Methodologie Pensionstat.be
statistieken wettelijke pensioenen
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Bronnen
Alle gegevens over de wettelijke pensioenen zijn afkomstig van de gegevensbanken van de
Federale Pensioendienst. Het gaat om een beperkte set aan identificatiegegevens die volledig
geanonimiseerd zijn, en om een uitgebreide set aan betalingsgegevens.

Populatie gepensioneerden
De populatie bestaat uit alle gepensioneerden die een pensioenbedrag ontvangen van de Federale
pensioendienst.
Concreet betekent dit dat alle gepensioneerden die een werknemerspensioen en/of
zelfstandigenpensioen ontvangen, evenals het grootste deel gepensioneerden die een
ambtenarenpensioen ontvangen, opgenomen zijn in de populatie.
Aangezien de Federale Pensioendienst niet belast is met de toekenning en de uitbetaling van een
beperkt aantal ambtenarenpensioenen (vooral op lokaal en provinciaal niveau), bestaat de
mogelijkheid dat sommige gepensioneerden met een zuivere loopbaan in een autonoom
ambtenarenstelsel ontbreken. Voor diegenen onder hen die een gemengde loopbaan hebben met
pensioenrechten in andere stelsels die de Federale Pensioendienst wel beheert, zal het totale
pensioeninkomen onvolledig zijn. In dit opzicht is het belangrijk om in de toekomst het
pensioenkadaster als bron toe te voegen.

Pensioenuitgaven
De pensioenuitgaven zijn uitgesplitst per pensioenstelsel dat door de Federale Pensioendienst
beheerd wordt en betreffen jaarbedragen. Deze jaarbedragen zijn de som van de maandbedragen
en geen extrapolatie van een referentiemaand.
De pensioenuitgaven van het werknemersstelsel en het zelfstandigenstelsel zijn volledig. Voor het
stelsel van de ambtenarenpensioenen ontbreken de pensioenuitgaven van de autonome stelsels.
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In tegenstelling tot de andere stelsels kent het ambtenarenstelsel geen globaal beheer. Er zijn
meerdere financieringsbronnen: Staatskas, Pool der parastatalen, Gesolidariseerd Pensioenfonds
van de lokale en provinciale besturen, Pensioenfonds van de federale politie en autonome stelsels.
De pensioenuitgaven van de autonome stelsels ontbreken. Daarvoor moet in de toekomst het
pensioenkadaster als bron worden toegevoegd.
De pensioenuitgaven op PensionStat.be kunnen niet vergeleken worden met de cijfers in de
pensioenbegroting. In de statistische pensioenuitgaven wordt namelijk geen rekening gehouden
met achterstallen, regularisaties, terugbetalingen, terugvorderingen, eigen

ontvangsten,

subrogaties, pensioenaandelen, inzet van pensioenreserves, …

Pensioenbedragen
De pensioenbedragen betreffen enkel de uitbetaalde wettelijke pensioenen. Er wordt geen
rekening gehouden met aanvullende pensioenvoordelen.
De Federale Pensioendienst heeft ervoor gekozen om zowel bruto als netto bedragen te
publiceren. Dat verhoogt het inzicht in de financiële situatie van de gepensioneerden.
Het is belangrijk om weten dat er tientallen soorten pensioenrechten bestaan die, met het oog op
de unieke uitbetaling voor elke gepensioneerde, samengeteld worden in één bedrag waarop
vervolgens de sociale en fiscale inhoudingen toegepast worden. Concreet betekent dit dat voor
elk pensioenrecht een bruto bedrag gekend is, maar dat slechts één netto bedrag gekend is voor
het totale pensioeninkomen van een gepensioneerde.
Over welke pensioenrechten gaat het? Het rustpensioen en het overlevingspensioen zijn het best
gekend maar daarnaast zijn er nog allerlei bonussen, toelagen, renten, … die aan de betaling
toegevoegd moeten worden en bijgevolg de totale pensioenuitgaven beïnvloeden. De reden
waarom deze pensioenrechten niet geïntegreerd zijn in het rust- of overlevingspensioen, is een
rechtstreeks gevolg van de complexe pensioenwetgeving met veel historische verschillen, dikwijls
in afbouw.
Alle pensioenbedragen zijn genoteerd aan het indexcijfer dat van toepassing is op het moment
van de uitbetaling. Voor de presentatie van het gemiddeld pensioenbedrag werd de maand januari
gekozen als referentiemaand.
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