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Nog een lekker 
kopje koffie bij 
Sigedis! 

Bij Sigedis hebben we daarop ingespeeld door stil te staan en na te 
denken over wat onze troeven zijn. Wat doen we goed en wat willen 
we zijn in de nieuwe wereld die we bouwen? 

Samen met onze partners, de Federale Pensioendienst en het 
RSVZ, formuleerden we een gemeenschappelijke visie. Een visie 
waar de individuele burger en de samenleving centraal staan, zoals 
de huidige tendens dat wil. De verdere uitbouw van mypension.be 
zal gestoeld zijn op deze visie. 

We bouwen verder op ons imago als flexibele en betrouwbare 
partner die mee nadenkt over en zoekt naar geschikte oplossin-
gen, en daarvoor trekken we ons vertrouwd koffiejasje weer aan. 
Zoals een tas koffie je ondersteunt tijdens een lange werkdag, zo 
ondersteunen wij miljoenen mensen tijdens hun loopbaan en met 
betrekking tot hun aanvullend pensioen, onze partnerinstellingen in 
hun dataverwerking en hun dienstenaanbod en houden we ook de 
maatschappij wakker door inzichten te bieden over pensioenen en 
loopbaan. 

VOORWOORD

 2020 was een uitzonderlijk jaar.  
 Een jaar van crisis, maar ook een jaar  
 van reflectie en vernieuwing.  
 Want uit crisis komt vernieuwing 
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In 2020 hebben we samen met de Federale Pensioendienst en het 
RSVZ, en met steun van de FOD SZ, de FSMA en het Planbureau, 
ons kennisportaal PensionStat.be uitgebouwd. een online plat-
form dat betrouwbare en relevante cijfers biedt over pensioenen 
in België. Begin 2021 zag PensionStat.be het daglicht met een 
druk bezochte webinar. 

In dit uitzonderlijk jaar hebben we dankzij onze toepassingen ook 
veel mensen kunnen informeren in hun (tijdelijke) loopbaankeu-
zes die ze moesten maken omwille van de Coronacrisis. Mycareer.
be zag dan ook een stijging van 52% in het aantal bezoeken, een 
teken dat onze diensten en onze klare data een troef zijn wanneer 
het neer komt op transparantie en het maken van geïnformeerde 
beslissingen. 

Ook werkgevers hebben we verder bijgestaan. In 2020 werd 
BelgianIDpro opengesteld voor alle werkgevers en instellingen 
voor het aanvragen van INSZ- of BIS-nummers. Maar liefst de 
helft van alle identificatieaanvragen gebeurden in 2020 via de 
nieuwe onlinedienst. Ook dankzij de tool konden o.a. universitei-
ten en hogescholen Erasmus studenten die in België vertoeven, 
de nodige identificatie bieden om een Coronatest te ondergaan 
en hun Erasmus-jaar tot een succesvol einde te brengen.

Sigedis blijft, ook in moeilijke tijden een betrouwbare partner in 
het hart van de sociale zekerheid. 

We wensen je een aangename lectuur. Laat die koffie maar komen! 

‘  Een visie waar de 
individuele burger en  
de samenleving centraal 
staan, zoals de huidige 
tendens dat wil.’

STEVEN JANSSEN
ALGEMEEN DIRECTEUR 

JEAN MOUREAUX
AFGEVAARDIGD BESTUURDER 

VOORWOORD

http://PensionStat.be
http://PensionStat.be
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Alles over onze 
koffiesoorten 

WIE ZIJN WE

 Sigedis is een publieke vereniging zonder  
 winst oogmerk die in 2006 is opgericht  
 door instellingen van Sociale Zekerheid. 

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

Wij bieden omvattende, betrouwbare en kwaliteitsvolle data die 
elke individuele eindgebruiker of professionele gebruiker een-
voudig kan benutten gaande van gestructureerde data-uitwisse-
ling over geautomatiseerde antwoordalgoritmes tot online bur-
gertoepassingen 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 data gerelateerde diensten. 
Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van e-government oplos-
singen die tot de meest performante en transparante van Europa 
behoren.

https://mycareer.be/nl/
https://www.mypension.be/nl
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Op 31 december 2019, bestond de Raad 
van Bestuur van Sigedis uit de volgende 
personen

W
IE

 Z
IJ

N
 W

E

Onze 
bestuursorganen 

WIE ZIJN WE

ONZE ALGEMENE VERGADERING 

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. 

ONZE RAAD VAN BESTUUR

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

VOORZITTER VAN DE RAAD  
VAN BESTUUR

De heer Koen Snyders,  
Administrateur-Generaal van de RSZ 

DE BESTUURDERS 

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

ONS BEGELEIDINGSCOMITÉ 

De sociale partners binnen 
Sigedis vormen een 
begeleidingscomité, samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de 
vakbondsorganisaties en de 
werkgeversorganisaties en uit 
twee personen aangesteld door 
de Belgische Staat. De Belgische 
Staat wordt 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 Volksgezondheid. 
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.
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Een nieuw aroma
IdentificatieIdentificatie als startpunt:  als startpunt: 
het is zuivere koffie bij het is zuivere koffie bij 
Sigedis.Sigedis.

IDENTIFICATIE

 
 Alles begint bij het identificeren. Zonder 
 een correcte identificatie binnen de Sociale   
 Zekerheid kunnen werknemers simpelweg  
 niet aan de slag. 

Bij Sigedis helpen we werkgevers 
al jarenlang bij het identificeren van 
(toekomstige) werknemers en bij een 
vlotte registratie binnen het netwerk van 
de sociale zekerheid. In 2020 werd de 
procedure voor de tewerkstelling van 
buitenlanders of niet-geïdentificeerde 
werknemers eenvoudiger dankzij de 
lancering van belgianIDpro

http://www.belgianidpro.be/nl
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 belgianIDpro: een nieuwe tool voor 
 een betere dienstverlening 

In 2019 stelden we belgianIDpro open aan een kleine 
groep pilootgebruikers. We mikten toen vooral op 
grote werkgevers die dagelijks identificatieaanvragen 
doen. Stuk voor stuk waren ze tevreden en enthou-
siast over deze gloednieuwe dienst die hun het werk 
vergemakkelijkt!

In 2020 werd de online dienst uitgerold naar een uitge-
breider publiek. Niet alleen de werkgevers maken nu 
gebruik van belgianIDpro, maar ook de instellingen van 
de Sociale Zekerheid, de steden en gemeenten, voor het 
aanmaken van BIS-nummers voor seizoenarbeiders.

 BelgianIDpro draagt bij aan de strijd 
 tegen Covid-19 

Ieder jaar ontvangen de hogescholen en de universitei-
ten buitenlandse studenten die in België verblijven in het 
kader van het Erasmusproject. Dit jaar moesten de stu-
denten vanwege de coronacrisis een coronatest onder-
gaan. Onze dienst heeft een belangrijke rol gespeeld bij 
het aanmaken van de BIS-nummers voor deze studen-
ten, waardoor ze probleemloos een Covid-19 test kon-
den afleggen. 

TEWERKSTELLING EN 
IDENTIFICATIE BINNEN DE 
SOCIALE ZEKERHEID 

Om iemand tewerk te stellen is een 
identificatienummer nodig. Dankzij 
belgianIDpro ontvangen wij bij 
Sigedis nu bij iedere identificatie-
aanvraag onmiddellijk een geldig 
identiteitsdocument, hetgeen de 
identificatieprocedure aanzienlijk 
vergemakkelijkt. Zo kunnen we de 
INSZ-nummers terugvinden met 
behulp van het geleverde docu-
ment en de signaletieke gegevens. 
Is er geen match? Dan wordt er in 
overeenstemming met de KSZ-en 
GDPR-regels een BIS-nummer 
aangemaakt. 

WAT IS EEN INSZ-NUMMER?

Een INSZ-nummer is een Identificatie 
Nummer van de Sociale Zekerheid. 
Iedereen die in België werkt of 
er van sociale rechten geniet, 
wordt geïdentificeerd op deze 
manier. Ofwel kan dat via een 
Rijksregisternummer ofwel via een 
BIS-nummer.

WAT IS EEN BIS-NUMMER? 

Wie niet is ingeschreven in 
het Rijksregister, maar toch 
geïdentificeerd moet worden door de 
Sociale Zekerheid (bv. als werknemer 
in België), ontvangt een BIS-nummer.

http://www.belgianidpro.be/nl
http://www.belgianidpro.be/nl
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IDENTIFICATIE

Een INSZ- of BIS-nummer, Een INSZ- of BIS-nummer, 
stap per stap stap per stap 
Ondertussen gebeurt meer dan de 
helft van de identificatieaanvragen 
via belgianIDpro.be. En terecht, want 
de online toepassing ondersteunt 
de werkgevers in de volledige 
aanvraagprocedure en zorgt 
voor een snelle, vlotte en veilige 
registratieprocedure.

1
3 4

2
Stap 01.

Scan de identificatiedocumenten 
van je werknemer en voer ze in. Het 
document mag uit meerdere pagina’s 
betaan (max. 4), en mag dubbelzzijdig 
gescand zijn.

Stap 02.

Vul de persoonsgegevens van je 
werknemer in zoals ze vermeld staan 
op het identificatiedocument dat je 
bij de hand hebt. Niet alle velden zijn 
verplicht.

Stap 03.

Vul de adresgegevens van je werkne-
mer in. Dit kan een officiële woonplats 
zijn, en - als het residentieel adres in 
het buitenland ligt - een contactadres 
in België.

Stap 04.

Verstuur je aanvraag. Je e-mailadres 
zal worden gebruikt om je op de 
hoogte te houden van de status van je 
anvraag.

http://www.belgianidpro.be/nl
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Een veiligere 
identificatie

 De automatische controle maakt het  
 ook mogelijk om de authenticiteit van het 
 document gemakkelijker na te gaan. 

Wanneer de aanvraag in onze workflow terechtkomt, is er nog een 
extra controle doordat er een directe integratie met het linken-
register van de KSZ bestaat. Daarenboven voeren we ook voor 
alle aanvragen die in onze workflow terechtkomen, een handma-
tige authenticatie uit aan de hand van een uitgebreide handlei-
ding die de verschillende types geldige documenten uit gans de 
wereld bevat. En natuurlijk met behulp van de expertise van onze 
identificatie-medewerkers. 

Dankzij deze controles hebben we net minder dan 30 gevallen van 
identiteitsfraude kunnen blootleggen. Waar nodig, gebeurt dit in 
samenwerking met de Federale Politie.

De toepassing De toepassing 
belgianIDprobelgianIDpro biedt   biedt  
een overzicht van  een overzicht van  
al je aanvragen.al je aanvragen.

Je kan op gelijk welk moment de historiek van je aan-
vraag raadplegen en de voortgang ervan opvolgen. Je 
kan zelfs recto-verso documenten opsturen, waardoor 
het proces nog efficiënter wordt. We hebben met behulp 
van OCR-technologie (Optional Character Recognition) 
een systeem ontwikkeld dat documenten automatisch 
leest op basis van artificiële intelligentie. Zo kan de 
aanvraag van de gebruiker sneller worden behandeld, 
zonder het antwoord van een operator af te wachten. 
Dankzij het OCR-systeem werd 1/3de van de identifica-
tieaanvragen die tot op heden via belgianIDpro gebeur-
den, automatisch geïdentificeerd. 

belgianIDpro

http://www.belgianidpro.be/nl
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mycareer.be 
houdt je 
gedurende je 
ganse loopbaan 
wakker 

LOOPBAAN

 Nieuwe smaken op het menu 

Wij blijven mycareer.be in samenwerking met de ander OISZ steeds 
verder op punt stellen. Ook dit jaar hebben we ons platform met 
loopbaangegevens verder uitgebreid. Zowel jong als oud heeft er 
baat bij.

Mensen die op het einde van hun loopbaan in loopbaanonderbreking 
gaan of vallen onder het stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag, kunnen nu de premies die door hun werkgevers 
gestort worden, terugvinden op mycareer.be in de vorm van 
maandbedragen. Al tellen die premies niet mee voor de rest van de 
sociale zekerheid, het blijft een financiële inkomst die mensen graag 
in hun loopbaanoverzicht terugvinden.

En sinds voor kort worden studentenjobs ook weergegeven op 
mycareer.be. 

Op lange termijn willen we dat iedereen, jong of oud, door één kijk te 
nemen op mycareer.be, precies weet wat hun loopbaansituatie is. 
Enkel zo kunnen mensen geïnformeerde beslissingen nemen over 
hun toekomst. Zo dragen we bij aan een soepele en transparante 
dienstverlening op het vlak van loopbaan. 

https://mycareer.be/nl/
https://mycareer.be/nl/
https://mycareer.be/nl/
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Het is niet enkel de inhoud Het is niet enkel de inhoud 
die telt die telt 
  
De structuur en welkomstpagina van 
onze toepassing werden aangepast 
in 2020. De nieuwe structuur 
zorgt voor een geoptimaliseerde 
leesbaarheid en zij die het willen, 
volgen in enkele stappen een digitale 
tour van de toepassing via de nieuwe 
landingspagina. 

Want het is niet enkel de inhoud die telt,  
ook gebruiksvriendelijkheid is bij het plannen 
 van je loopbaan van belang.

Hier werken we aan  Hier werken we aan  
de toekomst de toekomst 
  
2020 was vooral een jaar achter de schermen. Letterlijk en 
figuurlijk dan! Er werd veel gewerkt aan het voorbereiden van een 
nog volledigere dienstverlening die meer mensen bereikt, zelfs 
volledig nieuwe doelgroepen.  

In 2021 zullen parlementairen en ministers voor het eerst hun 
loopbaangegevens op mycareer.be terugvinden. Het betreft 
hier een gans nieuwe gegevensstroom. De gegevens zullen op 
mycareer.be getoond worden in de vorm van een nieuwe lijn. 
Momenteel vinden we een lijn werknemer, ambtenaar, zelfstandige 
en inactiviteit en/of andere. Een nieuwe lijn parlementair komt er 
vanaf volgend jaar bij. 

Maar daar stopt het niet. Ook voor overzeese werknemers is 
er goed nieuws. In 2021 zullen zij op mycareer.be de periodes 
waarvoor ze voor zowel pensioen als voor ziekte bij de Overzeese 
Sociale Zekerheid verzekerd zijn, op mycareer.be terugvinden.

EN DE KERS OP DE TAART ?

mycareer.be gaat mobiel. Het drukke ritme van onze moderne 
levens betekent dat we telkens meer dingen “on the go” doen. 
We plannen de levering van onze boodschappen wanneer we 
in de wachtzaal bij de dokter zitten, solliciteren online vanuit 
de trein, en we consulteren onze loopbaansituatie vanop het 
strand in Italië terwijl we plannen maken voor de toekomst. Of dat 
zouden we althans willen doen. Daarom bereiden we een mobiele 
versie voor van onze loopbaantoepassing. Zo hebben de 39% 
terugkerende bezoekers alvast iets om naar uit te kijken! 

VISIT
 WEBSITE

https://mycareer.be/nl/
https://mycareer.be/nl/
https://mycareer.be/nl/
https://mycareer.be/nl/
https://mycareer.be/nl/
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Over de bezoekersOver de bezoekers
 Statuut bezoekers 

Onze bezoekers bestaan voornamelijk uit mensen met 
een puur werknemersstatuut (55,75%), gevolgd door 
mensen die zowel periodes van tewerkstelling als werk-
nemer en als zelfstandige hebben (27%). Dit blijft onver-
anderd ten opzichte van de vorige jaren. 

 Gekende bezoekers /  
 nieuwe bezoekers 

We zien dit jaar een stijging van maar liefst 10% in het 
aantal gekende bezoekers ten opzichte van vorig jaar. 
We kunnen hieruit afleiden dat bezoekers hun weg 
gemakkelijk terugvinden naar de toepassing en dat ze 
in 2020 vooral terugkwamen omwille van de pandemie 
die voor vele mensen een (tijdelijke) aanpassing aan hun 
werksituatie betekende. 

   55,75 %  WERKNEMER

   39,31 %  NIEUWE BEZOEKERS   8,76 %   WERKNEMER 
EN STATUTAIR

   26,97 %   STATUTAIR EN  
ZELFSTANDIG

   0,02 %   STATUTAIR EN 
ZELFSTANDIG

   60,69% GEKENDE BEZOEKERS 
   1,38 %   ZELFSTANDIG

   0,17 %   STATUTAIR   2,9 %  ANDERE

   4,05 %   WERKNEMER, 
STATUTAIR EN 
ZELFSTANDIGE 
LOOPBAAN

Bezoekerstrends  Bezoekerstrends  
in het kort in het kort 
In 2020 bezochten 204.884 
mensen mycareer.be. Dat is 
een stijging van maar liefst 11% 
vergeleken met 2019. 

In totaal registreerden we 483.056 bezoeken, 52% meer 
dan in 2019. Deze stijging is grotendeels te wijten aan de 
toename van thematische verloven gelinkt aan de pan-
demie. Mensen hebben nood aan een loopbaanover-
zicht om zulke loopbaanbeslissingen te nemen en ze 
komen hiervoor naar mycareer.be

De tendens sinds de lancering is opwaarts, met ieder 
jaar meer bezoekers én bezoeken op onze toepassing.

LOOPBAAN

http://mycareer.be/nl
https://mycareer.be/nl/
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 Aantal bezoekers per geslacht  
 en leeftijdsgroep 

AANTAL  
UNIEKE

BEZOEKERS

LEEFTIJDSCATEGORIE

60.000

40.000

20.000

0

<20ANS 20-25 36-4026-30 41-50 61-7031-35 51-60 70+

   MAN

   VROUW

 Veilig en snel communiceren  
 over je loopbaan 

Burgers blijven vragen over hun loopbaan rechtstreeks 
via de toepassing stellen. Ze moeten zich niet tot ver-
schillende instellingen richten want het mycareer-for-
mulier stuurt de vraag rechtstreeks naar de bevoegde 
instelling. Zo weet de burger zeker dat de vraag bij de 
juiste instelling terechtkomt. In 2019 konden we maar 
liefst 14.540 vragen behandelen en afsluiten; een ware 
administratieve verlichting voor de burgers én voor de 
betrokken instellingen die een volledig overzicht en his-
toriek hebben van de behandelde vragen. 

Achter het aanvraagformulier, verzorgt en verzendt de 
online toepassing Career Pro alle vragen die via het 
mycareer.be contactformulier binnenkomen. 

https://mycareer.be/nl/
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Communicatie cijfersCommunicatie cijfers
 Aantal nieuwe + afgesloten dossiers 

We zien een daling van 21% in het aantal nieuwe dossiers in 2020 ten opzichte van 2019, 
vergeleken met een daling van 23% in 2019. De toepassing wordt steeds verder uitge-
breid met nieuwe en meer gedetailleerde gegevens. Bijgevolg vinden bezoekers er 
steeds gemakkelijker de informatie die ze zoeken zonder vragen te stellen. 

LOOPBAAN

2020

GEKOZEN INSTELLING
ContactCenter/RSZ/ONSS, Eranova, FAO/FAT, 

FBZ/FMP, RJV/ONVA, RSVZ/INASTI, RVA/
ONEM, SFPD, SIGEDIS

AANTAL NIEWE DOSSIERS IN GEKOZEN JAAR 14113

AANTAL AFGESLOTEN DOSSIERS IN GEKOZEN JAAR 14540

AANTAL OPENSTAANDE DOSSIERS SINDS LANCERING 1481

AANTAL DOSSIERS GEOPEND EN REEDS GESLOTEN SINDS LANCERING 70097

AANTAL
DOSSIERS

TYPE VRAAG

1.000

1.500

2.000

500

0
ONTBREKENDE GEGEVENS FOUTIEVE GEGEVENS VERDUIDELIJKING GEGEVENS

   LOON-EN ARBEIDSTIJDGEGEVENS, PREMIES
  LOOPBAANONDERBREKING

  MILITAIRE DIENST
  WERKLOOSHEID
  ANDERE

 Aantal dossiers in 2020 

 Verdeling types ontvangen vragen 

AANTAL
DOSSIERS
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Kerncijfers 
mycareer.be
Een boon voor data Een boon voor data 

KERNCIJFERS LOOPBANEN

 In 2020 waren er 2,9 miljoen burgers  
 actief tewerkgesteld als werknemer en  
 372.000 burgers als ambtenaar. 

* ALGEMENE OPMERKING

Minstens één dag tewerkstelling volstaat om in aanmerking te 
komen voor de telling van het jaar 2020.
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 Hoeveel werknemers en ambtenaren  
 waren er in 2020? 

 Aantal voltijdse / deeltijdse werknemers  
 en ambtenaren in 2020 

 Aantal personen in 2020  
 met meerdere werkgevers  
 (al dan niet parallel) 

 Aantal personen in 2020  
 met meerdere werkgevers  
 (al dan niet parallel) 

 Hoeveel zelfstandigen waren er in 2020? 

TYPE AANTAL PERSONEN

1. WERKNEMERS 2.847.850

2. AMBTENAREN 369.019

3.  WERKNEMERS – ZELFSTANDIGEN/
AMBTENAREN – ZELFSTANDIGEN 1.020.077

TOTAAL 4.236.946

TYPE AANTAL PERSONEN

HOOFDBEROEP 766 359

BIJBEROEP 293 567

1.    MINSTENS ÉÉN ARBEIDSDAG GEPRESTEERD IN 2020, AL DAN NIET GECOMBINEERD MET 
HET STATUUT ALS AMBTENAAR.

2.  MINSTENS ÉÉN ARBEIDSDAG GEPRESTEERD IN 2020, AL DAN NIET GECOMBINEERD MET 
HET STATUUT ALS WERKNEMER. 

3.  BETREFT WERKNEMERS EN AMBTENAREN DIE MINSTENS ÉÉN ARBEIDSDAG HEBBEN 
GEPRESTEERD IN 2020, AL DAN NIET GECOMBINEERD MET HET STATUUT ALS ZELFSTAN-
DIGE. DE ‘PUUR’ ZELFSTANDIGEN IN 2020 (HADDEN GEEN STATUUT ALS WERKNEMER OF 
AMBTENAAR) ZIJN HIER NIET OPGENOMEN.

REGIME GESLACHT AANTAL PERSONEN GEMIDDELD LOON

VOLTIJDS 830 705 37 475

DEELTIJDS 1 264 437 23 183

VOLTIJDS 1 577 682 40 930

DEELTIJDS 646 608 23 069

AANTAL WERKGEVERS AANTAL PERSONEN

1 3.273.590

2 787.196

3 181.906

4 51.042

5 16.155

6 5.705

7 2.182

8 865

9 372

10 195

>10 224

TOTAAL 4.319.432 

AANTAL WERKDAGEN

DAGEN <= 65 118.671

65 < DAGEN <= 260 198.527

260 < DAGEN <= 1 300 723.389

1 300 < DAGEN <= 2 600 660.982

2 600 < DAGEN <= 5 200 1.004.066

5 200 < DAGEN <= 7 800 761.476

7 800 < DAGEN <= 10 400 534.152

DAGEN > 10 400 318.169

TOTAAL 4.319.432

KERNCIJFERS LOOPBANEN
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 Aantal actieve loopbanen en  
 gemiddeld jaarloon voor het jaar 2020,  
 per geslacht en leeftijdsgroep 

LEEFTIJDS-
GROEP 

MAN VROUW TOTAAL

AANTAL LOON AANTAL LOON AANTAL LOON

< 20 17 243 6 104 10 089 3 847 27 332 5 271

20 - 29 453 726 22 579 408 747 20 277 862 473 21 488

30 - 39 562 964 33 604 544 267 27 993 1 107 231 30 846

40 - 49 525 254 40 994 513 699 33 215 1 038 953 37 148

50 - 59 505 479 44 602 477 169 33 587 982 648 39 253

60 - 65 136 091 42 449 127 532 28 718 263 623 35 806

> 65 22 877 13 701 14 295 9 069 37 172 11 920

TOTAAL 2 223 634 29 148 2 095 798 22 387 4 319 432 25 962
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Pensioen
Een specialiteit 
van het huis
DB2P en DB2P en mypension.bemypension.be//
mijn aanvullend pensioenmijn aanvullend pensioen

PENSIOEN

 Onze realisaties reflecteren  
 de ontwikkelingen op het vlak van  
 aanvullende pensioenen 

Onze data en tools evolueren steeds mee met de nieuwe ontwik-
kelingen inzake aanvullende pensioenen. Ook in 2020 streefden 
we er naar om een zo relevant en actueel mogelijke dienstverle-
ning aan te bieden. Een greep uit onze realisaties en activiteiten 
van het jaar:

https://www.mypension.be/nl
https://www.mypension.be/nl
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 We zetten verder in op communicatie  
 en dienstverlening 

   De aangiftes AccountState zijn vanaf 1 januari 2020 aangepast 
en uitgebreid  met  het oog op de bijkomende informatiever-
plichtingen voor Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzienings 
(IBP’s). De omzetting van de IORP II richtlijn resulteerde in een 
aantal nieuwe wettelijke verplichtingen voor IBP’s; onder andere 
informatieverplichtingen ten aanzien van de aangeslotene. Die 
extra informatie voor de aangeslotene wordt vanaf 2020 in DB2P 
geregistreerd en beschikbaar gesteld in het persoonlijke online 
dossier van de burger. Op mypension.be/mijn aanvullend pensi-
oen blijft de detailfiche ongewijzigd, maar voor aangeslotenen 
van een IBP is er wel een link toegevoegd naar een nieuw docu-
ment met extra informatie over onder andere de bijdragen, 
kosten, het rendement en projecties.

   Vanaf 2020 stelt Sigedis een nieuwe webservice ter beschikking 
die RSZ (voor de gedifferentieerde inning in het kader van 
aanvullende sectorplannen) en RIZIV (voor de berekening en 
toekenning van tegemoetkomingen aan zorgverstrekkers voor 
de opbouw van aanvullend pensioen in het kader van RIZIV-
contracten) toelaat om de wettelijke pensioendatum op te 
vragen in het stelsel waar de betrokkene ook het aanvullend 
pensioen heeft opgebouwd.

   Voor de pensioeninstellingen die dat wensen, verzorgt Sigedis 
de opmaak en digitale verzending van de pensioenfiche voor 
actieve aangeslotenen. Sinds 2017 doen we dat al op vraag van 
drie pensioeninstellingen en maakten we jaarlijks uniforme en 
heldere pensioenfiches voor ongeveer 300.000 aangeslotenen. 
In 2020 is daar nu ook een sectoraal aanvullend pensioenplan 
bijgekomen. Sindsdien staat de teller op ruim 520.000 
gestandaardiseerde documenten voor 493.139 aangeslotenen. 
We hebben ook de procedures nog verder op punt gezet 
waardoor het mogelijk is om te differentiëren: de fiche kan vanaf 
nu aangevraagd worden per pensioeninstelling, inrichter of 
pensioenregeling. 

 Sigedis, een neutrale  
 partner voor de overheid en  
 beleidsmakers 

Eind 2020 publiceerde het Rekenhof haar 
auditrapport ‘Aanvullende pensioenen – 
Doeltreffendheid van het overheidsbeleid 
inzake sociale en fiscale stimulansen’. 

Het Rekenhof onderzocht 
onder andere het beheer 
van DB2P en ging na of de 
volledigheid en efficiëntie 
van de databank verzekerd 
zijn. 

Sigedis stelde alle nodige gegevens en 
informatie ter beschikking van het Rekenhof. 
Om tegemoet te komen aan de aanbevelingen 
in het rapport startte Sigedis in 2020 met een 
grondige analyse rond de datakwaliteit en de 
voorbereidingen van de unieke aangifte voor 
de uitbetalingen. Op beide sporen wordt ook in 
2021 verder gewerkt, met de lancering van de 
kenniswebsite PensionStat.be (zie verder). 

 De Europese mypension  
 neemt vorm 

En er was ook het European Tracking System 
(ETS): het project waarin we samen met 
de Federale Pensioendienst (FPD) en onze 
Duitse, Nederlandse en Zweedse partners 
een Europees volgsysteem voor pensioenen 
opzetten. 

Dit systeem moet mensen 
die in de EU gewerkt 
hebben, toelaten om 
de pensioenrechten te 
volgen die ze in de loop 
van hun loopbaan hebben 
opgebouwd in verschillende 
lidstaten en stelsels. 

Onze inspanningen in 2020 waren vooral 
gericht op de ontwikkeling van een tool om 
de pensioengegevens van mobiele werkne-
mers op te halen uit de verschillende nationale 
systemen en samen te brengen in een globaal 
overzicht. In dat kader toetsten Sigedis en de 
Federale Pensioendienst de technische moge-
lijkheden en beperkingen af met andere geïn-
teresseerde nationale volgsystemen en werd 
het gebruik van de eIDAS login als authentica-
tiemodule onderzocht.

https://pensionstat.be/nl
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 Een gezamenlijke visie: voor de individuele  
 burger en voor de samenleving 

In 2020 formuleerden Sigedis, de 
Federale Pensioendienst en het RSVZ 
een gezamenlijke visie 2030 op de 
dienstverlening inzake het pensioen. 

Een visie waarin de burger centraal staat  : «  Elke burger heeft 
een volledig, betrouwbaar en helder beeld van zijn (toekomstig) 
pensioen en de elementen die dat kunnen beïnvloeden. Hij wordt 
daarbij actief ondersteund en begeleid in zijn keuze ». De verdere 
uitbouw van mypension.be zal gestoeld zijn op deze visie.

De pensioenadministraties willen ook bijdragen aan een betere 
kennis van pensioenen in België, niet alleen voor beleidsmakers 
en overheidsdiensten, maar ook voor de samenleving in het 
algemeen. Ook in dit domein formuleren Sigedis, de Federale 
Pensioendienst en RSVZ een gezamenlijke visie die hun ambitie 
verduidelijkt: “De samenleving heeft een volledig en betrouwbaar 
beeld over de pensioenen in België. Ze kan daarvoor rekenen op 
de expertise, data en duiding van de Federale Pensioendienst, 
RSVZ en Sigedis.” Om dit waar te maken, hebben we samen 
onze schouders gezet onder PensionStat.be. In 2020 startten de 
voorbereidingen voor dit nieuwe initiatief: een online platform dat 
betrouwbare en relevante cijfers biedt over pensioenen in België 
en dat in 2021 het daglicht zag.

‘  Elke burger heeft een 
volledig, betrouwbaar 
en helder beeld van zijn 
(toekomstig) pensioen 
en de elementen die dat 
kunnen beïnvloeden. 
Hij wordt daarbij actief 
ondersteund en begeleid 
in zijn keuzes.’

https://pensionstat.be/nl
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DB2P in cijfers 

PENSIOEN

 Jaarlijkse update van de databank:  
 verworven reserves volgen opwaartse  
 trend verder 

Ook in 2020 zorgden de pensioeninstellingen (31 verzekeraars en 
181 pensioenfondsen) – zelf of via hun dienstverlener – voor de 
jaarlijkse update in DB2P van de individuele aanvullende pensi-
oenrekeningen. Samen dienden ze bij DB2P ruim 7,7 miljoen aan-
giftes in van de rekeningstanden met de opgebouwde rechten 
van hun aangeslotenen. De aangifte en verwerking van de gege-
vens gebeurde voor het leeuwendeel vlot binnen de wettelijke 
aangiftetermijn (met als deadline 30/9/2020).

De jaarlijkse update leert ons dat 3.918.507 werknemers en 
zelfstandigen op 1 januari 2020 aangesloten waren bij een aan-
vullend pensioenplan via hun huidige job of via een eerdere job. 
Het gaat zowel om mensen die nog actief aanvullend pensioen 
opbouwen, als om mensen die tijdens een vorige job een aanvul-
lend pensioen hebben opgebouwd.
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Kerncijfers 
aanvullende 
pensioenen

2 872 0682 872 068
aangeslotenenaangeslotenen  

42%42% 58%58%
vrow man

3 335 6883 335 688
aangeslotenenaangeslotenen

PENSIOEN

 Een boon voor data 

Van de mensen die een aanvullend pensioen opbouw(d)en is 58% 
man en 42% vrouw. Als we kijken naar hun leeftijd dan zien we dat 
55% van de aangeslotenen jonger is dan 45 jaar. Vanaf de leef-
tijdscategorie 56 tot 65 jaar daalt het aantal aangeslotenen (19% 
is tussen 56 en 65 jaar oud, minder dan 1% is ouder dan 65).

bouwen actief aanvullende pensi-
oenrechten op via hun huidige job. 
73% van alle werknemers en zelfstan-
digen met aanvullende pensioen-
rechten is ‘actief’ aangesloten bij een 
pensioenplan. Ruim de helft (54%) 
van alle aangeslotenen heeft zijn 
aanvullende pensioenrechten (deels) 
opgebouwd tijdens een eerdere job. 
Zij hebben ‘slapende’ pensioenrech-
ten. Het gaat om en bij om 2 miljoen 
(2.107.063) aangeslotenen, zo blijkt uit 
onze cijfers voor 1 januari 2020.

(85%) hebben verworven reserves 
opgebouwd in het stelsel van de 
werknemers. Iets minder dan 10% 
van alle aangeslotenen heeft enkel 
verworven reserves opgebouwd 
in het stelsel van de zelfstandigen. 
Ruim 5% van alle aangeslotenen 
bouwde aanvullend pensioen op als 
werknemer én als zelfstandige.
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De som van hun pensioenreserves liep voor 
alle aangeslotenen samen op tot ruim 91,68 
miljard euro, terwijl dat vorig jaar nog 86,02 
miljard was (een stijging van ruim 5,6 miljard 
euro).

Voor alle 3,9 miljoen mensen met aanvullende 
pensioenrechten, bedraagt de gemiddelde 
verworven reserve € 23.339. De mediaan - of 
de verworven reserve van de middelste aange-
slotene - ligt met € 3.344 duidelijk lager. Dat 
betekent dat de helft van de aangeslotenen tot 
nu toe een pensioenreserve spaarden van min-
stens € 3.344, de andere helft zit daar onder. 
Als we enkel kijken naar de 55- tot 64-jarigen-
die al dichter bij hun pensioen staan), dan zien 
we dat de helft 9.146 € of (veel) meer heeft 
opgebouwd. De andere 50% van deze leef-
tijdsgroep komt nog niet aan dat bedrag.

 In 2020 bezochten ruim 910.00  
 mensen mypension.be/mijn  
 aanvullend pensioen 

Mensen die willen weten hoe het met hun aan-
vullend pensioen gesteld is, kunnen hun dos-
sier online bekijken in ‘mijn aanvullend pensi-
oen’ op mypension.be. De rekeningen worden 
jaarlijks geüpdatet door de pensioenfondsen 
en verzekeraars. 

Sinds de lancering van ‘mijn aanvullend pen-
sioen’ in 2016 telde ‘mijn aanvullend pensioen’ 
in totaal ruim 1,9 miljoen (1.912.955) bezoekers 
eind 2020. Samen zijn ze goed voor meer dan 
6 miljoen bezoeken. 49% van alle mensen met 
een aanvullend pensioen bekeek de details 
hiervan al eens online en de meeste komen 
jaarlijks terug voor de update.

Waar het aantal terugkerende bezoekers in 
2018 nog rond 45% lag, is dit tegen het einde 
van 2020 opgelopen tot ruim 65%. Dit zijn 
mensen die het online dossier al kennen en de 
jaarlijkse update van hun aanvullende pensi-
oenrekening(en) voor 2020 kwamen raadple-
gen. Maar we bereiken ook nog nieuwe men-
sen; bijna 35% van de bezoekers in 2020 kwam 
voor het eerst naar ‘mijn aanvullend pensioen’.

24 %

26 %

27 %

79 %

28 %

24 %

46 %

15 %

48 %

50 %

27 %

6 %

3 335 688
85,13 %

AANGESLOTEN ALS  
WERKNEMER

 Aantal aangeslotenen bij een  
aanvullend pensioenplan 
Volgens stelsel en aansluitingsstatus

AANGESLOTEN ALS  
ZELFSTANDIGE

AANGESLOTEN ALS  
WERKNEMER EN  
ZELFSTANDIGE

TOTAAL

360 002
9,19 %

222 817
5,69 %

3 918 507

   ACTIEF AANGESLOTEN

   PASSIEF AANGESLOTEN

    ZOWEL ACTIEF ALS PASSIEF 
AANGESLOTEN
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 Aantal (unieke) bezoekers op mypension.be/mijn  
 aanvullend pensioen per jaar 

 Gebruik van mypension.be en ‘mijn aanvullend  
 pensioen’ in 2020: cijfers per maand 

SOORT BEZOEKER

AANTAL UNIEKE PERSONEN PER JAAR

2016 2017 2018 2019 2020

# % # % # % # % # %

GEKENDE (TERUGKE-
RENDE) BEZOEKERS 0 0 69 967 10,5 347 781 45,7 519 668 58,2 594 324 65,2

NIEUWE BEZOEKERS 97 265 100,0 599 463 89,5 413 402 54,3 373 805 41,8 317 077 34,8

TOTAAL AANTAL 
BEZOEKERS 97 265 100,0 669 430 100,00 761 183 100,0 893 473 100,0 911 401 100,0

In de topmaanden november en december 
bekijkt meer dan de helft van het totaal aantal 
bezoekers per maand op mypension.be het 
luik ‘mijn aanvullend pensioen’. In de andere 
maanden komt bijna twee op de vijf bezoekers 
van mypension.be voor het aanvullend pensi-
oen. Dat ligt in de lijn der verwachtingen omdat 
ook maar 55% van beroepsbevolking actief is 
aangesloten bij een aanvullend pensioenplan 
(zie pensionstat.be). Bovendien richt mypen-
sion.be/mijn wettelijk pensioen zich niet enkel 
tot actieve werknemers en zelfstandigen 
(zoals het luik voor de tweede pijler), maar ook 
tot de gepensioneerden die de maandelijkse 
betalingen van hun wettelijke pensioen willen 
opvolgen. 

Het profiel van onze bezoekers blijft stabiel: 
vooral 45-plussers zijn benieuwd naar hun 
aanvullend pensioen (ruim 80% van de bezoe-
kers is 45 jaar of ouder) en er zijn meer man-
nen (59%) die hun dossier komen raadplegen 
dan vrouwen (41%). De bezoekers willen op 
mypension.be vooral te weten komen wanneer 
ze hun aanvullend pensioen kunnen opnemen 
en hoeveel ze dan uiteindelijk zullen krijgen.

MAAND
MYPENSION.BE LANDINGSPAGINA MIJN AANVULLEND PENSIOEN

UNIEKE
GEBRUIKERS

AANTAL
BEZOEKEN

UNIEKE
GEBRUIKERS

AANTAL
BEZOEKEN

# % T.O.V. HOME #

2020-12 422.115 654.183 233.550 55,33 279.854

2020-11 440.286 699.398 230.563 52,37 288.211

2020-10 319.142 522.738 121.183 37,97 150.221

2020-09 278.127 454.286 103.107 37,07 125.995

2020-08 226.490 361.393 77.857 34,38 95.513

2020-07 276.177 437.676 93.317 33,79 112.106

2020-06 371.376 575.443 109.817 29,57 130.820

2020-05 452.729 750.456 110.482 24,40 130.369

2020-04 310.254 488.586 91.736 29,57 109.182

2020-03 378.439 630.489 101.815 26,90 120.083

2020-02 313.667 488.557 116.572 37,16 138.305

2020-01 361.409 583.453 132.713 36,72 161.367

PENSIOEN

https://pensionstat.be/nl
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 Sigedis houdt mensen alert over hun  
 aanvullend pensioen 

Sigedis stelt de informatie niet alleen ter beschikking via de 
online tool, maar stuurt jaarlijks naar de aangeslotenen een 
herinnering en een update van hun aanvullend pensioendossier. 
Dat kan natuurlijk enkel voor wie zijn e-mailadres geregistreerd 
heeft in e-box of mypension.be. In 2020 stuurden we 1.195.249 
aangeslotenen een herinnering op hun persoonlijk e-mailadres. En 
we bereiken steeds meer mensen op deze manier; in 2016 was dat 
nog 12% van alle aangeslotenen, in 2018 al ruim 16%, in 2019 23,5% 
en nu in 2020 al ruim 30%. De pieken in de bezoekersaantallen 
tijdens de topmaanden november en december volgden op onze 
updates naar aangeslotenen.

Mensen die nog actief zijn aangesloten bij een aanvullend 
pensioen, d.w.z. 73 % 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. 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, of de pensioenfiche, overneemt van de 
verzekeraars en pensioenfondsen die daar om vragen. 

In 2020 sloten vier 
pensioeninstellingen hiervoor een 
overeenkomst met Sigedis en maakten 
we voor 493.139 aangeslotenen ruim 
520.000 uniforme pensioenfiches.

 En ook pensioeninstellingen  
 krijgen van ons updates 

Sinds 2017 bezorgt Sigedis aan verzekeraars 
en pensioenfondsen actuele informatie over 
al hun aangeslotenen (actief en slapend). We 
verwittigen de pensioeninstelling niet enkel 
wanneer een aangeslotene verhuist of trouwt, 
maar ook als hij met pensioen gaat of sterft. Zo 
is de pensioeninstelling op de hoogte en kan de 
procedure tot uitbetaling van het aanvullend 
pensioen worden opgestart volgens de 
modaliteiten en voorwaarden voorzien in het 
pensioenreglement. In 2020 zijn er 59.102 
aangeslotenen bij een aanvullend pensioen 
met pensioen gegaan en 6.996 overleden; 
Sigedis stuurde telkens een update naar de 
betrokken pensioeninstelling. 

Samen met de pensioeninstellingen bekijken 
we hoe deze gegevensuitwisseling in de 
komende jaren kan worden uitgebreid met 
bijkomende informatie die nuttig kan zijn voor 
het beheer van aanvullende pensioenen. 

In 2019 hebben we op vraag van de 
pensioeninstellingen de optionele aangifte van 
een nieuwe aansluiting toegevoegd. Via deze 
aangifte kan de pensioeninstelling haar relatie 
met een aangeslotene registreren, zodat de 
persoonlijke gegevens (adreswijzigingen, 
ingangsdatum wettelijk pensioen, datum 
overlijden, …) al meteen vanaf de aansluiting 
geraadpleegd kunnen worden. 

In 2020 lag de focus op de mogelijkheden 
om de uitwisseling verder uit te breiden met 
informatie die pensioeninstellingen nodig 
hebben voor de toepassing van het fiscaal 
tarief bij uitbetaling. Want in bepaalde gevallen 
is een fiscaal gunstig regime van toepassing, 
namelijk als het aanvullend pensioen (of de 
overlijdensprestatie) wordt uitbetaald (1) op 
of na de wettelijke pensioenleeftijd én de 
aangeslotene ‘effectief actief’ blijft tot de 
pensioenleeftijd of (2) op of na de leeftijd 
waarop voldaan is aan de voorwaarden voor 
een volledige loopbaan én de aangeslotene 
‘effectief actief’ blijft tot die leeftijd. De fiscus 
verduidelijkt de begrippen ‘volledige loopbaan 
volgens de geldende pensioenwetgeving’ en 
‘effectief actief’ in een omzendbrief. 

De invulling van ‘volledige loopbaan’ 
gebeurde in overleg met de Federale 
Pensioendienst  : ‘een loopbaan van minstens 
45 jaar waarvan elk jaar de voorwaarde vervult 
om in aanmerking genomen te worden voor het 
vervroegd pensioen’. Vanaf 2021 zal Sigedis een 
signaal (push) sturen naar iedere aangeslotene 
waarmee de pensioeninstelling een relatie 
heeft én die ofwel binnen de 90 dagen op 
wettelijk rustpensioen gaat én bij pensionering 
nog niet de wettelijke pensioenleeftijd heeft 
bereikt (wettelijk rustpensioen gaat dus in 
vóór 65 jaar) ofwel sterft vóór wettelijke 
pensioenleeftijd (dus vóór 65 jaar) én een 
overlijdensdekking heeft.

https://www.mypension.be/nl
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Het geheim 
van onze 
koffies
 Evolutie van het  
 personeelsbestand  
 2018 – 2020 

ONZE HUMAN RESOURCES

AANTALVTE 
VOLTIJDS EQUI-
VALENT 

94

97

96

85,30

99,80

90,30

2018

2019

2020

 Jaar 2020 

2DE PIJLER DIOGENES EN 
ATHENA OPERATIONS CONTACTCEN-

TER PUB

ONDERSTEUNING AAN  
DE PROJECTEN

ALGEMENE 
DIENSTEN TOTAAL

IT BUSINESS

AANTAL 18 25 16 9 12 5 11 96

VTE 17,6 24,6 15,2 8,4 11,6 4,8 8,1 90,3

Eind 2020 dragen 96 medewerkers bij tot de 
realisatie van de missies van Sigedis. Dit is een 
kleine daling tegenover 2019. We zien dit jaar 
een belangrijke daling in het aantal voltijdse-
quivalenten. Deze daling is te wijten aan een 
(tijdelijke) stijging van thematische verloven en 
tijdskrediet, waaronder Corona-tijdskrediet. 

In 2020 zien we de creatie 
van een nieuwe categorie 
werknemers, namelijk 
de categorie “Business”. 
Het betreft hier business 
verantwoordelijken en 
kennis-experten die zich 
transversaal inzetten op 
verschillende projecten. 
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De rekening, 
alsjeblieft!

ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

 Uitgaven 

In 2020 zijn de totale uitgaven van Sigedis gedaald ten gevolge 
van onder meer lagere informatica kosten. Personeelskosten zijn 
ook gedaald doordat verschillende personeelsleden genoodzaakt 
waren thematische verloven te nemen (o.a. Corona-tijdskrediet). 
Door het telewerk zijn er ook een aantal gewone werkingsuitga-
ven verminderd en hebben er praktisch geen opleidingen kunnen 
plaatsvinden.

TOTALE KOSTEN 2018 2019 2020

SIGEDIS 11.863.992 12.662.686 11.739.516

PENSIOENMOTOR/ 
ANOMALIEËN 284.879 319.854 214.949

12.148.871 12.982.540 11.954.465



2018 20202019
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ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

 Kostenevolutie  Verdeling van de kosten 

 Toerekening van de kosten  Kostendeelname 
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   SIGEDIS

    PENSIOENMOTOR/ 
ANOMALIEËN

SOORT 2018 2019 2020

PERSONEELSUITGAVEN 6.622.914 7.625.921 7.484.272 63%

GEWONE WERKINGSUITGAVEN 1.522.880 1.547.237 1.440.352 12%

WERKINGSUITGAVEN INFOR-
MATICA 4.001.693 3.795.508 3.012.089 25%

INVESTERINGSUITGAVEN 1.384 14.224 17.752 0%

12.148.871 12.982.540 11.954.465 100%

De werkingsuitgaven 
informatica zijn 
gedaald evenals de 
personeelskosten, deels 
door de bovenvermelde 
thematische verloven.

De volgende tabel en grafiek 
illustreren het aandeel in de 
kosten van de instellingen 
die onze VZW financieren. 
De hieronder genoemde 
instellingen hebben 
enerzijds een aandeel in 
de algemene kosten, en 
anderzijds in onderdelen 
van onze activiteiten die hen 
specifiek aangaan. 

De ontwikkeling van de 
respectievelijke deelnames 
van de instellingen hangt 
ook af van de evolutie 
van de projecten en 
de overeenkomstige 
IT-uitgaven. 

TOTALE KOSTEN 2017 2018 2019

BEDRAG 12.148.871 12.982.540 11.954.465 100%

FPD (WERKNEMERS) 2.785.706 3.217.115 3.031.170 25%

RSZ 3.202.015 3.888.545 3.700.567 31%

FPD (AMBTENAREN) 2.121.358 1.962.931 1.818.413 15%

FOD SOCIALE  
ZEKERHEID 3.205.617 3.594.095 3.189.366 27%

ATHENA PROJECT (RSZ) 549.297 0 0 0%

RECHTZETTING VAN 
LOOPBANEN (FPD 

WERKNEMERS
284.879 284.879 214.949 2%

26 %   FPD  
(WERKNEMERS)

32 %  RSZ 27 %   FOD SOCIALE  
ZEKERHEID

15 %   FPD  
(AMBTENAREN)
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VERKLARENDE 
WOORDENLIJST 

VERKLARENDE WOORDENLIJST 

ATHENA

Het project dat de oprichting van een globale individuele 
en neutrale loopbaanrekening in de vorm van een 
gemeenschappelijke gegevensdatabank voor de OISZ voorziet

ARGO

Informaticaysteem waarin loon- en arbeidstijdgegevens 
geregistreerd worden

CAPELO

Carrière Publique Electronique- Elektronische Loopbaan 
Overheid

DB2P

Databank 2de Pijler

DIOGENES

De gemeenschappelijke databank voor de OISZ die coherente en 
neutrale multisectoriële loopbaangegevens bevat met een output 
in functie van de behoeften van elke instelling
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DMFA

Déclaration Multifonctionnelle - Multifunctionele 
Aangifte

FOD SZ

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

FPD OF SFPD

Federale Pensioendienst

FSMA

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

FTE

Full Time Equivalent of voltijdsequivalent 

GDPR 

General Data Protection Regulation

IBP

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

INSZ

Identificatie nummer bij de Sociale Zekerheid

IORP

Institutions for occupational retirement provision 

KBO

Kruispuntbank voor Ondernemingen

KSZ

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

OISZ

Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid

PENSIOENMOTOR

Project dat zich situeert in de context van de eerste 
pensioenpijler en als doel heeft de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijk online pensioenplatform dat de 
rekeninstrumenten van de Pensioendienst en het RSVZ 
met elkaar verbindt

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

SIGEDIS

Sociale Individuele Gegevens- Données Individuelles 
sociales

VAPW

Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers

VZW

vereniging zonder winstoogmerk
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Heeft het 
gesmaakt? 

DANKWOORD

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  MCARNOLDS

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.


