.

De FPD, Deutsche Rentenversicherung Rheinland en Deutsche 
Rentenversicherung Bund namen deel.

Thema’s waren:

• terugblik op de zitdagen 2016 en 2017;
• bepaling van de datums en locaties van de zitdagen 2018;
• bespreking van de ontwikkeling van de wetgeving in beide landen;
• public relations;
• bepaling van de plaats en datum van de werkvergadering in 2018.

• Frankrijk

Er vonden regelmatig informatievergaderingen plaats tussen Carsat Nord 
Picardie in Villeneuve d’Ascq en het regionaal kantoor van Moeskroen.

Ook het regionaal kantoor Kortrijk heeft regelmatig contact met Carsat Nord 
Picardie.

• Luxemburg

Er werden internationale Pensioenpunten georganiseerd in samenwerking met 
de Luxemburgse instellingen (CNAP Luxemburg).

• Nederland

De FPD was op 22 juni 2017 uitgenodigd voor een Grensoverschrijdende 
Infonamiddag van het kenniscentrum Bureau voor Belgische Zaken in Laakdal.

De namiddag stond in het teken van de Europese coördinatie van de sociale 
zekerheid.

Thema’s waren:

• grenzeloze samenwerking in de praktijk;
• Europese coördinatie van sociale zekerheid; 
• aanwijsregels bij werken in twee of meer landen. 
Het Bureau voor Belgische Zaken heeft maandelijks ook spreekuren in  
de regionale kantoren van Antwerpen, Hasselt en Turnhout.
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De internetsite van de Pensioendienst
Raadpleeg onze nieuwtjes en updates op onze iwebsite

www.pensioendienst.fgov.be
Deze is 7d/7 en 24u/24 bereikbaar en wordt regelmatig geüpdatet in functie van 
de evolutie van de wetgeving.

Via deze links, kunt u ook onze folders raadplegen en downloaden:

• werknemers

• ambtenaren

 
 
De sociale media
De Pensioendienst is ook actief op Facebook, Twitter en LinkedIn. Abonneer u op 
onze pagina’s om onze actualiteit te volgen.

Het Contactcenter van de Pensioendienst

Telefonisch  

U kunt het Contactcenter bereiken via de Pensioenlijn 1765 (gratis vanuit België)

(+ 32 78 15 1765 betalend vanuit het buitenland).

U kunt ons telefonisch bereiken elke werkdag van 8u30 tot 12 uur en van 13 uur tot 
16 uur en op maandag tot 17 uur.

De Pensioenlijn is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de 2 pen-
sioeninstellingen (FPD en RSVZ). 

Per e-mail 

info.nl@sfpd.fgov.be

Per brief

Federale Pensioendienst 
Zuidertoren – 1060 Brussel

Pensioenpunten
 De Pensioendienst beschikt over een netwerk van meer dan 200 Pensioenpunten 
die regelmatig georganiseerd worden in bijna 1 gemeente op 2 en wekelijks in 
onze 15 regionale kantoren.

In elk Pensioenpunt kunnen gepensioneerden of toekomstig gepensioneerden 
die algemene of specifieke inlichtingen willen over hun ambtenarenpensioen of 
werknemerspensioen er meteen in contact komen met een pensioenexpert van 
de FPD.

Sommige dagen is ook een expert van het RSVZ aanwezig om uw vragen over uw 
zelfstandigenpensioen te beantwoorden.

De lijst met de Pensioenpunten, de adressen en de openingsuren vindt u op 
www.pensioenpunten.be.

DE PENSIOENDIENST  
CONTACTEREN?

Pensioendienst

@pensioendienst

Federale Pensioendienst

DE ACTUALITEIT VAN  
DE  PENSIOENDIENST 

VOLGEN?

http://www.sfpd.fgov.be
https://www.onprvp.fgov.be/nl/about/publications/paginas/default.aspx
http://pdos-sdpsp.fgov.be/nl/publications/index.htm
https://www.facebook.com/Pensioendienst
https://www.twitter.com/Pensioendienst
https://www.linkedin.com/company/pensioendienst-–-servicepensions-–-pensionsdienst
https://www.linkedin.com/company/pensioendienst-%E2%80%93-servicepensions-%E2%80%93-pensionsdienst
https://www.twitter.com/ServicePensions
https://www.facebook.com/ServicePensions
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