2 maart 2021

Vandaag lanceren Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ het kennisplatform
PensionStat.be in aanwezigheid van minister van Pensioen, Karine Lalieux, en minister van
Zelfstandigen, David Clarinval.

Via PensionStat.be krijgt elke geïnteresseerde toegang tot actuele informatie over pensioen in België.
Concrete cijfers en statistieken worden helder gepresenteerd met eenvoudige visualisaties en objectieve
duiding in toegankelijk taalgebruik.

Het pensioendebat wordt nog te vaak gevoerd op basis van schattingen, bevragingen, assumpties, enz.
bij gebrek aan goede, betrouwbare en publiek beschikbare data. De drie initiatiefnemers zien het als
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om pensioendata ter beschikking te stellen van de
samenleving in het algemeen. Steven Janssen, algemeen directeur van Sigedis: “We zien het als onze
missie om met betrouwbare data bij te dragen tot een betere kennis van en een grondiger inzicht in de
pensioenen in België en indirect dus ook tot een correct en objectief debat over pensioenen”.

Met PensionStat.be nemen de drie instellingen een sprong voorwaarts. Sarah Scaillet, administrateurgeneraal van de Federale Pensioendienst: “In plaats van reactief te blijven en enkel te antwoorden op
vragen die gesteld worden door enkel die mensen die de weg kennen, willen we onze data pro-actief en
op een bevattelijke en duidelijke manier ter beschikking stellen van de samenleving in het algemeen”.

PensionStat.be biedt regelmatig geactualiseerde, statistische informatie over kernvraagstukken met
betrekking tot pensioenen:
•

wie heeft er allemaal een wettelijk of aanvullend pensioen, in opbouw of in uitbetaling?

•

hoeveel pensioen hebben die mensen opgebouwd of krijgen ze uitbetaald (gemiddeld,
per deciel, mediaan)?

•

hoe worden die pensioenen opgebouwd of uitbetaald?
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Data op zich zijn nog geen informatie en al zeker geen inzicht. Anne Vanderstappen, administrateurgeneraal van het RSVZ: “Indien data verkeerd begrepen worden, leiden ze tot desinformatie. Daarom
geven we ook toegankelijk geschreven contextinformatie, lichten we toe wat de data betekenen, en
leggen we in alle transparantie ook de gebruikte methodologie uit”.

Daarnaast zullen er binnenkort via PensionStat.be ook thematische rapporten gepubliceerd worden
met cijfermateriaal over actuele onderwerpen die niet in de kerncijfers aan bod komen.

PensionStat.be is work in progress en zal de komende jaren blijven evolueren. De belangrijkste
vernieuwing zal het geïntegreerde dataoverzicht zijn over de pensioenpijlers heen. De verwachting is
dat dit in 2022 rond zal zijn.

Karine Lalieux, minister van Pensioen: "PensionStat.be zal bijdragen tot het herstel van het vertrouwen
van de burgers in ons pensioenstelsel. Want om vertrouwen te hebben, moeten wij kunnen begrijpen
hoe ons systeem werkt en ons bewust zijn van de sterke en zwakke punten ervan. Toegang tot
betrouwbare en openbare statistische gegevens is daarvoor een van de belangrijkste voorwaarden.
PensionStat.be komt nu aan deze behoeften tegemoet en zal ongetwijfeld een bijzonder waardevol
instrument voor de pensioenhervorming zijn.”

David Clarinval, minister van Zelfstandigen: "Ik steun de lancering van dit platform en feliciteer dit
initiatief van Sigedis, het RSVZ en de Federale Pensioendienst. Het is belangrijk dat academici en
journalisten, burgers, ... deze statistieken kunnen raadplegen, om een dialoog op gang te brengen. Van
nu af aan zal iedereen toegang hebben tot alle informatie wanneer hij dat wil. Het is van essentieel
belang dat het pensioenstelsel voor iedereen transparant en leesbaar is.”

PensionStat.be is vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden via www.pensionstat.be.
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Contactgegevens:

Kabinet Lalieux (Minister van Pensioenen en Maatschappelijke integratie)
Jurgen Masure
Woordvoerder
T: 0476 60 02 61
M: jurgen.masure@lalieux.fed.be

Kabinet Clarinval (Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s)
Jonas Clottemans
Woordvoerder
T: 0474 40 63 35
M: jonas.clottemans@clarinval.belgium.be

Sigedis
Virginie Houdmont
Communicatie
T: 0493 18 13 97
M: communication@sigedis.fgov.be

Federale Pensioendienst
Vik Beullens
Woordvoerder
T: 0478 90 51 13
M: vik.beullens@sfpd.fgov.be

RSVZ
Shavawn Somers
Communicatie
T: 02 546 44 75
M: Shavawn.Somers@rsvz-inasti.fgov.be
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