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Wilt u meer info?
Raadpleeg dit jaarverslag online:
www.sfpd.fgov.be/nl/
over-ons/jaarverslag-2018
of de pagina's van onze website.
(www.pensioendienst.fgov.be)
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ONS JAARVERSLAG 2018
Een nieuw jasje!

De burger centraal

De Pensioendienst evolueert constant. Ook ons jaarverslag. Daarom hebben we
dit jaar beslist om het jaarverslag in een nieuw jasje te steken. Hoe? Eerst en
vooral stellen we u ons jaarverslag voor in een nieuwe vorm! Geen papieren versie meer, maar een website. Daarnaast hebben we de inhoud volledig herwerkt.
Dit jaar vermelden we in ons jaarverslag enkel de specifieke informatie voor 2018:
onze cijfers, statistieken en projecten. De informatie die van jaar tot jaar nauwelijks verandert, vindt u voortaan terug op onze nieuwe website.

Wanneer kan ik met pensioen gaan? Hoeveel pensioen zal ik krijgen? Dit zijn
2 vragen die iedereen zich wel eens stelt. Hoe dichter we bij ons pensioen komen,
hoe meer we met ons pensioen bezig zijn. Toch denken we dat u nooit te vroeg
aan uw pensioen kunt denken. Want de keuzes die u ti dens uw leven maakt en al
wat u tijdens uw leven meemaakt, kunnen uw pensioendatum en pensioenbedrag
beïnvloeden.

Ontdek de website van ons jaarverslag 2018 met:
•

de Federale Pensioendienst in cijfers:
◊ Onze kerncijfers
◊ Onze pensioenstatistieken

•

de tijdslijn met onze belangrijkste projecten in 2018.

Om u door deze pagina’s te loodsen, kozen we 1 van onze 4 waarden als rode
draad: klantgerichtheid.
… en ontdek de nieuwe pagina’s van onze website
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Daarom willen we u centraal stellen bij alles wat we doen, en dus ook in dit
jaarverslag. Hoe? We willen dat u zich kunt herkennen in 1 van onze 3 vertegenwoordigers van onze 3 doelgroepen: Charlotte, Marc en Roger. In het jaarverslag
2018 en op onze website tonen deze 3 vertegenwoordigers u dat we de burger
centraal blijven stellen en dat we er alles aan doen om hem het leven zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Cijfers, cijfers en nog eens cijfers
Houdt u van cijfers en statistieken? Hier vindt u al ons cijfermateriaal voor 2018:
•

De FPD in cijfers: onze algemene cijfers voor 2018

•

Statistieken: de meer gedetailleerde cijfers voor 2018

Zoals u op de tijdslijn in ons jaarverslag 2018 kunt zien, hebben we in 2018 grote
stappen gezet voor onze nieuwe website.

Onze projecten in 2018

Onze nieuwe website staat intussen online en daar vindt u de informatie terug die
we de voorbije jaren wel in ons jaarverslag opnamen, maar nu dus niet meer:

Hoe is mypension.be geëvolueerd? Hoe zit het met PUB (Paiements Uniques –
Unieke Betalingen)? Wat met de eenheid van loopbaan? Wat heeft de Pensioendienst nog gedaan?

•

Onze 4 opdrachten

•

Onze Bestuursovereenkomst

•

Onze waarden

•

Onze engagementen (EMAS)

•

Wie doet wat? Ons organigram

•

En in cijfers?

•

De Beheerscomités

Op onze tijdslijn ziet u al onze grote projecten en realisaties van 2018. Sommige
projecten zoals mypension.be lopen over meer dan 1 jaar. Belangrijke momenten
van deze grote projecten van voor 2018 staan daarom ook op de tijdslijn. Zo krijgt
u een duidelijk beeld van de evolutie van deze projecten.

Veel leesplezier!
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Onze statistieken
2018
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DE PENSIOENDIENST
IN ENKELE KERNCIJFERS
Elk jaar:

47 500 000 000
845 000
205 000
1 500 000
2 300

•

•

•

•

betaalt de Pensioendienst 47,5 miljard euro aan 2,37 miljoen
gepensioneerden, zowel in België als in het buitenland;
bellen 845 000 burgers het speciale Pensioennummer 1765;

bezoeken 205 000 (toekomstige) gepensioneerden een Pensioenpunt;

raadplegen 1,5 miljoen unieke bezoekers (2018) hun online pensioendossier
op mypension.be

ONZE PENSIOENSTATISTIEKEN
PENSIOENSTATISTIEKEN
WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
1 Evolutie van het aantal
personen die recht hebben
op een pensioen als
werknemer en zelfstandige
Op 1 januari 2018 betaalde de Pensioendienst
aan 2 098 197 gerechtigden een pensioen
(overgangsuitkering inbegrepen) uit, wat 8,22 %
meer is dan op 1 januari 2014.
Dit aantal neemt elk jaar toe.

2 150 000

2 050 000
2 000 000

staan meer dan 2 300 medewerkers van de Pensioendienst tot uw dienst.

2.1 Verdeling van de pensioengerechtigden
volgens hun loopbaantype
op 1 januari 2018
64,48 % van onze pensioengerechtigden
ontving een pensioen voor een "zuivere"
loopbaan (loopbaan als werknemer of als
zelfstandige). 35,52 % van hen had dus een
"gemengde loopbaan”, met andere woorden,
ze waren actief in minstens 2 van de 3 algemene
pensioenstelsels.
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2 015 906

1 900 000

2 042 746

1 979 550

1 950 000

1 800 000

•

2 098 197

2 100 000

1 938 773

1 850 000

2 Verdeling en evolutie van
de pensioengerechtigden
volgens hun loopbaantype
en hun geslacht
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Evolutie van het aantal
pensioengerechtigden
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01/2014

01/2015

01/2016

01/2017

01/2018

Verdeling volgens type loopbaan
op 1 januari 2018

59,80 %

Enkel loopbaan
als werknemer

35,52 %

Gemengde loopbaan

4,68 %

Enkel loopbaan
als zelfstandige
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2.2 Evolutie van het aantal pensioengerechtigden
volgens hun geslacht en loopbaantype
Het totale aantal gepensioneerden met enkel een werknemersloopbaan steeg
tussen 2014 en 2018 met 7,58 % en het aantal gemengde loopbanen steeg met
11,77 %. Het aantal gepensioneerden dat alleen als zelfstandige werkte, daalde
in dezelfde periode met 7,02 %. Deze tendens doet zich zowel bij de mannen als
bij de vrouwen voor.
Geslacht, stelsel
Mannen
Zuiver werknemers
Zuiver zelfstandigen
Gemengd
Vrouwen
Zuiver werknemers
Zuiver zelfstandigen
Gemengd
Algemeen totaal

2014

Jaar
2016

2015

2017

2018

555 524
52 718
322 922

566 740
52 132
332 855

575 899
51 285
342 927

582 701
50 111
349 346

593 415
49 451
367 399

610 888
52 784
343 937
1 938 773

623 749
51 936
352 138
1 979 550

636 299
50 853
358 643
2 015 906

647 770
49 783
363 035
2 042 746

661 372
48 641
377 919
2 098 197

Evolutie van het aantal pensioengerechtigden
volgens geslacht en loopbaantype
Enkel loopbaan
als werknemer

725 000

Gemengde
loopbaan

Enkel loopbaan
als zelfstandige

625 000

Vrouwen
Mannen

3.1 Verdeling van de pensioengerechtigden
volgens het type pensioen op 1 januari 2018
Op 1 januari 2018 ontving 56,76 % van de vrouwen en 69,31 % van de mannen een
eigen rustpensioen als alleenstaande. Slechts 0,18 % van de vrouwen tegenover
28,80 % van de mannen heeft een gezinspensioen, dit wil zeggen voor beide
partners. De andere gerechtigden krijgen een overlevingspensioen, eventueel
gecumuleerd met een eigen rustpensioen.
Het aantal personen dat een overgangsuitkering ontvangt, blijft klein door
de specificiteit en het tijdelijk karakter van deze uitkering.

Verdeling volgens type pensioen op 1 januari 2018
70 %

20 %

325 000

10 %
0%

28,80 %

25,84 %
17,12 %
1,53 %

0,18 %

Rustpensioen
gezin

Rustpensioen
alleenstaande

Rust- en
overlevingspensioen

0,35 %

Overlevingspensioen

0,10 %

0,01 %

Overgangsuitkering

01/2018

01/2018
01/2014

01/2018

01/2014

01/2018
01/2014

01/2018

01/2014

01/2018
01/2014

01/2014

56,76 %

40 %

425 000

25 000

69,31 %

50 %

30 %

125 000

Vrouwen
Mannen

60 %

525 000

225 000
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3 Verdeling en evolutie van de pensioengerechtigden
volgens het type pensioen en volgens geslacht

PENSIOENSTATISTIEKEN
WERKNEMERS EN
ZELFSTANDIGEN
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3.2 Evolutie van het aantal pensioengerechtigden
volgens hun type pensioen en geslacht

4 Verdeling van de pensioengerechtigden
volgens hun verblijfplaats

In deze evolutie zien we duidelijk dat vrouwen actiever geworden zijn
op de arbeidsmarkt. Dit merken we in onze statistieken aan:
•

een vermindering van het aantal gezinspensioenen bij de mannen
(– 9,11 % tussen 2014 en 2018);

•

een verhoging van het aantal “alleenstaande” pensioenen
(+ 17,77 % bij de mannen en + 20,75 % bij de vrouwen);

•

een vermindering van het aantal overlevingspensioenen bij de vrouwen
(– 14,30 %).

Geslacht, stelsel
Vrouwen
Rust bedrag alleenstaande
Rust en overleving
Overleving
Rust gezinsbedrag
Overgangsuitkering
Mannen
Rust bedrag alleenstaande
Rust gezinsbedrag
Rust en overleving
Overleving
Overgangsuitkering

2014

2015

511 414
277 380
217 340
1 475

536 679
279 228
210 333
1 558
25

561 607
279 678
202 373
1 636
501

582 863
280 621
194 317
1 790
997

617 538
281 171
186 259
1 925
1 039

620 518
314 071
13 693
3 441
4

646 545
305 625
14 414
3 460
67

665 350
298 372
14 783
3 523
130

700 182
290 947
15 426
3 571
139

Evolutie van het aantal pensioengerechtigden
volgens geslacht en type pensioen
Rustpensioen
alleenstaande

Rustpensioen
gezin

Rust- en
overlevingspensioen

700 000

2017

2018

Evolutie
volgens verblijfplaats
100 %
90 %
80 %

Buitenland
België

9,80 %

9,82 %

9,76 %

9,74 %

9,56 %

90,20 %

90,18 %

90,24 %

90,26 %

90,44 %

01/2014

01/2015

01/2016

01/2017

01/2018

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Zoals u ziet in onderstaande tabel, woont
het grootste aantal gepensioneerden (voor
de werknemers- en zelfstandigenstelsels)
die buiten België verblijven, in Frankrijk
en Italië.
Daarna volgen Spanje en Nederland.

Vrouwen
Mannen

Overlevingspensioen

Op 1 januari 2018 was 90,44 % van de
pensioengerechtigden die betaald werden door
de Federale Pensioendienst, gedomicilieerd
in België. Slechts 9,56 % van hen woonde
in het buitenland. U merkt in de onderstaande
grafiek dat deze verdeling stabiel blijft in de tijd.

70 %

Jaar
2016

594 547
320 095
13 189
3 333

PENSIOENSTATISTIEKEN
WERKNEMERS EN
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Overgangsuitkering

Als we de analyse beperken tot
de gepensioneerden die buiten Europa
verblijven, tellen we het grootste aantal
gepensioneerden in Turkije en Marokko,
gevolgd door Canada en de Verenigde Staten.

600 000
500 000
400 000

Rangschikking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Continent
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU

Land
FRANKRIJK
ITALIE
SPANJE
NEDERLAND
DUITSLAND
GROOT-BRITTANNIE
GRIEKENLAND
GH LUXEMBURG
PORTUGAL
POLEN

Aantal
51 627
32 884
23 517
22 722
12 200
4 740
4 723
3 635
3 228
994

Rangschikking
1
2
3
4
5

Continent
buiten EU
buiten EU
buiten EU
buiten EU
buiten EU

Land
TURKIJE
MAROKKO
CANADA
VERENIGDE STATEN
ZWITSERLAND

Aantal
7 221
6 002
4 601
3 769
2 770

300 000
200 000
100 000
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01/2018

01/2015

01/2018

01/2015

01/2018

01/2018
01/2014

01/2018
01/2014

01/2018
01/2014

01/2018

01/2014

01/2018
01/2014

01/2018

01/2014

01/2018
01/2014

01/2014

0
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5 Verdeling en evolutie
van onze nieuwe gestorte uitkeringen
In 2018 heeft de Pensioendienst 192 393 nieuwe uitkeringen uitbetaald. Dat zijn
er 7 959 meer dan in 2017. Wat bedoelen we met ‘nieuwe uitkeringen’? Dat zijn
nieuwe voordelen die in 2018 ingegaan zijn en die in betaling waren op 1 januari
van het volgende jaar.
5.1 Verdeling van de nieuwe
gestorte uitkeringen in 2018

Verdeling van de nieuwe gestorte
uitkeringen
65 %

Onze nieuwe uitkeringen voor het jaar 2018 zijn
vooral werknemerspensioenen (76,61 %). Verder
gaat het om 18,95 % zelfstandigenpensioenen
en 4,44 % Inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

Rustpensioen
werknemer

16 %

Rustpensioen
zelfstandige

5.2 Evolutie van de nieuwe
gestorte uitkeringen volgens geslacht

12 %

Overlevingspensioen
werknemer

Tussen 2014 en 2018 steeg het aantal nieuwe
rustpensioenen voor de vrouwen en de mannen
met respectievelijk 18,33 % en 13,92 %.
Voor de vrouwen is er een dalende tendens voor
de overlevingspensioenen (–3,04 %) en
de IGO-uitkeringen (–11,26 %).

3%

Overlevingspensioen
zelfstandige

4%
IGO

2014
2015
2016
2017
2018

Totaal
rustpensioenen

90 000

Vrouwen
Mannen

Totaal
overlevingspensioenen

Totaal
IGO

80 000
70 000

EURO

5 968
5 495
5 504
5 621
5 296

Rust
71 953
71 004
74 250
77 604
81 966

IGO
3 436
3 421
3 289
3 477
3 250

PENSIOENSTATISTIEKEN
WERKNEMERS EN
ZELFSTANDIGEN

6 Verdeling en evolutie volgens
leeftijd op het moment van pensionering
Onderstaande tabel geeft de voorwaarden weer voor de toegang tot het
vervroegd pensioen. (We merken op dat de hervormingen in 2011 en 2015
ook overgangsmaatregelen voorzagen).
"Normale" loopbaan
Minimumleeftijd Minimumloopbaan
In 2013 60 jaar en 6 maanden
38 jaar
In 2014
61 jaar
39 jaar
In 2015 61 jaar en 6 maanden
40 jaar
62 jaar

40 jaar

In 2017 62 jaar en 6 maanden

41 jaar

In 2018

63 jaar

41 jaar

In 2019

63 jaar

42 jaar

"Lange" loopbaan
Minimumleeftijd Minimumloopbaan
60 jaar
40 jaar
60 jaar
40 jaar
60 jaar
41 jaar
60 jaar
42 jaar
61 jaar
41 jaar
60 jaar
43 jaar
61 jaar
42 jaar
60 jaar
43 jaar
61 jaar
42 jaar
60 jaar
44 jaar
61 jaar
43 jaar

Belangrijke opmerking:

60 000

Op welke gepensioneerden is deze specifieke analyse van toepassing?
De gepensioneerden:
• die hun rustpensioen opgenomen hebben in de pensioenregeling
voor werknemers en/of zelfstandigen
• en van wie het rustpensioen betaald werd op 1 januari van het jaar
volgend op de ingangsdatum.

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

01/2018

01/2014

01/2018

01/2014

01/2018

01/2014

01/2018

01/2014

01/2018

01/2014

01/2018

01/2014

0
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IGO

Mannen
Overleving
2 053
2 035
2 039
2 106
2 209

Dit is niet alleen het gevolg van de uitgevoerde hervormingen, het toont ook
opnieuw dat de vrouwen actiever geworden zijn op de arbeidsmarkt.
Voor dezelfde periode stellen we bij de mannen een toename vast van het aantal
overlevingspensioenen (+7,60 %) en een daling van het aantal IGO-uitkeringen
(–5,41 %).

In 2016

Evolutie van de nieuwe gestorte uitkeringen
volgens geslacht

Rust
61 950
62 942
65 596
69 409
73 307

Vrouwen
Overleving
27 192
25 918
26 397
26 217
26 365
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Op welke gepensioneerden is deze specifieke analyse niet van toepassing?
De gepensioneerden die:
• een pensioen ontvangen in een speciaal stelsel;
• een buitenlands pensioen ontvangen;
• een pensioen ten laste van de openbare sector ontvangen;
• een pensioen van uit de echtgescheiden huwelijkspartner ontvangen.
Federale PensioendienstJaarverslag 2018O N Z E S TAT I S T I E K E N 2 0 1 8
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6.2 Evolutie volgens de leeftijd op de ingangsdatum
(enkel loopbaan als zelfstandige)

De onderstaande tabellen en grafieken tonen de impact van:
•

de geleidelijke optrekking van de minimumleeftijd
voor het vervroegd pensioen;

•

de overgangsmaatregelen.

De vermindering van het aandeel gepensioneerden dat hun pensioen
na de leeftijd van 65 jaar opneemt, na een loopbaan als zelfstandige of een
gemengde loopbaan werknemer- zelfstandige, is waarschijnlijk het gevolg van
de hervorming van de toegelaten activiteit (onbeperkt bijverdienen eens
de persoon 65 jaar is of na een loopbaan van 45 jaar).

2014
2015
2016
2017
2018

60
5,82 %
5,42 %
2,46 %
0,74 %
1,23 %

61
3,60 %
2,53 %
3,03 %
4,44 %
7,96 %

62
3,85 %
3,54 %
5,08 %
6,25 %
5,08 %

2014
2015
2016
2017
2018

61
3,58 %
4,03 %
5,06 %
5,91 %
9,42 %

62
3,13 %
4,51 %
5,73 %
7,90 %
5,71 %

63
2,25 %
2,64 %
3,05 %
3,54 %
3,74 %

64
2,06 %
1,83 %
1,78 %
1,93 %
2,06 %

65
66,88 %
63,26 %
62,93 %
60,96 %
56,71 %

64
4,07 %
3,09 %
5,79 %
5,45 %
5,82 %

65
64,47 %
64,79 %
65,81 %
64,62 %
62,33 %

66 en +
14,34 %
17,81 %
14,99 %
14,80 %
13,51 %

Evolutie volgens leeftijd op het moment van
pensionering - enkel loopbaan als zelfstandige

6.1 Evolutie volgens de leeftijd op de ingangsdatum
(enkel loopbaan als werknemer)
60
17,44 %
19,01 %
16,85 %
15,12 %
17,89 %

63
3,85 %
2,81 %
2,85 %
3,69 %
4,07 %
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100 %

66 en +
4,67 %
4,72 %
4,59 %
4,65 %
4,47 %

66 en +

90 %
80 %

65

70 %
60 %
50 %

64

40 %

63

30 %

Evolutie volgens leeftijd op het moment
van pensionering - enkel loopbaan als werknemer
100 %

61

10 %
0%

01/2014

01/2015

01/2016

01/2017

01/2018

80 %

65

70 %
60 %
50 %

64

40 %

63

30 %

62

20 %

61

10 %

60
01/2014

01/2015

01/2016

01/2017

01/2018

6.3 Evolutie volgens de leeftijd op de ingangsdatum
(gemengde loopbaan werknemer + zelfstandige)
2014
2015
2016
2017
2018

60
17,44 %
19,01 %
16,85 %
15,12 %
17,89 %

61
3,58 %
4,03 %
5,06 %
5,91 %
9,42 %

62
3,13 %
4,51 %
5,73 %
7,90 %
5,71 %

63
2,25 %
2,64 %
3,05 %
3,54 %
3,74 %

64
2,06 %
1,83 %
1,78 %
1,93 %
2,06 %

65
66,88 %
63,26 %
62,93 %
60,96 %
56,71 %

66 en +
4,67 %
4,72 %
4,59 %
4,65 %
4,47 %

Evolutie volgens leeftijd op het moment van
pensionering - als werknemer én zelfstandige
100 %

66 en +

90 %
80 %

65

70 %
60 %

64

50 %

63

40 %

62

30 %
20 %

61

10 %

60

0%
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STATISTIEKEN VAN ONZE AMBTENARENPENSIOENEN
1 Algemene evolutie van
de begunstigden van onze
ambtenarenpensioenen
1.1 Evolutie van het totaalaantal rust- en
overlevingspensioenen voor ambtenaren
De volgende grafieken tonen de evolutie van
het aantal pensioenen voor de periode van
2014 tot 2018. Het aantal rustpensioenen (RP)
is in deze periode gestegen van 396 294 naar
435 977 en het aantal overlevingspensioenen
(OP) van 91 449 naar 92 251.
Op 1 januari 2018 bedroeg het totale
aantal ambtenarenpensioenen die door de
pensioendienst beheerd en uitgekeerd worden
528 228, waarvan 435 977 rustpensioenen
en 92 251 overlevingspensioenen.

Aantal rustpensioenen
- ambtenaren
450 000
400 000

396 294

408 349

419 905

429 477

435 977

300 000
250 000
200 000

01/2014

01/2015

01/2016

01/2017

01/2018

In 2018 is het aantal nieuwe pensioendossiers
(alle pensioenen samen) met ongeveer 2,74 %
toegenomen ten opzichte van 2017.

Aantal overlevingspensioenen
- ambtenaren

De evolutie in de tijd van het aantal
ambtenarenpensioenen heeft een dubbele
oorzaak. Het is het resultaat van een
aanwervingsbeleid van verschillende
autoriteiten op een gegeven moment en
de hervorming van de ambtenarenpensioenen.
In tegenstelling tot wat u misschien zou
denken, is dit aantal dus niet alleen het gevolg
van demografische factoren (leeftijdspiramide,
levensverwachting, sterftecijfer).

96 000
94 000
92 000
90 000

91 449

91 675

91 855

92 393

92 251

88 000
86 000
84 000
82 000
80 000

01/2014

01/2015

01/2016

01/2017

01/2018

Evolutie van de rustpensioenen (RP) en
overlevingspensioenen (OP) - ambtenaren
550 000
500 000

De volgende grafieken tonen de evolutie van het aantal rusten overlevingspensioenen voor ambtenaren.
Het gaat over de nieuwe pensioenen die
Evolutie van de
geregistreerd zijn in de periode van 2014
- ambtenaren
tot 2018 en waarvoor de FPD een betaling
heeft uitgevoerd.
25 000
In 2018 kende de FPD 25 780 nieuwe
pensioenen toe. Het aantal nieuwe
rustpensioenen gaat van 23 018 in 2014
naar 20 118 in 2018. Het jaar 2018 kende
een lichte daling ten opzichte van de
voorgaande jaren door de hervorming van de
ambtenarenpensioenen. Het aantal nieuwe
overlevingspensioenen is gestegen van
5 526 in 2014 naar 5 662 in 2018.

350 000

OP

450 000

De uitzonderlijke pieken kunnen ook te wijten
zijn aan het feit dat de instellingen voor
het eerst beheerd worden door de FPD
(overname van de pensioenen door de FPD).
Vanaf 2014 zijn de gevolgen van de nieuwe
pensioenhervormingen voor ambtenaren
voelbaar. Deze hervormingen droegen
bij tot een daling van het aantal nieuwe
pensioenaanvragen in vergelijking met
de voorgaande jaren.

23 018

23 412
21 236

20 118

19 127

15 000
10 000
5 000
0
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01/2015
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01/2018

Evolutie van de nieuwe
overlevingspensioenen - ambtenaren
6 200
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6 000

5 901
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5 966

5 662
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5 000
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Evolutie van de nieuwe rustpensioenen (RP)
en overlevingspensioenen (OP) - ambtenaren
35 000
30 000
25 000
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1.2 Evolutie van het aantal nieuwe rust- en overlevingspensioenen
voor ambtenaren
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2 Evolutie van de totale
jaarlijkse uitgaven voor
de ambtenarenpensioenen

Evolutie jaarlijkse uitgaven
rustpensioenen - ambtenaren
14 000
13 000

Miljoen euro

12 000
11 000

11 328

11 732

12 218

12 728

13 139

Deze grafieken geven een beeld van de
evolutie van de jaarlijkse uitgaven voor rust en overlevingspensioenen voor ambtenaren.

10 000
9 000

Voor de periode 2014-2018 stegen
de uitgaven:

8 000
7 000
6 000
5 000

2014

2015

2016

2017

Miljoen euro

1 350

1 413

1 411

1 417

1 431

1 250
1 150
1 050
950

2014

2015

2016

2017

•

van 1 413 295 814 EUR
naar 1 430 626 005 EUR
voor overlevingspensioenen.

Voor 2018 bedragen de uitgaven voor
de pensioenen van de ambtenaren, die door
de pensioendienst beheerd en betaald worden
14 569 737 211 EUR, waarvan:

1 550

1 429

van 11 327 524 167 EUR
naar 13 139 111 206 EUR
voor rustpensioenen;

2018

Evolutie jaarlijkse uitgaven
overlevingspensioenen - ambtenaren
1 450

•

•

13 139 111 206 EUR
voor de rustpensioenen;

•

1 430 626 005 EUR
voor de overlevingspensioenen.

De stijging van de jaarlijkse pensioenuitgaven
komt vooral door de groei van het totale
aantal pensioenen en het daaraan verbonden
inkomen. Andere belangrijke factoren zijn
de indexering (aanpassing aan de stijging van
de consumptieprijzen) en de tweejaarlijkse
perequatie (aanpassing aan de stijging van
de bezoldiging buiten de index).

2018

Evolutie jaarlijkse uitgaven
rustpensioenen (RP) en
overlevingspensioenen (OP) - ambtenaren
17 000

We merken dat de impact van de pensioenhervorming op de jaarlijkse
uitgaven van 2018 zich langzaam laat voelen. We zien inderdaad dat in 2018
de pensioenuitgaven met 2,92 % gestegen zijn ten opzichte van 2017, terwijl
tot 2013, in de jaren vóór de pensioenhervorming, de gemiddelde jaarlijkse
stijging in de uitgaven 6 % bedroeg t.o.v. de voorgaande jaren.
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Toch zal het effect waarschijnlijk op lange termijn bepalend zijn. Ter herinnering:
de hervorming bevat 4 maatregelen1 die de jaarlijkse pensioenuitgaven moeten
doen dalen of op zijn minst het aantal vervroegde pensioenen moeten inperken.

3 Verdeling en gemiddeld pensioenbedrag van
de ambtenarenpensioenen volgens inkomensschijf
De onderstaande tabellen geven per inkomensschijf en volgens geslacht
een overzicht van het gemiddeld maandelijks brutopensioenbedrag
(rust-/overlevingspensioen) en van het aantal uitbetaalde pensioenen.
3.1 Aantal rustpensioenen voor ambtenaren (HR Rail inbegrepen)
en gemiddeld maandelijks brutobedrag: situatie op 1 januari 2018
Mannen
Inkomensschijf

≤ 500
]500 – 1000]
]1000 – 1500]
]1500 – 2000]
]2000 – 2500]
]2500 – 3000]
]3000 – 3500]
]3500 – 4000]
]4000 – 4500]
]4500 – 5000]
> 5000

Aantal
pensioenen

11 429
12 505
22 789
39 393
53 627
51 575
34 021
18 441
12 810
6 518
11 844

Vrouwen

Gemiddeld
bedrag

264,79
752,91
1 293,34
1 773,42
2 217,78
2 753,02
3 210,85
3 740,78
4 198,31
4 739,28
5 844,91

Aantal
pensioenen

Totaal

Gemiddeld
bedrag

8 198
18 154
22 833
25 316
27 993
37 021
38 232
10 416
5 453
1 325
1 469

326,37
758,37
1 263,77
1 757,20
2 253,64
2 761,27
3 189,27
3 730,86
4 158,66
4 738,51
5 885,73

Aantal
pensioenen

19 627
30 659
45 622
64 709
81 620
88 596
72 253
28 857
18 263
7 843
13 313

Gemiddeld
bedrag

290,51
756,14
1 278,54
1 767,08
2 230,08
2 756,47
3 199,43
3 737,20
4 186,47
4 739,15
5 849,41

Miljoen euro

15 000

OP

13 000
11 000

RP

9 000
7 000
5 000
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1 De eerste maatregel verhoogt de minimumleeftijd en de minimale duur van de loopbaan om van een vervroegd
rustpensioen te kunnen genieten. De tweede bepaalt dat, vanaf 1 januari 2012, in de pensioenberekening geen
voordeliger loopbaanbreuk meer toegekend kan worden dan 1/48 en dat er rekening gehouden moet worden
met een progressieve vermindering van de duur van de diplomabonificatie voor de bepaling van de pensioendatum.
De derde hertekent de gelijkstellingen voor loopbaanonderbrekingen, de vierdagenweek en halftijds werken voor
de perioden vanaf 1 januari 2012. Ten slotte vervangt een vierde maatregel de refertewedde van de laatste 5 dienstjaren
in de pensioenberekening door een gemiddelde wedde van de laatste 10 dienstjaren.
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3.2 Aantal overlevingspensioenen voor ambtenaren (HR Rail inbegrepen)
en gemiddeld maandelijks brutobedrag: situatie op 1 januari 2018

17 982
24 196
28 002
18 715
7 835
4 352
2 047
1 139
473
436
1

271,48
757,41
1 248,10
1 710,15
2 204,45
2 715,32
3 237,61
3 749,32
4 256,06
4 641,30
5 156,96

4 Procentuele verdeling van
de nieuwe rustpensioenen voor ambtenaren
volgens de reden van pensionering
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Verdeling van de nieuwe rustpensioenen - ambtenaren volgens de leeftijd op het moment van pensionering
<60

•

Pensioen wegens leeftijdsgrens: de ambtenaar heeft de leeftijd bereikt waarboven hij statutair niet meer in
dienst kan blijven.

35 %

•

Vervroegd pensioen: onder bepaalde voorwaarden kon de ambtenaar zijn pensioen vóór de wettelijke leeftijd
opnemen. Deze voorwaarden zijn veranderd door de hervorming van 28/12/2011. Vóór de hervorming kon de
ambtenaar die in 2012 de leeftijd van 60 jaar had bereikt en die minstens 5 jaar dienst had, waarvan minstens 1 dag
aanneembare dienst na 31 december 1976, vervroegd met pensioen gaan. Raadpleeg de nieuwe voorwaarden na
de hervorming op onze pagina Vervroegd pensioen.

•

Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid: de ambtenaar die door de medische dienst tijdelijk
of definitief als ongeschikt beschouwd wordt

•

Ambtshalve: de ambtenaar die vanaf de leeftijd van 60 jaar meer dan 365 dagen afwezig is wegens ziekte.

O N Z E S TAT I S T I E K E N 2 0 1 8 Jaarverslag 2018Federale Pensioendienst

62

63

64

65

>65

45 %
40 %

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

61

50 %

*Redenen voor de pensionering:

•

60

55 %

30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

Federale PensioendienstJaarverslag 2018O N Z E S TAT I S T I E K E N 2 0 1 8

01/2018

5,45 %
0,21 %
0,66 %
1,98 %
0,42 %

overeenkomstig de preferentiële voorwaarden van de pensioengerechtigde
leeftijd in bepaalde sectoren.

01/2018

0,04 %
0,07 %
0,15 %
0,41 %
0,21 %

•

01/2014

12,68 %
13,34 %
13,12 %
14,60 %
13,73 %

Andere

wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid (beslissing van MEDEX);

01/2018

4,99 %
6,31 %
6,56 %
7,13 %
8,60 %

Ambtshalve

•

01/2014

63,96 %
66,24 %
63,92 %
57,54 %
60,62 %

Lichamelijke
ongeschiktheid

65
66 en +
10,18 % 1,30 %
10,91 % 1,17 %
11,49 % 1,67 %
13,00 % 2,99 %
14,44 % 1,69 %

01/2014

12,88 %
13,84 %
15,59 %
18,33 %
16,42 %

Uitgesteld

< 60
21,33 %
22,22 %
23,00 %
25,28 %
21,67 %

01/2018

2014
2015
2016
2017
2018

Vervroegd op
aanvraag

2014
2015
2016
2017
2018

Leeftijdsvoorwaarden oppensioenstelling
60
61
62
63
64
52,39 % 5,34 % 4,08 % 3,00 % 2,38 %
48,22 % 6,63 % 4,98 % 3,38 % 2,48 %
41,63 % 8,94 % 7,07 % 3,64 % 2,55 %
32,12 % 9,85 % 9,76 % 3,97 % 3,03 %
27,87 % 18,85 % 8,21 % 4,44 % 2,83 %

De oppensioenstelling voor de leeftijd van 60 jaar is mogelijk:

Reden van de pensionering*
Leeftijdsgrens

Ingangsjaar
rustpensioen

We stellen vast dat voor de periode van 2014 tot 2018 de pensioenleeftijd jaarlijks
opgetrokken wordt als gevolg van de nieuwe pensioenhervorming, behalve voor
de pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de procentuele verdeling van
de rustpensioenen voor ambtenaren volgens de reden van pensionering en
per ingangsjaar voor de periode van 2014 tot 2018.
Ingangsjaar

Deze tabel geeft een overzicht van de procentuele verdeling van de nieuwe
rustpensioenen (inclusief arbeidsongeschiktheid) volgens de leeftijd bij
de oppensioenstelling en per ingangsjaar voor de periode van 2014 tot 2018.

01/2018

278,97
760,37
1 250,09
1 709,87
2 205,76
2 715,91
3 237,85
3 749,51
4 256,06
4 641,20
5 156,96

Gemiddeld
bedrag

01/2014

14 846
22 038
26 701
18 256
7 591
4 302
2 028
1 129
473
433
1

Aantal
pensioenen

01/2014

236,03
727,17
1 207,29
1 721,42
2 163,90
2 664,54
3 211,97
3 727,71
0,00
4 656,23
0,00

Gemiddeld
bedrag

01/2018

3 136
2 158
1 301
459
244
50
19
10
0
3
0

Aantal
pensioenen

01/2018

≤ 500
]500 – 1000]
]1000 – 1500]
]1500 – 2000]
]2000 – 2500]
]2500 – 3000]
]3000 – 3500]
]3500 – 4000]
]4000 – 4500]
]4500 – 5000]
> 5000

Gemiddeld
bedrag

PENSIOENSTATISTIEKEN
A M BT E N A R E N

5 Procentuele verdeling van nieuwe rustpensioenen
voor ambtenaren volgens de leeftijd
bij de oppensioenstelling

01/2014

Aantal
pensioenen

Total

01/2014

Inkomensschijf

Femmes

01/2018

Hommes

01/2014
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TIJDSLIJN
2015

2016

2017

Voorjaar 2015

Januari 2016

November 2017

MyPension wordt mypension.be:
samenwerking van RVP, PDOS,
RSVZ en Sigedis

mypension.be:
'Wanneer kan ik
met pensioen?'

Nieuwe functionaliteit
'Hoeveel pensioen krijg ik?'
en een responsive design voor
mypension.be
•
4 strategische miniseminaries

1 april 2016
Fusie RVP en PDOS
Geboorte van de FPD

December 2016
Lancering luik
'Mijn aanvullend pensioen'
op mypension.be
door Sigedis

2018

Onze projecten
die over het hele jaar
liepen
Samenwerking met het buitenland
•
Nieuwsbrieven Leesbaarheid
•
Nieuwe website
•
BEX
•
PUB
•
Healthy@work
•
Project WaVa

Januari 2018
Beperking tot de eenheid
van loopbaan + Nieuwe regels
voor de gelijkgestelde
niet-gewerkte perioden
•
Strategisch seminarie
in Alden Biesen
•
Overname
van de bevoegdheden van
de DG Oorlogsslachtoffers

Van januari tot april
2018
Efficiënte brieven en mails
cyclus 1

Maart 2018
Project APA
•
Project FISC

Juni 2018
Verhoging van het bedrag
van de IGO

Van juni
tot november 2018
Efficiënte brieven en mails
cyclus 2

Juli 2018
mypension.be kreeg er
een functionaliteit bij:
'Plan zelf uw pensioen'
•
Kennisportaal

Augustus 2018
Project PAN

Mei 2018
De FPD en GDPR

December 2018
mypension.be :
'Simuleer de eventuele afkoop
van uw studieperioden'

 26

O N Z E P R O J E C T E N I N 2 0 1 8 Jaarverslag 2018Federale Pensioendienst

Federale PensioendienstJaarverslag 2018O N Z E P R O J E C T E N I N 2 0 1 8

27 

mypension.be geeft 2 bedragen: op uw vroegst mogelijke pensioendatum en op
uw wettelijke pensioendatum.

mypension.be

PROJECT
mypension.be

mypension.be is klaar voor mobiel e-goverment

Voorjaar 2015
MyPension wordt mypension.be:
samenwerking van RVP, PDOS, RSVZ en Sigedis
In 2010 lanceerde de Rijksdienst voor Pensioenen al het online pensioendossier
MyPension voor werknemers.
Dankzij de samenwerking van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP),
de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS), het Rijksinstituut voor
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en Sigedis volgt in
het voorjaar van 2015 een nieuwe stap: MyPension wordt mypension.be.
Ook zelfstandigen en ambtenaren kunnen voortaan hun online pensioendossier
raadplegen.

Januari 2016
Nieuwe functionaliteit voor mypension.be:
'Wanneer kan ik met pensioen?'

Voortaan kunt u zich aanmelden met een mobiel toestel bij e-governmenttoepassingen. Daarom beslisten we om de interface van mypension.be
een verjongingskuur te geven. De applicatie is nu dus ook toegankelijk
op mobiele toestellen.

Juli 2018
mypension.be kreeg er een functionaliteit bij: 'Plan zelf uw pensioen'
In het online pensioendossier waren al 2 scenario’s voorzien:
• uw wettelijke pensioendatum;
•

uw vroegst mogelijke pensioendatum.

Nu kunt u zelf een scenario simuleren: geef een datum op waarop u wilt stoppen
met werken en zie meteen wat de impact op uw toekomstig pensioenbedrag is.
Zo kunt u uw eigen pensioendatum beter afstemmen op uw concrete situatie.
Bijvoorbeeld:
◊ Uw partner kan pas 2 jaar na u met pensioen gaan.
Wat als u zelf 2 jaar langer blijft werken?
◊ U wilt graag 3 jaar vroeger met pensioen. Is dit mogelijk?
En als dat niet mogelijk zou zijn, wanneer kunt u dan wel met pensioen?

Hebt u gewerkt als ambtenaar, werknemer en/of zelfstandige?

Op mypension.be ziet u wat de impact is op uw pensioenbedrag.

U kunt voortaan online een raming maken van uw vroegst mogelijke
pensioendatum. Hebt u een gemengde loopbaan? Dan krijgt u ook de vroegst
mogelijke pensioendatum waarop u al uw pensioenen samen kunt ontvangen.

December 2018
mypension.be : Simuleer de eventuele afkoop van studieperioden

December 2016
Lancering luik 'Mijn aanvullend pensioen' op mypension.be
door Sigedis

Wilt u studieperioden afkopen? Op mypension.be ziet u de impact
op uw pensioenbedrag en een raming van de regularisatiebijdrage die u moet
betalen. Overtuigd van het resultaat? Via mypension.be kunt u ook uw aanvraag
indienen om studieperioden af te kopen.

Bent u werknemer of zelfstandige en hebt u ook een aanvullend pensioen
(2e pijler)? Dan ziet u vanaf nu op mypension.be hoeveel aanvullend pensioen
u al opgebouwd hebt en hoeveel u later zult krijgen.

November 2017
Nieuwe functionaliteit 'Hoeveel pensioen krijg ik?'
en een responsive design voor mypension.be

Voorbeeld:
U twijfelt of u 1 of 2 jaar zou afkopen. Via de simulatietool op mypension.be
kunt u kijken wat het verschil in pensioenbedrag is als u 1 jaar of 2 jaren afkoopt.
Op onze website vindt u alle info over studieperioden afkopen.

Mijn pensioen plannen
Het online pensioendossier bood u al een antwoord op de vraag:
'Wanneer kan ik met pensioen?'. Nu geeft het online pensioendossier ook
het antwoord op de vraag: 'Hoeveel pensioen krijg ik?'.
mypension.be vermeldt voortaan het geraamde bedrag voor het wettelijk
pensioen (1e pijler) voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen.
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WETTELIJKE AANPASSINGEN

2018 – OP NAAR
EEN NIEUWE WEBSITE!

AANPASSING VAN DE PROCESSEN
EN VAN DE COMMUNICATIE

In 2018 waren er verschillende belangrijke wetsaanpassingen die een impact hadden op onze activiteiten.
Wanneer er een wetsaanpassing is, moeten we:
•

intern onze werkwijze aanpassen (softwarewijzigingen voor de berekeningen, opleidingen voor
de medewerkers die de dossiers beheren waarop de wijzigingen een invloed hebben, …).

•

extern onze communicatie en onze berichten over deze wetsaanpassingen aanpassen.
We moeten u deze wijzigingen en de impact die ze op u zullen hebben, zo duidelijk mogelijk uitleggen.

We probeerden in 2018 samen met een externe firma een duidelijk beeld
te krijgen van:
•

Januari 2018 – Beperking tot de eenheid van loopbaan

wat de bezoekers (toekomstige gepensioneerden, gepensioneerden
en professionals) verwachten;

•

wat de beste structuur dan is.

Op 5 december 2017 verscheen een nieuwe wet over de beperking tot de eenheid
van loopbaan in het Belgisch staatsblad. Ze wijzigt de manier waarop we de
pensioenen berekenen.

•

Concreet is een loopbaan ‘volledig’ als ze 14 040 jours voltijdse dagen telt,
met andere woorden 45 jaren van 312 dagen (14 040 = 45 x 312). Als uw loopbaan
meer dan 14 040 dagen telt en uw pensioen inging na 31/12/2018, dan moeten
we in sommige gevallen bepaalde dagen schrappen bij de berekening van uw
pensioenbedrag. Deze schrapping noemen we de beperking tot de eenheid van
loopbaan.
Bent u met vervroegd pensioen en geniet u het stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag? Dan moet u de wettelijke pensioenleeftijd niet meer afwachten
als u voldoet aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen. Deze wet vernietigd
namelijk ook het verbod om met vervroegd pensioen te gaan.

Januari 2018 – Nieuwe regels voor de gelijkgestelde
niet-gewerkte perioden
Ging u met pensioen na 31 december 2018 en bevat uw loopbaan gelijkgestelde
perioden (onvrijwillige werkloosheid, perioden van (pseudo-)brugpensioen,
werkloosheid met bedrijfstoeslag, …)? Dan heeft deze nieuwe wet, die op
29 december 2017 in het Belgisch Staatsblad verscheen en over bepaalde
gelijkgestelde niet-gewerkte perioden gaat, een impact op uw pensioen.

Juni 2018 – Verhoging van het IGO-bedrag
Op 26 juni 2018 verscheen een Koninklijk Besluit om het bedrag van de IGO
te verhogen. Ontvangt u een IGO en veranderde uw persoonlijke situatie niet?
Dan werd uw IGO-bedrag verhoogd vanaf juli 2018. Dit Koninklijk Besluit is de
1e verhogingsfase van de IGO om het bedrag van de armoedegrens te halen.
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Ons doel? Tegen het voorjaar 2019 een nieuwe website online krijgen
met alle pensioeninfo van het werknemers- én ambtenarenstelsel,
op maat en in de taal van de burger.
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Dat deden we door:
de oude website te analyseren op basis van vragen als:
◊ Welke informatie zoeken bezoekers?
◊ Welke zoekwoorden gebruiken bezoekers?
◊ Welke pagina’s bezoeken de bezoekers?
◊ …
•

de bezoekers vragen te stellen:
◊ Bent u gepensioneerd, bijna-gepensioneerd of professional?
◊ Vindt u de info die u zoekt?
◊ …

Zo kwamen we tot de nieuwe structuur voor de website. De volgende stappen
richting nieuwe website in 2019.
•

de teksten schrijven of aanpassen aan de manier waarop mensen online
lezen;

•

de teksten schrijven in duidelijke taal die de burger begrijpt;

•

gebruikers de nieuwe website laten testen en hen daarbij volgen en vragen
stellen over waarom ze iets doen of net niet doen.
Zoals u misschien al gezien
hebt, staat onze nieuwe website
intussen al online.
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•

GDPR

Om de gegevens waar we toegang toe hebben beter te beschermen,
onderzoekt IT continu andere mogelijkheden, zoals:

GDPR-PROJECT

◊ versleuteling, anonimisering , pseudonimisering;
◊ naleving van de principes van ‘privacy by design ’ en ‘privacy by default’;
◊ classificatie van gegevens;

Herinnert u zich uw overvolle mailbox in mei 2018 nog? De zondvloed aan mails waarin u de vraag kreeg
om uw toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens? Dit was het gevolg van
een wijziging van de General Data Protection Regulation (GDPR). Ook wij als Pensioendienst moeten ons
aan die regels houden.

◊ ...
•

Om onze medewerkers bewust te maken van de gedragsregels
voor de gegevensbescherming, hebben we:
◊ opleidingssessies georganiseerd;
◊ de interne dienstnota ‘Gedragsregels over de raadpleging,
de verwerking en de verspreiding van persoonsgegevens’ aangepast.

Wat is GDPR?

•

De Engelse term GDPR staat voor: ‘General Data Protection Regulation’.
In het Nederlands wordt dat: AVG of voluit Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Met deze verordening wil de Europese Unie:
• de privacywetten van de lidstaten harmoniseren;
•

de Europese burgers bewustmaken en beschermen op het vlak
van hun privacy;

•

de manier veranderen waarop organisaties omgaan met
de vertrouwelijkheid van gegevens.

Om u te informeren, hebben we de vermeldingen van de GDPR-wetgeving
op onze briefwisseling en website aangepast.

PUB (PAIEMENT UNIQUE/UNIEKE BETALING)

U vindt meer informatie op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Het doel van het PUB-project:
één betaaldatum en één betalingswijze
voor alle pensioenen die u ontvangt,
ongeacht het pensioenstelsel.

Wat is er veranderd in 2018?
Wat wel gewijzigd is:
• Uw rechten zijn beter beschermd.
• De personen en organisaties die uw gegevens
verwerken:
- krijgen meer verplichtingen;
- moeten hogere administratieve boetes betalen
als ze deze verplichtingen niet naleven.
• De toezichthoudende overheid krijgt
meer bevoegdheden.

Wat niet gewijzigd is:
• Het begrip ‘privacy’.
• Wat vroeger niet toegelaten was, blijft verboden.

Onze acties voor PUB in 2018:
• Juli 2018: we betalen alle vergoedingspensioenen en oorlogsrenten
voortaan maandelijks uit, zoals voor de andere pensioenen, en dus
niet langer driemaandelijks of jaarlijks

De GDPR en de Pensioendienst

• Oktober 2018: we informeren alle betrokken gepensioneerden over

De Pensioendienst beschikt over een grote massa persoonsgegevens.
Denk bijvoorbeeld aan de identiteitsgegevens, loopbaangegevens,
betalingsgegevens, … We moeten kunnen aantonen welke persoonsgegevens
we verzamelen, hoe we deze data gebruiken en hoe we ze beveiligen.

• December 2018: we hebben aan alle betrokken gepensioneerden

Wat doen we om te voldoen aan de GDPR?
De Pensioendienst neemt administratieve, organisatorische
en technische maatregelen:
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Dankzij PUB betalen we sinds eind 2017 de pensioenen van de verschillende
pensioenstelsels op één rekening.
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de vervanging van de circulaire cheque door de assignatie en over
de voordelen van de storting op een bankrekening.

(meer dan 300 000 burgers) persoonlijk gemeld dat al hun pensioenen
vanaf januari 2019 samen uitbetaald worden. Om deze gepersonaliseerde
communicatie te ondersteunen, hebben we ook een website gecreëerd
die specifiek gewijd is aan de unieke betaling.
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OVERNAME VAN DE BEVOEGDHEDEN
VAN DE DG OORLOGSSLACHTOFFERS
Op 1 januari 2018 nam de Pensioendienst een deel van de opdrachten van de DG Oorlogsslachtoffers over.
De andere opdrachten werden overgedragen naar het Rijksarchief. Op 15 februari 2018 verhuisde
het personeel van de oude Directie-generaal Oorlogsslachtoffers naar de Zuidertoren.

Om die overname van de bevoegdheden en de integratie zo vlot mogelijk
te laten verlopen, hebben we:
•

de informatie en formulieren van de site https://www.warvictims.fgov.be
aangepast en geïntegreerd op onze website;

•

mededelingen en informatieteksten verspreid om het publiek te informeren
over die wijziging en over de opdrachten van de DG Oorlogsslachtoffers;

•

de contactgegevens van de medewerkers aangepast;

•

de medewerkers van de FPD geïnformeerd over de overname van de
bevoegdheden en de komst van de nieuwe collega’s.

Sinds 1 januari 2018 maakt de directie Vergoedingspensioenen en
Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme deel uit van het departement
Gegevensbeheer. De directie
◊ onderzoekt de rechten en kent de pensioenen toe aan de militaire
oorlogsinvaliden;

APA-PROJECT

(ALIGNMENT PAYMENT ACCOUNTING)
(uniformisering, automatisering en integratie
binnen het uniek elektronisch dossier
van de behandeling van de teruggekeerde bedragen)
Het doel van het APA-project: de teruggekeerde betalingen
verder automatiseren om:
•

de boekhouding transparanter en nauwkeuriger te maken;

•

de efficiëntie te verhogen.

Gecodeerde rekeningafschriften (coda) die ons door banken toegestuurd worden,
worden nu automatisch ingegeven.

Sinds maart 2018 worden alle terugkerende betalingen en terugbetalingen

van schulden beheerd via een workflow in Theseos (uniek elektronisch dossier),
in alle stelsels en ongeacht de bank (behalve voor de Marokkaanse Chaabi Bank
en de Nationale Bank van België).
Dit maakt het mogelijk om:
•

de teruggestorte bedragen en hun aard te zien in Theseos, wat het werk
van de boekhouding en de Contactcenters vergemakkelijkt;

•

de verwerking van de teruggekomen betalingen te automatiseren
(in combinatie met de invoering van een gestructureerde mededeling);

•

automatisch operationele statistieken op te maken, wat de controle
van het proces verbetert

◊ behandelt de arbeidsongevallen van de federale ambtenaren;
◊ onderzoekt de statuten van nationale erkenning en solidariteit
en de pensioenen en renten aan de burgerslachtoffers van oorlog
en terrorisme en kent ze toe;
◊ ondersteunt de politiek bij de uitwerking van de wetgeving.
Denkt u recht te hebben op voordelen, pensioenen of vergoedingen
op basis van uw statuut als:
•

burgerslachtoffer van terrorisme?

•

militair?

•

burgerslachtoffer van oorlog?

Raadpleeg de pagina 'Recht op pensioen/Andere uitkering' van onze website
voor meer info over deze uitkeringen.
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B E X-P ROJ E CT
(BIL ATERAL
EXCHANGE)

BEX (BILATERAL EXCHANGE)

ELEKTRONISCHE GEGEVENSUITWISSELING
MET BUITENLANDSE PENSIOENINSTELLINGEN
Met het BEX-project willen we uw administratieve verplichtingen
verminderen.
Een voorbeeld? Als u in het buitenland woont, stuurden wij u vroeger jaarlijks
een levensbewijs dat u moest laten invullen door een bevoegde lokale instantie
en dat u ons daarna terug moest sturen. Via BEX proberen we zoveel mogelijk
de nodige gegevens rechtstreeks met de buitenlandse instellingen uit te
wisselen. Als u in een van de landen woont waarmee we een akkoord afgesloten
hebben, moet u in de meeste gevallen dus niet langer een levensbewijs
terugsturen. Uiteindelijk wint iedereen hierbij:
•

wij kunnen sneller werken;

•

u moet geen administratieve verplichtingen meer vervullen.

In 2018 hebben we de bestaande bilaterale elektronische uitwisselingen
verder uitgewerkt en contacten gelegd met nieuwe landen, zowel
voor de sterftegegevens als voor andere gegevens die relevant zijn
voor de pensioensector.

Situatie per land in 2018
Duitsland
Met Duitsland zijn we overgestapt op een sneller en efficiënter
uitwisselingssysteem. Zo wisselen we nu al een zeer groot aantal
sterftegegevens elektronisch uit. Dit betekent dat de gepensioneerden zelf
geen levensbewijs meer moeten terugsturen:
•

In 70 % van de gevallen sturen we geen levensbewijs meer naar
de gepensioneerden die in Duitsland wonen.

•

In 90 % van de gevallen moet Duitsland geen levensbewijzen meer sturen
naar de Duitse gepensioneerden die in België wonen.

We wisselen ook al pensioenbedragen uit met de 3 grootste Duitse
pensioeninstellingen. Zo kunnen we de inhoudingen correct berekenen
en voldoen aan de cumulatieregels voor de Belgische gepensioneerden
die een pensioen uit Duitsland krijgen.
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Nederland
Ook met Nederland verloopt onze uitwisseling altijd maar beter en sneller.
We delen nu ook de gegevens van de burgerlijke stand en de adreswijzigingen.

Frankrijk

Dankzij onze gegevensuitwisseling sturen we in 80 % van de gevallen
geen levensbewijzen meer. Het is wel nog niet mogelijk om de gegevens
van de burgerlijke stand en de adreswijzigingen te delen.

Luxemburg

We sturen geen levensbewijzen meer naar Luxemburg, alles gebeurt nu
volledig elektronisch. We delen nu ook de gegevens van de burgerlijke stand
en de adreswijzigingen.

Italië

We hebben een contract afgesloten met het Italiaanse nationale instituut
voor sociale zekerheid (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). Momenteel
zijn er tests aan de gang.

Spanje

De onderhandelingen werden in 2017 door de Spaanse overheid opgeschort.
Begin 2018 hebben we opnieuw contacten gelegd. De besprekingen zijn aan
de gang.

Verenigd Koninkrijk

De onderhandelingen zijn opgeschort door de Brexit.
Er is geen akkoord over de gegevensuitwisseling.

Andere landen

We hebben de gesprekken met Polen en Canada hervat.
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FISC-PROJECT

KENNISPORTAAL

Sinds maart 2018 sturen we u de fiscale fiches voor uw werknemers-

en ambtenarenpensioenen op hetzelfde moment. Die documenten worden
ook gepubliceerd in uw online dossier op mypension.be.
Op vraag van de FOD Financiën sturen we u wel nog altijd 2 aparte
formulieren. Zo blijft het onderscheid tussen uw ambtenarenpensioen
en uw werknemerspensioen duidelijk.

Na de fusie in april 2016 vonden we het noodzakelijk om snel een digitale
bibliotheek op te zetten die rechtstreeks toegang biedt tot de regelgeving van de
werknemerspensioenen. Het was belangrijk dat alle medewerkers gemakkelijk
informatie kon vinden over de verschillende stelsels.
Er bestond al een gelijkaardige bibliotheek voor de ambtenaren. Om deze lacune
aan de werknemerszijde op te vullen, hebben we dus het project Kennisportaal
gelanceerd. De werkgroep werd opgericht in juli 2017 en het portaal was
technisch beschikbaar in juli 2018.
Vervolgens hebben we het portaal aangevuld in 2 fasen:

PAN-PROJECT

(PENSION ACCOUNT NUMBER)

•

1e fase: we hebben de oude documenten (dienstnota’s, wetteksten, …)
geselecteerd die nog altijd relevant zijn. We hebben er trefwoorden
aan gekoppeld en dan hebben we die documenten toegevoegd
aan de virtuele bibliotheek.

•

2e fase: nu koppelen we trefwoorden aan de nieuwe documenten
en voegen ze dan toe aan onze bibliotheek.

In 2018 konden we de 1e fase afronden en zijn we van start gegaan met de 2e fase.

Om uw rekeningnummers efficiënter in te voeren en te controleren, zullen
we de verwerking die in een aparte toepassing (DPVAB) wordt uitgevoerd,
integreren in uw uniek elektronisch dossier (Theseos).

in augustus 2018

Het PAN-project is
van start gegaan en zal in 2019
verder ontwikkeld worden zodra de andere elementen die verbonden zijn aan
PUB in Theseos opgenomen zijn. Het PAN-project, dat eind 2019 in productie
gaat, zal in 4 fasen verlopen:
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•

Uw betaling op een nieuw rekeningnummer;

•

Uw rekeningnummer wijzigen of verwijderen;

•

Het beheer van zaken die we vroeger handmatig behandelden
(buitenlandse rekeningen, onleesbare rekeningnummers, …);

•

Het beheer van de rekeningen voor derden.
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MINISEMINARS

GRENSOVERSCHRIJDENDE
SAMENWERKING BINNEN EUROPA

VOORBEREIDING VAN DE NIEUWE DOELSTELLINGEN
VAN DE BESTUURSOVEREENKOMST
Om de nieuwe doelstellingen voor te bereiden die met een bijakte 2019-2020
in de Bestuursovereenkomst vastgelegd zijn, hebben we verschillende
strategische seminars georganiseerd:
•

4 miniseminars over verschillende thema's;

•

1 seminar met de leden van het Directiecomité (DirCom).

4 miniseminars

In november 2017 hebben we 4 miniseminars gehouden over onderwerpen als:
•
•
•
•
•

de contacten met onze klanten;
de dienstverlening die we aan toekomstige gepensioneerden willen bieden;
de automatisering;
het loopbaanbeheer;
...

Een 50-tal medewerkers die zich dagelijks met deze zaken bezighouden,
nam hieraan deel. Ze brachten heel wat nieuwe ideeën over deze onderwerpen
naar voren. Daarnaast hebben de diensten van HR, ICT en Patrimoniumbeheer
een aantal strategische nota’s opgesteld, over leiderschap, het aanbod van
een generieke dienst voor de betaling van sociale uitkeringen, ...

Seminar van het DirCom
Daarna hebben we die ideeën verzameld en besproken met de leden
van het DirCom tijdens het strategisch seminar op 24, 25 en 26 januari 2018
in Alden Biesen. Op de laatste dag werden de beslissingen voorgelegd
aan de afgevaardigden van de miniseminars.

Feedbacksessie
Op 18 december 2018 was er een feedbacksessie voor de deelnemers aan
de miniseminars van november 2017. Ze vernamen er welke ideeën
en voorstellen er in de Bijakte 2019-2020 van de Bestuursovereenkomst
opgenomen werden. Die Bijakte stelt nieuwe doelstellingen voor de Federale
Pensioendienst voor en verlengt daarmee de Bestuursovereenkomst 2016-2018
tot 2020. Zo werd de lat hoger gelegd en werd er rekening gehouden met
de nieuwe opdrachten, onder meer op het vlak van de ambtenarenpensioenen.
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Hebt u in een ander Europees land gewerkt dan België? Vraagt u zich af
of deze perioden mee zullen tellen voor uw pensioen? Maak u geen zorgen:
om uw volledige loopbaan te kunnen meetellen, verbeteren we constant
onze samenwerking met de andere Europese landen.
Deze continue samenwerking kunt u op verschillende vlakken voelen:
•

uw administratieve verplichtingen verminderen;

•

uw pensioen wordt sneller berekend.

Voorbeelden?
•

Dankzij het BEX-project versturen we minder of zelfs geen levensbewijzen
meer naar bepaalde Europese landen.

•

We verbeteren continu de uitwisseling van gegevens met de buitenlandse
instanties om uw loopbaangegevens te controleren.

Onze Europese engagementen
European Social Insurance Platform (ESIP)
Om actief bij te dragen aan een sociale zekerheid zonder grenzen, zijn we lid
van ESIP, een vereniging van socialezekerheidsinstellingen. We verzekeren er
het co-voorzitterschap van het Pensioencomité.
Dankzij onze deelname aan dit platform blijven we op de hoogte van
wat er gebeurt bij onze zusterorganisaties in Europa.
We proberen ook de samenwerking tussen ESIP en de European Association
of Public Sector Pension Institutions (EAPSPI) te versterken op het vlak
van pensioencommunicatie.
In 2018 hebben we onder andere:
•

meegewerkt aan een standpunt over het Europees
socialezekerheidsnummer;

•

de ESIP-conferentie gehost (in november).
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GRENSOVERSCHRIJDENDE
SAMENWERKING
B I N N E N E U RO PA

EAPSPI voor de Ambtenarenpensioenen

ONZE PROJECTEN
OM DE LEESBAARHEID VAN
ONZE TEKSTEN TE VERBETEREN

De Pensioendienst is ook lid van EAPSPI en zit deze organisatie voor sinds 2016.
EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)
Verder volgen we ook het Europese EESSI-project op. Dit informaticasysteem
helpt de socialezekerheidsinstellingen uit de hele Europese Unie (EU) om sneller
en veilig informatie uit te wisselen.
Momenteel gebeurt de gegevensuitwisseling nog op papier, maar de volgende
jaren zullen de gegevens geleidelijk digitaal uitgewisseld worden.
In de toekomst zal alle communicatie tussen nationale instanties voor
internationale socialezekerheidsdossiers via EESSI verlopen: de instanties
wisselen dan gestructureerde elektronische documenten uit en volgen
gezamenlijk afgesproken procedures. De documenten komen dan via EESSI
automatisch bij de juiste instantie in het andere land terecht.
In 2018 werden de 1e elementen van het systeem getest door de testlidstaten.
Het EESSI-systeem zou ten laatste in juni 2019 door alle Europese netwerken
van sociale zekerheid ingevoerd moeten worden.

Eén van onze grootste uitdagingen? Onze teksten herwerken om ze
zo verstaanbaar mogelijk te maken voor de meerderheid van de mensen.
Om onze teksten te schijven, passen we het taalniveau B1 in het Europees
Referentiekader voor de Talen zo goed mogelijk toe. Dit niveau komt overeen
met het taalniveau van een tiener tussen 12 en 14 jaar. Als we dit taalniveau
toepassen, begrijpt 80% van de bevolking de tekst.
In 2018 hebben we onze inspanningen in deze richting verdergezet:

Onze Europese samenwerking in de praktijk

•

◊ Laat ons bij de Pensioendienst termino…logisch denken!

We ontmoeten regelmatig onze partners uit onze buurlanden om onze
gezamenlijke onthaal- en informatiepunten te organiseren.
Land
Duitsland

Frankrijk
Nederland

Luxemburg

Onze gezamenlijke onthaal- en informatiepunten
We organiseren internationale Pensioenpunten
in de Zuidertoren en sommige regionale kantoren,
en in Duitsland (Aachen, Bochum en Keulen).
De regionale kantoren van Moeskroen en Bergen
zijn onze gezamenlijke contactpunten in België.
De permanenties van het Bureau voor Belgische Zaken
(BBZ) van Breda vinden maandelijks plaats in het regionaal
kantoor van Hasselt, en om de 2 maanden in de regionale
kantoren van Antwerpen en Turnhout.
We organiseren internationale Pensioenpunten samen
met de Luxemburgse instellingen bij de ‘Caisse nationale
d'assurance pension’ (CNAP) in Luxemburg.

Intern hebben we verschillende nieuwsbrieven gepubliceerd om onze
medewerkers te sensibiliseren en te helpen om hun teksten te verbeteren:
◊ Hoe begin je aan een tekst?
◊ Structureer je tekst. Nog een pizzapunt om te beginnen?
◊ Hoe prikkel je de nieuwsgierigheid van je lezer?

•

We hebben ook alle teksten van de nieuwe website herwerkt,
rekening houdend met:
◊ de richtlijnen in onze nieuwsbrieven;
◊ de opleiding ‘schrijven voor het web’;
◊ de leesbaarheidsnormen.

•

Het departement Pensioenbetalingen startte, in samenwerking
met de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA),
het veranderingstraject "Efficiënte brieven en mails" op om de brieven
en mails te verbeteren die uit het departement vertrekken.

Hebt u in 1 of meer buurlanden gewerkt en hebt u vragen over uw pensioen?
Dan kunt u in deze internationale Pensioenpunten terecht met al uw vragen.
U kunt al onze permanenties in België en in het buitenland in detail bekijken
op onze website.
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ONZE PROJECTEN
OM DE LEESBAARHEID
VAN ONZE TEKSTEN
TE VERBETEREN

Dit zijn de grote evoluties van dit project in 2018:

HEALTHY@WORK:

Cyclus 1: van januari tot april 2018
•

In de module "SOS Brieven en mails" werden criteria opgesteld voor de
brieven en mails die door alle opstellers van het departement gebruikt
worden, conform de huisstijl.

•

‘Goede voorbeelden’ werden geselecteerd uit bestaande brieven volgens de
criteria van de module ‘SOS Brieven en mails’.

•

De opstellers hebben een pedagogische film bekeken rond het thema ‘Hoe
ziet de burger onze briefwisseling?’ Daarna werden de effecten van deze film
op onze opstellers via een enquête opgelijst.

•

In april 2018 werden de resultaten van dit project samen met alle
informatie over de 2e cyclus aan alle medewerkers van het departement
Pensioenbetalingen voorgesteld.

Cyclus 2: van juni tot november 2018
•

2 taken werden toegewezen aan de verschillende teams die door BOSA
gecoacht worde:
◊ de 3 belangrijkste acties kiezen voor de volgende cycli;
◊ verder werken met de criteria die tijdens de 1e cyclus opgesteld werden.

DE PENSIOENDIENST GEEFT OM
DE GEZONDHEID VAN ZIJN MEDEWERKERS
We hechten veel belang aan de gezondheid en het welzijn van onze
medewerkers! Medisoc, dat samen met de Interne Dienst Preventie en
Bescherming op het werk verantwoordelijk is voor de bevordering van de
lichamelijke en geestelijke gezondheid, lanceerde begin oktober 2018 het
project 'Healthy@work' (gezond op het werk).

Onze acties voor Healthy@work in 2018:
•

We organiseerden een gezondheidsenquête. 580 medewerkers vertelden ons
meer over hun levensstijl en gezondheidsbehoeften.

•

Op basis van deze enquête stelden we 3 informatieworkshops
‘Healthy@work’ voor: voeding, lichaamsbeweging en een beter beheer
van slaap en stress.

•

Daarnaast startten we sensibiliseringsacties om onze medewerkers
gezondere gewoonten aan te leren.

•

In november 2018 lanceerden we het initiatief Tutti Frutti om onze
medewerkers meer fruit te laten eten: om de 2 weken krijgt elke verdieping
van de Zuidertoren en elk gewestelijk kantoor een gratis mand biologisch
fruit.

in de Zuidertoren

Doe je tegoed
aan fruit !
Je vindt om de 2 weken (op maandag) een gevulde fruitmand
in de kitchenette!
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UITVOERING VAN HET WAVA-PROJECT
Het project WaVa (afkorting van WaardenValeurs) werd bedacht in 2016.
Dit project sluit aan bij een verbintenis van onze bestuursovereenkomst:
onze waarden laten leven binnen de instelling om:
●
●
●

onze projecten te dragen;
de gewenste ondernemingscultuur te ondersteunen in onze dagelijkse werking;
onze medewerkers te motiveren.

De grote stappen van dit project
•

2016: ontwerp van het project

•

2017: opstart van het project en denkoefening binnen de teams.
Om dit project te lanceren, hielden de verschillende departementen
een denkoefening in 3 stappen:

De Pensioendienst
Contact
en actualiteit

1. Wat betekenen onze 4 waarden in je dagelijks werk?
2. Welke waarden leven het meest en het minst binnen je team
en binnen de organisatie? Waarom?
3. Aan welke van de 4 waarden wil je bijzondere aandacht besteden?
•

2018: concrete toepassing van het project en vermelding van de gekozen
waarde in Crescendo voor alle medewerkers.

•

Gedurende het hele jaar 2018 werd de waarde die de dienst gekozen had,
opgenomen als te bereiken doelstelling in Crescendo voor elke medewerker.

Wat is Crescendo precies?
Elke medewerker van de Pensioendienst wordt jaarlijks geëvalueerd in
een evaluatiecyclus die Crescendo heet (evaluatiecyclus van de federale
instellingen). De toegekende vermelding op het einde van de cyclus bepaalt
de evolutie van zijn loopbaan.

1 instelling 4 waarden
In onze werking en in alles wat we als organisatie doen
laten we ons leiden door vier kernwaarden.

MENSGERICHT
Respect • Teamgeest
Welzijn • Leiderschap
Vertrouwen

In Crescendo vonden we onder andere volgende te bereiken doelstellingen:

• WaVa - Kwaliteit-Efficiëntie: Werk afleveren dat voldoet aan onze interne

kwaliteitscriteria (deadlines, procedures, overeenkomsten van de instelling
en de dienst, …) en de vragen van interne en externe klanten beantwoorden,
zonder tijd, middelen en energie te verspillen.

• WaVa - Klantgerichtheid: Kwaliteitsvolle antwoorden geven: een passend,
KWALITEIT EN
EFFICIËNTIE

KLANTGERICHT
Beschikbaar
Betrouwbaar
Efficiënt
Gepersonaliseerd

Verantwoordelijkheid
Synergie
Samenwerking
Fusie

DURF
Innovatie • Creativiteit • Ambitie
Proactiviteit • Dynamisme

duidelijk, nauwkeurig en volledig antwoord formuleren om de burger
een persoonlijke dienstverlening te bieden.

• WaVa - Durf: Deelnemen aan een driemaandelijkse brainstorming
en verbeteringen voor de werking van de dienst voorstellen.

Federale Pensioendienst

Zuidertoren - Europaesplanade 1 - 1060 Bruxelles
www.pensioendienst.fgov.be
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DE PENSIOENDIENST
CONTACTEREN?

DE ACTUALITEIT VAN
DE PENSIOENDIENST VOLGEN?

Het Contactcenter van de Pensioendienst

De internetsite van de Pensioendienst
Raadpleeg onze nieuwtjes en updates op onze website

Telefonisch
U kunt het Contactcenter bereiken via de Pensioenlijn 1765 (gratis vanuit België)
(+ 32 78 15 1765 betalend vanuit het buitenland).
U kunt ons telefonisch bereiken elke werkdag van 8u30 tot 12 uur en van 13 uur tot
16 uur en op maandag tot 17 uur.

www.pensioendienst.fgov.be
Deze is 7d/7 en 24u/24 bereikbaar en wordt regelmatig geüpdatet in functie
van de evolutie van de wetgeving. U kunt ook onze folders raadplegen en
downloaden.

Online
Vul ons contactformulier in:
http://bit.ly/contactformulierPensioendienst

De sociale media

Per brief

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

Federale Pensioendienst
Zuidertoren
Europeaesplanade 1
1060 Brussel

Pensioendienst
#pensioendienst

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

Federale Pensioendienst

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

Pensioendienst

Sommige dagen is ook een expert van het RSVZ aanwezig om uw vragen over
uw zelfstandigenpensioen te beantwoorden.
De lijst met de Pensioenpunten, de adressen en de openingsuren vindt u
op www.pensioenpunten.be.
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Federale Pensioendienst
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel
www.pensioendienst.fgov.be

