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1. De raadpleging van het Pensioenkadaster.  
  

Het Pensioenkadaster is een gigantische database die alle rechten en betalingen bevat die toegekend 

worden aan gepensioneerden die in België verblijven. Het bevat zowel de voordelen van de 1e pijler 

(wettelijke pensioenen) als van de 2e pijler (extralegale pensioenen: pensioenfonds of 

groepsverzekering bepaald op basis van een contract tussen een werknemer en zijn werkgever). 

De voordelen die onder de 3e pensioenpijler vallen (pensioenfonds of levensverzekering op individuele 

basis), zijn echter niet opgenomen in het Pensioenkadaster. 

Merk op dat de gegevens naar het Pensioenkadaster worden gestuurd door en onder de 

verantwoordelijkheid van - de pensioenuitbetalingsinstellingen. Deze gegevens kunnen dus later 

gewijzigd of geregulariseerd worden (bijvoorbeeld bij een wijziging in de familiale situatie, bij het 

regulariseren van achterstallen, enzovoort). 

Uw centrum kan hiervan op de hoogte gebracht worden door middel van mutaties, dit zijn berichten 

die verzonden worden wanneer de gegevens in de databank aangepast of aangevuld worden. Indien 

u deze mutaties nog niet ontvangt, raden wij u aan contact op te nemen met uw toegangsbeheerder, 

uw softwareleverancier en/of de Helpdesk OCMW’s (ocmw-cpas@smals.be ; 02/787 58 27). 

U kunt het Pensioenkadaster op twee manieren raadplegen :  

- per referteperiode  

- per maand van de betaling 

Met de raadpleging per referteperiode kunt u, ongeacht het effectieve tijdstip van de betaling, de 

pensioengegevens terugvinden met betrekking tot de periode die u bepaald hebt. 

Met de raadpleging per maand van de betaling kunt u daarentegen het totaal van de aangegeven 

bedragen voor deze maand terugvinden, ongeacht de referteperiode. 

Wat de gekozen opzoekingsmethode ook is, u zal per pensioenrecht onderstaande gegevensgroepen 

kunnen raadplegen:    

1) Algemene gegevens van de uitbetalingsinstelling: 

1. de naam van de uitbetalingsinstelling ;  

2. het KBO-nummer (Kruispuntbank van Ondernemingen) ;  

3. het RSZ-nummer (intern nummer van het Kadaster);  

4. het gekende aantal rechten voor deze instelling. 

 

2) Informatie per recht: 

1. Volgnummer toegekend aan het recht van de gepensioneerde ; 

2. Voordeelcode van het recht (bijvoorbeeld: rustpensioen werknemer, rustpensioen 

zelfstandige, IGO, enzovoort) ; 

3. Pijler waartoe het recht behoort (1ste pijler of tweede pijler) ; 

4. Al dan niet nationaal karakter van het recht ; 

5. Dossiernummer van het recht ; 

6. Periodiciteit van het recht: maandelijks, trimestrieel, semestrieel, jaarlijks, kapitaal, … ; 

7. Beschrijving van het recht: 

✓ Begindatum van het pensioen 
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✓ Begindatum van het recht 

✓ Einddatum van het recht 

✓ Pensioentype : 

o 1 rust of persoonlijk recht, ook te gebruiken in geval van betaling van 

kapitalen bij leven  

o 2 overleving (afgeleid recht), ook te gebruiken in geval van betaling 

van kapitalen bij overlijden  

o 3 gescheiden echtgenoot (afgeleid recht)  

o 4 wees (afgeleid recht) niet onderworpen aan de wet van 15/5/1984 

(BS van 22/5/1984)  

o 5 wees (afgeleid recht) onderworpen aan de wet van 15/5/1984 (BS 

van 22/5/1984) 

✓ Administratieve toestand : 

o 1 sociaal verzekerde stelsel werknemer of gelijkgestelde  

o 2 sociaal verzekerde stelsel zelfstandige of vrije beroepen of 

gelijkgestelde  

o 3 ambtenaar (titularis van een definitieve benoeming)  

o 4 politiek mandataris  

o 5 personeelslid van een onderneming of van een instelling die een 

eigen pensioenfonds heeft of andere financieringsmiddelen heeft  

o 6 personeelslid van een onderneming of een instelling die 

ingeschreven heeft op een collectief contract bij een extern 

pensioenfonds  

o 7 zelfstandige die een voordeel ontvangt in uitvoering van een 

individuele pensioentoezegging  

o 8 zelfstandige die een aanvullend pensioen ontvangt, bedoeld in 

artikel 52bis van het Koninklijk Besluit nr. 72 van 10 november 1967 

betreffende het rust- en overlevingspensioen voor zelfstandigen.  

o 0 andere categorieën 

✓ Type werkgever: 

o 0 = niet van toepassing (code administratieve of juridische toestand 

van de begunstigde verschillend van 6)  

o 1 = privaatrechtelijke onderneming of instelling  

o 2 = publiekrechtelijke onderneming of instelling 

✓ Gezinslast (met of zonder gezinslast) 

✓ Aard van het voordeel : 

o Codes positie 1 : 1 = pensioen 2 = aanvullend pensioen 3 = ander 

(uitsluitend voorbehouden aan de RVP)  

o Codes positie 2 : 1 = legaal 2 = extralegaal 

✓ Gezinstype: 

o 0 = waarde niet meegedeeld (behalve voor de RVP)  

o 1 = gezin  

o 2 = alleenstaande 

✓ Oorsprong van het recht (nationaal, buitenlands, supranationaal) 

 

3) Betalingen per recht: 

1. Begin- en eindmaand van de periode van betaling ; 

2. Brutobedrag van het pensioen ; 
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3. Aantal uitgevoerde betalingen; 

4. Voorheffing: bedrag vatbaar voor voorheffing en percentage van de voorheffing ; 

5. Vakantiegeld: Aanduiding dat de betaling vakantiegeld betreft 

6. Type index : 

0 = geen indexering  

1 = stelsel privé-sector (wet van 2/8/1971)  

2 = stelsel openbare sector (wet van 1/3/1977, KB van 20/6/1990)  

3 = voorbehouden aan de NBB  

4 = voorbehouden aan ROSSEL en Cie. NV  

5 = voorbehouden aan de MIVB  

7. Index 

8. Fiscale situatie: 

a. Partner ten laste (fiscaal statuut van de echtgenoot die ten laste valt van de 

begunstigde) : 

1 = alleenstaande [vrijgezel, weduwnaar, weduwe, echtgescheiden, feitelijk 

gescheiden of gescheiden van tafel en bed] of gehuwd met een echtgenoot die 

een beroepsinkomen heeft dat eventueel ook bestaat uit pensioenen, renten 

of gelijkgestelde inkomens en waarvan het brutomaandbedrag hoger ligt dan 

€ 172,00 ;  

2 = gehuwd met een echtgenoot die een beroepsinkomen heeft dat uitsluitend 

bestaat uit pensioenen, renten of gelijkgestelde inkomens en waarvan het 

brutomaandbedrag ligt tussen € 128,76 en € 428,75 ;  

3 = gehuwd met een echtgenoot die geen beroepsinkomen heeft of uitsluitend 

pensioenen, renten of gelijkgestelde inkomens geniet waarvan het 

brutomaandbedrag niet hoger ligt dan € 128,75 ;  

4 = gehuwd met een echtgenoot die een beroepsinkomen heeft dat uitsluitend 

bestaat uit pensioenen, renten of gelijkgestelde inkomens waarvan het 

brutomaandbedrag hoger is dan € 428,75 ;  

5 = gehuwd met een echtgenoot die een beroepsinkomen heeft, eventueel 

met inbegrip van pensioenen, renten of gelijkgestelde inkomens waarvan het 

brutomaandbedrag niet hoger ligt dan € 172,00 ;  

9 = situatie onbekend. 

b. Aantal kinderen ten laste (een mindervalide kind wordt voor twee kinderen 

geteld) 

c. Aantal andere personen ten laste (waaraan het aantal mindervalide personen- 

andere dan de kinderen- wordt toegevoegd die ook ten laste vallen van de 

begunstigde)  

9. Aantal bijzondere regels (voorbeelden van bijzondere regels : toekenning van 

minimumpensioen, cumul tussen rustpensioen en een overlevingspensioen, …) 

10. Code ZIV-inhouding: 

0 = geen ZIV-inhouding (voorbehouden aan de instellingen die wettelijke 

pensioenen betalen) (eveneens te gebruiken in geval van niet aan ZIV-

inhouding onderworpen voordeel behalve vakantiegeld); 

1 = met gezinslast 

2 = zonder gezinslast 

3 = inhouding te berekenen op verzoek van het RIZIV zonder rekening te 

houden met de drempel 

4 = geen inhouding meer te berekenen op verzoek van het RIZIV 
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9 = vakantiegeld niet onderworpen aan de ZIV-inhouding en aan de 

solidariteitsbijdrage 

11. Bedrag van de ZIV-inhouding 

12. Bedrag van de solidariteitsbijdrage 

13. Percentage van de solidariteitsbijdrage 

 

 


