
 

 

PERSBERICHT – BRUSSEL - 01/12/2022 
 
De projectfase van de oprichting van een Europees mypension.be-achtig platform werd op 
30 november in Brussel met succes afgerond. 
 

Sigedis & de Pensioendienst zijn er trots op actief te hebben kunnen deelnemen aan de oprichting 
van een Europees pensioenplatform dat uiteindelijk toegankelijk zal zijn voor alle Europese burgers 

die hun pensioenrechten in heel Europa willen kennen. 
 

FindyourPension.eu is een samenwerking tussen verschillende Europese landen. Voor België nemen 
Sigedis en de Pensioendienst (FPD) deel aan de ontwikkelingen. Sigedis & FPD zorgden reeds voor de 
ontwikkeling van een coherente productvisie en van een technische proof of concept voor de 

Pension Tracker, de belangrijkste functionaliteit van het FindyourPension.eu portaal. Met deze 
Pension Tracker kan iedereen op termijn zijn pensioenrechten terugvinden die zijn opgebouwd in de 
Europese landen die op het systeem zijn aangesloten. 
 

Steven Janssens, directeur Sigedis:  "Sinds de lancering van dit project hebben wij ons 
uiterste best gedaan om de technische uitvoering van dit project te vergemakkelijken door 
onze Belgische knowhow te delen met andere stakeholders." 

 
België is ook het allereerste Europese land dat zijn pensioengegevens beschikbaar heeft gesteld aan 
buitenlandse burgers op het Europese platform FindyourPension.eu  via de Pensiontracker. 
 

Karine Lalieux, minister van Pensioenen: "We werken in België al enkele jaren hard om onze 
pensioengegevens zo toegankelijk mogelijk te maken via mypension.be. Ons platform laat 
elke burger toe om op een duidelijke en transparante manier zijn pensioenrechten te 
visualiseren. En dus leek het ons belangrijk om onze gegevens ook zo snel mogelijk 
beschikbaar te stellen aan buitenlandse burgers. » 
 

Op 30 november lanceerden de partners van FindYourPension.eu ook een nieuwe organisatie, 
de European Tracking Service of ETS, die het FindYourPension.eu-platform zal beheren en meer 
landen zal trachten te koppelen aan de toepassing. ETS zal dus voortaan de volgende stappen van 
het digitale platform voor FindyourPension.eu uitbouwen. Sigedis en de FPD zetten hun engagement 
voort door lid te worden van ETS om de toekomstige ontwikkelingen van dit gemeenschappelijke 
platform op de voet te volgen en zo de meer dan 10 miljoen Europese burgers te kunnen helpen die 
een deel van hun professionele carrière in verschillende Europese landen presteerden. 
 

Vincent Mahieu, Adjunct Administrateur Generaal van SFP: "Dit platform is slechts een 
eerste stap, maar is al een grote stap vooruit in de transparantie van rechten voor alle 
Europese burgers." 
 

Hoe is dit Europese project tot stand gekomen? 

Sinds de oproep van de Europese Commissie in 2018 om een Europees gemeenschappelijk 
platformproject te lanceren via het consortium "European Tracking Service on Pensions" (ETS), is 
België, via de Pensioendienst en Sigedis, rechtstreeks betrokken bij de oprichting van een 
mypension.be op Europees niveau.  
  
Het project van € 2,1 miljoen werd gefinancierd door zowel de Europese Commissie (€ 1,7 miljoen) 
als consortiumpartners. Het project duurde drie jaar en was een voortzetting van het TTYPE (Track 
and Trace Your Pension in Europe) initiatief.  

https://www.findyourpension.eu/
https://www.findyourpension.eu/
https://www.mypension.be/nl


 

  

Het consortium voor de projectfase omvatte: Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder 
(Duitsland), Sigedis & le Service Fédéral des Pensions (België), European Association of Paritarian 
Institutions (AEIP - Europa),  APG & PGGM (Nederland), The Swedish Pensions 
Agency/Pensionsmyndigheten & Minpension.se (Zweden).  
 
De nieuwe organisatie omvat:  Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL - Duitsland), 
Service Fédéral des Pensions / Federale Pensioendienst (SFPD) & Sigedis (België), European 
Association of Paritarian Institutions of Social Protection (AIEP - Europa), GIP UNION RETRAITE 
(Frankrijk), APG, PGGM & Stichting Pensioenregister (Nederland) Min Pension i Sverige (Zweden).  
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Kabinet Karine Lalieux  
Sam Van de Putte – Woordvoerder 
T: +32 478 44 07 01 
M: sam.vandeputte@lalieux.fed.be 
 
Sigedis   
Laetitia Vanderheyden – Hoofd Communicatie  
T : +32 2 791 50 16  
M : communication@sigedis.fgov.be 
 

Federale Pensioendienst 
Vik Beullens - Woordvoerder 
T : +32 478 90 51 13 

M : vik.beullens@sfpd.fgov.be 
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