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Mycareer.be: straf vakmanschap
met heldere resultaten
De werkdag van miljoenen Belgen start
elke ochtend met een koffie. Iedereen
heeft zijn eigen voorkeur, want smaken
verschillen nu eenmaal. En maar goed ook.
Neem nu Bert, hij wil de smaak van het
succes proeven en gaat keihard voor zijn
job. Het tegenovergestelde van Lise en
Wout, die de smaak van de vrijheid verkiezen
en daarom parttime werken om fulltime
te kunnen leven. Of Marie, die houdt van
afwisseling. Ze test graag nieuwe dingen
uit. En soms gaat het eens fout: zo is ze net
terug uit ziekteverlof na een klimongeval.
Zo heeft iedereen zijn eigen loopbaanverhaal.
Eén ding hebben ze allemaal gemeen: sinds
2017 kunnen ze allemaal hun persoonlijke
loopbaangegevens checken via mycareer.be.
Bij Sigedis zorgen we er letterlijk al
decennia voor dat de loopbaangegevens van
mensen correct en goed beschermd worden
bijgehouden. Tot voor kort maakten vooral
de sociale zekerheidsinstellingen daarvan
gebruik voor bijvoorbeeld het toekennen
van rechten. Maar sinds 2017 hebben we de
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data van elke persoon dus ook toegankelijk
gemaakt voor de mensen zelf via mycareer.be.
Yvette en Jos zijn een ander verhaal. Zij genieten
na een gevulde loopbaan van hun pensioen.
Maar ook daar heeft Sigedis een steentje
bijgedragen: diezelfde data die Yvette en Jos in
mycareer.be kunnen zien, werden immers ook
aan de FPD bezorgd opdat die de pensioenen
correct en op tijd zouden kunnen berekenen.
Tot slot, of je nu nog midden in de loopbaan
staat of al op pensioen bent, via mypension.be
bezorgt Sigedis elke burger ook informatie
over zijn aanvullend pensioen. In 2017
kwamen net geen 700.000 unieke bezoekers
op die manier te weten of ze een aanvullend
pensioen hebben en bij welke verzekeraar
of pensioenfonds dat geld beheerd wordt.

salaris, de werktijd tot de nietgewerkte periodes. Zo helpt Sigedis
de burgers en de instellingen
van de sociale zekerheid het
overzicht te bewaren en blijft de
Belgische sociale zekerheid een
van de strafste van Europa.

/ Steven Janssen

Algemeen directeur

Jean Moureaux

Afgevaardigd bestuurder

Net zoals de perfecte koffie maken een
combinatie is van vakmanschap, kennis en
moderne technologie, verzamelen en beheren
we bij Sigedis met hetzelfde vakmanschap en
dezelfde aandacht voor kennis en technologie
alle loopbaangegevens en aanvullende
pensioengegevens van elke burger: van het
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Wie zijn we?

Welkom bij sigEDis
We garanderen een betrouwbare en efficiënte opslag van
loopbaangegevens en gegevens over aanvullende pensioenen.
Sigedis (sociale individuele gegevens données individuelles sociales) is
een vereniging zonder winstoogmerk
opgericht op basis van artikel 12 van
het Koninklijk Besluit van 12 juni 2006.
Onze vereniging is opdrachthouder van
een aantal wettelijke opdrachten zoals
Diogenes en DB2P. Verder bieden we
ook technische ondersteuning aan het
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netwerk van de sociale zekerheid.
We helpen openbare instellingen een
betere dienstverlening te bieden en
informatie te verstrekken aan de
burgers, dankzij de gegevens in onze
databanken. Op die manier dragen
we bij tot de modernisering van de
sociale zekerheid.

onze expertise
Sigedis verzamelt, verwerkt en
bewaart alle loopbaangegevens
en gegevens over aanvullende
pensioenen. Dankzij haar expertise
draagt Sigedis bij aan de ontwikkeling
van e-government-oplossingen
die tot de meest performante en
transparante van Europa behoren.
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Onze bestuursorganen
Onze Algemene Vergadering

Onze Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering van
Sigedis bestaat uit stichtende en
gewone leden: de Kruispuntbank
van Sociale Zekerheid (KSZ), de
Federale Pensioendienst (FPD), de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
(RSZ) en de Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid (FOD SZ). De FOD
Werkgelegenheid, de Rijksdienst
voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) en de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
(RVA) maken sinds mei 2012 deel uit
van de Algemene Vergadering van
Sigedis, en het RSVZ sinds 2014.

De Raad van Bestuur, aangesteld door
de Algemene Vergadering, beslist
onder andere over de regels rond
het beheer van human resources,
de aanstelling van het kaderpersoneel en belangrijke investeringen.

Op 31 december 2017 bestond de Raad van Bestuur
van Sigedis uit de volgende personen:

Voorzitter van de Raad van Bestuur:
De heer Koen Snyders Administrateur – Generaal van de RSZ

Bestuursleden:
De heer Georges Carlens Administrateur-Generaal van de RVA
De heer Jean Moureaux Afgevaardigd Bestuurder van Sigedis
Mevrouw Muriel Rabau Algemeen directeur a.i. van de FOD SZ
De heer Frank Robben Administrateur-Generaal van de KSZ
Mevrouw Sarah Scaillet Administrateur-Generaal van de FPD
Mevrouw Anne Vanderstappen Administrateur-Generaal van het RSVZ
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Ons Begeleidingscomité
De sociale partners binnen Sigedis
vormen een begeleidingscomité,
samengesteld uit telkens vijf
vertegenwoordigers van de
vakbondsorganisaties en de
werkgeversorganisaties, en
uit twee personen aangesteld
door de Belgische staat.
Dit begeleidingscomité staat de
Raad van Bestuur en de Algemene
Vergadering bij in hun opdrachten,
door initiatieven voor te stellen of
strategische adviezen te verstrekken.

Begeleidingscomité

Business
experts

Management
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De lancering van mycareer.be

1. De eerste slok
vergeet je nooit

Op 29 augustus 2017 hebben minister Kris Peeters en
minister Maggie De Block de loopbaantoepassing mycareer.be
aan de pers en aan het grote publiek voorgesteld. Allemaal onder
het motto “fris je geheugen over je loopbaan op”.

“Hoewel we in het station
stonden en de mensen dus
gehaast waren, hebben ze toch
de tijd genomen om naar ons
te luisteren of op zijn minst om
een brochure mee te nemen,
want ze hadden meteen door
dat het over een tool ging
die ze ooit wel nodig zouden
hebben. We hebben enkel
positieve reacties gehad.”
/ Françoise Paquet,

test developer mycareer.be,
over de dag van de lancering

De dag werd gekenmerkt door een
persevent met een offline demonstratie
van de toepassing in het auditorium van
de RSZ. Er werd ook een stand en een
graffitimuur in het Zuidstation opgesteld
waar passanten met hun eID hun
mycareer-dossier konden raadplegen.
Wie de pincode van zijn of haar eID
niet wist, kon een fictieve demo van de
toepassing bekijken.

Informatiecampagne via
partnerinstellingen
Bij meewerkende partnerinstellingen
startten we een informatiecampagne
met folders en affiches.
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Facebook promotiecampagne

“waar werkte
jij toen….”
Op 29 augustus lanceerden we eveneens
de Facebook campagne rond mycareer.be.
Aan de hand van vier verschillende
filmpjes onder de leuze “waar werkte jij
toen….?” wou de campagne de mensen
op een ludieke manier laten stilstaan
bij enkele notabele momenten uit hun
loopbaan en ze er van bewust maken dat
ze deze belangrijke en nuttige gegevens
na verloop van jaren soms kunnen
vergeten. Op deze manier konden we
het belang van mycareer.be, die deze
evenementen heel overzichtelijk bijhoudt,
markeren. Naargelang de leeftijd van de
burgers, kregen ze een andere film op
hun muur te zien met een evenement die
hun meer aanspreekt (bv. de val van de
Berlijnse muur, het overlijden van Kurt
Cobain, enz.).

627.983

31.175

clicks naar mycareer.be

bereikte personen

2.502.598
weergaven
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wat is mycareer.be

2. een boon
voor data

Mycareer.be geeft burgers een betrouwbaar zicht
op hun loopbaanverleden en begeleidt ze zo bij
het maken van loopbaankeuzes.
“Hoeveel jaar heb ik bij mijn vorige
werkgever gewerkt? Heb ik voldoende
prestaties geleverd voor tijdskrediet?
Behoort een flexi-job tot mijn
mogelijkheden? Is het verstandig
om op dit moment een pauze in te
bouwen?” Sinds 2017 kan de burger
op de website mycareer.be een
antwoord vinden op al die vragen.
Op 21 juni 2017 ging de nieuwe
onlinedienst mycareer.be van start.
Daarop vindt iedereen een volledig
en betrouwbaar loopbaanoverzicht.
Aanmelden gebeurt met een elektronische identiteitskaart en kaartlezer.

Wat is het?
Mycareer.be is een persoonlijk online
loopbaanoverzicht. Burgers vinden er al
hun vroegere en huidige jobs (over alle
professionele statuten: als werknemer,
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zelfstandige of ambtenaar) en periodes
van inactiviteit (bv. werkloosheid, moederschapsverlof, ouderschapsverlof,…).
Daarnaast toont mycareer.be het
verdiende loon en het aantal gewerkte
dagen. De databank is een initiatief van
de openbare instellingen van de sociale
zekerheid, aangestuurd door Sigedis
en de RSZ.

“Dit is een belangrijke administratieve
vereenvoudiging voor de burgers.
Via mycareer.be kunnen zij hun
loopbaangegevens op elk moment
raadplegen, op een beveiligde manier
en op één platform. Ze moeten zich
dus niet meer tot verschillende
instanties richten. Iemand die veel
interim opdrachten heeft verricht
bijvoorbeeld krijgt zo via één klik een
duidelijk overzicht van alle plaatsen
waar hij of zij heeft gewerkt.”
/ Maggie De Block,

minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid over mycareer.be.

Gegevens zélf raadplegen
Vroeger was het mogelijk om bij de
overheid een overzicht te krijgen van
je loopbaan, maar daarvoor moest je
een schriftelijke aanvraag doen.
Met mycareer.be krijgt de burger zelf
toegang tot zijn gegevens. Op die
manier wordt het voor hem volkomen
helder welke loopbaangegevens de
overheid over hem bijhoudt.

ALLES OVER MYCAREER.BE
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Waarvoor kan
mycareer.be
gebruikt worden?
Om iemands anciënniteit aan
te tonen en op die manier de
juiste loonschaal te bepalen.
Om te kunnen inschatten of
iemand in aanmerking komt
voor bepaalde sociale voordelen
(bv. een sociaal plan, tijdskrediet
of deeltijds werken).
Als geheugensteuntje bij
het opstellen van een cv.
Om na te kijken hoeveel
men vroeger verdiende.
Om objectieve gegevens over
de loopbaan op te vragen.

Hoe werkt het?
Dit demofilmpje toont hoe het werkt.

SIGEDIS ACTIVITEITENVERSLAG 2017

ALLES OVER MYCAREER.BE

11

“De ontwikkeling van mycareer.be
was een grote uitdaging voor Sigedis
met een mooi eindresultaat. Voor het
eerst zijn al de werkstatuten op één
centrale plaats gebundeld,
evenals de periodes van activiteit
en inactiviteit en krijgt de burger
er zelf een eenvoudig zicht over.
/ Michel Goetz, Lead Analyst mycareer.be
over de ontwikkeling van mycareer.be
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225.446

Persoonlijke situatie
inschatten
“Mycareer.be komt tegemoet
aan reële behoeften op de
werkvloer”, zegt Steven
Janssen, algemeen directeur van Sigedis. “Mensen
vragen ons regelmatig om
een loopbaanoverzicht als ze
hun nuttige beroepservaring
willen bewijzen voor hun
loonschaal bij een nieuwe
werkgever. Of als ze hun
anciënniteit moeten bewijzen
bij hun werkgever om in
aanmerking te komen
voor sommige voordelen
(bijvoorbeeld een sociaal
plan, tijdskrediet of
deeltijds werken).

totaal aantal bezoeken
sinds inproductiestelling

31 /1 2/ 20 17
si tu at ie op

Mycareer.be is dan een
betrouwbare en makkelijk te
consulteren tool. En vanzelfsprekend kan de toepassing
ook heel goed dienen als
geheugensteuntje bij het
opmaken van een cv.”
Voor professionals die zich
bezighouden met loopbaan
is mycareer.be ook een stap
vooruit. Als de loopbaanbegeleider zich kan baseren
op gegevens die de burger
uit mycareer.be haalt, kan
hij sneller een goed onderbouwd advies geven.

Verdeling bezoekers
per leeftijdsgroep
6.000

4.000

2.000

Deze grafiek toont dat onze
bezoekers voornamelijk
bestaan uit mannen tussen de
51 en de 60 jaar (36%).
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16.651

Oorsprong van
de gegevens
De gegevens in mycareer.be
zijn afkomstig uit de aangiften die (onder meer)
werkgevers, sociale verzekeringsfondsen, ziekenfondsen
en uitbetalingsinstellingen
regelmatig indienen bij de
instellingen van de sociale
zekerheid. Mycareer.be wordt
automatisch bijgewerkt met
de nieuwste gegevens en
blijft zo altijd up-to-date.
De gegevens in mycareer.be
zijn neutraal: ze zijn dus niet
geïnterpreteerd of bewerkt.
Omdat de gegevens direct

afkomstig zijn uit de databanken van de sociale
zekerheid, zijn ze ook heel
betrouwbaar. Als een burger
toch twijfelt over de juistheid,
dan kan hij dat melden in de
toepassing zelf. We kijken
dan na wat er aan de hand is.
Zo hebben 16.651 mensen
sinds de lancering een vraag
gesteld. Het contactcenter
krijgt niet enkel vragen over
de juistheid van hun gegevens,
maar ook over ontbrekende
gegevens of verduidelijking
bij de gegevens.

“Met mycareer.be kan je je loopbaan
beter plannen, doordat je zelf online
toegang hebt tot al je loopbaangegevens. Ik geloof sterk in oplossingen
zoals mycareer.be, die mensen
ondersteunen bij het maken van hun
loopbaankeuzes en hun streven naar
werkbaar werk. Dit soort digitale
zelfbeschikking geeft mensen overzicht en inzicht, en is de sleutel voor
oplossingen op maat. Want de beste
oplossing is die waaraan je zelf vorm
hebt gegeven met kennis van zaken.
Mycareer.be bewijst dat burgers,
ondernemingen en de overheid in
onze complexe en snel veranderende
digitale wereld mekaars partner
kunnen en moeten zijn.”

aantal nieuwe dossiers
sinds inproductiestelling

9.853

aantal afgesloten dossiers
sinds inproductiestelling

/ Kris Peeters, vice-eersteminister

en minister van Werk, Economie en
Consumenten, belast met
Buitenlandse Handel over mycareer.be
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Verdeling
binnenkomende vragen

Hoe werkt het
contactformulier
van mycareer.be?

Onderstaande grafiek toont de evolutie van
de binnenkomende vragen via het mycareer.be
contactformulier sinds de inproductiestelling
in juni 2017. De piekmaand voor vragen was
november. Dit komt hoofdzakelijk door de
persconferentie van mypension.be die in
dezelfde maand heeft plaatsgevonden, om
de beschikbaarheid van het pensioenbedrag
op de website aan te kondigen. Dit heeft
ongetwijfeld de interesse in andere overheidstoepassingen zoals mycareer.be aangewakkerd.

5.048

6.000

3.237

4.000

3.009

2.766

163.541

1.552

2.000

342
JUNI
2017
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De vragen die via het contactformulier op mycareer.be
binnenkomen, worden via een
dispatching systeem automatisch
doorgestuurd naar de instelling die
bevoegd is voor de betreffende
gegevens. Zo weet de burger
zeker dat zijn vraag bij de juiste
instelling terechtkomt.

697
JULI
2017

AUGUSTUS
2017

SEPTEMBER
2017

OKTOBER
2017

NOVEMBER
2017

DECEMBER
2017

aantal unieke bezoekers
sinds inproductiestelling
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verdeling types
binnenkomende
vragen
Binnen de rubriek “ontbrekende
gegevens”, betreffen de meeste
vragen gegevens over “militaire dienst
of burgerdienst”. Dit is te wijten
aan het feit dat deze gegevens nog
niet in de databank verschenen.
We zijn pas eind 2017 begonnen
met het manueel aangeven van deze
gegevens. Voor “foutieve gegevens”,
betreffen de meeste rechtzettingen
“loon- en arbeidstijdgegevens”.

24.461
totaal aantal bezoeken tijdens de
maand van de lancering (augustus)
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ontbrekende
gegevens

foutieve
gegevens

verduidelijking
gegevens

Andere

2.001

962

516

Loon- en arbeidsgevevens, premies

1.916

2.411

215

Militaire dienst
of burgerdienst

4.646

594

186

Werkloosheid

142

741

96

Onderbreking zonder
behoud van loon

42

863

149

*Deze tabel omvat enkel de vijf voornaamste types binnenkomende vragen.
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loopbaankenmerken
bezoekers

Andere (0,62%)

Werknemer, statutair en
zelfstandige loopbaan (6,54%)
Zelfstandig (1,56%)

Werknemer (48,83%)

Onze bezoekers bestaan voornamelijk uit mensen met
een puur werknemersstatuut
(48,83%), gevolgd door mensen
die zowel periodes van tewerkstelling als werknemer en als
zelfstandige hebben (27,22%).

Statutair en
zelfstandig (0,13%)
Statutair (0,55%)

Werknemer en
statutair (14,55%)

ander

ir en
statuta ndig
zelfsta
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Mijn tijdlijn
vs. Mijn Loopbaan
in detail

wat wilen de bezoekers
te weten komen

De meerderheid van de bezoekers
klikt door naar hun loopbaan in detail
(maar liefst 71,77% van de mannen en
71,18% van de vrouwen bekijkt
“mijn tijdlijn” en “mijn loopbaan”
in detail tijdens een bezoek).

aantal
consultaties

Mijn tijdlijn
geeft een overzicht van de loopbaan,
dus van alle jobs en periodes van
inactiviteit (zoals werkloosheid
en loopbaanonderbrekingen).
Als je daarop klikt, zoom je in op
een bepaalde periode en zie je
de naam van je werkgever en de
periode van tewerkstelling.

20.000

15.000

Mijn Loopbaan in detail
biedt een tekstueel overzicht van
alle professionele activiteiten, dat
je kan sorteren per tewerkstelling
(“Mijn cv”) of per jaar. In het
overzicht per jaar zie je meer
details, zoals je loon en het aantal
gewerkte dagen. Je kan de lijsten
exporteren naar een pdf-bestand.

10.000

5.000

Mijn tijdlijn
SIGEDIS ACTIVITEITENVERSLAG 2017

Mijn loopbaan in detail
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3. kerncijfers
loopbanen
In 2017 waren er 2,8 miljoen burgers actief
tewerkgesteld als werknemer en 382.000
burgers actief tewerkgesteld als ambtenaar.

aantal voltijdse/deeltijdse werknemers
en ambtenaren in 2017
regime
voltijds
deeltijds
voltijds
deeltijds
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geslacht
vrouw

man

aantal
personen

gemiddeld
loon

802.093

35.819

1.268.083

22.229

1.559.729
648.853

Hoeveel werknemers en
ambtenaren waren er in 2017?
aantal
personen

type
Werknemers(1)
Ambtenaren

2.852.153
382.437

(2)

Werknemers –
zelfstandigen/
ambtenaren –
zelfstandigen(3)

959.165

Totaal

4.193.755

(1) Minstens één arbeidsdag gepresteerd in 2017, al dan niet gecombineerd
met het statuut als ambtenaar.
(2) Minstens één arbeidsdag gepresteerd in 2017, al dan niet
gecombineerd met het statuut als werknemer.
(3) Betreft werknemers en ambtenaren die minstens één arbeidsdag
hebben gepresteerd in 2017, al dan niet gecombineerd met het
statuut als zelfstandige. De ‘puur’ zelfstandigen in 2017 (hadden geen
statuut als werknemer of ambtenaar) zijn hier niet opgenomen.

Hoeveel zelfstandigen
waren er in 2017?

aantal personen met
meerdere werkgevers
aantal
werkgevers

aantal
personen

1

3.223.073

2

771.639

3

196.257

4

57.502

5

18.659

6

6.805

7

2.667

8

1.109

type

aantal
personen

9

510

10

235

40.358

Hoofdberoep

722.941

>10

302

22.617

Bijberoep

259.173

Totaal

4.278.758
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opsplitsing per aantal
gewerkte dagen

actieve loopbaan voor het jaar 2017,
gerangschikt per geslacht en leeftijdsgroep

aantal arbeidsdagen
<65 dagen

142.784

>65 dagen
<260 dagen

208.078

>260 dagen
<1300 dagen

706.955

>1300 dagen
<2600 dagen

754.171

>2600 dagen
<5200 dagen

1.188.536

>5200 dagen
<7800 dagen

690.759

>7800 dagen
<10400 dagen

411.557

>10400 dagen

175.918

Totaal

4.278.758
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leeftijdsgroep

MAN

VROUW

TOTAAL

Aantal

Loon

Aantal

Loon

Aantal

Loon

<20 J

19.175

5.433

12.451

3.522

31.626

4.681

20 - 29 J

473.858

21.725

434.157

19.034

908.015

20.438

30 - 39 J

561.487

33.190

538.621

27.250

1.100.108

30.282

40 - 49 J

533.124

40.709

516.009

31.842

1.049.133

36.347

50 - 59 J

497.797

44.426

466.944

31.875

964.741

38.351

60 - 65 J

104.521

43.203

91.624

27.519

196.145

35.877

>65 J

18.620

13.657

10.370

9.394

28.990

12.137

Totaal

2.208.582

28.906

2.070.176

21.491

4.278.758

25.487
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mycareer.be sleept e-gov-award in de wacht

4. Gebrand op een
overwinning
Tijdens de e-gov-awardsceremonie op 7 december
werd mycareer.be verkozen tot de meest
gebruiksvriendelijke “e-government project” van 2017.

“De e-gov-award bevestigt dat
mycareer.be een online toepassing
is die gebruiksvriendelijk is, en
die, in een wereld waar “loopbanen
op maat” de grote tendens zijn,
zowel van pas komt bij het maken
van loopbaankeuzes, als bij het
berekenen van sociale rechten.
We blijven mycareer.be verder
uitbouwen om er dé onlineomgeving bij uitstek van te maken,
waar burgers en overheidsinstellingen op een eenvoudige
manier terecht kunnen om hun
loopbaangegevens te raadplegen.”
/ Steven Janssen,

Algemeen Directeur Sigedis

De loopbaantoepassing haalde
het van de projecten Zonnekaart
(Vlaanderen) en Lage-emissiezone
(Stad Antwerpen). De e-gov-awards
zijn een jaarlijks terugkerend initiatief
van Agoria, de federatie van Belgische
technologiebedrijven.
De awards bekronen de beste ITprojecten die in het afgelopen jaar
door de overheid zijn uitgevoerd.
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highlights voor de toekomst

5. energie voor
de toekomst
Meer data en meer details zullen zorgen
voor een geoptimaliseerde integratie met
andere toepassingen.

1. Meer details over
verleden toevoegen

2. Athena Career Professional
verder openstellen

Niet al de gegevens op mycareer.be zijn even
gedetailleerd. Er zijn periodes waarvoor we
over exactere gegevens beschikken dan voor
andere. Zo kunnen we momenteel voor gegevens na 2005 arbeidsprestaties tot op de exacte
dag op de kalender situeren, een onderscheid
maken tussen het tijdelijke of blijvende karakter van arbeidsongevallen en beroepsziektes
en de gebeurtenis precies op de kalender
situeren. Voor periodes vóór 2005 is dat momenteel onmogelijk. Dat gaan we in 2018 op punt
stellen door de gegevens tussen 1990 en 2004
te updaten zodat ze dezelfde details laten zien
als de gegevens na 2005. Dat doen we aan
de hand van de loon- en arbeidstijdgegevens
(LATG) die door de voormalige DIBISS (Dienst
voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels)
beheerd werden en waarvan Sigedis sinds 2017
gedeeltelijk het beheer heeft over-genomen.
Vanaf volgend jaar zullen we de volledige set van
gegevens beheren, waaronder ook de gegevens
van de PPO (plaatselijke publieke overheden).

Ook Athena Career Professional stellen we in 2018
op punt. De toepassing Athena Career Professional laat de OISZ (Openbare Instellingen van de
Sociale Zekerheid) toe om de loopbaangegevens
van een burger te bekijken, indien die beschikbaar
zijn in het netwerk van de sociale zekerheid. We
kregen in 2017 de eerste aanvragen van samenwerkende instellingen, waaronder Fedris en
Actiris, om voor professionele doeleinden toegang
te krijgen tot de website. Instellingen die toegang
hebben tot “Athena Career Professional” krijgen
na een machtigingsaanvraag bij de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) via een zoekfunctie een overzicht van
de dossiers van burgers. De loopbaangegevens
worden weergegeven aan de hand van twee tools:
een tijdlijn die periodes van (in)activiteit en het
type periode visualiseert en een gedetailleerd
overzicht in de vorm van een lijst met informatie van de tijdlijn en aanvullende gegevens.

“Mycareer.be zal blijven evolueren, we
zullen in de toekomst de databank
uitbreiden met extra loopbaangegevens,
zoals studentenjobs en leercontracten.
Ook zijn we van start gegaan met het
ingeven van periodes van militaire
dienst en zullen er daarover progressief
steeds meer gegevens verschijnen.
We hopen dat de volledigheid van het
platform andere overheidsorganisaties
zal aanzetten om nieuwe online diensten
aan hun klanten aan te bieden.”
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/ Bart Vantieghem, Diogenes

Business expert & chain service
Manager over de toekomstplannen
van mycareer.be
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‘MIJN AANVULLEND PENSIOEN’ OP DE RAILS

1. Tijd voor
verwenkoffie

‘Mijn aanvullend pensioen’ is een online dossier met
gepersonaliseerde info over het tweedepijlerpensioen.
Het doel? Mensen wegwijs maken in de complexe en
technische materie en hun een volledig zicht op hun extra
pensioen voorschotelen.
Sinds de lancering van ‘mijn aanvullend
pensioen’ in december 2016 blijft de
bekendheid van het persoonlijke online
dossier stijgen. Zeker omdat we in 2017
ook een Duitse en Engelse variant van
‘mijn aanvullend pensioen’ aanboden
op mypension.be. En dankzij een nieuwe
versie van de onlinedienst krijgen
bezoekers nog sneller een duidelijk
overzicht van hun aanvullend pensioen.
Op het online pensioenportaal komen
bezoekers alles te weten over het
aanvullend pensioen. Wie al een
aanvullend pensioen opgebouwd heeft,
kan de exacte bedragen bekijken en
laten berekenen hoeveel hij of zij mag
verwachten bij het effectieve pensioen.
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Mypension.be

Bezoekerstrends

40%
1.200.000
bezoekers

Is vrouw

60%
Is man

SIGEDIS ACTIVITEITENVERSLAG 2017

700.000

bezoekers bij het luik
aanvullend pensioen

55%

Terugkerende
bezoekers

75%

In 2017 bezochten bijna 700.000 mensen het luik
over aanvullende pensioenen op mypension.be.
In totaal registreerden we 1,2 miljoen bezoeken.
Drie op de vier bezoekers bouwden al extra
pensioenrechten op voor later en bekeken
daarvan de details. Vooral 45-plussers zijn
benieuwd naar hun aanvullend pensioen: bijna
80% van de bezoekers is 45 jaar of ouder. Er
zijn meer mannen (60%) die hun dossier komen
raadplegen dan vrouwen (40%). De bezoekers
willen vooral te weten komen wanneer ze hun
aanvullend pensioen kunnen opnemen en
hoeveel ze dan uiteindelijk zullen krijgen.
Tegen het einde van 2017 lag het aantal
terugkerende gebruikers rond 45%, met een
stijging tot 55% in september en oktober. In
die maanden bestonden de bezoekersaantallen
voornamelijk uit mensen die de jaarlijkse update
van hun aanvullende pensioenrekening(en) voor
2017 kwamen raadplegen.

bouwde al extra
pensioensrechten op

80%

van de bezoekers
is ouder dan 45
ALLES OVER MYPENSION.BE
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Geen data zonder filter

2. EEN DATABANK GEVOED
DOOR VERZEKERAARS EN
PENSIOENFONDSEN
Pensioenfondsen en verzekeraars zijn verplicht om de
jaarlijkse stand van de rekeningen en de opgebouwde
rechten van hun aangeslotenen door te geven aan de DB2P.
In 2017 werden de rekeningen opvallend
sneller aangegeven dan in 2016, zelfs
bijna allemaal binnen de wettelijke
deadline. In totaal leverden 210 pensioeninstellingen (26 verzekeraars en
184 pensioenfondsen) de individuele
rekeningstanden aan.

2016

2017

stijging

Mensen met een dossier in mypension.be/
mijn aanvullend pensioen

3.580.000

3.660.000

2%

Rekeningen in mypension.be/
mijn aanvullend pensioen

6.490.000

6.700.00

3%

72.000.000.000

76.000.000.000

5%

Aangiftes van individuele
pensioenrekeningen

6.400.000

6.700.000

5%

Andere aangiftes (bv. kenmerken
van pensioenplannen of de
gestorte premies)

11.000.000

10.000.000

-9%

Som van alle pensioenreserves
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3. SIGEDIS HOUDT
IEDEREEN WAKKER

ZzZZ

Bij Sigedis houden we mensen niet enkel op de
hoogte met het online dossier ‘mijn aanvullend
pensioen’, we verzenden ook actief en regelmatig
informatie over aanvullende pensioenen naar
de betrokkenen.
Sigedis stuurt jaarlijks naar alle
aangeslotenen een update van hun
aanvullend pensioendossier via eBox en
mypension.be. 3.650.124 werknemers
en zelfstandigen kregen in 2017 een
overzicht van hun aanvullend pensioen,
opgebouwd op 1 januari 2017.

Updates
Mensen die hun e-mailadres
registreerden in eBox of mypension.be,
kregen daarnaast nog een bericht
van de update op hun persoonlijk
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e-mailadres. In 2017 bereikten we
op die manier meer dan een half
miljoen aangeslotenen. Mensen
die actief aangesloten zijn bij een
aanvullend pensioen krijgen bovenop
onze communicatie een jaarlijkse
pensioenfiche van hun verzekeraar
of pensioenfonds. Voor de pensioeninstellingen die dat wensen, verzendt
Sigedis die pensioenfiche naar hun
actieve aangeslotenen. In 2017 hebben
we namens drie pensioeninstellingen
een uniforme fiche opgemaakt voor
bijna 300.000 aangeslotenen.
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Een verwenbordje gaat er altijd in

4. KERNCIJFERS AANVULLENDE
PENSIOENEN 2017
Ruim 71.000 mensen erbij met een aanvullend pensioen in 2017
Begin 2017 hadden ruim 3,6 miljoen
werknemers en zelfstandigen al een
aanvullend pensioen opgebouwd.
Dat is 2% of ruim 71.000 mensen
meer dan in 2016.

Over de aangeslotenen
De helft van de aangeslotenen
in onze databank heeft een
aanvullend pensioen tijdens een
eerdere job, de zogenaamde
‘slapende’ pensioenrechten.
Bijna 45 % van de aangeslotenen
heeft al op meerdere plaatsen
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rechten opgebouwd. De helft
van de mensen met aanvullende
pensioenrechten heeft tot nu toe
een pensioenreserve gespaard
van ongeveer € 2.920 of meer,
de andere helft zit daar nog onder.
Als we alleen de 55- tot 64-jarigen
(die toch al dichter bij hun pensioen
staan) in beschouwing nemen, dan
zien we dat de helft al € 7.341 of
(veel) meer heeft opgebouwd.
De andere 50% van die leeftijdsgroep
komt (nog) niet aan dat bedrag.

Ruim 182.000 mensen hebben
hun aanvullende pensioenrechten opgebouwd als
werknemer én als zelfstandige.

182.000
Meer dan 3,1 miljoen
(3.112.590) mensen hebben hun
aanvullende pensioenrechten
opgebouwd als werknemer.

3.112.590
367.586 mensen hebben hun
aanvullende pensioenrechten
opgebouwd als zelfstandige,
in één (of meer) VAPZovereenkomsten of in één
of meer pensioenplannen
van de vennootschap voor de
zelfstandige bedrijfsleiders.

367.586
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5. EN VERDER BIJ DB2P?
In 2017 werkten we ook aan een update van de databank
en maakten we de data toegankelijker voor gebruikers en
beleidsondersteunend onderzoek.
In mei 2017 zijn we gestart met de
gegevensuitwisseling ‘AffiliateData’.
In het kader van het beheer van
ons secundair netwerk stellen we
gegevens over onze aangeslotenen ter
beschikking aan pensioeninstellingen.
Om te bepalen wie bij welke
pensioeninstelling aangesloten is
en welke pensioeninstelling het
recht heeft om de gegevens van
een bepaald individu te raadplegen,
beheren we een relatierepertorium.

Wat is dat precies, AffiliateData?
Naast de persoonlijke identificatiegegevens (naam, geslacht, geboortedatum en -plaats), het adres,
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de nationaliteit, de burgerlijke
staat en een eventuele overlijdensdatum, bezitten we ook gegevens
over het wettelijk rustpensioen van
de aangeslotene. Het gaat om:
• de ingangsdatum van het rustpensioen als werknemer en
zelfstandige [vanaf mei 2017],
• de toekenning van het
rustpensioen als werknemer en
zelfstandige [vanaf april 2018],
• de vroegste pensioendatum
(enkel online) [vanaf april 2018].

ALLES OVER MYPENSION.BE

29

Operationele
dienst
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Het Geheime recept

operationele dienst
Meer structuur in de gegevens van
de militaire dienst
In 2017 is de operationele dienst van
Sigedis een nieuwe uitdaging aangegaan: het proactief en systematisch
aangeven van gegevens over de militaire en civiele dienst in onze
databanken. Een analyse van de binnenkomende vragen op mycareer.be
toonde aan dat de vraag naar gegevens betreffende de militaire of
burgerdienst één van de meest voorkomende is. Zo meldden 52% van de
mensen die ontbrekende gegevens
wensten te signaleren, een hiaat in of
een volledig gebrek aan gegevens
over hun militaire of burgerdienst.
We hebben snel gereageerd om die
tekortkoming recht te zetten. Samen
met Defensie en de FOD Binnenlandse Zaken hebben we een
gestructureerd systeem opgezet voor
het beheer van ontbrekende gegevens
van militaire of diensten.
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De procedure uitgelegd
in vier stappen:
• Een code in de Argo-databank stuurt
een verzoek om informatie naar
Defensie / FOD Binnenlandse zaken.
• De aanvragen worden gerangschikt
volgens de leeftijd van de persoon
in kwestie.
• Defensie / FOD Binnenlandse
Zaken stuurt de opgevraagde
gegevens op papier naar de operationele dienst van Sigedis.
• Sigedis geeft de gegevens aan in
de Argo DB en stuurt een globaal
uittreksel naar de burger. Dat uittreksel (van alle volledige gegevens)
bevat onder andere de gegevens
over militaire of burgerdienst.
• De gegevens zijn vanaf dat moment
zichtbaar voor de FPD, het RSVZ
en de burger zelf op de websites
mypension.be en mycareer.be.

Deze procedure is ondertussen van
kracht maar een verdere optimalisatie
van het proces is nog voorzien.
Zo werken we momenteel aan het
informatiseren van de processen
waarbij de papieren documenten via
barcodes ingescand zullen worden
i.p.v. manueel.

15.300
20.000

Verwerkte dossiers tussen
augustus 2017 en december 2017

Verwerkte dossiers tussen
1 januari 2018 en 23 mei 2018
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Me
Nooit klaar met
optimaliseren
Daarnaast hebben we van deze
gelegenheid gebruikgemaakt om
andere werkprocessen verder
te informatiseren, met name de
identificatieaanvragen die bij onze
operationele dienst toekomen.
Die aanvragen zullen nu exclusief
elektronisch verlopen zodat ze
automatisch gelogd, en met de
reden van consultatie, gelabeld
kunnen worden. Op die manier
verlopen de processen vlotter
en kunnen we een volledige
transparantie naar de burger
garanderen volgens de normen
van de GDPR.

GDPR-conform
De General Data Protection
Regulation (GDPR) treedt vanaf
25 mei 2018 in werking.
Als bewaarder van alle loopbaangegevens in België, dragen we
bij Sigedis gegevensveiligheid en
transparantie uiteraard hoog in
het vaandel. We hebben in 2017
dan ook alles voorbereid om
tijdig GDPR-conform te zijn.

SIGEDIS ACTIVITEITENVERSLAG 2017
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“In 2017 heeft de dienst
Informatieveiligheid haar
inspanningen voortgezet
voor de implementatie van de
nieuwe algemene verordening
gegevensbescherming (GDPR
– Global Data Protection
Regulation) en de bestaande
veiligheidsmaatregelen
binnen de organisatie
gehandhaafd. Onze vzw
heeft, overeenstemmend met
het netwerk van de sociale
zekerheid, haar aanpak
gedefinieerd en gevalideerd en
de voorziene acties voor begin
2018 voorbereid.”
/ Mery Nange, DPO Sigedis
over de GDPR
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onze Human
resources
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Onze Human resources

Het zit ’m
in de mix

Verdeling van
het personeel

Aantal

FTE

DB2P

14

13,8

OPS

22

21,4

Algemene
diensten

17

13,05

Diogenes
(ex-Argo en
ex-Capelo)
en Athena

28

27,8

evolutie van het personeelsbestand

IT-ondersteuning
aan de projecten

10

10

2016

2017

Totaal

91

86,05

Aantal

94

91

FTE1

85,10

86,05

Eind 2017 dragen 91 medewerkers bij tot de realisatie van de missies van Sigedis. Tegenover 2016
is het personeelsbestand lichtjes gedaald, voornamelijk omdat een groter aantal medewerkers bij
de operationele dienst nu transversaal werkt.
Vooral bij het IT-personeel is de daling merkbaar.
Zowel voor Diogenes als voor DB2P zijn we voorbij
de projectpiek. Dat betekent dat we nu terugvallen
op ons vaste personeelskader voor het evolutief
en correctief onderhoud van de projecten.

1
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FTE = Full Time Equivalent
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Onze
financiële
middelen
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1. Smaakvolle
*
resultaten
Uitgaven
De totale uitgaven van Sigedis zijn gedaald
ten opzichte van 2016. De voornaamste
reden voor die daling zijn de verminderde
informaticakosten, als gevolg van de meer
beperkte ontwikkelings- en infrastructuurkosten, die we deels transformeerden
naar maintenancekosten.

Optimalisatie
De grootste daling doet zich voor bij de
informatica-uitgaven, omdat we in het
voorbije jaar de infrastructuur verder
optimaliseerden aan de hand van virtualisatie.

De totale Uitgaven
2015

2016

2017

Sigedis

€ 12.562.917

€ 12.592.082

€ 11.994.645

Pensioen-motor/
anomaliën

€ 1.875.555

€ 101.740

€ 228.944

Totale kosten

€ 14.438.472

€ 12.693.822

€ 12.223.589

Uitgaven
Personeelsuitgaven

2015

2016

2017

€ 6.251.028 € 6.166.713 € 6.495.528

Gewone werkingsuitgaven € 1.503.172 € 1.625.644 € 1.565.479
WerkinguitgavenInformatica
Investeringensuitgaven

€ 6.648.272 € 4.893.459 € 4.157.600
€0

€ 8.006

€ 4.981

53%
13%
34%
0%

*De financiële middelen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Bestuur.
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Toerekening
van kosten

De toerekening van kosten

Deze grafieken illustreren het kostenaandeel van de instellingen die onze VZW financieren. Deze instellingen hebben
zowel in de algemene kosten als in bepaalde specifieke
activiteiten die hen aangaan een aandeel. De grafiek houdt
geen rekening met de eenmalige pensioenmotorkosten.

kostendeelname
27% ATHENA
11% ARGO - RVP
20% ARGO - RSZ
15% CAPELO - PDOS

2015

2016

2017

ARGO-RVP

€1.833.678

€ 1.893.474

€ 1.373.668

ARGO-RSZ

€ 2.658.662

€ 2.698.503

€ 2.427.537

CAPELO-PDOS

€ 1.954.815

€ 1.818.704

€ 1.772.078

DB2P-FOD SZ

€ 3.682.982

€ 3.590.855

€ 3,215,463

ATHENA

€ 2.432.780

€ 2.590.546

€ 3.205.899

Pensioenmotor

€0

€ 101.740

€0

Anomaliën

€0

€0

€ 228.944

Totale kosten

€ 14.438.472

€ 12.693.822

€ 12.223.589

27% DB2P - FOD SZ
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Klaar als een klontje
ATHENA
Project dat de oprichting
van een globale individuele
en neutrale loopbaanrekening in de vorm van
een gemeenschappelijke
gegevensdatabank voor
de OISZ voorziet

ARGO
Informaticaysteem
dat salaris- en weddegegevens registreert

DMFA
Déclaration Multifonctionnelle - Multifunctionele
Aangifte

FAMIFED
Federaal Agentschap
voor de Kinderbijslag

CAPELO

FEDRIS

Carrière Publique
Electronique - Elektronische
Loopbaan Overheid

Federaal Agentschap
voor Beroepsrisico’s

DB2P
Databank 2de Pijler

Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid

DIMONA

FPD

Déclaration Immédiate
à l’emploi - Onmiddellijke
aangifte van tewerkstelling

Federale Pensioendienst

DIOGENES
Gemeenschappelijke
OISZ-databank die
coherente en neutrale
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multisectoriële loopbaangegevens bevat met een
output in functie van de
behoeften van elke instelling

FOD SZ

FSMA
Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten

FTE
Full Time Equivalent

GDPR

Identificatienummer bij
de Sociale Zekerheid

met als doel de
ontwikkeling van een
gemeenschappelijk online
pensioenplatform dat de
rekeninstrumenten van de
Pensioendienst en het
RSVZ met elkaar verbindt

KBO

PDOS

General Data Protection
Regulation

INSZ

Kruispuntbank voor
Ondernemingen

Pensioendienst voor
de Overheidssector

KSZ

RIZIV

Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor ziekteen Invaliditeitsverzekering

LATG

RJV

Loon- en arbeidstijdgegevens

Rijksdienst voor
Jaarlijkse Vakantie

ODSE

RSZ

Other declarations
for self-employed

Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid

OISZ

RSVZ

Openbare Instellingen voor
Sociale Zekerheid

PENSIOENMOTOR
Project in de context van
de eerste pensioenpijler

Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen

RVP
Rijksdienst voor
Pensioenen

SIGEDIS
Sociale Individuele
Gegevens - Données
Individuelles Sociales

VAPZ
Vrij Aanvullend Pensioen
voor Zelfstandigen

VZW
Vereniging zonder
winstoogmerk

WAP
Wet betreffende de
aanvullende pensioenen
(voor werknemers)

WAPZ
Wet betreffende de
aanvullende pensioenen
voor zelfstandigen

RVA
Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening
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De allerlaatste slok
Het redactieteam bedankt alle
collega’s die van dichtbij of van
veraf hebben meegewerkt aan
de productie van dit jaarverslag.
Verantwoordelijke uitgever: Jean Moureaux
Redactie: Virginie Houdmont
& Nathalie Jacubowitz
Concept & lay-out: Absoluut
Dit verslag is gemaakt door de
communicatiedienst van Sigedis. Het mag
op geen enkele manier gereproduceerd en/
of gepubliceerd worden, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Sigedis.
Ce rapport annuel existe aussi en français.
Von diesem Jahresbericht ist auch eine
deutsche Sprachfassung er hältlich.
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