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DEEL 1 : Inleidende bepalingen  

In uitvoering van het KB van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, 

met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en de vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 

pensioenstelsels; 

En 

Gelet op de bestuursovereenkomst betekend op 7 maart 2016 tussen de Belgische Staat en de Federale Pensioendienst ; 

  

Gelet op het advies van het Basisoverlegcomité van 20 maart 2019, 

  

Gelet op het akkoord van het Beheerscomité gegeven op 25 mars 2019, 

  

Gelet op de controle van de coördinatie en consistentie tussen de ontwerpen van bestuursovereenkomsten van de verschillende openbare instellingen van 

sociale zekerheid, uitgevoerd door het College van Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid overeenkomstig artikel 6 van het KB van 3 april 1997, 

  

Gelet op de goedkeuring van deze bijakte door de Ministerraad van 5 april 2019, 

  

Wordt overeengekomen, voor de periode die aanvangt op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2020 

Tussen,  

● de Belgische Staat,  

En, 

● de Federale Pensioendienst 

 

 Dat wat volgt : 

 



8        Bijakte 2019-2020 van de Bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de FPD 

 

Artikel 1   
De bestuursovereenkomst 2016-2018 wordt met twee jaar verlengd voor de jaren 2019 en 2020.  

 

  
Artikel 2   
Vanaf 1 januari 2019 dient hoofdstuk 2 van de bestuursovereenkomst 2016-2018 betreffende de verbintenissen van de Federale Pensioendienst volledig te 
worden vervangen door de tekst 'Verbintenissen van de Federale Pensioendienst in het kader van het aanhangsel 2019-2020' die volgt op deze artikelen.  
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DEEL 2 : Verbintenissen van de Federale Pensioendienst in het kader van de bijakte 2019-2020 
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'Uw pensioen, ons vak' 

De FPD heeft de ambitie om in een complexe omgeving de referentie te 

zijn voor de burger en de beleidsmakers, die vertrouwen schept vanuit zijn 

expertise, zijn professionalisme, zijn transparante communicatie en zijn 

toegankelijkheid.  

 

Vier opdrachten  

● Informeren en adviseren inzake het (toekomstig) pensioen: de FPD 

verstrekt duidelijke, kwalitatieve en toegankelijke informatie via diverse 

kanalen die zijn afgestemd op de verschillende behoeften; hij vervult 

ook een adviserende en begeleidende rol voor de verschillende klanten.  

● Vaststellen en toekennen van de pensioenrechten: op basis van een 

globale analyse van de gegevens waarover hij beschikt, berekent de 

FPD de werknemerspensioenen, de ambtenarenpensioenen, de 

inkomensgarantie voor ouderen, de vergoedingspensioenen, de 

arbeidsongevallenrenten voor de ambtenaren en de vergoedingen voor 

de burgerlijke slachtoffers van oorlogsdaden en daden van terrorisme. 

De FPD betekent de rechten aan de (toekomstige) gepensioneerden en 

begunstigden. 

● Betalen van de pensioenen: de FPD zorgt voor een tijdige en correcte 

betaling van de pensioenen, van de renten en van de vergoedingen die 

hij toekent, van de IGO en van de door het RSVZ toegekende 

pensioenen. 

● Beleidsondersteuning: de FPD stelt zijn gegevens, analyses en 

expertise op strategisch, juridisch, financieel en boekhoudkundig vlak 

ter beschikking van de beleidsmakers.  

 

 

 

Een waardengedreven werking 

● Durf: met zijn proactiviteit, zijn vernieuwingszin, zijn creativiteit en zijn 

dynamisme wil de FPD blijk geven van zijn durf. Proactiviteit in zijn 

dienstverlening, innovativiteit in het verder uitbouwen van zijn aanbod 

en processen, creativiteit en dynamisme om te inspireren en te 

begeesteren. 

● Klantgerichtheid: reeds gekend voor zijn inspanningen om de best 

mogelijke antwoorden te bieden op de vragen van de burger wil de FPD 

op deze weg verdergaan. Hiertoe biedt de FPD een geïntegreerde en 

eenvoudige dienstverlening aan, ongeacht de onderliggende 

complexiteit. Hij ziet erop toe hij 24u/24 toegankelijk is via 

mypension.be en via een ruime waaier aan extra 

communicatiekanalen. 

● Mensgericht: zowel ten aanzien van de burger als ten aanzien van zijn 

eigen medewerkers wil de FPD respect uitdragen en bevorderen. Het 

vertrouwen dat de burger de instelling schenkt, moet gerespecteerd 

worden en de organisatie stelt haar vertrouwen in haar medewerkers, 

zolang deze op hun beurt hun collega’s, hun hiërarchie en hun teams 

respecteren. Ook de teamgeest is onontbeerlijk om het werk in de 

organisatie mensgericht te maken.  

● Kwaliteit en efficiëntie: om verder in te zetten op deze twee 

onlosmakelijk verbonden waarden, beoogt de FPD een verdere 

optimalisatie van zijn interne werking waarbij de kwaliteit van het 

resultaat centraal blijft staan.  
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Een strategie en verbintenissen om de visie te concretiseren 

De strategie van de FPD steunt op het principe waarbij  het creëren van 

waarde binnen de organisatie het resultaat is van het samenvallen van de 

reële verwachtingen van de doelgroepen en de aangeboden product- of 

dienstcombinaties. Bij het uitwerken van de strategie wordt er rekening 

gehouden met het belang van de gebruikte communicatiekanalen en met 

de relaties opgebouwd met de klanten. De processen, middelen en 

partnerschappen worden ontwikkeld in functie van het aanbod. 

De FPD heeft 5 doelgroepen vastgelegd: de actieve werknemers, 

ongeacht hun leeftijd (vertegenwoordigd door Charlotte), de actieve 

werknemers die bijna gepensioneerd zijn (Marc), de gepensioneerden 

(Roger), de pensioenprofessionals en de werkgevers van de 

overheidssector en ten slotte de beleidsmakers.  

Door in de huid van de burger te kruipen en na te denken over hun 

levenstraject heeft de FPD dienstenpakketten uitgewerkt: Charlotte 

bewustmaken van haar toekomstig pensioen, het beheer van de 

loopbaangegevens van Charlotte en Marc optimaliseren, hun een concreet 

en betrouwbaar antwoord geven op vragen over hun toekomstig pensioen, 

zorgen voor een vlotte overgang naar zijn pensioen voor Marc, een 

correcte, tijdige en geïntegreerde betaling van het pensioen van Roger 

garanderen. De FPD wil bovendien de pensioenprofessionals en de 

werkgevers van de overheidssector steunen in hun rol van tussenpersoon, 

in het kader van onze informatieopdracht, in verband met de rol die ze 

spelen op het vlak van de loopbaangegevens.  

 

 

Daaruit vloeien de eerste vijf strategische doelstellingen voort:  

● SD 01 | Bewustmaking van de burger inzake zijn toekomstig pensioen 

● SD 02 | Een meer optimaal beheer voor up-to-date 

pensioenberekeningselementen 

● SD 03 | Een concreet en betrouwbaar antwoord inzake het toekomstig 

pensioen 

● SD 04 | Een vlotte overgang naar het pensioen 

● SD 05 | Een correcte, tijdige, geïntegreerde en begrijpbare betaling 

 

Om deze diensten aan zijn klanten te kunnen aanbieden, heeft de FPD 

nagedacht over de acties die moeten worden opgestart in zijn back office 

processen (d.w.z. wat niet onmiddellijk zichtbaar is voor de burger in front 

office maar de dienstverlening mogelijk maakt), én over de middelen en 

partnerschappen die moeten worden ingezet.  Daarom wordt er binnen 

elke strategische doelstelling een onderscheid gemaakt tussen de 

verbintenissen ten aanzien van de doelgroepen en deze ten aanzien van 

de processen.  

Voor de communicatiekanalen wordt er geen aparte strategische 

doelstelling meer voorzien omdat het slechts middelen zijn om de link te 

verzekeren tussen onze klanten en het aanbod dat we hen voorstellen.  Ze 

maken echter wel het voorwerp uit van talrijke verbintenissen binnen de 

verschillende strategische doelstellingen.  Gelieve te noteren dat er, in 
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vergelijking met de vorige bestuursovereenkomst, voorrang wordt verleend 

aan het digitale kanaal, en dit ongeacht de doelgroep; alle 

communicatiekanalen blijven echter voor iedereen toegankelijk. 

De FPD verzekert ook diensten voor de oorlogsslachtoffers (burgerlijke en 

militaire), voor de slachtoffers van daden van terrorisme, voor de 

titularissen van vergoedingspensioenen en voor sommige slachtoffers van 

een arbeidsongeval; hij staat ook in voor de opdrachten betreffende het 

gesolidariseerde pensioenfonds van de plaatselijke besturen en 

betreffende de Gemeenschappelijke Sociale Dienst. Vandaar:  

● SD 06 | Efficiënt uitgevoerde bijkomende opdrachten 

 

Bovendien wil de FPD ook de beleidsmakers ondersteunen: 

● SD 07 | Onze expertise ten dienste van de beleidsmakers voor 

duurzame hervormingen 

 

In de wetenschap dat de uitvoering van de activiteiten mogelijk wordt 

gemaakt door een aangepaste organisatie, zijn de laatste twee 

strategische doelstellingen ten slotte gewijd aan de menselijke aspecten 

en aan het deugdelijk bestuur.  

● SD 08 | Een aantrekkelijke organisatie die de autonomie en de 

responsabilisering bevordert 

● SD 09 | Een deugdelijk bestuur op alle niveaus van de organisatie 

 

Dit document telt dus 9 strategische doelstellingen die worden 

opgesplitst in een reeks operationele doelstellingen in de vorm van een 

aantal opsommingstekens. Het gaat dan onder meer om het verbeteren 

van de dienstverlening of de interne werking, maar ook om het garanderen 

van een welbepaald performantieniveau. Hiertoe werden een hele reeks 

Key Performance Indicators gedefinieerd. In vergelijking met de 

overeenkomst 2016-2018 werden de meeste Key Performance Indicators 

(KPI) geherdefinieerd om rekening te houden met de 

werknemerspensioenen én met de ambtenarenpensioenen. Op die manier 

beschikt de FPD over uniforme KPI's voor de opvolging van de 

pensioenprocessen zodat alle klanten, ongeacht hun regeling, kunnen 

genieten van dezelfde kwaliteit van dienstverlening. De nieuwigheden van 

de overeenkomst 2016-2018 inzake KPI's worden trouwens behouden: 

voor een betere leesbaarheid worden termijnen voortaan uitgedrukt in 

kalenderdagen in plaats van werkdagen; de indicatoren die betrekking 

hebben op de externe dienstverlening zijn voortaan ook end-to-end 

gedefinieerd. De basisprincipes die de FPD hanteert bij de berekening van 

zijn Key Performance Indicators zijn als bijlage bij deze overeenkomst 

gevoegd.  
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Inleiding 

In het licht van alle wettelijke hervormingen die de laatste jaren al hebben 

plaatsgevonden en deze die op stapel staan voor de komende jaren is het 

garanderen van de uitvoering van onze opdrachten al een uitdaging op 

zich. Bij elke wetswijziging moeten onze computerprogramma's, onze 

dragers en onze communicatie-interfaces immers worden aangepast, 

moeten onze medewerkers worden opgeleid en moeten onze klanten 

worden geïnformeerd. De laatste jaren heeft de FPD nochtans blijk 

gegeven van heel wat #durf, denken we maar aan de fusie, aan de 

overname van een reeks opdrachten, aan de verbetering van de efficiëntie 

en aan de invoering van vernieuwende diensten voor de burger, onder 

meer via de emblematische portaalsite mypension.be. Na die drukke 

maanden is het moment nu aangebroken om de fundamenten te 

versterken en de verworvenheden te consolideren. Want durf mag niet 

staan voor een vlucht naar voren, zonder oog te hebben voor de risico's; 

voor de FPD betekent durf eerder toekomstgericht denken en de 

verworvenheden in vraag durven stellen, met een positieve instelling.  

Men moet zich wel de vraag stellen hoe ver men te ver kan gaan, dixit 

Jean Cocteau. 

Om niet te ver te gaan, moeten we regelmatig kleine, vernieuwende 

stappen zetten, zonder dat de burger hierbij het noorden kwijtraakt en met 

oog voor de medewerkers die moeten voorzien in de noden van de burger 

(#mensgericht). Men moet er ook op toezien dat elke vooruitgang zo veel 

mogelijk voordelen oplevert voor onze klanten (#klantgericht), zonder van 

het ene naar het andere project te springen zonder de nodige rustperiode.  

Het is onder meer essentieel dat de burger met een gemengde loopbaan 

de positieve effecten kan ervaren van de fusie tussen de vroegere RVP en 

de vroegere PDOS door hem bijvoorbeeld zo geïntegreerd mogelijke 

ramingen en kennisgevingen van beslissingen te sturen, naar het 

voorbeeld van datgene wat hij nu al kan terugvinden op mypension.be ; in 

dit verband is de unieke betaling op één enkele datum per gepensioneerde 

ook al een belangrijke stap voorwaarts.  De beleidsmakers kunnen op hun 

beurt gebruik maken van geïntegreerde simulaties voor de werknemers- 

en ambtenarenpensioenen.  

Naast de verdere ontwikkeling van een geïntegreerde dienstverlening na 

de fusie, is er een ander project dat niet kan wachten: de automatisering 

van nieuwe processen (#efficiëntie). Rekening houdende met het 

stijgende aantal contacten met de klanten moeten we, om onze 

opdrachten te kunnen blijven uitvoeren, de menselijke tussenkomsten 

uitschakelen op het vlak van de automatiseerbare taken en moet de focus 

van het werk van de medewerkers eerder worden gelegd op de gevallen 

waarin het een rechtstreekse meerwaarde heeft voor de burger of waarin 

de #kwaliteit van het geleverde product of de geleverde dienst wordt 

verhoogd. We denken bijvoorbeeld aan het onthaal van de burger in de 

gevallen waarin de digitale communicatie geen antwoord kan bieden op 

hun vragen.   

De FPD kan dit enkel verwezenlijken dankzij de inzet van zijn 

medewerkers. Medewerkers die dagelijks in contact komen met de 

klanten, medewerkers die de dossiers behandelen en instaan voor de 

opvolging ervan, medewerkers die instaan voor de goede werking van de 

organisatie. Daarom wil de FPD zich profileren als een mensgerichte 

organisatie, met een aantrekkelijke bedrijfscultuur, die de autonomie en de 

verantwoordelijkheid van zijn medewerkers bevordert.  

Het gaat niet enkel om de verantwoordelijkheid van de medewerkers, maar 

ook om de verantwoordelijkheid van de organisatie in haar geheel. 

Daarom gaat de FPD een aantal verbintenissen aan op het vlak van 

deugdelijk bestuur.  Op basis van deze waarden zal de FPD zich onder 

meer blijven inzetten om zijn processen en applicaties continue te 

verbeteren.  Processen en applicaties die niet alleen efficiënt en 

betrouwbaar, maar ook voldoende flexibel zijn om zich te kunnen 

aanpassen aan de toekomstige ontwikkelingen en om de synergieën te 

bevorderen.  

In de komende jaren zal de FPD, net als voorheen, alle middelen inzetten 

om de beste dienstverlening aan te bieden aan de klanten en om zich zo 

snel mogelijk aan te passen aan de evoluties en aan de daaruit 
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voortvloeiende nieuwe behoeften. Dit neemt niet weg dat het principe van 

de bestuursovereenkomst berust op enkele basisbeginselen. De FPD kan 

zijn verbintenissen slechts nakomen indien ook de andere contracterende 

partij, namelijk de federale Staat, zijn verbintenissen blijft nakomen. De 

FPD stelt dus alles in het werk om zijn doelstellingen na te komen, 

rekening houdend met de effectief toegekende en beschikbare middelen. 

De doelstellingen werden immers opgesteld vertrekkende van de context 

zoals gekend bij de opmaak van deze bijakte. Bijgevolg kan de FPD zich 

enkel engageren voor zover de ratio tussen het werkvolume en de 

benodigde menselijke middelen niet meer dan 10% stijgt in de periode 

2019-2020. 

 

Bovendien kan de FPD zich enkel engageren voor zichzelf. Zowel voor zijn 

projecten als voor zijn dagelijkse werking is de FPD afhankelijk van de 

goede werking van de andere instellingen. Ondanks het feit dat de FPD 

streeft naar een goede samenwerking en regelmatig overleg met zijn 

partners, kan hij zich niet voor hen engageren. Bij de evaluatie van de 

naleving van de verbintenissen moet dit dus mee in rekening gebracht 

worden.  

Tot slot dient benadrukt te worden dat niet alle mogelijke risico’s die zich 

bij het uitwerken van projecten zouden kunnen voordoen, in rekening 

gebracht kunnen worden. Wanneer zich dergelijke onvoorziene risico’s 

voordoen, dient ook dit meegenomen te worden in de evaluatie.  
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SD 1 Bewustmaking van de 
burger inzake zijn toekomstig 
pensioen 

 

De actieve werknemer dient zich bewust te 

zijn van de wijze waarop het pensioen wordt 

opgebouwd en van de impact van de 

reglementering en van de levensloop op het 

toekomstige pensioen. De FPD informeert 

hiertoe de burger actief, permanent en zo 

vroeg mogelijk gedurende zijn loopbaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze verbintenissen voor Charlotte  

De FPD verbindt er zich toe om: 

● de burgers, waaronder ook de jongeren, te 

informeren over de geldende 

pensioenwetgeving en over wetswijzigingen 

die een impact hebben op de pensioenen, 

via de meest efficiënte kanalen (sociale 

media of andere middelen zoals didactische 

filmpjes, livestreams…) voor de te 

informeren doelgroepen (F7). 

● een nieuwe website voor te stellen die 

informatie over de pensioenen van de 

privésector én van de overheidssector bevat 

(F7). 

● op een aangepaste manier te 

communiceren via verschillende kanalen 

met de bedoeling de bekendheid van 

mypension.be en zijn functionaliteiten te 

verhogen.  

Onze procesverbintenissen 

De FPD verbindt er zich toe om: 

● te onderhandelen met relevante 

partnerinstellingen dat ze verwijzen naar 

onze website of naar mypension.be als 

men hen informatie vraagt over een 

gebeurtenis dat eventueel een impact heeft 

op het pensioen.  

  

In cijfers… 2019-2020 

 

111 | Tevredenheid actieve 

werknemers–  globaal  

 

85% 

112 | Tevredenheid actieve 

werknemers– online 

dienstverlening 

 

85% 

113 | Beschikbaarheid 

mypension.be (7u-18u tijdens 

werkdagen) 

98% 
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●  
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SD 2 Een meer optimaal beheer 
voor up-to-date 
pensioenberekeningselementen 

 

De FPD stelt alles in het werk om zo veel 

mogelijk te beschikken over up-to-date 

loopbaangegevens, met andere woorden 

volledige en correcte gegevens gedurende de 

ganse loopbaan. Het belang is drievoudig: in 

de eerste plaats kan de burger zijn 

loopbaangegevens raadplegen voor de drie 

regelingen via mypension.be wanneer hij dit 

wenst en kan hij er zeker van zijn dat alles in 

orde is voor de berekening van zijn toekomstig 

pensioen, ten tweede heeft hij toegang tot 

kwaliteitsvolle simulaties/ramingen, ten derde 

beschikt de FPD over de nodige gegevens om 

de pensioenrechten snel te bepalen als het 

ogenblik aangebroken is of om dit proces zo 

veel mogelijk te automatiseren.  

De FPD besluit om zelf alle mogelijke 

gegevens te verzamelen via elektronische 

stromen en om de burger de mogelijkheid te 

bieden om deze te controleren (en eventuele 

fouten of leemten te melden) via 

mypension.be.  

De FPD zou bovendien zijn steun willen 

verlenen aan de werkgevers van de 

overheidssector die een noodzakelijke rol 

spelen op het vlak van de loopbaangegevens 

van ambtenaren en wiens werk bepaalt of 

duizenden ambtenaren al dan niet toegang 

hebben tot hun pensioenramingen.   

Tot slot biedt de FPD aan de burger nog 

steeds de mogelijkheid om zijn studiejaren snel 

en binnen de wettelijke termijn te regulariseren 

via mypension.be, zowel voor de loopbaan als 

ambtenaar als voor de loopbaan als 

werknemer.  

 

Onze verbintenissen voor Charlotte en 

Marc 

De FPD verbindt er zich toe om: 

● Vanaf eind 2020 de door de burger 

aangegeven buitenlandse 

loopbaangegevens op te slaan (ongeacht 

het moment zijn loopbaan) en te gebruiken:  

▬ voor het uitvoeren van ramingen; 

▬ om aan buitenlandse instellingen te 

vragen deze gegevens officieel te 

bevestigen, zonder de burger 

daaromtrent te ondervragen op het 

ogenblik van het onderzoek naar zijn 

pensioenrechten (F8).   

 

In cijfers… 2019-2020 

212 | Antwoorden binnen de 28 dagen 
op vragen tot aanpassing 
loopbaangegevens van zowel de 
werknemers als de ambtenaren 

80% 

 

 

Onze procesverbintenissen 

De FPD verbindt er zich toe om:  

● Vanaf eind 2020 meer proactief zo veel 

mogelijk andere loopbaangegevens te 

verzamelen dan deze in verband met de 

regeling werknemers/ zelfstandigen/ 

ambtenaren - onder voorbehoud van de 

medewerking van de noodzakelijke partners 

- om de burgers die onder andere statuten 

werden tewerkgesteld de mogelijkheid te 

bieden om correctere informatie te 

verkrijgen over hun toekomstige 

pensioenrechten en om hun 

pensioenaanvraag sneller behandeld te zien 

(F8).   

● de informatie die is aangepast aan nieuwe 

reglementering op onze website te 

publiceren of naar de werkgevers van de 

overheidssector te versturen, met de 

bedoeling de kwaliteit van de 

loopbaangegevens die we van hen 

ontvangen te verhogen (F8).   

● Infosessies op maat te organiseren voor 

groepen werkgevers van de 

overheidssector, in functie van de wetgeving 

die hen aanbelangt of in functie van de 

meest gemaakte fouten bij het invoeren van 
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loopbaangegevens, met de bedoeling de 

kwaliteit van de loopbaangegevens die we 

van hen ontvangen te verhogen.   

● Vanaf 2020 op progressieve wijze 

proactieve en geautomatiseerde controles 

uit te voeren op de loopbaangegevens van 

ambtenaren waarover we beschikken om op 

die manier bepaalde vaak terugkerende 

invoerfouten gemaakt door de werkgevers 

van de overheidssector recht te laten zetten 

(F8).   
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SD 3 Een concreet en 
betrouwbaar antwoord inzake het 
toekomstig pensioen  

De actieve werknemer moet, via 

mypension.be, toegang krijgen tot een 

gestandaardiseerde raming (dat wil zeggen, 

automatisch berekend op basis van vooraf 

gedefinieerde scenario’s) van de datum en van 

het bedrag van zijn toekomstig pensioen. Als 

het einde van zijn loopbaan in zicht komt, kan 

Marc daarenboven een raming op maat krijgen 

voor zijn toekomstige pensioenrechten (dat wil 

zeggen, op basis van scenario’s die hij zelf 

definieert naast het standaardaanbod). In 

beide gevallen, zowel de gestandaardiseerd 

als de op maat gemaakte raming, is de raming 

individueel, omdat deze gebaseerd is op de 

loopbaangegevens van de persoon. 

Op elk moment tijdens de loopbaan, wordt er 

bij het verstrekken van informatie over 

toekomstige pensioenrechten de voorkeur 

gegeven aan het digitale kanaal. Bij een 

bezoek aan één van de Pensioenpunten wordt 

er bovendien meer uitleg gegeven bij de 

verschillende scenario's en over hun impact op 

het pensioen. De professionals 

(personeelsdiensten van de werkgevers, 

OCMW's, ziekenfondsen, vakbonden, diverse 

verenigingen, gemeenten...) kunnen bovendien 

fungeren als tussenpersoon voor de FPD en 

worden dus opgeleid om de burger zo goed 

mogelijk te begeleiden. 

 

Onze verbintenissen voor Charlotte en 

Marc  

 

 

De FPD verbindt er zich toe om: 

 

● op mypension.be een simulatiemodule ter 

beschikking te stellen voor 

loopbaanevenementen zodat de burger de 

impact van veranderingen op de datum en 

het bedrag van zijn pensioen beter kan 

inschatten (F7).  

 

● deel te nemen aan het project dat aan 

werknemers die een loopbaan hebben in 

meerdere Europese landen de mogelijkheid 

biedt om toegang te krijgen tot algemene én 

individuele informatie over hun 

pensioenrechten (European Tracking 

System). 

 

 

In cijfers...     2019-2020 

311a  |  Aantal burgers 

(zelfstandige*/werknemer/ambtenaar) 

voor dewelke de vroegst mogelijke 

ingangsdatum consulteerbaar is op 

mypension.be 

 

95% 

311b |  Aantal burgers 

(zelfstandige*/werknemer/ambtenaar voor 

dewelke het toekomstig pensioenbedrag 

consulteerbaar is op mypension.be 

 

90% 

*Voor zover deze gegevens beschikbaar zijn 
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Onze verbintenissen voor Marc 

 
De FPD verbindt er zich toe om: 

 

● Vanaf eind 2020 de ramingen op maat van 

de pensioenrechten (datums en bedragen) 

van burgers met een gemengde loopbaan - 

als werknemer en als ambtenaar – in één 

keer te verzenden. Vervolgens zou de FPD 

vanaf eind 2022 bij deze verzending een 

synthese van één pagina voegen met de 

gecumuleerde geraamde bedragen (F9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze procesverbintenissen 

De FPD verbindt er zich toe om: 

● een centraal punt op te richten voor de 

aanvragen voor infosessies en om een 

gestandaardiseerd aanbod voor te stellen 

zodat de professionals hun pensioenkennis 

kunnen bijschaven en ze, op hun beurt, de 

burger correct kunnen informeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In cijfers… 2019-2020 

001 | Oproepen binnen 2.5 minuten 

opgenomen (privésector en 

overheidssector) 

80% 

002 | Attesten en duplicata 

verzonden binnen de 8 dagen 

(privésector en overheidssector) 

90% 

 

 

 

003 | Schriftelijke antwoorden 

binnen de termijnen – 28 dagen en 

35 dagen (privésector en 

overheidssector) 

     80% en 98% 

In cijfers… 2019-2020 

321 |  Ramingen rustpensioenen 

binnen de 28 dagen (privésector en 

overheidssector) 

90% 
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SD 4 Een vlotte overgang 
naar het pensioen 

 

Met pensioen gaan gebeurt maar één keer in 

een mensenleven en is dus een belangrijke 

overgang. De burger die op het punt staat om 

met pensioen te gaan, wil dat deze overgang 

zo vlot mogelijk verloopt. Hij wil er zeker van 

zijn dat alles in het werk wordt gesteld om zijn 

rechten correct te berekenen en dat hij zijn 

eerste betaling ontvangt wanneer hij er recht 

op heeft. 

De burger die nog maar een paar maand van 

zijn pensioen verwijderd is, moet zonder al te 

veel rompslomp de nodige stappen kunnen 

zetten om zijn pensioen zo vlot mogelijk te 

krijgen. Hij moet makkelijk kunnen begrijpen 

wat er van hem wordt verwacht en hoe de 

zaken gaan verlopen. Hij moet tot slot ook 

duidelijke en relevante informatie krijgen over 

de pensioenrechten die voor hem werden 

bepaald.    

De FPD moet de meest performante tools 

voorzien om pensioenrechten zo snel en 

kwalitatief mogelijk te kunnen bepalen.  

 

Onze verbintenissen voor Marc 

De FPD verbindt er zich toe om: 

 

● de burger beter te informeren op het 

ogenblik van de indiening van zijn 

pensioenaanvraag en over de manier 

waarop alles zal verlopen (stappen, 

termijnen,…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Op aanvraag: dit heeft zowel betrekking op een vraag om IGO van 

de burger of de behandeling van een IGO of aanvraag van een 

pensioen op initiatief van de FPD   

 

 

  

In cijfers… 2019-2020 

411| Tevredenheid van de toekomstige 

gepensioneerden - globaal 
85% 

412 | Tevredenheid van de toekomstige 

gepensioneerden – persoonlijk onthaal 
85% 

413 | Eerste beslissingen rust- en 

overlevingspensioenen (privésector en 

overheidssector): 

- Genomen 70 dagen vóór ingangsdatum  

- Of, indien de aanvraag minder dan 140 

dagen voor de ingangsdatum werd 

ingediend, genomen binnen de 70 dagen 

na de aanvraag 

 

70% 

414 | Definitieve beslissingen IGO 

binnen 70 dagen na de aanvraag * 

 

90% 
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Onze procesverbintenissen 

 

De FPD verbindt er zich toe om: 

 

● Vanaf 2020 op progressieve wijze een 

alarmsysteem te ontwikkelen voor de 

loopbaangegevens van ambtenaren dat de 

aandacht van de dossierbeheerder vestigt 

op de elementen die gecontroleerd moeten 

worden. Op die manier zou de bepaling van 

pensioenrechten vlotter moeten verlopen 

(F8).  

● Vanaf 2020 de verschillende applicaties die 

worden gebruikt voor het beheer van 

pensioendossiers van ambtenaren 

geleidelijk te integreren in het uniek 

elektronisch dossier (F9).  

● nieuwe modules te ontwikkelen in de 

rekenmotor werknemers- en 

ambtenarenpensioenen die zorgen voor de 

simulatie, raming en toekenning van de 

desbetreffende pensioenrechten in real time 

en conform de meest recente regelgeving. 

● Vanaf eind 2020 de eerste beslissingen 

inzake de rechten op een rustpensioen voor 

werknemers op de wettelijke 

pensioenleeftijd te automatiseren. Deze 

automatisering moet de FPD op lange 

termijn toelaten om de stijgende werkdruk te 

verlichten. Vanaf 2021 zal het percentage 

van geautomatiseerde gevallen geleidelijk 

aan verhoogt worden (F9).  

● deel te nemen aan het project EESSI dat, 

conform de Europese regelgeving, de 

elektronische uitwisseling van loopbaan- en 

toekenningsgegevens met andere lidstaten 

van de EU die het systeem gebruiken voor 

ogen heeft (F4).  

 

 

In cijfers…  2020 

421 | Behandeling zonder menselijke 

tussenkomst van de eerste beslissingen inzake 

de rechten op een rustpensioen voor 

werknemers op de wettelijke pensioenleeftijd 

10% 
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SD 5 Een correcte, tijdige, 
geïntegreerde en begrijpbare 
betaling 

 

De gepensioneerde dient tijdig en correct 

betaald te worden, met een minimum aan 

formaliteiten. De FPD doet er alles aan om het 

aantal vragen met betrekking tot de betaling 

van de pensioenen te verminderen door het 

voeren van een proactieve communicatie. 

Indien hij toch nog vragen heeft over zijn 

pensioen kan hij informatie opzoeken via 

mypension.be of op het nummer 1765 waar 

de FPD hem persoonlijk bijstaat. In de 

volledige SEPA-zone is de betaling per 

overschrijving de regel.  

Een correcte betaling houdt ook in dat 

onterechte betalingen en fraude worden 

voorkomen. Hiertoe worden in de 

betaalprocessen de nodige interne controles 

ingebouwd en opgevolgd. Ook wordt maximaal 

gebruik gemaakt van elektronische gegevens 

aanwezig bij binnenlandse en buitenlandse 

administraties. Verder wordt er ingezet op 

preventieve acties in het kader van de 

toegelaten arbeid. Wat de IGO betreft, 

ontvangt de burger de nodige informatie over 

de voorwaarden inzake de bestaansmiddelen 

en het verblijf op het ogenblik dat hem zijn 

rechten worden meegedeeld.   

Wanneer er alsnog onterechte betalingen 

worden vastgesteld of wanneer er schulden 

ontstaan dan worden deze zo snel mogelijk 

door de FPD betekend.   

 

Onze verbintenissen voor Roger 

De FPD verbindt er zich toe om: 

 

● per gepensioneerde, één unieke 

maandelijkse betaling op één enkele 

rekening te waarborgen, zelfs als de 

gepensioneerde recht heeft op een 

gemengd pensioen werknemer / 

zelfstandige / ambtenaar en op een IGO 

(F2). 

● de gegevens in verband met de 

betalingswijze en -datums van de 

gepensioneerde ambtenaren die uitbetaald 

worden door de FPD, op mypension.be 

raadpleegbaar te maken, naar het 

voorbeeld van wat er reeds bestaat bij de 

werknemers (F7).   

● de eerste lijn te optimaliseren, onder meer 

door oproepen rechtstreeks door te 

schakelen naar het meest geschikte 

gespecialiseerde callcenter zodat de burger 

rechtstreeks in contact komt met de juiste 

contactpersoon 

● een unieke contactpersoon voor te stellen, 

zelfs bij een gemengde loopbaan, voor alle 

vragen over de uitbetaalde pensioenen. 

● Een nieuw systeem van thuiscontroles op 

de verblijfplaats van de gerechtigden op een 

IGO in te voeren dat ervoor zorgt dat de 

burger niet meer naar het gemeentehuis 

moet gaan. De burger zal worden 

geïnformeerd tijdens deze controles.   

 

 

In cijfers… 2019-
2020 

001 | Oproepen binnen 2.5 minuten 
opgenomen (privésector en overheidssector) 
 

80% 

● 002 | Attesten en duplicata binnen 8 dagen 
verstuurd (privésector en overheidssector) 

●  

90% 

● 003| Schriftelijke antwoorden binnen de 
termijnen - 28 dagen en 35 dagen 
(privésector en overheidssector) 

●  

80% en 
98% 
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Onze procesverbintenissen 

De FPD verbindt er zich toe om: 

 

● Vanaf 2020 de stelseloverschrijdende 

rekenregels binnen het uniek 

elektronisch dossier om de juistheid 

van betalingen te garanderen, 

geleidelijk te implementeren (F9). 

● Vanaf  2020 het proces voor de 

uitwisseling van informatie voor het 

opzoeken en controleren van de 

bankrekeningnummers van 

(toekomstige) gepensioneerden te 

verbeteren, om zo sneller te 

beschikken over betrouwbare 

informatie om de betaling per 

overschrijving te kunnen waarborgen 

(F9).  

● De kwaliteit van de elektronische 

uitwisseling van overlijdensgegevens 

met onze huidige partners te 

verhogen door gebruik te maken van 

gestandaardiseerde 

identificatiegegevens (F2). 

● Een voorstel op tafel te leggen om de 

terugvorderingsmogelijkheden na 

overlijden uit te breiden en te 

harmoniseren (werknemers en 

ambtenaren). 

  

In cijfers… 2019 2020 

511 | Tevredenheid van de gepensioneerden        

– globaal 
85% 

512 | Tevredenheid van de gepensioneerden 

– 1765 
85% 

513| Tevredenheid van de gepensioneerden 

– online dienstverlening 
85% 

514 a | Betaling van de eerste beslissingen 

RP en OP (privésector en 

werknemerssector) 

- In de maand van de ingangsdatum  

- Of, indien de aanvraag minder dan 100 

dagen voor de ingangsdatum werd ingediend, 

in de maand gelegen 100 dagen na de 

aanvraag   

80% 

 

514 b | Betaling van de beslissingen RSVZ 

en DG Handicap in de maand van de 

ingangsdatum of in de maand volgend op de 

ontvangst van de betaalopdracht 

90% 

515 | Eén betaling per persoon bij 

verschillende rechten 
     98% 

516 | Betaling per overschrijving in België 

en de SEPA-zone – nieuwe gepensioneerden 

(privésector en overheidssector) 

85% 

517 | Gewijzigde betaling (privésector) bij 

overlijden huwelijkspartner in de maand na 

ontvangst van de vereiste informatie 

(privésector) 

90% 

518 | Terugvorderingen binnen de 28 dagen 

betekend (privésector en overheidssector) 
80%  90% 

519 | Verzoeken tot kwijtschelding 

afgehandeld binnen de 28 dagen (privésector 

en overheidssector) 

90% 



40        Bijakte 2019-2020 van de Bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de FPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Bijakte 2019-2020 van de Bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de FPD          41 
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SD 6 Efficiënt uitgevoerde 
bijkomende opdrachten   

De FPD heeft een aantal bijkomende 

opdrachten die weliswaar geen verband 

houden met de bepaling van de rechten of de 

betaling van de pensioenen van de 1e pijler, 

maar toch betrekking hebben op de 

pensioenen. Het gaat om opdrachten in 

verband met de vergoedingspensioenen en de 

renten voor arbeidsongevallen. Na zijn 

oprichting in 2016 heeft de FPD andere 

bijkomende opdrachten overgenomen 

betreffende de vergoedingen voor de 

burgerlijke slachtoffers van oorlogsdaden en 

daden van terrorisme en betreffende het 

beheer van het gesolidariseerde 

pensioenfonds. 

De FPD heeft bovendien ook het beheer van 

de Gemeenschappelijke Sociale Dienst 

overgenomen, wat in de toekomst zou kunnen 

leiden tot synergiën tussen OISZ op het vlak 

van de sociale voordelen.   

Achter deze verscheidenheid aan materies 

gaan er gelijkaardige uitdagingen schuil die we 

in twee grote categorieën kunnen indelen: de 

verbetering van de processen enerzijds en de 

automatisering anderzijds.  

 

 

Onze verbintenissen inzake de 

vergoedingen voor de burgerlijke 

slachtoffers van oorlogsdaden en daden 

van terrorisme, de vergoedingspensioenen 

en de renten voor arbeidsongevallen 

De FPD verbindt er zich toe om:  

 

● een nieuw proces in te voeren waarbij de 

rechten worden vastgelegd voor de niet-

Belgen die niet in België wonen en het 

slachtoffer werden van daden van 

terrorisme op het Belgisch grondgebied 

● een informatiestroom in te voeren die 

toelaat de gegevens betreffende de 

toelagen voor mindervaliden (ingangsdatum 

en bedrag van de toelagen) en 

burgerslachtoffers van oorlogsdaden en 

daden van terrorisme te kruisen, en zo beter 

rekening te houden met het risico op 

cumulaties.  

● de dossiers betreffende de 

burgerslachtoffers en de 

vergoedingspensioenen/ arbeidsongevallen 

te digitaliseren 

● de mogelijkheden te onderzoeken om de 

verschillende commissies te integreren. 

● de invoering van een subrogatiesysteem te 

overwegen om het risico op 

onverschuldigde betalingen te verminderen 

 

 

Onze verbintenissen inzake het 

gesolidariseerde pensioenfonds van de 

plaatselijke besturen 

De FPD verbindt zich tot: 

 

● het nastreven van het financieel evenwicht 

en het administratief beheer van het Fonds  

● de tijdige uitbetaling van de 

pensioenkredieten aan de deelnemende 

pensioeninstellingen 

● de vereenvoudiging, optimalisatie en 

documentatie van de berekening van de 

basis- en responsabiliseringsbijdragen  

● het ter beschikking stellen van gegevens 

met betrekking tot de door de besturen 

verschuldigde bijdragen aan de plaatselijke 

besturen, aan de voogdijoverheden en aan 

de leden van het Beheerscomité van het 

GPF via een beveiligde omgeving op de 

FPD-website overeenkomstig het ritme van 

de begrotingscyclus en na validatie van het 

Beheerscomité. 

● het beheer en de opvolging van het 

geleidelijke vooruitschuiven (in schijven) 

vanaf 2019 van de betaling van de 

responsabiliseringsbijdrage van het vorige 

kalenderjaar naar de betaling van deze 

bijdrage in het lopende kalenderjaar waarop 

ze betrekking heeft. 
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Onze verbintenissen inzake de 

Gemeenschappelijke Sociale Dienst 

De FPD verbindt er zich toe om:  

 

● het fonds van de Gemeenschappelijke 

Sociale Dienst te beheren teneinde een 

evenwicht te behouden tussen de 

ontvangsten en de uitgaven met het oog op 

het aanbieden van een zo aantrekkelijk 

mogelijk aanbod, zowel voor de 

aangesloten werkgevers als voor de 

rechtstreekse begunstigden, namelijk hun 

eigen personeelsleden.  

● proactiever te communiceren naar de 

aangesloten werkgevers of naar de 

werkgevers met interesse om zich aan te 

sluiten, om de toegekende voordelen beter 

te promoten.  

● de applicatie voor het beheer van de door 

Gemeenschappelijke Sociale Dienst 

toegekende sociale voordelen te 

actualiseren om ze performanter te maken.  

● een studie uit te voeren over de eventuele 

synergiën tussen de Gemeenschappelijke 

Sociale Dienst en de sociale dienst van de 

FPD.  
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SD 7 Onze expertise ten dienste 
van de beleidsmakers voor 
duurzame hervormingen  

De beleidsmakers, namelijk de regering, maar 

ook de sociale partners, worden in hun 

besluitvorming ondersteund door de FPD in 

zijn hoedanigheid van kenniscentrum. Deze 

ondersteuning wordt geboden in de vorm van 

persoonlijke hulp op strategisch, juridisch, 

financieel en boekhoudkundig vlak.  

Als kenniscentrum pensioenen kan de FPD 

ook nieuwe perspectieven bieden aan de 

politieke wereld bij de uitwerking van wetten op 

basis van zijn praktische terreinkennis of door 

de uitvoering / compilatie van studies op het 

vlak van pensioenen. De FPD is bovendien 

actief lid van het Kenniscentrum voor 

Pensioenen met het Planbureau, en huisvest 

ook de Academische Raad waarvan hij het 

secretariaat verzekert.   

 

 

 

Onze verbintenissen voor de 

beleidsmakers  

 

Als kenniscentrum verbindt de FPD zich ertoe 

om: 

● Wetgevende ontwerpteksten op te stellen. 

● De budgettaire en sociaal-

economische weerslag van de geplande 

maatregelen te onderzoeken door middel 

van actuariële studies. 

● Vanaf 2020 de budgettaire en sociaal-

economische weerslag van de geplande 

maatregelen te onderzoeken door middel 

van actuariële studies.een geïntegreerde 

simulatietool voor de werknemers- en 

ambtenarenpensioenen met regels en 

databases te voorzien, die toelaat om 

performantere inschattingen te maken van 

de gevolgen, op basis van de 

massagegevens waarover we beschikken  

(F10). 

● Vanaf 2020 een toegankelijkere en 

performantere 'business intelligence tool’ te 

ontwikkelen. Deze tool moet het mogelijk 

maken om betrouwbare (vooral statistische) 

rapporten op te stellen op basis van onze 

datawarehouse (F10). 

● Vanaf 2020 de mogelijkheid te onderzoeken 

om een interactieve applicatie te 

ontwikkelen voor de website waarmee de 

bezoeker toegang krijgt tot de gegevens 

over de uitkeringen die we toekennen en 

betalen en waarmee hij ook zijn eigen 

statistieken kan opstellen (F10). 

● Deel te nemen aan reflectiegroepen en/of 

colloquia of om ze zelf te organiseren, met 

de deelname van de voornaamste actoren 

op het vlak van de pensioenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In cijfers… 2019-2020 

711 | Antwoorden op statistische vragen 

binnen 28 dagen (privé- en 

overheidssector) 

 

90% 

712 | Antwoorden op parlementaire 

vragen binnen de termijnen (privé- en 

overheidssector) 

 

90% 
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SD 8 Een aantrekkelijke 
organisatie die de autonomie en 
de responsabilisering bevordert 

De FPD wil een aantrekkelijk wervingsbeleid 

blijven voeren dat rekening houdt met de 

regionale realiteit op de arbeidsmarkt om 

medewerkers aan te werven met een diploma 

hoger (al dan niet universitair) onderwijs of 

medewerkers die beschikken over een 

gelijkwaardige ervaring. Als we ervan uitgaan 

dat de medewerkers efficiënter werken als hun 

persoonlijke waarden en hun generieke 

competenties (aanpassingsvermogen, 

teamgeest,...) nauw aansluiten bij de 

doelstellingen van de organisatie dan moet bij 

de aanwerving de focus op deze aspecten 

worden gelegd.  

Opdat de aanwervingen hun vruchten zouden 

afwerpen en de doelstellingen van de 

organisatie dus zouden bereikt kunnen 

worden, wil de FPD, voor zover mogelijk, een 

cultuur ontwikkelen die in staat is om het 

aanpassingsvermogen, de autonomie en de 

responsabilisering te bevorderen. In dit 

verband wordt er een bijzondere aandacht 

besteed aan de teams en aan de ontwikkeling 

van het leiderschap van de medewerkers.  

De FPD wil oog blijven hebben voor de 

maatschappelijke én interne veranderingen. In 

de eerste plaats om de aanwending van de 

competenties te kunnen aansturen zodat de 

instelling steeds beschikt over voldoende 

menselijke middelen die aangepast zijn aan de 

noden (inzake knowhow en gedrag). In de 

tweede plaats om de motivatie van de 

medewerkers te bevorderen zodat ze klaar zijn 

om de uitdagingen aan te nemen, zoals de 

veranderingen in het kader van de 

automatisering van de minst ingewikkelde 

taken, de diensten die moeten ontwikkeld 

worden om in te spelen op de steeds 

specifiekere behoeften van de burger, enz.  

 

Onze verbintenissen voor onze 

medewerkers 

 

De FPD gaat verbintenissen aan in de 

volgende domeinen: 

 

1 Competentieontwikkeling 

● Ondersteunen van de ontwikkeling van 

generieke competenties (soft skills of 

gedragsgerichte competenties) én van de 

competenties omtrent een expertisedomein, 

en daartoe niet enkel gebruik maken van 

opleidingen, maar ook van het peterschap 

of coaching.  

● Voortzetten van de ontwikkeling van 

opleidingstrajecten inzake de 

pensioenmaterie in het kader van de 

'Pension Academy', zowel voor de nieuwe 

medewerkers als in het kader van de 

voortgezette opleiding.  

● Ontwikkelen van een methode met het oog 

op het voorstellen van een 

competentiebalans inzake de technische 

kennis over de pensioenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In cijfers… 2019-2020 

 

811 | Participatiegraad opleidingen 

(FED20) 

Gemiddelde 

FED20 

812| Gemiddeld aantal 

opleidingsdagen per medewerker 

(FED20) 

Gemiddelde 

FED20 
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2 Wendbaarheid  

● Uitbreiden van het individueel of collectief 

begeleidingsaanbod naar nieuwe groepen 

van medewerkers om de talenten te 

ontwikkelen en beter te benutten, en de 

loopbaankeuzes aan te sturen. 

● Voortzetten van de acties die de interne 

mobiliteit en de transparantie van het proces 

moeten bevorderen.  

● Begeleiden van de teams via een aanpak 

van het type 'teamcrafting' om de taken 

binnen het team te verdelen op basis van de 

talenten en de ambities van elk teamlid.  

 
In cijfers…  2019-2020 

  
821 | Interne mobiliteit (FED20)  Gemiddelde 

FED20  
  

 

3 Aantrekkelijkheid 

● Naast de acties inzake de inhoud en de 

organisatie van het werk, ontwikkelen en in 

de verf zetten van de troeven van de FPD. 

Dit om de organisatie aantrekkelijker te 

maken op de arbeidsmarkt en om 

performante medewerkers aan de 

organisatie te binden door het creëren van 

een gevoel van verbondenheid en fierheid 

ten opzichte van de organisatie.   

● Deelnemen aan het pilootproject van Fedris 

“Bijkomende preventie bij burn-out"  

● Een beleid voeren dat oog heeft voor de 

goede gezondheid van de medewerkers. 

● Invoering van een tool voor de opvolging 

van de tevredenheid of het welzijn van de 

medewerkers op teamniveau.  

 

4 Cultuur van samenwerking  

● Samen een organisatiecultuur en -structuur 

uitwerken waarbij efficiëntie en een 

mensgerichte aanpak hand in hand gaan.  

● In dit verband bepalen welke 

werkorganisatievormen geschikt zouden zijn 

om toe te passen binnen de organisatie en 

die beter in staat zijn om de flexibiliteit, de 

autonomie en de responsabilisering te 

bevorderen en in te spelen op de 

maatschappelijke veranderingen. 

● De focus leggen op de teams door zijn 

organisatiestructuur, welzijnsbeleid, 

opleiding en begeleiding.  

● Het leiderschap van de medewerkers 

ontwikkelen door het gebruik van 

verschillende middelen (interne trajecten, 

externe trajecten, trajecten in 

teamverband…).  

 

 

 

In cijfers… 2019-2020 

 

831 | Afwezigheid wegens ziekte 

(FED20) 

 

Gemiddelde 

FED20 

● 832 |Geslaagde aanwervingen (KPI 

vastgelegd op basis van FED20 maar 

doel specifiek voor de FPD) 

90% 

● 833| Medewerkers tewerkgesteld 

zonder arbeidstijdregistratie die 

functies hebben waarbij er de 

mogelijkheid is om te telewerken 

95% 
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SD 9  Een deugdelijk bestuur op 
alle niveaus van de organisatie 

De FPD is een organisatie waar “good 

governance” centraal staat. Of het nu gaat om 

de rol binnen de samenleving, de 

dienstverlening naar de (burger-)klanten, de 

interne werking of de rol als werkgever, de 

FPD staat steeds voor een organisatiebeleid 

waar verantwoordelijkheid centraal staat.  

In dat kader sluit de FPD zich ook aan bij de 

principes van het Total Quality Managemement 

waarbij de volledige organisatiewerking 

onderdeel is van een continu 

verbeteringsproces en waarbij belang gehecht 

wordt aan de participatie van zowel de interne 

als de externe stakeholders.  

Concreet zal de FPD zich de komende jaren 

verder inzetten voor een duurzame 

samenleving, moderne maar ook efficiënte 

klantencontacten, een efficiënte 

organisatiewerking met oog voor 

samenwerkingsverbanden en een goede 

monitoring en opvolging van de 

organisatiewerking.  

Tot slot gaan de openbare instellingen van 

sociale zekerheid een hele reeks gezamenlijke 

verbintenissen aan in het domein “good 

governance”. Deze zijn beschreven in 

hoofdstuk 3 van de bestuursovereenkomst 

2016-2018, die verlengd worden tot 2020.  

 

Verbintenissen inzake de werk- en 

leefomgeving 

De FPD verbindt zich tot:  

● het nemen van verantwoordelijkheid, zowel 

op sociaal vlak als op het vlak van milieu. 

Dit door het maken van keuzes met respect 

voor deontologie en ethiek, en door zijn 

waarden (klantgerichtheid, durf, kwaliteit & 

efficiëntie en mensgerichte organisatie) uit 

te dragen;  

● het toepassen van de NWOW-principes en -

normen met betrekking tot de bezetting van 

de ruimten in geval van renovatie en nieuwe 

huisvesting; 

● Het implementeren van e-invoicing 

(inkomende facturen) conform de Richtlijn 

2014/55/EU van het Europees Parlement en 

de Raad van 16 april 2014 inzake 

elektronische facturering bij 

overheidsopdrachten, en conform de 

beslissing van de Ministerraad (nota van 8 

mei 2017). Deze tool laat toe het aantal 

papieren zendingen te verminderen.  

 

In cijfers… 2019-2020 

 

901 | EMAS-certificering 
100% 

902 | Bezetting van de werkruimte per 

benodigde VTE 

12 m2 

 

 

 

Verbintenissen ten aanzien van onze 

klanten 

Naast de specifieke verbintenissen per 

doelgroep verbindt de FPD zich ertoe om: 

● mee te werken aan de uitbouw van de 

digitale overheid in België en daarmee zijn 

rol als trekker binnen het e-Gov in België 

verder waar te maken (F2).  

● te antwoorden op de vragen van zijn klanten 

volgens het principe 'digital first', zonder 

eventueel de andere mogelijkheden uit het 

oog te verliezen (F7). 

● het keuzemenu van de pensioenlijn 1765 te 

optimaliseren met het oog op een efficiënt 

en doelgericht beheer van binnenkomende 

telefoonoproepen.  

 

Verbintenissen inzake flexibele en 

deelbare IT-toepassingen 

Overeenkomstig de gezamenlijke ICT-

verbintenissen van de OISZ, verbindt de FPD 

zich tot het:  

● Het realiseren van een studie omtrent de 

(her)ontwikkeling van zijn 

businesscomponenten :  

▬ om het voortbestaan van de activiteiten 

van de FPD en een vlotte toepassing van 

de toekomstige wettelijke hervormingen 

te garanderen 
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▬ op basis van een architectuur die de 

andere openbare instellingen de 

mogelijkheid biedt om deze diensten of 

onderdelen opnieuw te gebruiken, 

eventueel via de G-Cloud. Op die manier 

kan de FPD ook bijdragen aan 

kostenbesparing bij andere 

overheidsadministraties (F2). 

 

Verbintenissen ten aanzien van de andere 

pensioenadministraties 

● Samenwerking tussen de FPD en het RSVZ 

als pensioeninstellingen 

De FPD en het RSVZ gaan verder op de 

ingeslagen weg van samenwerking en het 

zoeken naar synergiën:  

▬ Inzake persoonlijk onthaal zetten de 

pensioeninstellingen de bestaande 

samenwerking omtrent de organisatie 

van gezamenlijke Pensioenpunten 

verder. 

▬ Inzake telefonisch onthaal waken de 

pensioeninstellingen samen over een 

vlotte toegankelijkheid van de unieke 

pensioenlijn 1765. 

▬ Inzake online dienstverlening werken de 

pensioeninstellingen samen aan de 

verdere uitbouw van mypension.be tot 

uniek pensioenportaal. De burger krijgt 

via dit portaal toegang tot (F7):  

○ basisinformatie inzake de 

pensioenreglementering; 

○ zijn voor pensioen "geïnterpreteerde" 

loopbaangegevens als werknemer, als 

ambtenaar en als zelfstandige die 

door respectievelijk de FPD en het 

RSVZ beheerd worden;  

○ een unieke raming van zijn 

rustpensioen op de vroegst mogelijke 

pensioendatum en de wettelijke 

pensioendatum; 

○ een module waarmee hij:  

‒ een unieke raming van zijn 

toekomstig pensioenbedrag op de 

door de hem gekozen datum kan 

berekenen, 

‒ de kostprijs en pensioenopbrengst 

van een eventuele regularisatie van 

zijn studieperiode kan simuleren, 

‒ via éénvoudige 

standaardscenario’s de invloed van 

toekomstige loopbaankeuzes op 

zijn pensioen kan nagaan; 

▬ Inzake het opvragen van informatie bij de 

burger wordt de toepassing van het 

principe "only once" gegarandeerd 

doordat de pensioeninstellingen niet 

alleen toegang hebben tot mypension.be, 

maar ook het achterliggende backoffice 

programma op een kostenefficiënte 

wijze kunnen raadplegen.  

● Samenwerking met buitenlandse 

pensioeninstellingen (F11). De FPD verbindt 

zich tot het: 

▬ Bestendigen van de samenwerking met 

buitenlandse pensioeninstellingen met 

betrekking tot de uitwisseling van 

gegevens en de organisatie van 

gezamenlijke infomomenten. 

▬ Uitwisselen van goede praktijken via 

bilaterale en multilaterale contacten. 

  

Verbintenissen inzake een proactief 

beheer van functies en competenties  

De FPD verbindt er zich toe om:  

● verschillende tools te gebruiken zoals een 

monitoring van de personeelsin- en 

uitstroom in de organisatie, de werkmeting 

en de evaluatie van de kritieke activiteiten, 

om zijn personeelsbehoeften zo proactief 

mogelijk te plannen en de beheren.  

● een kortetermijnaanpak (1 jaar) te 

combineren met een 

middellangetermijnaanpak (3 jaar) voor de 

personeelsbehoeftenplannen in het kader 

van een proactief beheer van functies en 

competenties. 

 

 

 

http://mypension.be/
http://mypension.be/
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● de nieuwe generieke functiebeschrijvingen 

aan te passen om ze nauwer te laten 

aansluiten bij de uitgeoefende of uit te 

oefenen functies binnen de FPD.  

 
In cijfers…        2019-2020 

 941 | Uitvoering van de 
personeelsplannen (FED20) 

 Gemiddelde 
FED20 

 

 

Verbintenissen inzake de opvolging van 

het Total Quality Management 

De FPD verbindt zich tot het:  

● Garanderen van een organisatiewerking (de 

processen, de IT applicaties, de 

medewerkers) conform de Europese 

algemene verordening 

gegevensbescherming (GDPR) (F2).  

● Verhogen van de maturiteit van de 

verschillende departementen van de FPD 

inzake interne controle en procesbeheer 

door onder meer: 

▬ Een risicobeheer dat in lijn is met de 

organisatiestrategie 

▬ Een cartografie van processen en taken 

▬ Een cartografie van rollen en 

verantwoordelijkheden 

● Actief samenwerken met de ombudsman 

voor pensioenen in het kader van de 

klachten van burgers en deelnemen aan 

vergaderingen met de ombudsman 

minstens één keer per jaar. 

● Versterken van de organisatiebeheersing 

vanaf 2020 via een verbeterde sturing op 

doelstellingen en resultaten door het gebruik 

van nieuwe gebruiksvriendelijke interne 

opvolgings- en rapporteringsinstrumenten 

die de operationele verantwoordelijken 

toelaten zelf de nodige analyses uit te 

voeren (F10).  

● Invoeren van een specifieke tool voor de 

opvolging van fraudegevallen en van de 

ondernomen acties teneinde de SIOD 

daarover in te kunnen lichten (F2). 

● Beheren van kennis door informatie door te 

spelen, door netwerken te creëren en door 

tools uit te werken om informatie te delen. 

● Coördineren van een geïntegreerd 

veranderingsbeheer om de medewerkers te 

begeleiden die betrokken zijn bij de diverse 

veranderingen in de organisatie. 

 

In cijfers…          2019- 2020 

 

 951 | Antwoorden op klachten binnen 

de 10 dagen 
80% 
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DEEL 3 : Gemeenschappelijke verbintenissen tussen Belgische Staat en OISZ 
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Met uitzondering van hetgeen hieronder is 

bepaald, blijven alle bepalingen van de 

gemeenschappelijke hoofdstukken van de 

bestuursovereenkomst 2016-2018 van 

toepassing voor de periode 2019-2020. 

Voor zover mogelijk dient elke verwijzing naar 

de jaren 2016 tot 2018 te worden opgevat als 

een logische verwijzing naar de jaren 2016 tot 

2020. 

De verbintenissen die voortvloeien uit de 

bestuursovereenkomst 2016-2018 en dit 

aanhangsel zullen worden uitgevoerd voor de 

jaren 2019 en 2020 voor zover er, op initiatief 

van de federale regering die samengesteld 

wordt na de verkiezingen van 26 mei 2019, 

geen nieuwe bestuursovereenkomst tot stand 

komt overeenkomstig de procedure voorzien in 

het koninklijk besluit van 3 april 1997 

houdende maatregelen met het oog op de 

responsabilisering van de openbare 

instellingen van sociale zekerheid, met 

toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 

1996 tot modernisering van de sociale 

zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid 

van de wettelijke pensioenstelsels. 

 

Artikel X - synergieën tussen OISZ 

 

De artikelen A20 (Verbintenissen over het 

personeelsbeleid (HRM)), A21 (Verbintenissen 

over het ICT-beheer), A22 (Verbintenissen 

over het logistiek beheer) en A23 

(Verbintenissen over interne audit) worden 

vervangen door de volgende artikelen. 

 

Verbintenissen over het personeelsbeleid 

(HRM) 

Art. A20 Bij de bestuursovereenkomst 2016-

2018 hebben de OISZ de volgende 

verbintenissen met betrekking tot het 

personeelsbeleid (HRM) tot een goed einde 

gebracht: de oprichting van een centrale 

loondienst, de realisatie van een studie van 

impact en operationele haalbaarheid inzake de 

organisatie van de selectie, de aanwerving, de 

vorming en de ontwikkeling via shared 

services, de ontwikkeling en het gebruik van 

een federaal monitoringsysteem van het risico 

van overschrijding van de personeelskredieten 

eigen aan de OISZ, de uitwerking van een 

methodiek om het werk te meten, de 

implementatie van nieuwe werkmethodes, de 

gemeenschappelijke organisatie van wervings- 

en/of bevorderingsselecties, het nemen van 

gemeenschappelijke initiatieven inzake 

opleiding en ontwikkeling, de uitvoering van 

een inclusief diversiteitsbeleid, de ontwikkeling 

van een gemeenschappelijke strategie voor de 

begeleiding van de medewerkers tijdens hun 

loopbaan, met inbegrip van de re-integratie, de 

ontwikkeling van een gezamenlijke strategie 

voor het kennismanagement en het gebruik 

van Crescendo. 

De OISZ verbinden zich ertoe om de uitvoering 

van de hierna bedoelde verbintenissen voort te 

zetten, in de mate van het mogelijke. 

 

1. Loonmotor 

In het kader van de synergieën tussen OISZ 

werd binnen de RSZ een Centrale loondienst 

(CLD) opgericht. 

De hoofdtaak van de CLD bestaat erin de 

wedden van alle personeelsleden van het 

geheel van de openbare instellingen van 

sociale zekerheid op basis van een centraal 

reglementair kader te berekenen en alle fiscale 

en sociale aangiften (DMFA, Finprof, Belcotax) 

voor deze instellingen uit te voeren.  

In het kader van zijn hoofdopdracht, zal de 

CLD zijn dienstlevering professionaliseren, 

onder andere door sommige kerntaken te 

automatiseren, de geautomatiseerde 

inrekeningbrenging in 2019 en de 

automatische integratie van de gegevens van 

de HR-modules in 2020, en een 

kennismanagementtool ter beschikking van de 

gebruikers te stellen. 

 

De CLD zal er ook op toezien dat elke nieuwe 

regelgevende bepaling van het federaal 

openbaar ambt omgezet wordt in het 
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gemeenschappelijk regelgevend kader, en dit 

in overleg met de deelnemende instellingen.  

In het kader van zijn reportingopdracht, 

verbindt de CLD zich ertoe om de 

rapporteringen uit de gemeenschappelijke 

loonmotor te ontwikkelen en ter beschikking 

van de instellingen te stellen teneinde 

tegemoet te komen aan de verschillende types 

monitoring. 

De CLD verbindt zich ertoe om de stromen 

tussen de bestaande HR-tools en de 

gemeenschappelijke loonmotor te 

optimaliseren en deze uit te breiden naar de 

instellingen die erom vragen.  

In het kader van de beperking van de 

papierstromen stelt de CLD wedden- en fiscale 

fiches in een elektronische versie ter 

beschikking van de personeelsleden van de 

deelnemende instellingen, via het gebruik van 

de e-box Burger. De instellingen verbinden 

zich ertoe om de activering en het gebruik 

ervan aan te moedigen. 

De federale instellingen die het wensen, 

kunnen ook een beroep doen op de 

dienstverlening van de CLD. 

 

2. Werkmeting 

In het kader van de synergieën tussen OISZ 

werd een methodologie voor de werkmeting 

ontwikkeld. De Directie Generaal Rekrutering 

en Ontwikkeling van de FOD BOSA heeft die 

methode gevalideerd. Ze wordt gebruikt door 

de OISZ en voorgesteld aan andere openbare 

diensten. 

De OISZ bepalen de personeelsbehoeften voor 

hun belangrijkste diensten of processen op 

basis van een werkmeting volgens de principes 

die gemeenschappelijk door het College 

werden vastgelegd. 

De OISZ engageren zich daarnaast om de 

methodologie uit te breiden tot strategische 

personeelsplanning, in lijn met de visie, 

strategie en context van de organisatie. 

 

3. New Way of Working 

De OISZ hebben een gemeenschappelijk 

ondersteuningsaanbod ontwikkeld (expertise, 

pilootprojecten en goede praktijken, opleiding, 

stappenplan, advies en begeleiding, intervisie, 

tools, meetinstrumenten,…) om de uitrol te 

begeleiden van de nieuwe werkmethodes 

(werk dat niet plaatsgebonden is of niet 

gebonden is aan bepaalde uurregelingen) in 

het kader van people management, change 

management en de uitbouw van de 

organisatie; we denken daarbij aan het ter 

beschikking stellen van tools en informatie, aan 

de hiërarchische meerdere en aan de 

medewerkers, die hen in staat moeten stellen 

om prestatiedoelstellingen vast te leggen en de 

verandering en de nieuwe organisatie te 

ondersteunen. De OISZ verbinden er zich toe 

om bij de voorbereiding en de uitvoering van 

hun toekomstige NWoW-projecten van dit 

aanbod gebruik te maken. 

Elke OISZ verbindt zich ertoe om aan minstens 

30 % van haar medewerkers de mogelijkheid 

te blijven bieden om te telewerken, thuis of in 

een satellietkantoor. 

 

4. Selectie & Werving 

Het College van OISZ zal jaarlijks, voor zover 

het regelgevend kader het nog toelaat, op 

basis van de afzonderlijke personeelsplannen, 

afspraken maken omtrent gemeenschappelijke 

initiatieven voor het organiseren van wervings- 

en/of bevorderingsselecties, overeenkomstig 

de samenwerkingsovereenkomst met de 

Directie Generaal Rekrutering en Ontwikkeling 

van de FOD BOSA . De wervingsselecties 

kunnen hetzij via externe rekrutering, hetzij via 

federale mobiliteit, hetzij via bevordering 

georganiseerd worden en zullen het 

diversiteitsbeleid van de regering 

ondersteunen.  

Er wordt systematisch overleg gepleegd tussen 

de OISZ en de Directie Generaal Rekrutering 

en Ontwikkeling van de FOD BOSA op alle 

gebieden van het personeelsbeheer, namelijk 

om de nieuwe taken waarmee de Directie 

Generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de 

FOD BOSA zou belast worden over te dragen 

aan de OISZ, in voorkomend geval door de 

nodige reglementaire aanpassingen aan te 

brengen of door SLA's te sluiten, zoals 

voorzien bij voormelde 

samenwerkingsovereenkomst tussen de OISZ 

en de Directie Generaal Rekrutering en 



   

 

Bijakte 2019-2020 van de Bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de FPD          65 

 

Ontwikkeling van de FOD BOSA.  De SLA met 

de Directie Generaal Rekrutering en 

Ontwikkeling van de FOD BOSA zal 

geactualiseerd worden, voornamelijk met 

betrekking tot de bepaling van de recurrente 

noden (ongoing process) en de certificatie van 

de medewerkers. 

De studie van impact en operationele 

haalbaarheid met betrekking tot de evolutie 

van de HR-ondersteuningsdiensten op het vlak 

van selectie, aanwerving, vorming en 

ontwikkeling naar shared services, heeft 

aangetoond dat de synergie meer moet 

worden gestructureerd en versterkt rond het 

bestaande netwerk. 

Alle OISZ verbinden zich ertoe om onderling 

een overeenkomst te sluiten om de krijtlijnen 

van de samenwerking te bepalen en om de 

terbeschikkingstelling van gecertificeerde 

personen en de actieve deelname aan de 

selectieopdrachten te voorzien. 

Het College OISZ zal samen met het College 

van Voorzitters van de FOD’s en van de ION’s 

inzetten op het bevorderen en aanmoedigen 

van de attractiviteit van tewerkstelling bij het 

openbaar ambt. Hiertoe zal een strategie 

worden ontwikkeld die gericht is op de 

specifieke troeven van het openbare ambt en 

die gebruik maakt van relevante 

communicatietechnieken.  Deze strategie zal 

worden voorgelegd aan de federale Staat. 

Een werkgroep, samengesteld uit de OISZ en 

de betrokken actoren (FOD, Medex, ...), zal 

worden opgericht om de status en de 

aantrekkelijkheid van de medische beroepen in 

de overheidsdienst te evalueren, om de 

competenties te bepalen die nodig zijn om de 

uitdagingen van de re-integratie aan te gaan 

en om op deze gebieden alle passende 

voorstellen te formuleren. 

 

5. Opleiding & Ontwikkeling 

Jaarlijks zal het College van OISZ de, in de 

afzonderlijke instellingen, bestaande 

opleidingen die in synergie kunnen 

aangeboden worden aan de medewerkers van 

de verschillende OISZ, bundelen en delen. 

Het College van OISZ zal jaarlijks op basis van 

de opleidingsplannen van de verschillende 

OISZ, afspraken maken omtrent nieuwe 

gemeenschappelijke initiatieven met betrekking 

tot opleiding en ontwikkeling van hun 

medewerkers. 

De OISZ zullen samenwerken met de DG R&O 

van de FOD BOSA om de bestaande e-

learning module up-to-date te houden in functie 

van de organisatorische en reglementaire 

evoluties. 

 

6. Diversiteit 

De OISZ moeten een inclusief 

diversiteitsbeleid voeren om ervoor te zorgen 

dat de maatschappij in hun personeel wordt 

vertegenwoordigd: 

● door positieve acties door te voeren voor 

personen met een handicap door ervoor te 

zorgen dat ze toegang tot de gebouwen 

hebben, door de werkposten aan te passen 

en door de specifieke lijst van de aparte 

wervingsreserve van de Directie Generaal 

Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD 

BOSA te raadplegen; 

● door te vermijden dat gender een rol kan 

spelen bij het loon, bevorderingen of 

aanwervingen;  

● door ook ongelijkheden weg te werken op 

het vlak van toegang tot werk tussen de 

Belgen op basis van een Belgische 

herkomst of een immigratieachtergrond. 

 

Daartoe verbinden de OISZ zich meer bepaald 

tot het voortzetten van de al eerder 

ondernomen acties om te streven naar: 

● een tewerkstellingsgraad van 3% personen 

die erkend zijn als personen met een 

handicap, door het systematisch raadplegen 

van de specifieke lijst van de aparte 

wervingsreserve van de Directie Generaal 

Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD 

BOSA. Daarbij kan ook rekening gehouden 

worden met de overheidsopdrachten die 

worden gegund aan instellingen die met 

personen met een handicap werken; 
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● en een vertegenwoordiging van één derde 

van het ondervertegenwoordigde gender in 

A3- tot A5-functies (of gelijkgestelden). De 

OISZ waar deze vertegenwoordiging niet 

bereikt wordt in de bezetting van functies 

van een niveau van A3 tot A5 zullen de 

nodige acties nemen om een beter 

genderevenwicht tot stand te brengen. 

 

Het College verbindt zich ook tot het 

deelnemen aan de werkgroepen die door de 

federale stuurgroep inzake diversiteit werden 

opgericht. 

De OISZ verbinden zich ten slotte tot het 

deelnemen aan de sensibiliseringsacties in het 

kader van de Federale Dag van de Diversiteit. 

 

7. Welzijn op het werk 

7.1. Begeleiding op de werkvloer 

Met het oog op een duurzame loopbaan over 

de verschillende levensfasen heen en om 

inzetbaar te blijven in een sterk veranderende 

werkomgeving, moet elke medewerker van de 

OISZ beroep kunnen doen op een 

ondersteuning die het hem mogelijk maakt om: 

● Een goed zicht te krijgen op zijn 

competenties en talenten 

● Vlot nieuwe rollen/functies op te nemen 

● Ten volle zijn competenties te gebruiken en 

zijn talenten te ontwikkelen. 

● Daartoe zullen de OISZ een gezamenlijke 

databank ontwikkelen met: 

● HR-instrumenten die binnen een 

professioneel kader gebruikt zullen worden, 

omvattende een loopbaanbegeleiding, een 

begeleide X° feedback, een actief intern 

mobiliteitsbeleid en mogelijkheden voor 

teamcrafting. 

● Professionele begeleiders van de 

verschillende OISZ die onderling kunnen 

ingezet worden 

Voor de opleiding van deze begeleiders 

worden gezamenlijke initiatieven genomen 

 

7.2. Geïntegreerd beleid voor de preventie 

van de psychosociale risico's 

De OISZ zijn van plan om een geïntegreerd 

beleid te voeren voor de preventie van de 

psychosociale risico's. 

Om dit te doen, zullen ze de stand van de 

preventie van de psychosociale risico's binnen 

elke organisatie meten (maatregel T0). 

Deze beoordeling van de maturiteit van de 

organisatie gebeurt op basis van 

geobjectiveerde criteria aan de hand van een 

tool. 

Ze zal kunnen worden uitgevoerd op basis van 

de tool van Empreva, met zijn medewerking en 

ze zal het mogelijk maken om de behoeften 

inzake primaire preventie van elke OISZ op de 

middellange en lange termijn te objectiveren. 

Uitwisselingen van goede praktijken en 

samenwerkingen tussen OISZ zullen 

gerealiseerd kunnen worden. Deze maatregel 

van de T0 zal het ook mogelijk maken om de 

evolutie tijdens de duur van de 

bestuursovereenkomst te objectiveren. 

 

Gelijktijdig zal in samenwerking met Medex 

een gegevensinzameling worden uitgevoerd 

binnen de OISZ voordat een reeks parameters 

zal worden bepaald: 

● Gemiddelde duur van de 

arbeidsongeschiktheid, 

● Huidige graad van terugkeer naar het werk, 

● Huidige initiatieven inzake terugkeer naar 

het werk. 

 

De OISZ willen in samenwerking met de 

Algemene Directie Humanisering van de 

Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid 

en Sociaal Overleg en de Directie Generaal 

Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD 

BOSA een pilootproject ontwikkelen voor de 

secundaire preventie van psychosociale 

stoornissen gerelateerd aan het werk en aldus 

een begeleidingstraject voorstellen volgens het 

schema en de voorwaarden die zijn voorzien 

door Fedris, aangezien hun de nodige 

kredieten werden toegekend. Een burn-out-

medewerker, speciaal voor de OISZ 

aangesteld, zal belast worden met de 

coördinatie van het project. 

 

7.3. Re-integratie na een lange afwezigheid 

In het kader van hun geïntegreerd beleid 

inzake psychosociale risico’s zijn de OISZ van 

plan om optimale voorwaarden te creëren voor 
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re-integratie na een lange afwezigheid, in 

samenwerking met alle belanghebbenden. De 

implementatie van een gecoördineerde en 

globale aanpak gaat in deze richting en heeft 

betrekking op alle afwezigheden wegens 

langdurige ziekte. 

De OISZ zullen tegen januari 2020 in 

samenwerking met de Directie Generaal 

Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD 

BOSA een gemeenschappelijke 

reïntegratiemethodologie ontwikkelen en 

overgaan tot het analyseren van de 

haalbaarheid van de toepassing in synergie 

van de praktijken van disability management, 

zoals ze worden aangemoedigd door het RIZIV 

tijdens diens opleiding voor disability 

managers. 

Deze analyse zal gebeuren in overleg met alle 

actoren. 

 

8. Kennismanagement 

In het kader van de synergieën tussen OISZ 

werd een gemeenschappelijke strategie voor 

het kennisbeheer uitgewerkt, die toegespitst is 

op de toegang tot de kennis voor de uitvoering 

van het werk, op het delen van deze kennis 

binnen de OISZ en tussen de OISZ onderling 

en op het behoud van die kennis en die 

gebaseerd is op het delen van de goede 

praktijken dienaangaande tussen de OISZ. 

Hierdoor kan de aanwezige expertise optimaal 

gebruikt worden, en wordt het risico op 

kennisverlies door uitstroom beperkt, in het 

bijzonder wat betreft de kritieke functies, zijnde 

de functies binnen een deskundigheidsgebied 

dat nodig is voor de goede werking van de 

organisatie. 

De OISZ sluiten zich aan bij deze 

gemeenschappelijke strategie inzake 

kennismanagement. 

Elke OISZ bepaalt zijn prioritaire acties door 

zich te baseren op de goede praktijken en 

projecten die in het instrument opgenomen 

zijn. De teamsite “strategie KM” zal de 

uitwisselingen van ervaringen blijven 

ondersteunen. In functie van de vraag daartoe 

zal de projectgroep gemeenschappelijke 

initiatieven organiseren. 

De OISZ werken, waar gepast, ook samen met 

de FOD Sociale Zekerheid in het bijzonder wat 

betreft kennisopbouw inzake transversale, tak- 

en stelseloverschrijdende materies. 

 

9. Evaluatiecycli en gemeenschappelijk 

competentiekader  

De OISZ verbinden zich: 

● Een jaarlijkse rapportering realiseren die 

gemeenschappelijk is voor alle OISZ 

betreffende de gerealiseerde evaluatiecycli 

van het voorbije jaar, gebaseerd op een 

gemeenschappelijke methodologie,  

● Het oplijsten en bundelen van de reeds 

ontwikkelde tools binnen elke OISZ ter 

begeleiding, ondersteuning en het doen 

leven van de evaluatiecycli (handleidingen, 

praktische leiddraden, FAQ, workshops,…) 

en van daaruit de mogelijkheid evalueren 

om tools te ontwikkelen op het niveau van 

de OISZ op vlak van terugkerende thema’s, 

● Een gemeenschappelijk kader te overwegen 

voor de technische competenties en hun 

indicatoren voor alle OISZ. Dit voor de 

ondersteuningsfuncties (HR, ICT, Logistiek), 

transversale functies (juridische en controle 

functies) en functies verbonden aan 

specifieke rollen (leidinggevende, 

projectleider, expert). Deze competenties 

kunnen gebruikt worden in de respectieve 

functiebeschrijvingen van de OISZ, in 

overleg met de Directie Generaal 

Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD 

BOSA, met het oog op een afstemming op 

de nieuwe functiefamilies. Op termijn 

kunnen de OISZ ook gebruik maken van 

een (referentie) woordenboek van de 

technische competenties en hun indicatoren 

die gemeenschappelijk zijn binnen de OISZ. 

 

De Staat verbindt er zich toe om de 

hogervermelde acties van de OISZ te 

ondersteunen en mogelijk te maken en om 

tegen het einde van de bestuursovereenkomst 

de nodige aanpassingen uit te voeren inzake 
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de gebruiksvriendelijkheid van de software 

voor het beheer van de evaluatiecycli, na 

analyse van het systeem op basis van 

feedback van de OISZ en andere 

overheidsinstellingen. 

 

Verbintenissen over het ICT-beheer 

Art. A21  

1. Virtualisatie, G-Cloud en hergebruik van 

businesscomponenten 

De OISZ organiseren binnen de Smals een 

gemeenschappelijke technology watch omtrent 

nieuwe ICT-technologieën waarvan het gebruik 

effectiviteits- of efficiëntievoordelen kan 

opleveren, en zetten relevante technologieën 

zoveel als mogelijk in. 

Het project G-Cloud is een gemeenschappelijk 

project tussen de federale overheidsdiensten 

met als doel om de globale informaticakosten 

terug te schroeven via het delen van 

infrastructuur en diensten. 

Het project G-Cloud werd opgesplitst in 

verschillende fasen om de integratie van de 

informaticastructuur en –diensten geleidelijk te 

laten evolueren: 

 

1 Het eerste traject bestaat uit de 

vermindering van het aantal rekencentra 

en de omschakeling naar een 

gemeenschappelijke ICT-infrastructuur. 

2 Het tweede traject (IaaS en STaaS) 

bestaat in het ter beschikking stellen van 

processingmogelijkheden (virtuele 

servers en machines) en 

opslagmogelijkheden aan de instanties 

zodanig dat ze hun eigen 

toepassingssoftware kunnen uitrollen. 

Deze terbeschikkingstelling gebeurt in de 

vorm van diensten. 

3 Het derde traject (SaaS) bestaat uit de 

vermeerdering en de standaardisering 

van de diensten die worden aangeboden 

om in te spelen op een maximum aantal 

niet-specifieke behoeften van de 

verschillende overheidsdiensten. 

 

De openbare instellingen van sociale zekerheid 

verbinden zich ertoe om de ICT-

infrastructuurkosten verder te doen dalen via 

de virtualisatie van de servers, hetgeen een 

noodzakelijke stap is voor de integratie in een 

gemeenschappelijk federaal platform (G-

Cloud). 

De OISZ is één van de actoren van dit project 

en zal erop toezien dat zijn informaticasysteem 

en netwerkdiensten zoveel mogelijk binnen 

een gemeenschappelijke, open en beveiligde 

infrastructuur geïmplementeerd worden. 

 

De openbare instellingen van sociale zekerheid 

zullen de evolutie van hun informatica 

inplannen en afstemmen op de aanwezigheid 

van de verschillende componenten van dit 

gemeenschappelijk platform.  

Elke openbare instelling van sociale zekerheid 

stelt een roadmap op waarin gepreciseerd 

wordt hoe de G-Cloud en de diensten gebruikt 

zullen worden, volgens het principe van 

“comply or explain”, en actualiseert jaarlijks 

deze roadmap. 

In geval van discussie zal in gezamenlijk 

overleg naar een oplossing gezocht worden. 

De OISZ zullen verder bouwen op de 

samenwerking in het kader van de G-Cloud om 

bij de ontwikkeling van ICT-toepassingen 

zoveel mogelijk hergebruik te maken van 

deelcomponenten en –diensten en daardoor 

kosten te besparen door de meervoudige 

ontwikkeling van componenten en diensten te 

vermijden. Dit ongeacht of de 

toepassingsontwikkeling geschiedt door de 

eigen ICT-afdeling, door Smals of door 

onderaannemers. Daartoe wordt een 

competentiecentrum uitgebouwd binnen Smals 

om het hergebruik van businesscomponenten 

en –diensten maximaal in te burgeren en te 

ondersteunen. Concreet 

● zal een elektronisch cataloog ter 

beschikking zijn van de herbruikbare 

deelcomponenten en –diensten, die 

wordt gevoed door alle OISZ en 

Smals. 

● zullen processen, tools en KPI’s 

worden opgezet om hergebruik te 

bevorderen, te identificeren, te 
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registeren, te implementeren, op te 

volgen en te meten doorheen de 

project lifecycle. 

● zullen menselijke netwerken 

onderhouden worden op alle niveaus 

(managers, ICT-directeurs, service 

managers, business analisten, 

architecten) om een maximaal zicht te 

houden op het hergebruik-potentieel 

en het daadwerkelijk hergebruik te 

bevorderen. 

● zal worden geëvolueerd naar een 

cultuur binnen de OISZ en Smals om 

herbruikbare producten te maken en 

hergebruik te omarmen. 

● zal in lastenboeken aan 

onderaannemers opgelegd worden 

om zich te engageren om te allen tijde 

hergebruik na te streven. 

● zullen, waar aangewezen, voorstellen 

tot harmonisatie van regelgeving 

worden uitgewerkt om hergebruik 

mogelijk te maken. 

 

Om maximaal synergieën te creëren en de IT-

kosten te verminderen verbindt de federale 

staat zich ertoe om bij het federaal 

administratief openbaar ambt het principe van 

mutualisering en hergebruik van diensten en 

deelcomponenten aan te moedigen, overal 

waar gemeenschappelijke of herbruikbare 

diensten en componenten gevaloriseerd 

kunnen worden. 

Het blijft wel aan de instelling en zijn 

beheerscomité om de regels van zijn business 

te bepalen en in te staan voor de financiële 

consequenties. Er moeten ook voldoende 

garanties zijn dat een instelling zijn eigen 

businessprioriteiten kan bepalen. 

 

2. Gemeenschappelijke ontwikkeling van de 

ICT-aankopen en het ICT-beheer 

Voor alle uitbreidingen of hernieuwingen van 

hun informaticaoplossingen doen de OISZ 

zoveel mogelijk een beroep op de 

verschillende diensten van de G-Cloud en de 

raamovereenkomsten uitgeschreven onder 

coördinatie van de G-Cloud. De OISZ 

organiseren binnen het kader van het G-Cloud-

initiatief een gemeenschappelijke aanschaf van 

ICT-middelen en –diensten via 

raamovereenkomsten om zo gunstig mogelijke 

aanschafvoorwaarden te bekomen. 

De openbare instellingen van sociale zekerheid 

en de federale overheidsdiensten zullen samen 

onderhandelen met de belangrijkste hardware- 

en softwareleveranciers teneinde de beste 

voorwaarden en prijzen te verkrijgen voor alle 

federale administraties. 

 

Daartoe verbinden de OISZ er zich toe om de 

verschillende opdrachten inzake ICT, 

eventueel via Smals, te gunnen in de 

hoedanigheid van aankoopcentrale opdat elke 

OISZ zou kunnen genieten van de vooruitgang 

van de andere OISZ en zo hun infrastructuur 

en ICT-toepassingen gemeenschappelijk 

zouden kunnen laten evolueren. De OISZ 

verbinden er zich toe om prioritair een beroep 

te doen op reeds bestaande opdrachten. 

 

3. Elektronisch documentbeheer en 

elektronisch beheer van de workflow 

Een vlotte betrouwbare elektronische 

communicatie van de overheid met burgers en 

ondernemingen is een belangrijke pijler voor 

digitale transformatie.  Via de eBox kunnen 

overheidsinstanties op een elektronische 

manier berichten uitwisselen met natuurlijke 

personen, ondernemingen en andere 

overheidsinstanties. 

De eBox voor burgers wordt aangeboden door 

de federale overheidsdienst bevoegd voor 

digitale agenda en is een dienst die gebruikers 

toelaat om elektronische berichten uit te 

wisselen met natuurlijke personen. Deze 

natuurlijke personen kunnen kiezen voor 

elektronische communicatie via eBox met alle 

overheidsinstanties die aangesloten zijn. De 

eBox voor ondernemingen wordt aangeboden 

door de Rijksdienst voor sociale zekerheid en 

is een dienst die gebruikers toelaat om 

elektronische berichten uit te wisselen met 
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houders van een ondernemingsnummer. Deze 

houders van een ondernemingsnummer 

kunnen desgevallend door specifieke sectorale 

regelgeving opgelegd worden om de eBox te 

gebruiken. 

De OISZ engageren zich om tijdens de duur 

van deze Bestuursovereenkomst de nodige 

stappen te ondernemen om er voor te zorgen 

dat de elektronische communicatie met de 

burger en de ondernemingen de standaard 

wordt.  Hiertoe wordt onder leiding van het 

College van Administrateurs-generaal van de 

Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid 

een stappenplan opgesteld voor de uitrol van 

de eBox binnen elke OISZ.  De uitvoering van 

dit stappenplan zal op regelmatige basis 

opgevolgd worden door het College en elke 

instelling zal hierover rapporteren bij de 

gebruikelijke opvolging van de realisatie van de 

Bestuursovereenkomst en aan de Minister van 

Digitale Agenda. 

 

Verbintenissen over het logistiek beheer 

Art. A22 

§ 1. Overheidsopdrachten 

De OISZ verbinden zich ertoe als passieve 

deelnemers om voor hun verschillende 

aankopen van leveringen en diensten (door in 

voorkomend geval toetredingsdocumenten te 

ondertekenen), het koninklijk besluit van 22 

december 2017 betreffende gecentraliseerde 

federale overheidsopdrachten in het kader van 

het federale aankoopbeleid toe te passen. 

In subsidiaire orde wanneer een nieuwe 

overheidsopdracht voor leveringen of diensten 

wordt gelanceerd, zullen de OISZ onderzoeken 

of dit kan door gebruik te maken van het model 

van aankoopcentrale of een gezamenlijke 

opdracht kan worden uitgevoerd. 

De OISZ onderschrijven de doelstellingen van 

de wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten, namelijk het creëren van 

een competitieve, duurzame en evenwichtige 

markt voor goederen en diensten in België, het 

verhogen van de toegankelijkheid van kleine 

en middelgrote ondernemingen tot 

overheidsopdrachten, de verdere digitalisering, 

bereiken van maatschappelijke doelen, enz. 

 

§ 2. Vastgoedbeheer / Shared Services met 

betrekking tot Facilities 

Het bestaande kadaster, van het onroerend 

patrimonium van het geheel van de OISZ wordt 

actueel gehouden. Een gebruikersvriendelijk 

en adequaat elektronisch platform wordt 

opgezet dat de invoering van uitgebreidere 

gegevens mogelijk maakt met als doel het 

beheer van het onroerend patrimonium te 

optimaliseren. 

Elke vraag tot huur, koop, verkoop en grondige 

renovatie van gebouwen moet vooraf worden 

voorgelegd aan het College van OISZ. 

De OISZ verbinden zich ertoe om, in geval van 

renovatie en nieuwe huisvesting, de NWOW-

principes en -normen met betrekking tot de 

bezetting van de ruimten toe te passen. 

De OISZ lijsten minimum standaarden op met 

betrekking tot het beheer van gebouwen. Deze 

standaarden zullen opgenomen worden in de 

vorm van een checklist per gebouw, op basis 

van een oplijsting van de wettelijke 

verplichtingen. 

Het actieplan, gebaseerd op de aanbevelingen 

die zijn gedaan in het kader van de audit van 

het Rekenhof over het vastgoed van de OISZ, 

zal verder worden uitgewerkt. 

De effecten op het vlak van facility 

management worden in kaart gebracht en de 

mogelijkheid tot een shared aanpak wordt 

onderzocht. 

Een werkgroep zal op periodieke basis 

bijeenkomen om best practices uit te wisselen 

en verbeteringsvoorstellen te formuleren, in de 

verschillende facilitaire domeinen en 

activiteiten. Op volgende domeingebieden 

wordt gefocust (niet-limitatieve lijst): 

● energie (energie-audit, energieperformantie, 

reglementering ...) 

● afval en kringloopeconomie 

● FMIS (facilitair management information 

system) 

● centraal meldpunt, 

● veiligheid, 

● duurzaamheid met uitwerken van een 

maturiteitsmatrix en een verslag van 

lopende acties bij de OISZ, 

● duurzame mobiliteit. 
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Verbintenissen over interne audit  

Art. A23 

Wat de synergie inzake de uitbouw van de 

interne auditfuncties en het 

Gemeenschappelijk Auditcomité van de OISZ 

betreft, engageren de OISZ zich tot de 

volgende gemeenschappelijke doelstellingen:  

● tijdens de looptijd van de 

bestuursovereenkomst, zal het 

Gemeenschappelijk Auditcomité binnen de 

OISZ een methodologische ondersteuning 

aanbieden aan de interneauditdiensten, 

door het formuleren van aanbevelingen die 

de maturiteit ervan verbeteren; 

● het jaarlijkse activiteitenrapport en de 

gemeenschappelijke aanbevelingen van het 

Gemeenschappelijk Auditcomité worden na 

kennisname door de beheerscomités door 

de respectieve Regeringscommissarissen 

aan de Voogdijminister en aan de Minister 

van Begroting overgemaakt; 

 

● jaarlijks wordt door elke instelling een 

auditplan en een activiteitenverslag 

meegedeeld aan het Gemeenschappelijk 

Auditcomité;  

● tegen het einde van de looptijd van de 

bestuursovereenkomst zullen de 

interneauditdiensten, met ondersteuning 

van het Gemeenschappelijk Auditcomité, de 

instellingspecifieke auditcomités en het 

Platina netwerk hun maturiteit hebben 

verbeterd, o.a. door de ontwikkeling van een 

kwaliteitbewakingsysteem; 

● het College zal de opgestarte initiatieven in 

het kader van Single Audit in de periode 

2019-2020 verder zetten met het oog op 

een meer gestructureerde samenwerking en 

transparantie tussen de verschillende 

betrokken controleactoren, in het bijzonder 

middels de afstemming van de planning en 

methoden van de interneauditfuncties met 

de activiteiten van de andere 

toezichtsactoren bevoegd voor de OISZ. 

● Het College zal op basis van de 

werkzaamheden van de bestaande 

werkgroepen en andere initiatieven 

hieromtrent zijn beheersvisie rond Single 

Audit binnen de OISZ verder ontwikkelen en 

concrete voorstellen formuleren, zoals het 

samenwerkingsprotocol met het Rekenhof 

en de analyse van de rol en toegevoegde 

waarde van de revisoren; 

● er zullen per kalenderjaar minstens 4 

bijeenkomsten van het PLATINA-netwerk 

worden georganiseerd met het oog op de 

gemeenschappelijke opbouw, afstemming 

en uitwisseling tussen de 

interneauditfuncties van de OISZ van kennis 

en goede praktijken op conceptueel, 

methodologisch en organisatorisch vlak; 

● voor het einde van het eerste trimester van 

elk jaar zal het PLATINA-netwerk ten 

behoeve van het College van OISZ en de 

afzonderlijke auditcomités een rapport 

opmaken met daarin een overzicht van de 

activiteiten van het netwerk in het voorbije 

kalenderjaar. 
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Artikel X1 – Budgettair luik 

De artikelen A+41 (Beheersbegroting voor de jaren 2016, 2017 en 2018) en A+42 (Maximumbedrag van de kredieten voor het statutair personeel) worden 

vervangen door de volgende artikelen. 

Beheersbegroting voor de jaren 2019 en 2020 

Art. A41 De beheersbegroting van de instelling voor de jaren 2019 en 2020 werd bepaald, wordt als volgt vastgelegd: 

Personeelsuitgaven 150.785.000 150.785.000 

Werkingsuitgaven  41.837.659 41.837.659 

waarvan: Gewone werking 21.131.926 21.131.926 

                Informatica 20.705.733 20.705.733 

Investeringen 8.695.833 7.550.000 

waarvan: Roerende investeringen 275.000 275.000 

                Informatica-investeringen 8.420.833 7.275.000 

                Onroerende investeringen 0 * 0  

Niet limitatieve werkingsuitgaven 1.446.000 1.446.000 

TOTAAL 202.764.492 201.618.659 

*Binnen het College is er een akkoord voor het benuttigen van de enveloppe onroerende investeringen voor een bedrag van 895.713 EUR.    

(1) Voor het begrotingsjaar 2020 : berekening in prijzen van 2019 

(2) Bijdragen aan de Pool der parastatalen 43 % 

 

Deze beheersenveloppe omvat eveneens de kredieten voor de uitvoering van goedgekeurde regeringsmaatregelen en voor de uitvoering van 

moderniseringsprojecten, zoals beschreven in de bestuursovereenkomst. 
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Maximumbedrag van de kredieten voor het statutair personeel 

Art. A42  

Overeenkomstig artikel 5 §1 6° van het KB van 3 april 1997 wordt het maximumbedrag van de kredieten voor het statutair personeel vastgelegd op 

238.591.021,72 euro voor het jaar 2019 en 2020, rekening houdende met de gekende patronale bijdragen (patronale pensioenlasten,…).
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Bijlagen   

● Bijlage 1 : Interne en externe omgevingsfactoren  

● Bijlage 2 : Verdeling van bijkomende kredieten tussen 2019 en 2020   

● Bijlage 3 : Basisprincipes berekening Key Performance Indicators (KPI)  

● Bijlage 4 : Wijze van berekening en vaststelling van het maximumbedrag van de kredieten voor het statutair personeel  
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Bijlage 1: Interne en externe omgevingsfactoren 

 

Interne omgevingsfactoren 

  

1 Uitstroom 

  

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Voorspelling 

pensioenen 

87 101 102 105 113 109 89 79 87 

Personeelsbes

tand zonder 

wervingen 

2317 2230 2129 2027 1922 1809 1700 1611 1532 

Jaarlijkse 

evolutie 

-3,74% -3,75% -4,53% -4,79% -5,18% -5,88% -6,03% -5,24% -4,90% 

  

De verwachte (pensioen)uitstroom 2019-2027 (prognose gebaseerd op het vertoonde pensioneringsgedrag in de periode 2016-2017) verhoogt sterk vanaf 

2021 met een hoogtepunt in 2024 en 2025   (tot -6,03 %) om dan verder licht te dalen.  Deze tendens wijkt in belangrijke mate af van het gemiddelde van het 

federaal openbaar ambt. Als men de huidige leeftijdssamenstelling in acht neemt, is 39  % van de huidige personeelsleden van de FPD ouder dan 55,  terwijl 

dit percentage voor het totaal van het federaal openbaar ambt 28% bedraagt. 

  

2 Instroom  

Met betrekking tot de instroom wordt ervan uitgegaan dat het stijgend werkvolume (ingevolge de stijging van het aantal pensioendossiers) gedeeltelijk kan 

gecompenseerd worden door de toenemende automatisering van het productieproces en de geplande procesoptimalisaties. Daartegenover staat dat nieuwe 

opdrachten (vooral in het kader van informatie en communicatie met de sociaal verzekerde) ook nieuwe personeelsbehoeften zullen creëren. Het aantal 

vragen zal stijgen omdat al men vanaf jongere leeftijd bewust is van de pensioenproblematiek en ook gelet op het groeiende maatschappelijk belang ervan.  
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De moeilijkheidsgraad van de vragen om informatie zal stijgen , o.m. door de groeiende complexiteit én de vernieuwingen in de pensioenwetgeving en met 

daarbij ook een evolutie naar meer specifieke vragen omtrent de gevolgen op pensioengebied van bepaalde keuzes in de loopbaan. Hiervoor zullen in de 

komende jaren medewerkers met hogere competenties moeten worden aangetrokken, d.w.z. van het niveau A en B.  Met uitzondering van zeer specifieke 

functies worden geen medewerkers van niveau C of niveau D meer aangeworven. Als men uitgaat van een grotere spanning op de arbeidsmarkt, vooral dan 

langs Nederlandstalige kant, zal de FPD  bijzondere inspanningen moeten leveren inzake wervingen. Vooral de werving van informatici, juristen, business 

analisten en actuarissen wordt problematisch. Maar ook het aantrekken van algemene profielen op het niveau van bachelor  (dossierbeheerders pensioenen, 

pensioenconsulenten)  of master(diensthoofd pensioenen ) is niet evident. De FPD zal zich moeten positioneren als aantrekkelijke werkgever. Anders dreigt 

de organisatie een handicap op te lopen bij het aantrekken van nieuwe talenten. Daarbij zal de FPD onze gewestelijke kantoren verder uitspelen als 

bijzondere troeven. Laureaten verkiezen duidelijk meer en meer  om dicht bij hun woonplaats te werken en dus niet naar Brussel te moeten pendelen. “Lokale 

verankering” wordt  een belangrijke factor bij de aantrekkelijkheid van een werkgever.  

  

3 Doorstroom  

Bij een groeiende uitstroom en als de instroom eerder beperkt is, ingevolge de evolutie in de arbeidsmarkt én wellicht vooral ingevolge de budgettaire 

beperkingen, zal meer dan ooit moeten ingezet worden op het optimaal gebruik van het aanwezige HR-potentieel. Het ontwikkelen van competenties, het 

stimuleren van de interne mobiliteit en het correct inschatten van de personeelsbehoeften op dienstniveau op basis van een objectieve werklastmeting  zullen 

dan ook cruciaal zijn. Het in 2018 gelanceerde project” interne mobiliteit” zal verder actief moeten worden gepromoot en ondersteund. 
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Externe omgevingsfactoren 

 

1 Inleiding 

Op 1st januari 2018 bedroeg het aantal door de Federale Pensioendienst betaalde pensioengerechtigden in het werknemersstelsel 2.098.197. Het aantal door 

de Federale Pensioendienst beheerde en betaalde gepensioneerden in het ambtenarenstelsel bedroeg 528.228.  De evolutie van dit aantal en de 

overeenkomstige budgetten worden voornamelijk beïnvloed door demografische factoren (structuur per leeftijd van de bevolking en evolutie van de 

levensduur), maar ook door sociaal-economische factoren (aandeel van de vrouwen op de arbeidsmarkt, toename van het deeltijds werk, …) en 

reglementaire factoren (nieuw systeem van vervroegd pensioen op 1 januari 2017 en invoering van de overgangsuitkering op 1 januari 2015). 

Deze ontwikkelingen komen op twee manieren tot uiting in de financiële vooruitzichten van de pensioenstelsels: 

● de wijzigingen in het aantal gepensioneerden die leiden tot parallelle wijzigingen in het bedrag van de uitkeringen; 

● de wijzigingen in de loopbaanstructuur van de personen die een wijziging van de individuele karakteristieken van de gepensioneerden met zich 

meebrengen 

 

Deze bijlage bevat enkele van de meest opvallende evoluties waaraan we ons de komende jaren mogen verwachten. 

 

 

2 Het aantal gepensioneerden 
 

2.1 Werknemersstelsel  

 

Op 1 januari 2017 ontvingen 1.734.258 personen een werknemerspensioen.  Bij dit aantal1 komt nog het aantal personen dat een overlevingspensioen 

ontvangt: 458.162. Op 1 januari   2017 waren er 1.087 gerechtigden van een overgangsuitkering. Op 1 januari 2018 waren er 1.139 gerechtigden van een 

overgangsuitkering.  

 

 

                                                      

1 Sommige personen ontvangen zowel een overlevingspensioen als een rustpensioen: het gaat hoofdzakelijk om vrouwen 
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De evolutie van die aantallen in de komende jaren zou als volgt moeten zijn: 

 

Geraamde evolutie van het aantal pensioenen in vergelijking met de situatie op 

1 januari 2017 

  Rustpensioenen  Overlevingspensioenen 

Jaar  Basis 2017  Van jaar tot jaar  Basis 2017  Van jaar tot jaar 

2017  100,00%  -  100,00%  - 

2018  103,73%  3,73%  98,74%  -1,26% 

2019  107,24%  3,38%  96,49%  -2,27% 

2020  110,03%  2,61%  94,92%  -1,63% 

2021  113,49%  3,14%  93,33%  -1,67% 

2022  116,95%  3,05%  91,86%  -1,57% 

 

Over de volledige periode bedraagt de gemiddelde jaarlijkse verhoging van het aantal rustpensioenen 3,18 % (een daling van -1,68% van de 

overlevingspensioenen wegens het toenemend aantal vrouwen dat de pensioenleeftijd bereikt na een werknemersloopbaan en wegens de invoering van het 

voordeel tijdelijke uitkering). 

 

Het belang van de numerieke toename spitst zich dus vooral toe op de periode 2020-2021, waarin het aantal rustpensioenen zal toenemen met 3,14 % en het 

aantal overlevingspensioenen jaarlijks aan hetzelfde ritme zal afnemen.  De daling van het groeicijfer in 2019 en de beperktere stijging in 2020 in vergelijking 

met 2018 zijn het gevolg van de hervorming van de leeftijd voor het vervroegd pensioen op 1 januari 2017. 
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2.2 Ambtenarenstelsel 

 

Op 1 januari 2017 bedroeg het aantal ambtenarenpensioenen 429.477. Bij dit aantal komt nog2 het aantal personen dat een overlevingspensioen ontvangt: 

92.393. Op 1 januari 2017 werden er 32 overgangsuitkeringen uitbetaald.  Op 1 januari 2018 werden er 79 overgangsuitkeringen uitbetaald.  

De evolutie van die aantallen in de komende jaren zou als volgt moeten zijn: 

 

Geraamde evolutie van het aantal pensioenen in vergelijking met de situatie op 

1 januari 2017 

  Rustpensioenen  Overlevingspensioenen 

Jaar  Basis 2017  Van jaar tot jaar  Basis 2017  Van jaar tot jaar 

2017  100,00%  -  100,00%  - 

2018  101,64%  1,64%  99,85%  -0,15% 

2019  103,24%  1,57%  99,75%  -0,10% 

2020  104,79%  1,51%  99,65%  -0,10% 

2021  106,42%  1,55%  99,55%  -0,10% 

2022  108,04%  1,52%  99,45%  -0,10% 

 

Over de volledige periode bedraagt de gemiddelde jaarlijkse verhoging van het aantal rustpensioenen 1,56 % (een daling van -0,11% van de 

overlevingspensioenen wegens het toenemend aantal vrouwen dat de pensioenleeftijd bereikt na een ambtenarenloopbaan en wegens de invoering van het 

voordeel tijdelijke uitkering). 

  

 

                                                      

2 Sommige personen ontvangen zowel een overlevingspensioen als een rustpensioen: het gaat hoofdzakelijk om vrouwen. 
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3 Uitgaven 

 

3.1 Werknemersstelsel 

 

De uitgaven voor de rustpensioenen zouden sneller moeten evolueren dan het aantal gerechtigden, aangezien de jongste generaties doorgaans genieten van 

relatief hogere rustpensioenen. In januari 2018 bedroegen de maandelijkse uitgaven voor de rustpensioenen werknemers 1.681 miljoen euro en voor de 

overlevingspensioenen 384 miljoen euro.  De uitgaven voor de overgangsuitkering bedroegen 1,3 miljoen euro. 

 

Die bedragen zouden in de komende jaren als volgt moeten evolueren: 

 

Geraamde evolutie van het bedrag van de uitgaven in vergelijking met de betaling 

voor januari 2017 

  Rustpensioenen  Overlevingspensioenen 

Jaar  Basis 2017  Van jaar tot jaar  Basis 2017  Van jaar tot jaar 

2017  100,00%  -  100,00%  - 

2018  104,37%  4,37%  99,08%  -0,92% 

2019  107,54%  3,04%  97,61%  -1,48% 

2020  112,83%  4,92%  96,16%  -1,49% 

2021  117,73%  4,34%  94,72%  -1,50% 

 

Over de volledige periode bedraagt de gemiddelde jaarlijkse verhoging van het bedrag dat overeenstemt met de rustpensioenen 4,11% (een daling van het 

bedrag dat overeenstemt met de overlevingspensioenen: -1,29%). 
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Het belang van de numerieke toename is heel uitgesproken in 2020, met een stijging van de uitgaven met 4,92% als gevolg van de hervorming van de leeftijd 

voor het vervroegd pensioen.  

 

 

3.2 Ambtenarenstelsel 

 

De uitgaven voor de rustpensioenen zouden sneller moeten evolueren dan het aantal gerechtigden, aangezien de jongste generaties doorgaans genieten van 

relatief hogere rustpensioenen (+ indexering en perequatie). In januari 2018 bedroegen de maandelijkse uitgaven voor de rustpensioenen ambtenaren 

1.077,74 miljoen euro en voor de overlevingspensioenen 118,42 miljoen euro.  De uitgaven voor de overgangsuitkering bedroegen 117.492,22 euro. 

 

Die bedragen zouden in de komende jaren als volgt moeten evolueren: 

 

Geraamde evolutie van het bedrag van de uitgaven in vergelijking met de betaling 

voor januari 2017 

  Rustpensioenen  Overlevingspensioenen 

Jaar  Basis 2017  Van jaar tot jaar  Basis 2017  Van jaar tot jaar 

2017  100,00%  -  100,00%  - 

2018  103,53%  3,53%  100,38%  0,38% 

2019  106,93%  3,28%  100,78%  0,40% 

2020  110,26%  3,12%  101,19%  0,40% 

2021  113,51%  3,25%  101,59%  0,40% 

 

Over de volledige periode bedraagt de gemiddelde jaarlijkse verhoging van het bedrag dat overeenstemt met de rustpensioenen 3,30%. 
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4 De 'nieuwe gevallen' 

Waar het niveau van de pensioenuitgaven praktisch geen invloed heeft op het werkvolume van de FPD, zal het totale aantal gerechtigden de 

betalingsactiviteiten van de FPD wél beïnvloeden, terwijl het aantal nieuwe gerechtigden zowel het volume van de betalings- als van de 

toekenningsactiviteiten zal beïnvloeden. Bovendien zal de berekening van de pensioenen complexer worden als gevolg van de toename van het aantal 

atypische loopbanen. 

 

Een maatstaf voor de evolutie van de werklast van de FPD kan bekomen worden via het onderzoek van de 'nieuwe gevallen' dat wil zeggen het aantal 

personen dat jaarlijks zijn rustpensioen neemt3. 

 

Geraamde evolutie van het aantal pensioenen in vergelijking met de situatie op 

1 januari 2017 

   Vrouwen en mannen 

  Werknemers Ambtenaren 

Jaar  Basis 2017  Van jaar tot jaar Basis 2017  Van jaar tot jaar 

2017  100,00%  - 100,00%  - 

2018  103,59%  3,59% 102,10%  2,10% 

2019  104,06%  0,45% 104,04%  1,90% 

2020  109,34%  5,08% 106,02%  1,90% 

2021  115,97%  6,06% 108,03%  1,90% 

 

 

                                                      

3 De overlevingspensioenen worden hier niet weergegeven.  
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Over de volledige periode bedraagt de gemiddelde jaarlijkse verhoging van het aantal nieuwe gevallen 3,57% voor het werknemersstelsel en 1,95% voor het 

ambtenarenstelsel. Het aantal nieuwe gerechtigden wordt beïnvloed door de hervormingen van het vervroegd pensioen door de regeringen Di Rupo (2014) en 

Michel (2017). 

 

 

5 Vergelijking met het recente verleden en gedeeltelijke conclusie 

 

Werknemersstelsel: Samenvatting van de gemiddelde jaarlijkse evoluties van 

de aantallen en de bedragen tijdens de verschillende perioden  

Parameter  2007 - 2011  2012 - 2016  2017 - 2021 

Aantal pensioenen       

rust  +1,34%  +3,04%  +3,18% 

overleving  -0,66%  -0,69%  -1,68% 

Bedrag van de uitgaven       

rust  +3,50%  +4,26%  +4,11% 

overleving  +0,77%  -0,23%  -1,29% 

Nieuwe gevallen rust       

vrouwen en mannen  +17,25%  +2,95%  +3,57% 
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Ambtenarenstelsel: Samenvatting van de gemiddelde jaarlijkse evoluties van 

de aantallen en de bedragen tijdens de verschillende perioden 

Parameter  2007 - 2011  2012 - 2016  2017 - 2021 

Aantal pensioenen       

rust  +3,25%  +3,14%  +1,56% 

overleving  +0,60%  +0,24%  -0,11% 

Bedrag van de uitgaven       

rust  6,36%  4,88%  +3,30% 

overleving  2,62%  0,91%  +0,40% 

Nieuwe gevallen rust       

vrouwen en mannen  1,55%  2,54%  1,95% 

 

Het groeicijfer van het aantal gepensioneerden en van de bedrage van de uitgaven evolueert in functie van de genomen maatregelen: hervorming van de 

leeftijd voor het vervroegd pensioen voor het aantal gepensioneerden en welvaartsmaatregelen, en perequatie voor de gemiddelde bedragen.  
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Bijlage 2: Verdeling van bijkomende kredieten tussen 2019 en 2020 

 

*Realisatie van de aan dit programma verbonden doelstelling onder voorbehoud van toekenning van een bijkomend projectkrediet.  

 

Strategisch programma 
Toegekende bijkomende 

kredieten voor 2019 
Toegekende bijkomende 

kredieten voor 2020 

Deeltijds pensioen implementatie (beheerskost) 50.000 1.100.000 

Marketing mypension.be 700.000 700.000 

Bijkomende kredieten voor projecten     

Deeltijds pensioen implementatie (projectkost) 3.650.000 0 

Fiche 2: Voordurende IT-ontwikkeling: evolutief en 
correctief onderhoud  

3.000.000 3.000.000 

Fiche 7: Online pensioencommunicatie 
(mypension.be en sociale media)  

1.045.833 1.045.833 

Fiche 8: De verbetering van de loopbaangegevens 
in mypension.be  

0 1.237.688 

Fiche 9: Fusie en automatisering van toekennings- 
en betaalprocessen  

0 2.657.000 

Fiche 10: Uitbreiding van de simulator om de 
budgettaire en financiële impact te berekenen 

0 1.133.766 

Strategisch programma 
Gevraagd bijkomend krediet 

voor 2019 
Gevraagd bijkomend krediet 

kredieten voor 2020 

Bijkomende kredieten voor projecten     

Fiche 4: BEL-EESSI  753.823* 945.000* 
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Bijlage 3: Basisprincipes berekening Key Performance Indicators (KPI) 

  

Afkortingen 

DG Handicap: Directie-generaal Personen met een handicap 

EMAS: Europees Milieumanagement- en Audit Schema 

IGD : Ingangsdatum 

IGO: Inkomensgarantie voor Ouderen 

OP: Overlevingspensioen  

RP: Rustpensioen  

RSVZ: Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

SEPA: Single Euro Payment Area 

VTE: Voltijds equivalent 

  

Termijnen in kalenderdagen 

Alle termijnen zijn uitgedrukt in kalenderdagen. Echter, indien het aantal effectieve werkdagen gedurende de termijn minder dan 5 bedraagt, mag de FPD een 

periode van 5 werkdagen als te respecteren termijn nemen.  

  

Definitieve en voorlopige pensioenbeslissingen 

Wanneer de FPD niet in staat is een definitieve pensioenbeslissing te nemen, neemt hij een voorlopige beslissing waarin de redenen worden uiteengezet die 

het nemen van een definitieve beslissing verhinderen. KPI ‘Eerste beslissingen’ en KPI ‘Betaling van de eerste beslissing’ betreffen daarom zowel definitieve 

als voorlopige beslissingen.  
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Opschorting termijnen 

De termijnen van de KPI’s ‘Aanpassing loopbaangegevens ‘, 'Ramingen’, ‘Eerste beslissingen’, ‘Betaling eerste beslissing’, ‘IGO’ en ‘Kwijtscheldingen’ worden 

opgeschort zolang de FPD wacht op noodzakelijke informatie van een derde, dewelke deze ook is. 

 

Voor de rustpensioenen die uiterlijk 70 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum betekend dienen te worden, wordt deze termijn van 70 dagen enkel 

opgeschort vanaf het ogenblik dat in de periode tussen de aanvraag en de 70 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum het aantal dagen waarop de FPD niet 

wacht op de hiervoor vermelde noodzakelijke informatie minder dan 70 dagen bedraagt.  

  

Tenzij de Raad voor de Uitbetaling van de Voordelen zijn bevoegdheid heeft gedelegeerd aan de administrateur-generaal van de FPD, wordt de termijn van 

KPI ‘Kwijtscheldingen’ ook geschorst tussen het ogenblik dat de FPD zijn voorstel aan de Raad overmaakt en het ogenblik dat de Raad een beslissing neemt. 
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Bijlage 4: Wijze van berekening en vaststelling van het maximumbedrag van de kredieten voor het statutair 
personeel 

 

Artikel 5 § 2, 6° van het Koninklijk Besluit van 3 april 1997 bepaalt dat in de bestuursovereenkomst de wijze van berekening en de vaststelling van het 

maximumbedrag van de kredieten inzake personeel voorbehouden aan de statutaire personeelsleden wordt geregeld. 

 

De wijze van berekening die wordt weerhouden geeft het theoretisch maximumbedrag weer van de kredieten nodig voor het statutair personeel. Bij het 

bepalen van dit bedrag wordt rekening gehouden met: 

● het totaal aantal statutaire betrekkingen voorzien in het besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Federale 

Pensioendienst. 

● een eenheidskostprijs per schaal of weddeschaalgroep gekoppeld aan deze betrekkingen. Deze kostprijs (barema aan 100%) met inbegrip van de haard- / 

standplaatsvergoeding komt overeen met het gemiddelde van het minimum van de schaal, waarbij rekening wordt gehouden met de vereiste anciënniteit 

die toegang geeft tot de graad of de schaal, met naleving van de programmanormen en het maximum van de schaal (methodologie die door de algemene 

inspectie van Financiën weerhouden wordt bij de begrotingsevaluatie van de nieuwe personeelsformaties). 

 

Aan de aldus berekende weddeschalen worden de volgende toegevoegd: 

● het vakantiegeld, eindejaarspremie, en andere uitkeringen of vergoedingen in toepassing van het geldelijk statuut; 

● de eraan verbonden sociale bijdragen (werkgeversbijdragen, loonmatiging, bijdrage in pool voor de pensioenen van de openbare sector); 

● de directe en indirecte uitkeringen ten laste van de FPD ) 

● de overdracht naar het fonds voor de vakbondspremies. 

 

In deze theoretische berekening, gesteund op de voltijdse tewerkstelling van de betrekkingen voorzien in het personeelsplan, worden de kosten verbonden 

aan de premies voor halftijdse vervroegde uittreding, voor de vrijwillige 4 dagenweek, voor de bijdragen voor het fonds voor overlevingspensioenen ten laste 

van de werkgever (wet van 10 april 1995) evenals de lasten verbonden aan de in disponibiliteitsstelling wegens ziekte, niet in aanmerking genomen. Het aldus 

vastgestelde maximaal bedrag, opgenomen in artikel 73 van de bestuursovereenkomst (in duizenden euro) wordt tegen de gemiddelde vereffeningscoëfficiënt 

van 2019  (172,11) berekend. 
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