Persbericht
Pilootproject voor Europees pensioenvolgsysteem van start (ETS –
European Tracking System on Pensions)
De Europese Commissie stopt de komende 3 jaar 1,7 miljoen euro in het project.
Een consortium van ervaren Europese pensioenstakeholders neemt de uitdaging van de
Europese Commissie aan om het pilootproject voor een Europees pensioenvolgsysteem
te ontwikkelen.
De Europese Commissie vroeg om een online grensoverschrijdend volgsysteem voor pensioenen te
ontwikkelen. 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.
De Europese Commissie stopt de komende 3 jaar 1,7 miljoen euro in het project. Het project is
een voortzetting van het vroegere TTYPE-project (Track and Trace Your Pension in Europe). Het
TTYPE- project liep van juni 2013 tot juni 2016 en leverde het mogelijke ontwerp, aanbevelingen
en een businessplan voor een Europees pensioenvolgsysteem.

Sinds 1 januari 2019 ontwikkelt het consortium het pilootproject voor het Europese
pensioenvolgsysteem onder de bestaande merknaam www.FindyourPension.eu. Deze website helpt
sinds 2011 onderzoekers die in verschillende landen werken met hun verschillende
pensioenrechten.
In de eerste fase (pilootproject) geeft ETS algemene informatie over het pensioenlandschap in een
groot aantal Europese landen en helpt het mobiele werknemers om hun pensioenaanbieders te
vinden in minstens vijf lidstaten. Het hoofddoel is om grensoverschrijdende werknemers en andere
werknemers die beroepsmatig mobiel zijn, een overzicht te geven van hun pensioensituatie.
Daarom zullen de interfaces en de technische basis om de opgebouwde pensioenrechten te tonen,
via ETS gecreëerd worden in een ‘proof of concept’ als onderdeel van het project.

Het doel is om de dienst stap voor stap te lanceren en na het pilootproject zoveel mogelijk
nationale volgsystemen en pensioenaanbieders met het platform te verbinden.

De leden van het consortium zijn:
•
•

•

Nationale pensioenvolgsystemen
o Sigedis (België)
o Minpension.se (Zweden)
Pensioenaanbieders en -instellingen
o APG (Nederland)
o Federale Pensioendienst (België)
o Zweeds Pensioenagentschap (Pensionsmyndigheten) (Zweden)
o PGGM (Nederland)
o Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL, Duitsland)
Vereniging
o European Association of Paritarian Institutions (AEIP)

Over Sigedis
Sigedis is een publieke vereniging zonder winst oogmerk die in 2006 is opgericht door instellingen
van sociale zekerheid. De vzw vervult een unieke rol als one-stop-data-source en biedt end to end
oplossingen voor iedereen met databehoeften op het vlak van persoonsidentificatie, loopbaan, en
pensioen.
Sigedis biedt omvattende, betrouwbare en kwaliteitsvolle data die elke individuele eindgebruiker of
professionele gebruiker eenvoudig kan benutten gaande van gestructureerde data-uitwisseling
over geautomatiseerde antwoordalgoritmes tot online burgertoepassingen zoals mycareer.be en
mypension.be.
Verder biedt Sigedis ook technische ondersteuning aan het netwerk van de sociale zekerheid.
Dankzij hun expertise in data gerelateerde diensten, helpen ze hun partnerinstellingen een betere
dienstverlening te bieden en informatie te verstrekken aan de burgers. Op die manier is Sigedis
een drijvende kracht achter de ontwikkeling van e-government oplossingen die tot de meest
performante en transparante van Europa behoren.

Meer informatie:
Virginie Houdmont
Communicatiedienst
T: +32 (0)2 791 50 16
e-mail: communication@sigedis.fgov.be
Over Minpension
Contactpersoon
Anders Lundström
CEO
Telefoon (kantoor): +46 8 522 785 44,
GSM: +46 70 509 9844
Over APG Groep NV
APG is de grootste pensioenuitvoerder in Nederland. Zijn ongeveer 3 000 werknemers verzorgen
consultancy voor leidinggevenden, assetmanagement, pensioenadministratie, communicatie over
pensioenen, en diensten aan de werkgevers. APG levert deze diensten namens (pensioen)fondsen,
in de volgende sectoren: onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak en schoonmaak van ramen,
huisvestingsverenigingen, energie en nutsbedrijven, organisaties voor beschutte tewerkstelling en
medische specialisten. APG beheert ongeveer 485 miljard euro (augustus 2018) aan
pensioenactiva voor de pensioenfondsen in deze sectoren. APG werkt voor ongeveer 25 000

werknemers en betaalt het pensioen van één op vijf gezinnen in Nederland (ongeveer 4,5 miljoen
deelnemers). APG heeft kantoren in Heerlen, Amsterdam, Brussel, New York en Hong Kong.

APG Groep NV
Dick Kors
Woordvoerder
+31 6 34 020 751E-mail: dick.kors@apg.nl
Dit perscommuniqué is samen met ander nieuws te vinden op onze perspagina:
https://www.apg.nl/nl/nieuws

Over de Federale Pensioendienst
De Federale Pensioendienst (FPD):
•
•
•
•

informeert over pensioenen via verschillende kanalen;
berekent de pensioenen van de werknemers en de ambtenaren, en ook het gegarandeerd
inkomenssupplement voor ouderen (IGO, inkomensgarantie voor ouderen).
betaalt de pensioenen van de werknemers, de ambtenaren en de zelfstandigen, en de
inkomensgarantie voor ouderen;
ondersteunt actief de politieke besluitvorming.

In één jaar:
•
•
•
•
•
•

betaalt de FPD 37 miljard euro uit aan 2,35 miljoen gepensioneerden in binnen- en
buitenland;
bellen 800 000 burgers de gratis Pensioenlijn;
bezoeken 174 000 (toekomstig) gepensioneerden een Pensioenpunt;
surfen 2,5 miljoen geïnteresseerde burgers naar de website van de FPD;
raadplegen 1,5 miljoen (2018) unieke bezoekers hun online pensioendossier op
www.mypension.be;
ontvangt de FPD meer dan 170 000 brieven en mails met vragen om informatie.

Meer informatie:
Vik Beullens
Communicatiedienst
T +32 (0)478 90 51 13 (alleen voor de pers – andere contacten)
e-mail: Communication.Communicatie@sfpd.fgov.be (alleen voor de pers – andere contacten)
Over The Swedish Pensions Agency (Pensionsmyndigheten):
Het Zweedse pensioenagentschap (Pensionsmyndigheten) beheert, berekent en betaalt het
Zweedse wettelijk pensioen. We geven ook algemene en specifieke informatie over het totale
pensioen aan burgers. Elk jaar betalen we ongeveer 30 miljard euro uit aan 2,2 miljoen
gepensioneerden en beheren we meer dan 800 000 fondstoekenningen. Het Zweedse
Pensioenagentschap stelt in Zweden 1 100 personen te werk op acht locaties. We maken
pensioenen gemakkelijker, zodat de mensen vandaag hun leven kunnen leiden.
https://www.pensionsmyndigheten.se/
Meer informatie:
Persvoorlichter
Johan E. Andersson
johan.e.andersson@pensionsmyndigheten.se
+46 104542163

Over PGGM
PGGM is een coöperatieve dienstverlener voor Nederlandse pensioenfondsen. PGGM biedt
institutionele klanten: assetmanagement, pensioenfondsbeheer, beleidsadvies en
managementondersteuning. Op 30 juni 2018 had PGGM 215 miljard aan activa in beheer en
beheerde het de pensioenen van 4,2 miljoen deelnemers. Ongeveer 750 000 werknemers uit de
Nederlandse gezondheidszorg zijn aangesloten bij PGGM & co, onze ledenorganisatie. Alleen, of
samen met strategische partners, ontwikkelt PGGM toekomstige oplossingen door pensioen, zorg,
huisvesting en werk met elkaar te verbinden.
Meer informatie:

PGGM Corporate Communication
Maurice Wilbrink
maurice.wilbrink@pggm.nl
+31 (0)30 277 97 35
www.pggm.nl
@PGGMnieuws
Over VBL
De Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) biedt al 80 jaar de sectorale pensioenen
van de openbare sector aan. Ze is de grootste aanbieder van aanvullende pensioenen in Duitsland.
Sectorale pensioenen zijn gebaseerd op collectieve arbeidsovereenkomsten tussen de werkgevers
en de vakbonden.
Momenteel gebruiken ongeveer 5 300 deelnemende werkgevers en zo’n 4,6 miljoen verzekerde
werknemers de diensten van VBL. Ze is een van de grootste institutionele kapitaalinvesteerders
van Duitsland.
Meer dan 1,3 miljoen gepensioneerden ontvangen bovenop hun wettelijk pensioen een aanvullend
pensioen van VBL. Ze betaalt jaarlijks ongeveer 5,1 miljard aan aanvullende pensioenen uit.
Voor de openbare sector is VBL het eerste aanspreekpunt voor sectorale pensioenen. Deze
instelling adviseert en informeert zowel werknemers, gepensioneerden als werkgevers. Als
openbare instelling rekent VBL geen provisie of verkoopskosten aan. Haar klanten betalen dus
minder administratiekosten dan gewoonlijk.
Meer informatie:
Thomas Jahn
VBL Woordvoerder
Telefoon: +49 (0)721 155-1268
Fax: +49 (0)721 155-1500
E-mail: pressestelle@vbl.de
www.vbl.de

Over de AEIP
De European Association of Paritarian Institutions (AEIP) werd opgericht in 1996 en is gevestigd in
Brussel. Deze belangenorganisatie vertegenwoordigt instellingen voor sociale bescherming die
opgericht zijn door werkgevers en vakbonden en in het kader van collectieve overeenkomsten door
hen gezamenlijk beheerd worden.
Binnen de context van sociale bescherming is paritaire samenwerking een soort zelforganisatie van
sociale verhoudingen. Deze zelforganisatie leidt op basis van gelijkwaardige onderhandelingen tot
akkoorden die even bindend zijn voor de werkgevers als voor de vakbonden. Dit soort
zelforganisatie gaat van paritaire onderhandelingen tot paritatair management, en resulteert in

diverse types akkoorden, van een keuze voor een bepaalde vorm van bescherming tot de
oprichting van een paritaire instelling.
De vereniging heeft 20 geassocieerde en geaffilieerde leden, die allen aan het hoofd staan van
grote en middelgrote instellingen voor sociale bescherming van 12 Europese landen, en 13 leden
van de taskforce van 3 Europese landen. Alle leden van de AEIP zijn organisaties zonder
winstoogmerk.
AEIP werkt via gespecialiseerde werkgroepen vooral rond pensioenregelingen die door de EU
gecoördineerd worden, pensioenfondsen, gezondheidszorg, werkloosheids- en
voorzorgsregelingen, betaalde vakantie en gezondheid en veiligheid op het werk. Als aanvulling bij
hun rol als aanbieders van sociale bescherming zonder winstoogmerk zijn de leden van de AEIP
ook institutionele lange-termijninvesteerders. AEIP vertegenwoordigt de waarden en belangen van
zijn leden op het niveau van de Europese en internationale instellingen.
www.aeip.net
Voor meer informatie
AEIP Policy Advisor on Pension & Financial Affairs
Christos Louvaris Fasois
christos.louvaris@aeip.net
+32 2 233 54 23

