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OP DE KOFFIE BIJ SIGEDIS
ACTIVITEITENVERSLAG 2018
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Bij Sigedis hebben we een boontje 
voor data. Je zou voor minder. 
Denk maar eens aan alle mogelijk-
heden. We slagen gegevens op 
in onze databanken over aanvul-
lende pensioenen, loopbanen of 
werkloosheid. Zo berekenen de 
instellingen van de sociale zeker-
heid non-stop en in real-time de 
rechten van sociaal verzekerden. 

Met die data geven we ook inzicht 
en transparantie aan onderne-
mingen, overheden en burgers. 
Burgers weten welke gegevens 
de sociale zekerheid over hen 
bijhoudt. Waar mogelijk geven 
we zicht op en inzicht in hun 

toekomst, die ze dankzij onze data 
en toepassingen beter kunnen 
inschatten. Voor andere gebrui-
kers betekent dit dan weer meer 
mogelijkheden om geïnformeerde 
beleidsbeslissingen te nemen, 
een beter begrip van maat-
schappelijke trends of van onze 
samenleving in het algemeen.

Data, dat is de specialiteit van 
het huis. Die houden we graag zo 
klaar als een klontje. Maar ook 
onze klanten verdienen een ver-
wenkoffie, vinden wij. Inclusief 
smeuïge praline en toefje slag-
room. Want klantvriendelijkheid 
is voor ons enorm belangrijk. 

En daarom gaan we ook steeds de 
extra mijl voor de gebruikers van 
onze diensten. Omdat dat extraatje 
nu net het verschil maakt. Hoe 
we dat doen? We leveren diensten 
op maat, helpen bij het inter-
preteren van data en maken de 
toegang tot data vooral gebruiks-
vriendelijk en toegankelijk. 

Voor we met de data aan de slag 
gaan, kijken we of alles technisch 
conform is. De verschillende 
actoren van de sociale zekerheid 
krijgen (mits toelating van de 
toezichthouder voor de privacy) 
toegang tot de specifieke gege-
vens die ze nodig hebben uit onze 
databanken. Een on demand en 
gepersonaliseerde dienstverlening, 
zeg maar. En omdat die data zo 
kostbaar zijn, moet er ook nauw-
keurig mee omgegaan worden. Zo 
zorgen we bij Sigedis ervoor dat 
alles via beveiligde toepassingen 
verloopt en er van iedere ver-
werking een spoor achterblijft. 

En we gaan uiteraard mee met onze 
tijd. Zo serveren we de gegevens 
in één van onze handige online 
toepassingen, zoals  mypension . be 
en mycareer.be. Altijd on the 
move, transparant en met de 
burger aan het stuur van zijn 
eigen leven. Sinds kort kan dat 
ook via toepassingen van derden 
als de burger daarvoor kiest.

We verrijken onze data voortdurend 
zodat onze toepassingen volledi-
ger worden en de realiteit van de 
arbeidsmarkt reflecteren. Jonge 
jobhoppers bijvoorbeeld, zullen 
al snel ondervinden dat myca-
reer.be hen tijdens hun loopbaan 
ondersteunt. Ook het groeiende 
aantal cross-border werkers vindt 
binnenkort een antwoord op hun 
loopbaanvragen dankzij onze online 
diensten. Want iedereen heeft zijn 
eigen verhaal, noden en vragen.

Steven Janssen, Algemeen directeur 
Jean Moureaux, Afgevaardigd bestuurder 

Een kopje puur geluk
VOORWOORD

België speelt mee op hoog niveau als het gaat over 
de organisatie van onze sociale zekerheid. Zo staan 
we aan de top op vlak van digitalisering van gegevens 
en gegevensuitwisseling. En mijden we steeds meer 
papierwerk en administratieve rompslomp.
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Een kopje  
Sigedis

1
W I E  Z I J N  W I J ?
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Een kopje Sigedis
Sigedis, een publieke 
vereniging zonder 
winstoogmerk, is in 2006 
opgericht door instellingen 
van de sociale zekerheid. 

Bij Sigedis vervullen wij een unieke 
rol als one-stop-data-source en 
bieden we end to end oplossingen 
voor iedereen met databehoeften op 
het vlak van persoons identificatie, 
loopbaan en pensioen. 

WIE ZIJN WIJ?

Wij bieden omvattende, 
betrouwbare en kwaliteits-
volle data die elke individuele 
eindgebruiker of professionele 
gebruiker eenvoudig kan benut-
ten gaande van gestructureerde 
 data- uitwisseling over geauto-
matiseerde antwoord algoritmes tot 
online burgertoepassingen zoals 
 mycareer.be en mypension.be.

Verder geven wij ook technische 
ondersteuning aan het netwerk 
van de sociale zekerheid. 

Wij helpen partnerinstellingen een 
betere dienstverlening te bieden 
en informatie te verstrekken aan 
de burgers, dankzij onze expertise 
in datagerelateerde diensten. Zo 
dragen wij bij aan de ontwikkeling 
van e-government oplossingen 
die tot de meest performante en 
transparante van Europa behoren. 
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Op 31 december 2018 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 

De bestuurders:
De heer Georges Carlens, Administrateur-Generall 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

Onze Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering van Sigedis bestaat uit stich-
tende 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 Vakan-
tie (RJV) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
(RVA) maken sinds mei 2012 deel uit van de Algemene 
Vergadering van Sigedis, en het RSVZ sinds 2014. 

Onze Raad van Bestuur

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

Onze  
bestuursorganen
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Ons Begeleidingscomité 

De sociale partners binnen Sigedis 
vormen een begeleidingscomité, 
samengesteld uit vertegenwoordi-
gers van de vakbondsorganisaties 
en de werkgeversorganisaties en 
uit twee personen aangesteld door 
de Belgische staat. De Belgische 
Staat wordt ook vertegenwoordigd 
door een lid van het Kabinet van 
de Minister van Pensioenen en een 
lid van het Kabinet van de Minister 
van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid, en van Asiel en Migratie.

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.

Begeleidings - 
comité
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Een huisgemaakte 
specialiteit

2
M Y C A R E E R . B E
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Een compleet, geactualiseerd  
en gepersonaliseerd overzicht 
Na de lancering van mycareer in augustus 2017,  
blijven we de onlinedienst steeds verder uitbreiden  
zodat alle burgers- ongeacht hun statuut of 
loopbaanparcours - telkens met één klik, een compleet 
en up- to-date overzicht van hun loopbaansituatie in het 
heden en verleden kunnen terugvinden. 

In 2018 hebben we dan ook 
hard gewerkt aan het in kaart 
brengen van de studenten-
gegevens, een hiaat dat we al 
eventjes wilden opvullen. 

Jongeren konden voordien een 
over zicht van hun gepresteerde 
studenten jobs en de resterende 

uren van hun toegelaten studenten-
werk op student@work zien. 
Binnenkort krijgen ze ook een 
overzicht van al de  gepresteerde 
uren op mycareer.be. Zo vinden 
ze alles  gemakkelijk op één 
plaats terug. Al deze infor matie 
blijft hier altijd  gestockeerd, 
ook na je studententijd. 

Dit jaar hebben we ook de nauw-
keurigheid van de gegevens verder 
op punt gesteld. Waar je voordien 
voor periodes van vóór 2005 enkel 
een onspe cifieke periode van 
tewerkstelling te zien kreeg, zijn al 
de loop baan gegevens tussen 1990 
en 2004 nu even gedetailleerd als 
die van na 2005. Zo kan de sociaal-
verzekerde nu de arbeidsprestaties 
tot op de exacte dag op de kalen-
der situeren en een onderscheid 
maken tussen het tijdelijke of het 
blijvende karakter van arbeids-
ongevallen en beroepsziektes. 
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167.175
mensen bezochten  

mycareer.be in 2018

275.533
bezoeken in totaal
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Werknemer: 52.44%
Werknemer en zelfstandig: 26,3%

Werknemer en statutair: 12,99%

Zelfstandig: 1,22%

Andere: 1,2%

Statutair: 0,47%

Statutair zelfstandig: 0,13%

Werknemer, statutair en 
zelfstandige loopbaan: 5.25%

Statuut  
bezoekers

Zelfstandig: 

Onze bezoekers bestaan voornamelijk 
uit mensen met een puur werk-
nemers statuut (52,44%), gevolgd 
door mensen die zowel periodes van 
tewerkstelling als werknemer en als 
zelfstandige hebben (26,3%).
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Een geïntegreerde 
dienst die de burger 
rechtstreeks naar de 
bevoegde instelling 
doorverwijst

Burgers kunnen sinds de lancering  
van mycareer hun vragen rechtstreeks  
via de toepassing stellen. 

Ze moeten zich dus niet meer tot verschillende instel-
lingen richten gezien het mycareer-formulier de vraag 
rechtstreeks doorstuurt naar de bevoegde instelling. 
Zo weet de burger zeker dat de vraag bij de juiste instel-
ling terechtkomt. In 2018 konden we maar liefst 
27.727 vragen behandelen en afsluiten.

Een geïntegreerde 
dienst die de burger 
rechtstreeks naar de 
bevoegde instelling 
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23.331
aantal nieuwe dossiers in 2018

27.727
aantal afgesloten dossiers in 2018
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Aantal dossiers in 2018

Type vraag
Ontbrekende 

gegevens
Foutieve  
gegevens

Verduidelij-
king gegevens

Loon- en arbeidstijd-
gegevens, premies 1.387 dossiers 1.523 dossiers 141 dossiers

Loopbaanonderbreking 30 dossiers 150 dossiers 40 dossiers

Militaire dienst of 
burgerdienst

3.552 
dossiers

406 dossiers 144 dossiers

Werkloosheid 130 dossiers 410 dossiers 45 dossiers

Andere 1.148 dossiers 641 dossiers 331 dossiers

Binnen de rubriek “ontbrekende 
gegevens”, betreffen de meeste 
vragen gegevens over “militaire 
dienst of burgerdienst”. We zijn 
eind 2017 begonnen met het 
manueel aangeven van deze gege-
vens. Al blijft dit de categorie met 
de meeste gestelde vragen, toch 
zien we een opmerkelijke daling 
(van 27%) ten opzichte van 2017 
toen deze gegevens nog volle-
dig uit mycareer.be ontbraken. 

 Voor “foutieve gegevens”, betreffen 
de meeste rechtzettingen “loon- en 
arbeidstijdgegevens”.

VERDELING TYPES BINNENKOMENDE VRAGEN.
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Een databank als  
vertrekpunt voor nieuwe diensten 
van de sociale zekerheid
2018 is ook het jaar dat de nieuwe arbeidsregeling 
“bijklussen” het daglicht zag. De politieke beslissing 
over het onbelast bijverdienen kwam er in juli 2018 en is 
nu mogelijk in de deeleconomie, door bij te klussen voor 
medeburgers of verenigingen, of als gepensioneerde. 

Om te weten of iemand voldoet 
aan de criteria, hebben agenten 
van de RSZ heel wat gegevens 
nodig. Zo moet men, voor het 
onbelast bijklussen voor mede-
burgers of voor verenigingen bv. 
tussen twaalf en negen maanden 
voor de startdatum van de klus, 
minstens vier vijfde werken.

Hoe hebben wij bij Sigedis hier 
aan bijgedragen? We stellen de 
gegevens van mycareer.be recht-
streeks ter beschikking van de 
RSZ, die deze nu kan consulteren 
om te bepalen of iemand al dan 
niet aan de voorwaarden voldoet. 
Zo kunnen agenten van de RSZ 
door middel van de gegevens uit de 
Diogenes databank (de databank 

die mycareer voedt) gemakkelijk 
nagaan of iemand van een pensioen 
geniet, een zelfstandige activiteit 
uitoefent of minimum voor 80% is 
tewerkgesteld. Dit alles wordt even-
eens door de RSZ ter beschikking 
gesteld aan de sociaalverzekerde 
via de onlinedienst “bijklussen.be”. 
De gebruiker kan hier onmiddellijk 
nagaan of hij aan de voorwaarden 
voor het bijklussen voldoet. Een 
administratieve verlichting voor 
de RSZ en een mooi voorbeeld van 
hoe onze geconsolideerde data-
bank onze partnerinstellingen 
ondersteunt in het aanbieden van 
nieuwe diensten aan de burgers. 
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In 2018 waren er 2,8 miljoen 
burgers actief tewerkgesteld als 
werknemer en 379.000 burgers 
actief tewerkgesteld als ambtenaar.

Kerncijfers  
loopbanen

Aantal 
werkgevers

Aantal 
personen

1 3.245.369

2 798.636

3 206.304

4 61.596

5 20.707

6 7.663

7 3.105

8 1.261

9 530

10 272

> 10 402

Totaal 4.345.845

AANTAL PERSONEN MET 
MEERDERE WERKGEVERS 

AANTAL VOLTIJDSE/DEELTIJDSE 
WERKNEMERS EN AMBTENAREN IN 2018

Regime Geslacht Aantal 
personen

Gemiddeld 
loon

Voltijds
Vrouw 828.839 €36.586

Man 1.587.702 €41.025

Deeltijds
Vrouw 1.272.981 €22.654

Man 656.323 €22.857

HOEVEEL WERKNEMERS EN  
AMBTENAREN WAREN ER IN 2018? 

 2.898.581 Werknemers (1)

 379.278 Ambtenaren (2)

 982.295   Werknemers - zelfstandigen/  
ambtenaren - zelfstandigen (3)

 4.260.154 Totaal

(1) Minstens één arbeidsdag gepresteerd in 2018, al dan 
niet gecombineerd met het statuut als ambtenaar. 

(2) Minstens één arbeidsdag gepresteerd in 2018, al dan 
niet gecombineerd met het statuut als werknemer. 

(3) Betreft werknemers en ambtenaren die minstens 
één arbeidsdag hebben gepresteerd in 2018, al dan niet 
gecombineerd met het statuut als zelfstandige. De ‘puur’ 
zelfstandigen in 2018 (hadden geen statuut als werkne-
mer of ambtenaar) zijn hier niet opgenomen.

Aantal 
werkgevers

AANTAL PERSONEN MET 
MEERDERE WERKGEVERS 

In 2018 waren er 2,8 miljoen 
burgers actief tewerkgesteld als 
werknemer en 379.000 burgers 
actief tewerkgesteld als ambtenaar.

loopbanen

AANTAL VOLTIJDSE/DEELTIJDSE 
WERKNEMERS EN AMBTENAREN IN 2018

Regime

ALLES OVER MYCAREER.BE

HOEVEEL ZELFSTANDIGEN  
WAREN ER IN 2018?

 733.856 Als hoofdberoep

 269.108 In bijberoep
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Leeftijds-
groep 

Man Vrouw Totaal

Aantal Loon Aantal Loon Aantal Loon

<20 20.230 €5.779 12.866 €3.653 33.096 €4.952

20-29 478.679 €22.367 435.208 €19.615 913.887 €21.057

30-39 568.868 €33.754 545.274 €27.748 1.114.142 €30.815

40-49 534.719 €41.273 517.913 €32.589 1.052.632 €37.000

50-59 506.009 €45.045 474.578 €32.769 980.587 €39.104

60-65 114.877 €43.201 104.018 €27.928 218.895 €35.944

>65 20.642 €13.866 11.964 €9.440 32.606 €12.242

Totaal 2.244.024 €29.326 2.101.821 €21.963 4.345.845 €25.873

ACTIEVE LOOPBAAN VOOR HET JAAR 2018, GERANGSCHIKT PER GESLACHT EN LEEFTIJDSGROEP

Aantal arbeidsdagen

dagen <= 65 148.770

65 < dagen <= 260 217.571

260 < dagen <= 1.300 723.659

1.300 < dagen <= 2.600 727.004

2.600 < dagen <= 5.200 1.208.596

5.200 < dagen <= 7.800 710.509

7.800 < dagen <= 10.400 422.149

dagen > 10.400 187.587

Totaal 4.345845

OPSPLITSING PER AANTAL 
GEWERKTE DAGEN
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Maar mycareer.be is ook een tool die derden kan ondersteunen 
in hun werk en hun onderzoek. Zo krijgen beleidsmakers, 
wetenschappelijke onderzoekers, sociologen, … aan de hand 
van onze kerncijfers over loopbanen een beter inzicht in 
loopbaantrends in het land. 

Hierdoor kunnen bv. beleidsmakers 
hun beleidsmaatregelen aanpas-
sen aan de steeds evoluerende 
noden van de samenleving. Sigedis 
is hier, als partner, in staat om 
deze data te interpreteren en te 
duiden in functie van achterlig-
gende maatschappelijke evoluties.

Sigedis ontsluit haar data aan 
vragende partijen en stelt sta-
tistieken ter beschikking aan het 
grote publiek via verschillende 
kanalen zoals mycareer.be. Deze 
gegevens worden op een over-
zichtelijke en neutrale manier, in 
de vorm van duidelijke statisti-
sche overzichten, gepubliceerd. 

Een boon voor data 
DATA VOOR DE SAMENLEVING
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We zitten nooit stil. Zo voorzien we voor 2019 tal van 
nieuwe functionaliteiten, zoals een uitgebreider menu 
en een downloadbare, overzichtelijke CV die beter 
overeenstemt met hoe een echte CV eruit ziet.

verschillende loopbaanopties 
op mycareer . be verschijnen. Zo 
zie je of je in aanmerking komt 
voor “ bijklussen” of voor een 
“flexi-job” doordat deze loopbaan-
optie in jouw profiel groen 
 gemarkeerd of aangegeven staat. 

Waar we momenteel aan werken  
zijn de loop baan opties en het 
doorlinken naar andere online-
diensten van de Sociale Zeker heid 
 vanuit mycareer.be. Aan 
de hand van je persoonlijke 
loopbaan gegevens zullen de 

Over de toekomst 
van mycareer.be

ALLES OVER MYCAREER.BE

De onlinedienst blijft zich steeds 
verder uitbreiden en draagt zo bij 
aan een eenvoudigere en alom-
vattende dienstverlening naar de 
burgers. De burger zal er met de 
tijd echt alles over zijn loopbaan 
in één oogopslag terugvinden. 
Voor overheidsinstellingen hopen 
we dat mycareer.be als vertrek-
punt blijft fungeren om nieuwe 
onlinediensten aan de sociaal 
verzekerden aan te bieden. 



SIGEDIS ACTIVITEITENVERSLAG 2018 ALLES OVER SIGEDIS 21

Vakkundig  
gerijpt 

3
M Y P E N S I O N . B E
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• We begonnen 2018 met 
iets meer dan 695.000 
unieke bezoekers, 
halverwege het jaar 
bekeken al meer dan 
1 miljoen mensen 
online de stand van 
zaken van hun twee-
depijlerpensioen en 
tegen eind 2018 stond 
de teller op 1.183.358 
unieke bezoekers. In 
totaal registreerden 
we eind 2018 meer dan 
2,4 miljoen bezoeken. 

• Het aantal unieke 
bezoekers is in 2018 
dus opgelopen tot 
833.983 gebruikers, 
terwijl dat er in 2017 
nog 689.430 waren. 
Een stijging van 
meer dan 17%!

• Waar het aantal 
terugkerende 
bezoekers in 2017 
nog rond 45% lag, is 
dit tegen het einde 
van 2018 opgelopen 
tot 67%, met een uit-
schieter in december 
van bijna 74% terug-
kerende bezoekers. 
Dit zijn mensen die 
het online dossier al 
kennen en de jaar-
lijkse update van hun 
aanvullende pensioen-
rekening(en) voor 2018 
kwamen raadplegen.

• Het profiel van 
onze bezoekers 
blijft stabiel: vooral 
45-plussers zijn 
benieuwd naar hun 
aanvullend pensioen 

(bijna 80% van de 
bezoekers is 45 jaar 
of ouder) en er zijn 
meer mannen (63%) 
die hun dossier raad-
plegen dan vrouwen 
(37%). De bezoekers 
willen op mypension.
be vooral te weten 
komen wanneer ze 
hun aanvullend pensi-
oen kunnen opnemen 
en hoeveel ze uit-
eindelijk krijgen.

• We begonnen 2018 met 
iets meer dan 695.000 
unieke bezoekers, 
halverwege het jaar 
bekeken al meer dan 
1 miljoen mensen 
online de stand van 
zaken van hun twee-
depijlerpensioen en 
tegen eind 2018 stond 
de teller op 1.183.358 
unieke bezoekers. In 
totaal registreerden 
we eind 2018 meer dan 
2,4 miljoen bezoeken. 

• Het aantal unieke 
bezoekers is in 2018 
dus opgelopen tot 
833.983 gebruikers, 
terwijl dat er in 2017 
nog 689.430 waren. 
Een stijging van 
meer dan 17%!

• Waar het aantal 
terugkerende 
bezoekers in 2017 
nog rond 45% lag, is 
dit tegen het einde 
van 2018 opgelopen 
tot 67%, met een uit
schieter in december 
van bijna 74% terug
kerende bezoekers. 
Dit zijn mensen die 
het online dossier al 
kennen en de jaar-
lijkse update van hun 
aanvullende pensioen-
rekening(en) voor 2018 
kwamen raadplegen.

• Het profiel van 
onze bezoekers 
blijft stabiel: vooral 
45-plussers zijn 
benieuwd naar hun 
aanvullend pensioen 

meer mannen (63%) 
die hun dossier raad-
plegen dan vrouwen 
(37%). De bezoekers 
willen op mypension.
be vooral te weten 
komen wanneer ze 
hun aanvullend pensi-
oen kunnen opnemen 
en hoeveel ze uit-
eindelijk krijgen.

‘Mijn aanvullend pensioen’ 
haalt de kaap van 1 miljoen  
unieke bezoekers

Op 1 januari 2018 
hadden bijna 3,75 
miljoen werknemers 
en zelfstandigen al een 
aanvullend pensioen 
opgebouwd. Deze 
aangeslotenen hadden 
samen ruim 7 miljoen 
rekeningen waarop in 
totaal 81,39 miljard 
pensioenreserve staat.

Mensen die willen weten hoe het 
met hun aanvullend pensioen 
gesteld is, kunnen hun dossier 
online bekijken in ‘mijn aanvullend 
pensioen’ op mypension.be. De 
pensioenfondsen en verzekeraars 
updaten de rekeningen jaarlijks. 
Zij zijn verplicht om de jaarlijkse 
stand van de rekeningen en de 
opgebouwde rechten (situatie op 
1 januari van het aangiftejaar) 
van hun aangeslotenen aan de 
DB2P databank aan te geven.

In 2018 rondde ‘mijn aanvullend 
pensioen’ de kaap van 1 miljoen 
unieke bezoekers. Dat zijn één 
op twee bezoekers van mypen-
sion.be en iets meer dan één 
op vier van alle mensen met 
een aanvullend pensioen.

Waar het aantal 
terugkerende 
bezoekers in 2017 
nog rond 45% lag, is 
dit tegen het einde 
van 2018 opgelopen 
tot 67%, met een uit-
schieter in december 
van bijna 74% terug-
kerende bezoekers. 
Dit zijn mensen die 

(bijna 80% van de 
bezoekers is 45 jaar 
of ouder) en er zijn 
meer mannen (63%) 
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Natuurlijk ligt niet iedereen de ganse tijd wakker van zijn 
pensioen, en maar goed ook. Daarom stuurt Sigedis zelf 
jaarlijks een kleine herinnering en een update van hun 
aanvullend pensioendossier naar de aangeslotenen. 

Enkel wie zijn e-mailadres geregis-
treerd heeft in e-box of mypension.
be krijgt effectief een alert op zijn 
persoonlijke e-mailadres. In 2018 
bereikten we bijna 600.000 aangeslo-
tenen via hun persoonlijk e-mailadres. 
En we bereiken steeds meer mensen 
op deze manier; in 2016 was dat nog 
12% van alle aangeslotenen, in 2017 
al 14,5 % en in 2018 dus ruim 16%. 

Mensen die nog actief zijn 
aangesloten bij een aanvullend 
pensioen, d.w.z. ruim 70% van 
de mensen met een dossier in 
mypension.be/mijn aanvullend 
pensioen, krijgen bovenop onze 
communicatie ook nog een 
jaarlijkse pensioenfiche van hun 
verzekeraar of pensioenfonds. 

We leveren de  
aangeslotene  
jaarlijks updates

SIGEDIS ALS INFORMANT

Voor de pensioeninstellingen 
die dat wensen, verzendt 
Sigedis deze pensioenfiche naar 
actieve aangeslotenen. De wet 
voorziet immers de mogelijkheid 
dat Sigedis – op basis van de 
gegevens in DB2P – de jaarlijkse 
informatieverplichting (de 
pensioenfiche) overneemt van de 
verzekeraars en pensioenfondsen 
die daar om vragen. In 2018 sloten 
drie pensioeninstellingen hiervoor 
een overeenkomst met Sigedis en 
maakten we een uniforme fiche 
voor zo’n 350.000 aangeslotenen. 

Voor de pensioeninstellingen Voor de pensioeninstellingen 
die dat wensen, verzendt 
Sigedis deze pensioenfiche naar Sigedis deze pensioenfiche naar 
actieve aangeslotenen. De wet actieve aangeslotenen. De wet 
voorziet immers de mogelijkheid voorziet immers de mogelijkheid 
dat Sigedis – op basis van de dat Sigedis – op basis van de 
gegevens in DB2P – de jaarlijkse 

pensioenfiche) overneemt van de 
verzekeraars en pensioenfondsen 
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Slapende rechten  
niet vergeten
We merken dat meer en meer mensen bezorgd zijn over 
slapende rechten in de tweede pijler. Ze weten niet juist 
meer of ze nog openstaande rekeningen hebben van 
vroeger en waar ze die kunnen vinden, en zij contacteren 
ons hier regelmatig voor. 

En er zijn wel wat slapende 
rekeningen op mypension.be: 
• Ruim de helft van alle mensen 

met een aanvullend pensioen 
heeft dit extra pensioen opge-
bouwd tijdens een eerdere 
job. Zij hebben zogenaamde 
‘slapende’ pensioenrechten. 
Het gaat om 1.996.411 aan-
geslotenen, zo blijkt uit onze 
cijfers voor 1 januari 2018. 

• Vaak weten mensen niet meer 
of ze al ooit iets hebben opge-
bouwd of waar die ‘slapende’ 
rechten worden beheerd. Tot 
voor kort hadden verzeke-
raars en pensioenfondsen 
ook niet altijd de meest 
recente  (contact)-gegevens 
van hun slapers. Slapende 
rechten worden dan ook wel 
eens vergeten rechten. 

Sigedis bezorgt actuele infor-
matie aan de verzekeraars en 
pensioenfondsen over al hun 
aangeslotenen (actief en slapend) 
telkens een levensgebeurtenis 
plaatsvindt (bv.verhuis of nieuwe 
burgerlijke staat). Zo beschikt 
de pensioeninstelling over al 
de up-to-date informatie en 
garanderen we dat opgebouwde 
rechten uitbetaald worden. 
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Sigedis ondersteunt 
mensen in hun zoektocht 
naar pensioeninformatie 
na overlijden van naasten 
Daarnaast krijgen we ook heel 
wat vragen over wat er gebeurt 
met iemands aanvullend  pensioen 
indien die persoon overlijdt. 

• Wat gebeurt er met mijn 
aanvullend pensioen als ik 
sterf vóór mijn pensioen? 
Krijgen mijn partner of mijn 
kinderen daar iets van? 

• Hoe kan ik te weten komen 
of mijn overleden partner 
een aanvullend pensioen 
had en of ik nu recht heb op 
een overlevingspensioen? 

Bij pensionering of overlijden 
draagt Sigedis bij aan een correcte 
uitbetaling van het aanvullend 
pensioen. Door onze updates weet 
een pensioeninstelling wanneer 
een aangeslotene op pensioen 
gaat of sterft. Zo kan de procedure 
tot uitbetaling van het aanvullend 
 pensioen worden opgestart volgens 
de modaliteiten en voorwaarden 
voorzien in het pensioenreglement. 
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We stelden de uitwisseling van 
persoonsgegevens over aange-
slotenen op punt. Samen met de 
pensioeninstellingen hebben we 
ook onderzocht hoe we de uitwis-
seling in de komende jaren kunnen 
uitbreiden met bijkomende gege-
vens. Het gaat dan om informatie 
die nodig of nuttig kan zijn voor het 
beheer van aanvullende pensioenen 

Uitwisseling van  
persoons gegevens  
‘Affiliate Data’  
op punt gesteld 

(zoals de mogelijkheid voor verze-
keraars en pensioenfondsen om de 
nabestaanden (en hun contactge-
gevens) op te zoeken). In 2018 zijn 
er 44.130 aangeslotenen bij een 
aanvullend pensioen op pensioen 
gegaan en 5.570 overleden; Sigedis 
stuurde telkens een update naar 
de betrokken pensioeninstelling. 
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In 2018 leverden 25 verzekeraars 
en 183 pensioenfondsen de ver-
plichte jaarlijkse rekeningstanden 
met de opgebouwde rechten van 
hun aangeslotenen aan DB2P. 
En dat gebeurde via meer dan 
7 miljoen aangiftes van indivi-
duele pensioenrekeningen. De 
overgrote meerderheid werd 
aangegeven binnen de wette-
lijke deadline (30/9/2018).

De som van hun pensioenre-
serves liep op tot 81,54 miljard 
euro, terwijl dat vorig jaar 
nog net geen 77 miljard was 
(een stijging van bijna 6%).

Jaarlijkse update  
van de databank

DB2P IN CIJFERS

2017 2018

Mensen met een dossier 
in mypension.be/mijn 

aanvullend pension
3.66 miljoen 3.75 miljoen 2% stijging

Rekeningen in 
mypension.be/ mijn 

aanvullend pensioen
6,70 miljoen 7,08 miljoen 5% stijging

Som van alle 
pensioenreserves 76 miljard 81,54 miljard 6% stijging

Aangiftes van individuele 
pensioenrekeningen 6,7 miljoen 7 miljoen 5% stijging
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Kerncijfers aanvullende  
pensioenen 2018
• Bijna 3,2 miljoen (3.195.720) 

mensen hebben hun aan
vullende pensioenrechten 
opgebouwd als werknemer. 

• 363.459 mensen hebben hun 
aanvullende pensioenrechten 
opgebouwd als zelfstandige; 
in één (of meer) VAPZover
eenkomsten of in één of meer 
pensioenplannen van de 
vennootschap voor de zelf
standige bedrijfsleiders.

• Ruim 197.000 mensen hebben 
hun aanvullende pensi
oenrechten opgebouwd als 
werknemer én als zelfstandige.

Over de aangeslotenen 
• Ruim de helft van de 

aangeslotenen heeft een aan
vullend pensioen opgebouwd 
tijdens een eerdere job. 

• Bijna 45 % van de aangeslo
tenen heeft al op meerdere 
plaatsen rechten opgebouwd.

Opbouw pensioen reserve
De helft van de mensen met aan
vullende pensioenrechten heeft 
tot nu toe een pensioenreserve 
gespaard van ongeveer € 3.091 of 
meer, de andere helft zit daar nog 
onder. Als we enkel kijken naar 
de 55 tot 64jarigen (die toch al 
dichter bij hun pensioen staan), dan 
zien we dat de helft al 7.986 € of 
(veel) meer heeft opgebouwd. De 
andere 50% van deze leeftijdsgroep 
komt nog niet aan dat bedrag.

78.500
mensen extra met een  
aanvullend pensioen

Begin 2018 hadden ruim 3,75 miljoen werknemers en 
zelfstandigen al een aanvullend pensioen opgebouwd. 
Dat zijn er 78.500 meer dan in 2017.
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De scope van onze dataverzameling en 
dienstverlening evolueert continu volgens de nieuwe 
wetgeving en ontwikkelingen inzake aanvullende 
pensioenen, sociale zekerheid en fiscaliteit. En dat 
was ook in 2018 het geval. 

We hebben onze databank uitge-
breid met de intern gefinancierde 
publieke pensioentoezeggingen. 
Tot mei 2018 waren openbare 
besturen niet verplicht om de 
uitvoering van hun aanvullend 
pensioen te externaliseren. 

De wet van 30 maart 2018 stelt 
een einde aan de vrijstelling van 
externalisering voor openbare 
werkgevers. Voor bestaande 
publieke  pensioentoezeggingen 
maakt de wet wel nog een uit-
zondering. Toezeggingen die 

De scope van onze  
dataverzameling  
evolueert continu

DB2P NIEUWS

vóór 1 mei 2018 intern beheerd 
werden (en die niet substantieel 
wijzigen), kunnen ook in de toe-
komst van de vrijstelling blijven 
genieten. Op voorwaarde dat zij in 
de databank aanvullende pensi-
oenen (DB2P) zijn geregistreerd 
vóór het einde van het jaar.

Daarnaast gelden er sinds 2018 
ook aangifteverplichtingen voor 
de WAP ZNP-regelingen. Dit zijn 
de pensioenovereenkomsten 
die een zelfstandige actief als 
natuurlijke persoon, een mee-
werkende echtgenoot of een 

helper kan afsluiten om een aan-
vullende pensioenprestatie op te 
bouwen naast wat WAPZ toelaat.

Maar dat is niet alles. We hebben 
ook ‘hiaten’ in de databank opge-
vuld door informatie toe te voegen 
als de aangeslotene op pensioen 
gaat of sterft. Sinds 2018 moeten 
pensioeninstellingen dus ook bij 
pensionering of overlijden van de 
aangeslotenen een tussentijdse 
stand van de individuele rekening 
opmaken en aangeven aan DB2P. 
Zij hebben hiervoor 90 dagen de tijd 
(te tellen vanaf de gebeurtenis). 
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Onze databank wordt niet enkel gebruikt door de 
pensioeninstellingen die gegevens aanleveren of 
aangeslotenen die mypension.be bekijken. 

Ook openbare instellingen zoals 
de FSMA, de FOD Financiën, de 
RSZ en het RSVZ hebben toegang 
tot DB2P in het kader van hun 
wettelijke opdrachten. Op dit 
vlak was er de afgelopen jaren 
al veel werk verzet, maar we 
hebben ook in 2018 niet stilgeze-
ten. Samen met FSMA is er een

globale jaarlijkse rapportering 
uitgewerkt en geïmplementeerd 
die alle domeinen en alle soorten 
pensioenregelingen bestrijkt. 
FOD Financiën ontving al eerder 
specifieke datasets, maar heeft 
daarnaast nu ook een permanente 
online toegang tot het dossier van 
de aangeslotene en de inrichter.

DB2P nog verder  
exploiteren…
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En last but not least was 
2018 het jaar waarin de 
Europese Commissie het 
ETS-voorstel valoriseerde. 
Sigedis en FPD krijgen een 
Europese subsidie voor 
de ontwikkeling van een 
Europees volgsysteem 
voor pensioenen (ETS – 
European Tracking System 
on Pensions).

Samen met onze Nederlandse, 
Zweedse en Duitse partners 
werken we de komende drie 
jaar aan een pilootproject voor 
een Europees pensioenvolg-
systeem; een soort Europese 
mypension.be zeg maar. 

Het project staat voor 
flink wat uitdagingen:

• De helft van de Europese 
lidstaten heeft nog geen 
pensioenvolgsysteem.

• De pensioenvolgsystemen die wel 
al draaien in de andere Europese 
landen komen in alle mogelijke 
vormen en formaten en bestrijken 
één, twee of alle pensioenpijlers.

Mypension.be gaat Europees
• Pensioenen zijn een natio-

nale materie: de wetgeving 
en regels verschillen aan-
zienlijk van land tot land.

• De nationale socialezeker-
heidsstelsels coördineren 
de aanvullende pensioenen 
niet. Zij vormen bijgevolg de 
grootste uitdaging.

Maar de partners in ons consor-
tium bewezen eerder al dat er een 
sterke wil is om samen te werken 
in naam van de Europese pen-
sioencommunity. We zijn er van 
overtuigd dat we ook dit project 
in goede banen zullen leiden. 
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Een nieuwe smaak in 
het assortiment

4
O N Z E  O P E R AT I O N E L E  D I E N S T
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In 2018 heeft onze operationele 
dienst er een nieuwe tijdelijke 
missie bijgekregen: het contact 
center “unieke betalingen”. De 
medewerkers ondersteunen het FPD 
contact center “ unieke betalingen” 
en beantwoorden binnenkomende 
vragen over unieke betalingen voor 
gepensioneerden uit de publieke 
sector. De FPD heeft in 2018 inderdaad 
de eenmalige uitbetaling van 
ambtenarenpensioenen ingevoerd.

Dankzij IT tools die zowel door Sigedis als 
de FPD werden ontwikkeld, konden de 
medewerkers van Sigedis zich naadloos 
integreren in het FPD-contact center. In 
eerste instantie beantwoordden ze vragen 
van gepensioneerden uit de openbare sector. 
In tweede instantie gingen ze ook in op 
vragen van de eerste lijn (m.a.w. de pensi-
oenlijn). De missie wordt in 2019 voortgezet 
met een nog vast te stellen tijdshorizon.

Onze operationele  
dienst ondersteunt  
onze kernactiviteiten 

De operationele dienst ging in 2017 van start 
met het systematisch aangeven van gege-
vens over de militaire en civiele dienst in 
onze databanken. In 2018 werd deze missie 
verdergezet. Door een nauwe samenwer-
king met Defensie konden we de ontvangen 
dossiers correct analyseren, en waar nodig, 
aan Defensie of aan de rapporterende werk-
gevers in het kader van Capelo, vragen om 
ontbrekende gegevens in te voeren of aan te 
vullen. In 2018 hebben we zo 48.000 dossiers 
van militaire dienstgegevens en 1000 dos-
siers van civiele dienstgegevens ingevoerd. 

Dankzij dit codeerwerk achter de schermen, 
zien burgers nu op mycareer.be en mypen-
sion.be up–to- date gegevens met betrekking 
tot hun periode van de militaire dienstplicht.

Een nieuw contact 
center binnen onze 
operationele dienst

Unieke betaling,  
wat houdt dit in? 

• Vanaf 1 januari 2019 ontvangen 
gepensioneerden uit verschil-
lende stelsels hun pensioen 
op hetzelfde moment. 

• Voor gepensioneerden die 
geen ambtenarenpensioen 
ontvangen, verandert er niets 
want zij kregen hun pensioen 
al gelijktijdig uitbetaald. 

• Gepensioneerden die één of 
meerdere ambtenarenpensi-
oenen ontvingen in combinatie 
met één of meerdere pensi-
oenen uit de andere stelsels, 
ontvangen vanaf 1 januari 
2019 alle pensioenen die de 
Pensioendienst hen uitbe-
taalt op hetzelfde moment.

• Wat verandert er concreet 
voor de gepensioneerde? Ze 
ontvangen de maandelijkse 
betalingen in één bedrag op 
de meest gunstige datum. Dit 
principe is eveneens van toe-
passing voor pensioenen die 
aan derden worden betaald.
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Dienstverlening  
boven alles 

Sigedis streeft ernaar haar klanten 
– of het nu partnerinstellingen of 
burgers zijn - een optimale dienst-
verlening te bieden. In deze zin zijn 
we voortdurend op zoek naar een 
veiliger en efficiënter beheer van de 
persoonsgegevens die we verwer-
ken. Onze operationele dienst is de 
toegangspoort voor veel van deze 
gegevens. We hebben in 2018 dan 
ook ons beste beentje voorgezet om 
alles binnen onze dienst conform te 
maken aan de GDPR richtlijnen. 

a.  Een geoptimaliseerde 
identificatieprocedure

Aan elke consultatie wordt een 
INSZ-nummer toegekend en sinds 
kort ook een reden van consultatie. 
Elke burger die een verzoek indient 
met betrekking tot de verwerking 
van zijn of haar gegevens en de 
doeleinden ervan, kan nu een gede-
tailleerd en transparant antwoord 
krijgen. Deze gegevens worden bij 
Sigedis bijgehouden en kunnen te 
allen tijde opgevraagd worden. 

Voor een geoptimaliseerde en 
volledig tranparante workflow 
werd in 2018 gewerkt aan een 
beveiligde toepassing voor het 
versturen van INSZ nummers. 
Alle aanvragen gebeuren momen-
teel via onze beveiligde online 
aanvraag formulier op de website 
 www . sigedis . be. Maar zodra Sigedis 
het INSZ nummer genereert, 
wordt dit nummer gecommu-
niceerd via een  niet- beveiligd 
kanaal, namelijk e-mail. 

In 2018 bereidde Sigedis de inpro-
ductiestelling voor van een nieuwe 
beveiligde toepassing die ervoor 
zorgt dat de communicatie in beide 
richtingen via een beveiligd kanaal 
verloopt, met een log van alle 
communicatie-uitwisselingen.

b. Steeds een spoor

In 2018 heeft Sigedis QR-codes 
ingevoerd op het versturen van 
brieven naar de werkgever in het 
kader van Dimona-aangiftes. Dit 
laat toe om automatisch meta-
data te linken aan de verstuurde 
brief, alsook aan de antwoorden 
die we ontvangen. Deze QR-codes 
worden ingelezen en automatisch 
geëncodeerd door het systeem. 
Dit systeem vergemakkelijkt 
het opzoekwerk en stroomlijnt 
de volledige procedure zodat 
er steeds een spoor van alle 
communicaties achterblijft.
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De bonen  
maken de koffie

5
O N Z E  H U M A N  R E S O U R C E S
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Eind 2018 dragen 94 medewerkers bij tot de realisatie 
van de missies van Sigedis. Het personeelsbestand is 
lichtjes gestegen ten opzichte van vorig jaar. Zo hebben 
we voor de IT-ondersteuning aan onze projecten nieuw 
personeel aangeworven in het kader van de GDPR, 
om de IT-processen in kaart te brengen. Ook werden 
er binnen het project Diogenes nieuwe medewerkers 
in dienst genomen om de basis te leggen voor de 
ontwikkeling van een datawarehouse ‘loopbanen’.

2016
94 medewerkers / FTE*: 85,10  

2017
91 medewerkers / FTE*: 86,05 

2018
94 medewerkers / FTE*: 85.30 

EVOLUTIE VAN HET  
PERSONEELSBESTAND 2016 - 2018

* Full time equivalent



SIGEDIS ACTIVITEITENVERSLAG 2018 ALLES OVER ONZE HUMAN RESOURCES 37

PERSONEELSBESTAND CONTACT  
CENTER “UNIEKE BETALINGEN” 
Voor de tijdelijke missie ter ondersteuning van 
het contact center “Unieke Betalingen” werden 
er 18 medewerkers aangeworven met tijdelijke 
contracten. Deze missie ging in december van 
start, vandaar de lage FTE (1,5) op jaarbasis. 

DB2P
14 medewerkers 
FTE*: 13  

OPS
22 medewerkers 
FTE*: 20,8 

ALGEMENE  
DIENSTEN
15 medewerkers 
FTE*: 12,3 

DIOGENES  
(EX-ARGO EN  
EX-CAPELO)  
EN ATHENA
31 medewerkers 
FTE*: 27,8 

IT-ONDER- 
STEUNING  
AAN DE  
PROJECTEN
12 medewerkers 
FTE*: 11,4 

TOTAAL
94 medewerkers 
FTE*: 85,3 

PERSONEELSBESTAND 2018 
PER AFDELING

PERSONEELSBESTAND CONTACT 
CENTER “UNIEKE BETALINGEN”
Voor de tijdelijke missie ter ondersteuning van 
het contact center “Unieke Betalingen” werden 
er 18 medewerkers aangeworven met tijdelijke 
contracten. Deze missie ging in december van 
start, vandaar de lage FTE (1,5) op jaarbasis. 

* Full time equivalent
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Dat smaakt  
naar meer

6
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De totale uitgaven van Sigedis zijn 
gestabiliseerd op het niveau van 2017. 

De rekening, 
alsjeblieft. *

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

gestabiliseerd op het niveau van 2017. 

De rekening, 
*
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12.400.000
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12.000.000

11.800.000

11.600.000

11.400.000

EVOLUTIE VAN DE  
TOTALE UITGAVEN

Pensioenmotor/Anomalieën Sigedis

2016 2017 2018
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Er doet zich nog een kleine daling voor  
bij de informatica uitgaven, doordat het 
voorbije jaar de infrastructuur verder 
geoptimaliseerd werd door virtualisatie. 

Verdeling  
van de uitgaven*

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

2016 2017 2018

Personeelsuitgaven €6.166.713 €6.495.528 €6.622.914 55%

Gewone werkingsuitgaven €1.625.644 €1.565.479 €1.522.880 12%

Werkingsuitgaven 
informatica €4.893.459 €4.157.600 €4.001.692 33%

Investeringsuitgaven €8.006 €4.981 €1.384 0%

 Totaal €12.693.822 €12.223.588 €12.148.871 100%
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In het algemeen vindt er 
een verhoging plaats in het 
aandeel van de FPD Werk-
nemers en Ambtenaren en 
de RSZ voor elementen die 
de Athena reserve voorheen 
financierde. De Athena reserve 
werd enkel nog gebruikt voor 
nieuwe ontwikkelingen en niet 
voor evolutief onderhoud.

De volgende tabel en grafiek 
illustreren het aandeel in de 
kosten in 2018 van de instellin-
gen die onze VZW financieren. 
De hieronder genoemde 
instellingen hebben enerzijds 
een aandeel in de algemene 
kosten en anderzijds in de 
specifieke activiteiten die hen 
aangaan. De grafiek houdt 
geen rekening met de één-
malige Pensioenmotorkosten.

Toerekening  
van de kosten*

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

2016 2017 2018

Totale kosten €12.592.082 €12.223.587 €12.148.871 100%

ARGO - RVP €1.893.474 €1.373.668 €2.785.706 23%

ARGO - RSZ €2.698.503 €2.427.537 €3.202.014 26%

CAPELO- PDOS €1.818.704 €1.772.078 €2.121.358 17%

DB2P - FOD SZ €3.590.855 €3.215.462 €3.205.617 26%

ATHENA €2.590.546 €3.205.899 €549.297 5%

PENSIOENMOTOR €101.740   0%

ANOMALIEËN  €228.944 €284.879 2%

2016 2017 2018

Totale kosten €12.693.822 €11.994.645 €12.099.936

Sigedis €12.592.082 €11.765.701 €11.816.034

Pensioenmotor/
Anomalieën €101.740 €228.944 €283.902

4%

27% ARGO -RVP

 ARGO -RSZ

 CAPELO - PDOS

 DB2P - FOD SZ

 ATHENA

24%

18% 27%



SIGEDIS ACTIVITEITENVERSLAG 2018 42WOORDENLIJST

ATHENA
Het project dat de 
oprichting van een 
globale individuele en 
neutrale Loopbaan-
rekening in de vorm van 
een gemeenschappe-
lijke gegevensdatabank 
voor de oisz voorziet

ARGO
Informaticaysteem 
waarin salaris-en 
weddegegevens 
geregistreerd worden

CAPELO
Carrière publique 
electronique/ 
elektronische 
loopbaan overheid

DB2P
Databank 2de pijler

DIMONA
Déclaration immédiate  
à l’emploi/ 
onmiddellijke aangifte 
van tewerkstelling

DIOGENES
De gemeenschap-
pelijke databank voor 
de oisz die coherente 
en neutrale multisecto-
riële loopbaangegevens 
bevat met een output in 
functie van de behoef-
ten van elke instelling

DMFA
Déclaration  
multifonctionnelle/  
multifunctionele aangifte

FOD SZ
Federale overheids-
dienst sociale zekerheid

FPD
Federale pensioendienst

FSMA
Autoriteit voor financiële 
diensten en markten

FTE
Full time equivalent

GDPR 
General data protection 
regulation

INSZ
Identificatie nummer bij 
de sociale zekerheid

KBO
Kruispuntbank voor 
ondernemingen

KSZ
Kruispuntbank van de 
sociale zekerheid

ODSE 
Other declarations 
for self-employed

OISZ
Openbare instellingen 
voor sociale zekerheid

PENSIOENMOTOR
Project dat zich situ-
eert in de context van 
de eerste pensioen-
pijler en als doel heeft 
de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijk online 

pensioenplatform dat de 
rekeninstrumenten van 
de pensioendienst en het 
rsvz met elkaar verbindt

PDOS
Pensioendienst voor 
de overheidssector

RIZIV
Rijksinstituut 
voor ziekte-en 
invaliditeitsverzekering

RJV
Rijksdienst voor 
jaarlijkse vakantie

RSZ
Rijksdienst voor 
sociale zekerheid

RSVZ
Rijksinstituut voor de 
sociale verzekeringen 
der zelfstandigen

RVA
Rijksdienst voor 
arbeidsvoorziening

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 aan-
vullende pensioenen 
(voor werknemers)

WAPZ
Wet betreffende de aan-
vullende pensioenen 
voor zelfstandigen

 

Verklarende woordenlijst  

Identificatie nummer bij 

Kruispuntbank van de 

Other declarations 
employed

pensioenplatform dat de 
rekeninstrumenten van 
de pensioendienst en het 
rsvz met elkaar verbindt

PDOS
Pensioendienst voor 
de overheidssector

RIZIV
Rijksinstituut 
voor ziekte-en 
invaliditeitsverzekering

RJV
Rijksdienst voor 
jaarlijkse vakantie

RSZ
Rijksdienst voor 
sociale zekerheid

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 aan-
vullende pensioenen 
(voor werknemers)

Verklarende woordenlijst  
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Een zoete afsluiter
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 & Imane Seddiki 

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.

7
D A N K W O O R D



SIGEDIS ACTIVITEITENVERSLAG 2018 ALLES OVER SIGEDIS 44




