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À LA CARTE BIJ SIGEDIS

VOORWOORD

À LA CARTE
BIJ SIGEDIS
Wij Belgen eten graag, en goed. België telt dan
ook evenveel Michelinsterren per inwoner als
Frankrijk. De Belgische keuken staat synoniem
voor degelijkheid, huiselijke kost, ruime
porties maar ook voor kwaliteit, finesse, en
betrouwbaarheid.

Bij Sigedis zijn we ook goede eters.
En we laten het graag smaken. Het
moet niet telkens een drie-gangen
menu zijn, maar er moet wel iets
zijn voor iedereen. Want smaken
verschillen.
Dit jaar trakteren we jullie op een
menu, 100% à la belge.

bewerken, analyseren, vergelijken
en interpreteren ze, en slaan ze
vervolgens op in onze databanken.
Daar kruipt veel energie in, en zorgt
voor de finesse die zo eigen is aan
onze keuken. En nadien, serveren
we alles. Door middel van onze
moderne, gebruiksvriendelijke
toepassingen.

Onze klanten weten al lang dat
ze steeds op onze betrouwbare
onlinediensten kunnen rekenen.
Maar wat is het geheime ingrediënt
dat onze gerechten zo doet smaken?
Bij Sigedis gebruiken we enkel
de beste basisproducten. Goede
kwalitatieve ingrediënten zijn dan
ook de helft van de strijd. Daarmee
bedoelen we uiteraard onze data,
want data dat is onze troef, de
specialiteit van het huis. En daarom
investeren we al jaar en dag om
ervoor te zorgen dat onze data zo
foutloos mogelijk zijn.

We serveren ze “à la carte”. Heb je
een heel specifieke smaak? Dan
kan je bij ons steeds meer en meer
terecht voor gepersonaliseerde
diensten. Zo kan je nu zelf voor
een aanvullend pensioen sparen
en via onze onlinediensten een
persoonlijke berekening maken van
het bedrag dat je werkgever hiervoor
van je salaris moet weerhouden
en dat je fiscaal kan inbrengen.
En in mycareer.be kan je zien of je
persoonlijk in aanmerking komt voor
bijvoorbeeld een Flexijob.

Maar hoe toveren we die data
om tot delicieuse recepten? We

Maar we leveren, in de geest van
deze tijd, ook aan huis. Dit jaar
hebben we de pilootfase van
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onze nieuwe onlinedienst voor
het aanvragen van een INSZ
gelanceerd. Werkgevers kunnen
dankzij BelgianID hun aanvraag van
een INSZ-nummer online plaatsen
en krijgen dikwijls in real-time
een antwoord thuis, of op kantoor
geleverd.
En dan zijn er ook weer grote eters,
waar kwantiteit even belangrijk is als
kwaliteit. Daar kennen we bij Sigedis
alles van. Het aanleveren van data
wordt telkens geoptimaliseerd. Om
goede data en masse en on time te
kunnen leveren, gaan we desnoods
tot aan de bron. Waar tot voor
kort militaire dienstgegevens nog

manueel werden ingebracht, hebben
we nu nieuwe geautomatiseerde
stromen op gang gebracht tussen
de Defensie en Sigedis. Veel data,
voor het voeden van mycareer.be.
Daar genieten onze partners van en
dus uiteindelijk ook wij allemaal.
Zo zie je wel, er is voor ieder wat
wils. Wat zal het zijn voor u?

Laat het smaken!
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ONZE KEUKEN: LOKAAL
EN TOEGANKELIJK
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 databehoeften op
het vlak van persoonsidentificatie,
loopbaan, en pensioen.
Wij bieden omvattende, betrouwbare
en kwaliteitsvolle data die
elke individuele eindgebruiker
of professionele gebruiker
eenvoudig kan benutten gaande
van gestructureerde datauitwisseling over geautomatiseerde
antwoordalgoritmes 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 data gerelateerde
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 2019 BESTOND DE
RAAD VAN BESTUUR VAN SIGEDIS UIT
DE VOLGENDE PERSONEN

ONZE
BESTUURSORGANEN

DE BESTUURDERS

De heer Georges Carlens,
Administrateur-Generall van de RVA

VOORZITTER VAN DE RAAD VAN
BESTUUR

De heer Jean Moureaux,
Afgevaardigd Bestuurder van Sigedis

De heer Koen Snyders,
Administrateur-Generaal van de RSZ

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

Onze Raad
van Bestuur

Ons
Begeleidingscomité

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

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

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, 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.
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NIEUW OP HET MENU

BelgianIDPro
Snel en veilig een INSZ aanvragen dankzij
BelgianIDPro.
In oktober zijn we van start gegaan met de
pilootfase van de volledige nieuwe onlinedienst
voor werkgevers: BelgianIDPro.
BelgianID Pro is de nieuwe
toepassing om op een snelle en
veilige manier een INSZ aan te vragen
en wordt zo de opvolger van het
oude online INSZ-aanvraagformulier.
De onlinedienst werd in 2020
opengesteld aan werknemers en
hun mandatarissen, en loopt tot het
einde van 2020 in parallel met het
aanvraagformulier. De pilootfase ging
eind 2019 van start.

We gingen eens horen bij Natalie
Van Melkebeke (Sectiehoofd
Identificatie), Alain De Wilde
(Verantwoordelijke Operationele Dienst)
en Bart Vantieghem (Business Expert
Loopbaan/Chain Service Manager) hoe
dit is verlopen.

WIE HEEFT ER DEELGENOMEN AAN
HET PILOOTPROJECT EN HOE GING
DIT TE WERK?
In 2019 werden grote werkgevers
gecontacteerd om te zien of ze mee
in het BelgianIDPro pilootproject
wilden stappen. De geïnteresseerden
werden vervolgens uitgenodigd
om in onze kantoren meer te weten
te komen over hun deelname aan
het project en de voordelen en
verantwoordelijkheden die eraan
gekoppeld waren.
Tijdens de pilootfases heeft
onze operationele dienst de
pilootgebruikers nauw opgevolgd.
Het was zeker een drukke periode
voor het team. Zij hebben de nieuwe
gebruikers begeleid – van de
onboardingprocedure, om toegang
te krijgen tot onze super beveiligde
dienst, tot het ontvangen en
verwerken van hun feedback.

Onze onboardingprocedure is
streng, uiteraard. We moeten 100%
GDPR compliant zijn. De toepassing
voldoet dan ook op alle vlakken aan
de strenge GDPR richtlijnen en volgt
de ontwikkelingen op dit vlak nauw
op. Zo moeten alle gebruikers zich
aanmelden bij het User management
systeem van de Sociale Zekerheid
vooraleer ze de eerste keer gebruik
kunnen maken van BelgianIDPro.
Aan de hand van de feedback,
konden we nog verschillende
functionaliteiten aanpassen
vooraleer de toepassing open te
stellen aan de werkgevers.
WELKE BELANGRIJKE VOORDELEN
STELLEN DE PILOOTGEBRUIKERS
VAST TEN OPZICHTE VAN HET OUDE
AANVRAAGFORMULIER?
De pilootgebruikers waren
grotendeels heel positief. Bovenaan
de lijst van voordelen staat de
automatische identificatie die
gebeurt wanneer het systeem uit
zichzelf het gevraagde nummer vindt
en dus een veel snellere antwoordtijd
garandeert. Het systeem is
24u/24 toegankelijk dankzij deze
automatische identificatie en de
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gebruikers krijgen hun antwoorden in
real-time.
Ook niet te onderschatten:
de overzichtelijkheid en
gebruiksvriendelijkheid. Binnen
één zelfde onderneming hebben
alle gebruikers toegang tot de
aanvragen van hun collega’s. Is
een collega op verlof, zo nog kan
de identificatieaanvraag gewoon
doorlopen. Ook bestaat er nu een
historiek van alle aanvragen binnen
éénzelfde bedrijf – zo kunnen
meerdere gebruikers de aanvragen
van éénzelfde persoon bekijken
en zit iedereen altijd op dezelfde
golflengte.
HOE VERLIEP DE SAMENWERKING
TUSSEN DE VERSCHILLENDE
DIENSTEN?
De samenwerking verliep heel vlot
en we hebben vooral de krachten
gebundeld voor de “dynamische
hulp” of de elektronische handleiding
die grotendeels door het Diogenes
team werd opgesteld.
De dynamische hulp werkt met linken
die gekoppeld zijn aan persoonlijke
nummers bij de KSZ. Deze nummers,
die kunnen gaan van een buitenlands
rijksregisternummer tot een
buitenlands identiteitskaartnummer,

worden bijgehouden door de KSZ en
worden door Sigedis ook stapsgewijs
rechtstreeks gevoed.
De elektronische handleiding komt
vooral van pas voor aanvragen voor
buitenlandse personen, aangezien
voorbeelden van verschillende
types identiteitsbewijzen uit andere
landen hierin teruggevonden
kunnen worden, volledig met de
juiste linken. Ook hier voedt Sigedis
de handleiding systematisch en
stapsgewijs, telkens we te maken
hebben met een identiteitsbewijs dat
we nooit eerder hebben ingegeven.
DE PILOOTFASE IS VOORBIJ…
EN NU?
In 2020 wordt de dienst
opengesteld, en zal er ook een
communicatiecampagne volgen.
Verschillende werkgevers zijn
mee ingestapt in het maken van
de communicatiecampagne. De
promofilmpjes van de campagne
worden dus gemaakt op basis
van de feedback gegeven door de
pilootgebruikers.
Samen met de openstelling aan
andere werkgevers zullen o.a. RSZ
en de FOD SZ ook gebruik kunnen
maken van BelgianIDPro om hun
personeel te werk te stellen.
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MYCAREER.BE BIEDT
EEN ALOMVATTENDE
DIENSTVERLENING
AAN DE BURGER
Mycareer.be toont niet enkel meer de
loopbaanhistoriek, we blikken nu ook vooruit
naar toekomstige loopbaanopties. Dankzij de
nieuwe functionaliteit “loopbaanmogelijkheden”
kan iedereen in één oogopslag zien welke
(toekomstige) loopbaanmogelijkheden er voor
hem of haar beschikbaar zijn.
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Aan de hand van ieders persoonlijke
loopbaangegevens en andere
specifieke voorwaarden die gelinkt
zijn aan de verschillende regelingen,
zullen de mogelijke loopbaanopties
op mycareer.be verschijnen. Zo zie
je of je in aanmerking komt voor
“bijklussen” of, voor een “flexi-job”
of een “startersjob” doordat deze
loopbaanoptie in jouw profiel groen
gemarkeerd staat.

EEN HANDIGE TOOL DIE JE HELPT MET HET
PLANNEN VAN JE LOOPBAAN EN DIE JE OOK IN
ÉÉN KLIK DOORLINKT NAAR DE ONLINEDIENST
GEKOPPELD AAN DE GEWENSTE LOOPBAANMOGELIJKHEID.

Bekijk
loopbaanmogelijkheden

Dankzij deze nieuwe persoonlijke
loopbaan dashboard draagt
mycareer.be nog beter bij aan een
eenvoudigere en alomvattende
dienstverlening naar de burgers die
steeds meer waardevolle informatie
over hun eigen werksituatie, in één
klik kunnen terug vinden. Ook blijft
mycareer.be als vertrekpunt fungeren
voor overheidsinstellingen die steeds
meer nieuwe onlinediensten aan de
sociaal verzekerden aanbieden.
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Navigatie
Ook op het vlak van navigatie werd
de toepassing gebruiksvriendelijker
gemaakt. Zo hebben we de tijdslijn
die alle werkperiodes en momenten
van inactiviteit bevat, leesbaarder en
overzichtelijker gemaakt.

Authenticiteit
Sinds 2019 is het ook mogelijk om
een elektronisch ondertekend CV
te downloaden. De mycareer-data
komen rechtstreeks van de bevoegde
officiële bron en worden gebruikt
door meerdere overheidsinstellingen
voor de bepaling van rechten en
plichten. De gegevens kunnen
dus perfect gebruikt worden
om anciënniteit aan te tonen.
Met de mogelijkheid om de PDF
elektronisch te ondertekenen, wordt
de authenticiteit nog eens extra
bevestigd.
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OVER DE BEZOEKERS

STATUUT
BEZOEKERS
1,01 % ZELFSTANDIG

1,12 % A NDERE

0,09 % S
 TATUTAIR EN
ZELFSTANDIG

4,44 % WERKNEMER,
STATUTAIR EN
ZELFSTANDIGE
LOOPBAAN

0,37 % S TATUTAIR

27 % W
 ERKNEMER
EN ZELFSTANDIG

55,49 % WERKNEMER

10,48 % WERKNEMER
EN STATUTAIR

Onze bezoekers bestaan
voornamelijk uit mensen met een
puur werknemersstatuut (55,49%),
gevolgd door mensen die zowel
periodes van tewerkstelling als
werknemer en als zelfstandige
hebben (27%). Dit blijft onveranderd
ten opzichte van de vorige jaren.

In 2019 bezochten 184.540 mensen
mycareer.be. Dat is een stijging van
maar liefst 10%.
In totaal registreerden we 317.574
bezoeken, 15% meer dan in 2018.
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GESLACHT
AANTAL UNIEKE
BEZOEKERS
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70+

We zien een daling van 23% in het
aantal nieuwe dossiers in 2019 ten
opzichte van 2018. De toepassing
wordt steeds verder uitgebreid met
nieuwe en meer gedetailleerde
gegevens.
Bijgevolg vinden bezoekers er
steeds gemakkelijker de informatie
die ze zoeken zonder vragen te
moeten stellen.

COMMUNICEREN OVER JE LOOPBAAN
WAS NOOIT ZO EENVOUDIG
Burgers kunnen vragen over hun
loopbaan rechtstreeks via de
toepassing stellen. Ze moeten zich
niet meer tot verschillende instellingen
richten gezien het mycareer-formulier
de vraag rechtstreeks doorstuurt
naar de bevoegde instelling. Zo weet
de burger zeker dat de vraag bij de
juiste instelling terechtkomt. In 2019
konden we maar liefst 17.741 vragen
behandelen en afsluiten.
Achter het aanvraagformulier,
behandelt de online toepassing
Athena Career alle vragen die via het
mycareer.be contactformulier worden
gesteld. Deze toepassing kreeg in
2019 een nieuwe naam en bestaat
voortaan onder de naam Career Pro.
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VERDELING TYPES
ONTVANGEN VRAGEN
AANTAL
DOSSIERS

2.000

1.500

1.000

500
TYPE VRAAG

0
ONTBREKENDE GEGEVENS

LOON-EN ARBEIDSTIJDGEGEVENS, PREMIES
LOOPBAANONDERBREKING
MILITAIRE DIENST
WERKLOOSHEID
ANDERE

FOUTIEVE GEGEVENS

VERDUIDELIJKING GEGEVENS
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AANTAL DOSSIERS
IN 2019
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We zitten nooit stil. In 2020 zullen we nieuwe
gegevens tonen, de leesbaarheid verbeteren,
en sterk inzetten op het uitbreiden van de
details.
Zo zullen studentenjobs getoond worden op de tijdlijn en zullen de gegevens van
1990 tot 2005 gedetailleerder en exact in de tijd worden weergegeven. Op het vlak
van leesbaarheid voorzien we een nieuwe structuur evenals een welkomstpagina. En
we stomen tevens alles klaar voor de mobiele versie van mycareer!
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KERNCIJFERS LOOPBANEN

EEN TYPISCH BELGISCH GERECT

KERNCIJFERS
LOOPBANEN

Hoeveel werknemers en
ambtenaren waren er in 2019?

In 2019 waren er 2,9 miljoen burgers actief
tewerkgesteld als werknemer en 372.000
burgers actief tewerkgesteld als ambtenaar.

TYPE

AANTAL PERSONEN

1 WERKNEMERS

2 919 824

2 AMBTENAREN

372 037

3 WERKNEMERS – ZELFSTANDIGEN/AMBTENAREN - ZELFSTANDIGEN

962 100

TOTAAL

4 253 961

1

 instens één arbeidsdag gepresteerd in
M
2019, al dan niet gecombineerd met het
statuut als ambtenaar.

2

M
 instens één arbeidsdag gepresteerd in
2019, al dan niet gecombineerd met het
statuut als werknemer.

3

B
 etreft werknemers en ambtenaren
die minstens één arbeidsdag hebben
gepresteerd in 2019, al dan niet
gecombineerd met het statuut als
zelfstandige. De ‘puur’ zelfstandigen in
2019 (hadden geen statuut als werknemer
of ambtenaar) zijn hier niet opgenomen.

Hoeveel zelfstandigen
waren er in 2019?
TYPE

AANTAL PERSONEN

HOOFDBEROEP

743 117

IN BIJBEROEP

276 597

BEDRIJFSBEOORDELING

OPSPLITSING PER AANTAL
GEWERKTE DAGEN VANAF HET BEGIN
VAN DE GEKENDE LOOPBAAN

Aantal voltijdse / deeltijdse
werknemers
en ambtenaren in 2019
GESLACHT

VOLTIJDS

DEELTIJDS

VROUW

REGIME

Aantal personen in 2019
met meerdere werkgevers
(al dan niet parallel)

MAN

VOLTIJDS

DEELTIJDS
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AANTAL PERSONEN

GEMIDDELD LOON

830 160

37 702

1 295 144

23 273

1 608 490

41 907

673 194

23 522

AANTAL
WERKGEVERS

AANTAL
PERSONEN

1

3 209 993

2

860 236

3

225 297

4

71 194

5

24 273

6

9 097

7

3 821

8

1 565

9

690

10

388

>10

TOTAAL

AANTAL ARBEIDSDAGEN
JOURS <= 65

153.360

65 < JOURS <= 260

221.757

260 < JOURS <= 1 300

742.518

1 300 < JOURS <= 2 600

687.320

2 600 < JOURS <= 5 200

1.242.136

5 200 < JOURS <= 7 800

727.319

7 800 < JOURS <= 10 400

432.592

JOURS > 10 400

199.986

TOTAAL

4.406.988

AANTAL ACTIEVE LOOPBANEN EN GEMIDDELD JAARLOON VOOR HET JAAR 2019,
PER GESLACHT EN LEEFTIJDSGROEP

LEEFTIJDSGROEP

MAN

VROUW

TOTAL

AANTAL

LOON

AANTAL

LOON

AANTAL

LOON

< 20

21.194

6.102

13.184

3.864

34.378

12.560

20 - 29

481.789

22.970

435.141

20.255

916.930

21.681

30 - 39

574.685

34.426

552.177

28.288

1.126.862

31.418

40 - 49

536.713

42.008

520.970

33.436

1.057.683

37.785

50 - 59

511.837

45.937

479.717

33.723

991.554

40.028

60 - 65

126.712

44.355

116.337

29.108

243.049

37.057

434

> 65

22.724

14.237

13.808

9.799

36.532

12.560

4 406 988

TOTAAL

2.275.654

30.005

2.131.334

22.639

4.406.988

27.584
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DB2P EN ‘MIJN AANVULLEND PENSIOEN’
IN VOLLE EVOLUTIE
Onze data en diensten evolueren steeds mee
met de nieuwe wetgeving en ontwikkelingen
inzake aanvullende pensioenen. Dat was
in 2019 niet anders: het VAPW, de nieuwe
berekeningswijze voor de Wijninckxbijdrage
en de IORP II richtlijn 1 waren evoluties met een
impact op DB2P.

DB2P EN MYPENSION.BE/MIJN AANVULLEND PENSIOEN

ZELF SPAREN VOOR HET AANVULLEND PENSIOEN
Sinds maart 2019 kunnen
werknemers die nu geen (of een
beperkt) aanvullend pensioen
opbouwen via hun werkgever, toch
extra sparen voor hun pensioen via
het VAPW. Werknemers nemen zelf
het initiatief om een vrij aanvullend
pensioen op te bouwen. Ze kiezen
zelf het pensioenplan uit en ook
hoeveel ze jaarlijks zullen bijdragen.
De jaarlijkse bijdrage aan het VAPW
is evenwel beperkt. De berekening
van de maximale bijdrage is complex
en het is voor werknemers niet
eenvoudig om alle nodige informatie
te verzamelen.
Daarom berekent Sigedis sinds
mei 2019 de maximale bijdrage
per jaar. Op ‘mijn aanvullend
pensioen’ kunnen werknemers in
één oogopslag zien of ze kunnen
storten voor een VAPW en hoeveel.
Het wettelijk plafond is gebaseerd
op het brutoloon van twee jaar
geleden en het aanvullend pensioen
dat de werknemer toen opbouwde.
Sigedis haalt die persoonlijke
gegevens voor de werknemer uit de
loopbaanrekening (mycareer.be) en
uit het aanvullend pensioenoverzicht
(mypension.be) en toont het
resultaat van de berekening. Naast
de aanpassingen op mypension.be
stelden we in de DB2P Werkgroep 2
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ook aangifte-instructies op voor de
pensioeninstellingen om de VAPWregelingen correct te registreren in
de databank.
DE NIEUWE (EN DEFINITIEVE) BEREKENINGSWIJZE VOOR DE WIJNINCKXBIJDRAGE TREEDT IN WERKING
Sinds 2012 berekent Sigedis de
Wijninckxbijdrage; een bijzondere
sociale zekerheidsbijdrage op de
stortingen voor het aanvullend
pensioen door werkgevers en
vennootschappen. In 2019 is de
berekening van de Wijninckxbijdrage
gewijzigd. De wettelijk vastgelegde
nieuwe berekeningswijze werd
voorbereid en geïmplementeerd
en alle nodige aanpassingen aan
de documentatie, berichtgeving
en gegevensuitwisseling naar
pensioeninstellingen, inrichters/
debiteurs en inningsinstellingen zijn
uitgevoerd.

1. De nieuwe Europese pensioenfondsrichtlijn werd op
23 december 2016 gepubliceerd in het Publicatieblad
van de Europese Unie.
2. Zoals bepaald bij koninklijk besluit is de DB2P
Werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van
de verzekeraars, de pensioenfondsen, de FSMA, de
FOD Financiën, de KSZ en Sigedis.
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ONZE TOEPASSINGEN ONDERSTEUNEN DE NIEUWE INFORMATIEVERPLICHTINGEN VOOR IBP’S
De omzetting van de IORP II
richtlijn resulteert in een aantal
nieuwe wettelijke verplichtingen
voor IBP’s; onder andere
informatieverplichtingen ten
aanzien van de aangeslotene.
Met het oog op deze bijkomende
informatieverplichtingen voor
IBP’s, is de aangifte AccountState
aangepast. Het gaat om wijzigingen
aan de omschrijving en het
toepassingsgebied van bestaande
velden en de toevoeging van
nieuwe velden. Op mypension.be/
mijn aanvullend pensioen blijft de
detailfiche ongewijzigd, maar voor
aangeslotenen van een IBP wordt
er wel een link toegevoegd naar een
nieuw document met bijkomende
informatie.

MYPENSION.BE OP EUROPEES NIVEAU

Een Europese mypension.be wordt binnenkort werkelijkheid

Sigedis en haar DB2P-team is ook dit jaar weer
zeer actief geweest in het project van de Europese
Commissie voor de bouw van een European Tracking
Service (ETS). Dit project zal de Find Your Pension.
eu-website opleveren die de Europese versie
van mypension.be zal worden en die nationale
pensioenwebsites zoals mypension.be in België,
mijnpensioenoverzicht.nl in Nederland of minpension.
se in Zweden met elkaar zal verbinden.
Sigedis bouwt een pilootversie van de
uitwisselingsfunctionaliteit en is lid van de denkgroep
die de informatie-architectuur uitwerkt. De uitbreiding
met connecties naar andere landen, volgt in de
komende jaren. Binnenkort wordt het dus mogelijk
voor mobiele werkers in de EU om moeiteloos na te
gaan wat ze aan pensioen hebben opgebouwd in
verschillende Europese lidstaten.
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Teller van mypension.be/
mijn aanvullend pensioen
staat op 1,5 miljoen
bezoekers
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 rekeningen
worden jaarlijks geüpdatet door de
pensioenfondsen en verzekeraars.
Eind 2019 telde ‘mijn aanvullend
pensioen’ in totaal ruim 1,5 miljoen
unieke bezoekers. Samen goed voor
meer dan 4,3 miljoen bezoeken. 40%
van de ruim 3,7 miljoen mensen met
een aanvullend pensioen bekeek de
details hiervan online en de meeste
komen jaarlijks terug voor een
update.
 et aantal unieke bezoekers per
H
jaar stijgt nog steeds. In 2019
is dat opgelopen tot 893.473
gebruikers, terwijl dat in 2018 en
2017 nog respectievelijk 833.983
en 689.430 unieke gebruikers
waren.
In 2019 telde ‘mijn aanvullend
pensioen’ gemiddeld ruim
125.000 bezoekers per maand.
Voor mypension.be waren dat er
gemiddeld 265.500 per maand.
Ruim twee op de vijf bezoekers
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van mypension.be komt voor
het aanvullend pensioen. In de
topmaand november bezochten
bijna 240.000 mensen onze
onlinedienst voor het aanvullend
pensioen. Die piek volgde op onze
push communicaties via email naar
aangeslotenen.
 aar het aantal terugkerende
W
bezoekers in 2017 nog rond 45%
lag, is dit tegen het einde van
2019 opgelopen tot bijna 70%
Dit zijn mensen die het online
dossier al kennen en de jaarlijkse
update van hun aanvullende
pensioenrekening(en) voor 2019
kwamen raadplegen. Maar we
bereiken ook nog nieuwe mensen;
ruim 30% van de bezoekers in 2019
kwam voor het eerst naar ‘mijn
aanvullend pensioen’.
Het profiel van onze bezoekers
blijft stabiel: vooral 45-plussers
zijn benieuwd naar hun aanvullend
pensioen (ruim 80% van de bezoekers
is 45 jaar of ouder) en er zijn meer
mannen (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.

GEBRUIK VAN MYPENSION.BE EN ‘MIJN
AANVULLEND PENSIOEN’ IN 2019:
CIJFERS PER MAAND

mypension.be landingspagina

MIJN AANVULLEND PENSIOEN

MAAND
UNIEKE
GEBRUIKERS

AANTAL
BEZOEKEN

UNIEKE
GEBRUIKERS

AANTAL
BEZOEKEN

#

% TOV
mypension.be
HOME

#

2019-12

278.723

408.397

119.577

42,90

138.194

2019-11

412.596

661.361

239.872

58,14

324.515

2019-10

286.023

445.512

109.921

38,43

130.034

2019-09

249.080

381.830

93.177

37,41

109.450

2019-08

229.594

342.496

78.296

34,10

92.003

2019-07

268.378

398.141

88.848

33,11

103.815

2019-06

293.463

430.261

105.381

35,91

120.509

2019-05

474.431

796.342

139.090

29,32

160.612

2019-04

297.623

446.357

99.343

33,38

114.921

2019-03

290.941

450.264

105.696

36,33

124.182

2019-02

248.333

391.056

94.380

38,01

111.059

2019-01

420.741

677.021

231.847

55,10

285.578
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Wij zetten alles op alles om
te informeren
SIGEDIS LEVERT DE AANGESLOTENE
JAARLIJKS UPDATES
Natuurlijk ligt niet iedereen de ganse
tijd wakker van zijn pensioen, en
maar goed ook. Daarom stuurt
Sigedis zelf jaarlijks naar de
aangeslotenen een herinnering en
een update van hun aanvullend
pensioendossier. Dat kan natuurlijk
enkel voor wie zijn emailadres
geregistreerd heeft in e-box of
mypension.be.
In 2019 stuurden we 877.790
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% en nu in 2019 dus
al 23,5%. Dubbel zoveel in slechts
twee jaar!
Mensen die nog actief zijn
aangesloten bij een aanvullend
pensioen, d.w.z. 73,5% 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 (de
pensioenfiche) overneemt van de
verzekeraars en pensioenfondsen
die daar om vragen. In 2019 sloten
drie pensioeninstellingen hiervoor
een overeenkomst met Sigedis
en maakten we voor zo’n 370.000
aangeslotenen ruim 390.000
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 als een aangeslotene
op pensioen gaat of sterft, maar
ook wanneer hij verhuist of trouwt.
Zo is de pensioeninstelling op de
hoogte en kan de procedure tot
uitbetaling van het aanvullend
(overlevings-)pensioen worden
opgestart volgens de modaliteiten
en voorwaarden voorzien in het
pensioenreglement. In 2019 zijn
er 52.655 aangeslotenen bij een
aanvullend pensioen op pensioen
gegaan en 6.443 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
(via de wekelijkse automatische
berichten - Push AffiliateData of
via een online consultatie in de
toepassing voor declaranten).
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DB2P IN CIJFERS

Jaarlijkse update van de databank

In 2019 leverden 27 verzekeraars en 174
pensioenfondsen de verplichte jaarlijkse
rekeningstanden met de opgebouwde rechten van
hun aangeslotenen aan DB2P. En dat gebeurde
via ruim 7,2 miljoen aangiftes van individuele
pensioenrekeningen. De overgrote meerderheid
werd aangegeven binnen de wettelijke deadline
(30/9/2019).
2018

2019

VERSCHIL

AANTAL MENSEN MET EEN DOSSIER IN
MYPENSION.BE/MIJN AANVULLEND
PENSION

3,75 MILJOEN

3,76 MILJOEN

+0,3 %

AANTAL REKENINGEN IN MYPENSION.BE/
MIJN AANVULLEND PENSIOEN

7,08 MILJOEN

7,23 MILJOEN

+2,1 %

SOM VAN ALLE PENSIOENRESERVES (€)

81,54 MILJARD

85,89 MILJARD

+5,3 %

AANTAL AANGIFTES VAN INDIVIDUELE
PENSIOENREKENINGEN

7 MILJOEN

7,2 MILJOEN

+2,8 %

De jaarlijkse update leert ons dat
3.756.311 mensen een aanvullend
pensioen opbouwden op 1 januari 2019.
De som van hun pensioenreserves liep
op tot ruim 85,86 miljard euro, terwijl dat
vorig jaar nog 81,54 miljard euro was (een
stijging van maar liefst 5%).
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MORGEN ZAL HET NOG BETER SMAKEN

KERNCIJFERS
AANVULLENDE
PENSIOENEN
Ruim de helft van de aangeslotenen in onze
databank heeft een aanvullend pensioen
opgebouwd tijdens een eerdere job. Zij hebben
dus zogenaamde ‘slapende’ pensioenrechten.
Bijna 46 % van de aangeslotenen heeft al op
meerdere plaatsen rechten opgebouwd.

3 182 062
mensen hebben hun aanvullende
pensioenrechten opgebouwd als
werknemer.

361 982
mensen hebben hun aanvullende
pensioenrechten opgebouwd als
zelfstandige.

RUIM

212 000
mensen hebben hun aanvullende
pensioenrechten opgebouwd als
werknemer én als zelfstandige.

Opbouw pensioenreserve
De helft van de mensen met
aanvullende pensioenrechten heeft
tot nu toe een pensioenreserve
gespaard van ongeveer 3.450 € of
meer, de andere helft zit daar nog
onder. Als we enkel kijken naar de
55- tot 64-jarigen (die toch al dichter
bij hun pensioen staan), dan zien we
dat de helft al 8.750 € of (veel) meer
heeft opgebouwd. De andere 50%
van deze leeftijdsgroep komt nog
niet aan dat bedrag.
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EEN 3-STERREN SERVICE

ONZE OPERATIONELE
DIENST

De pilootfase van onze nieuwe
identificatieprocedure was voor
de operationele dienst een hele
investering. De lancering van
BelgianIDPro betekent ook ineens
een nieuwe manier van werken
voor de dienst. Verder blijft onze
operationele dienst actief onze
kernactiviteiten ondersteunen.

Uitbreiding van de missie
van het contact center
“unieke betalingen”
Eind 2018 heeft onze operationele
dienste er een nieuwe (tijdelijke)
missie bijgekregen: het contact
center “unieke betalingen”. Deze
missie werd verder uitgebreid met
nieuwe transversale taken zoals
het aanvullen van bankrekeningen
en het uitleggen van het brutonetto principe ten opzichte van de
uitbetalingen van de pensioenen.

Een nieuwe
geautomatiseerde stroom
voor het invoeren van
militaire dienstgegevens
In 2017 zijn we van start gegaan
met het systematisch aangeven van
gegevens over de militaire dienst en
gegevens over gewetensbezwaarden
in onze databanken. Sinds
2019 komen de meeste militaire
dienstgegevens die afkomstig zijn
vanuit de databanken van Defensie,
via automatische stromen in onze
databanken toe. Voordien werden
ze nog manueel bij ons ingegeven.
Een paar honderdtal codes die het
type van de prestatie identificeren–
bv. een heroproep of een verblijf
in het Klein Kasteeltje – worden zo
automatisch naar onze systemen
omgezet en op de juiste manier
weergegeven op mycareer.be.
In 2019 hebben we 34.945 dossiers
van militaire dienstgegevens
en 1.327 dossiers van
gewetensbezwaarden manueel
ingevoerd. Via de nieuwe stroom
hebben we 54.625 dossiers op punt
gesteld.

ONZE HUMAN
RESOURCES

EVOLUTIE VAN HET
PERSONEELSBESTAND 2017 – 2019

91

AANTAL

FTE

86.05

Full Time Equivalent of
voltijds equivalent

94

85.30

97

99.8
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IT-ONDERSTEUNING
AAN DE
PROJECTEN

CC PUB

TOTAAL

DB2P

OPS

ALGEMENE
DIENSTEN

DIOGÈNE
(ex-Argo
et exCapelo)
et Athena

AANTAL

15

20

12

28

12

10

97

FTE

15,2

20,1

9,1

28,7

14,2

12.5

99.8

JA A RV E R SLAG 201 9

Eind 2019 dragen 97 medewerkers
bij tot de realisatie van de missies
van Sigedis. Ook dit jaar zien we
weer een stijging van het aantal
medewerkers. De stijging kan
worden verklaard door de integratie
van de medewerkers van het contact
center “Unieke Betalingen” in ons
algemeen personeelsbestand.

Deze missie is geëvolueerd en
heeft nu een permanente status.
Anderzijds zien we een lichte daling
van het personeel op de andere
projectposten.
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MET DE NEUS IN DE BOTER

ONZE FINANCIËLE
MIDDELEN
In 2019 zijn de totale uitgaven van Sigedis vooral
gestegen ten gevolge van een nieuwe opdracht:
de ondersteuning aan de FPD in het kader van
de uitbetalingen aan de burgers (eenmalige
betaling, wijziging van bankrekeningen,
ondersteuning aan begunstigden in het
kader van de versterkte controle van de
inkomstengarantie voor ouderen - IGO,enz.).
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U I T G AV E N

TOTALE KOSTEN

2017

2018

2019

SIGEDIS

11.994.644

11.863.992

12.662.686

PENSIOENMOTOR/ANOMALIEËN

228.944

284.879

319.854

12.223.588

12.148.871

12.982.540

KO S T E N E VOL U T I E
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2017

SIGEDIS
PENSIOENMOTOR/ANOMALIEËN

2018

2019
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Verdeling van de kosten

Toerekening van de kosten

Een andere ontwikkeling was
van invloed op de verdeling van
de uitgaven, in het bijzonder
de verdeling tussen de ITuitgaven (inclusief consultancyuitgaven) en personeelsuitgaven
(Sigedis personeel en SMALS
gedetacheerden). Sinds enkele
jaren wordt er enkel beroep gedaan
op consultants voor uitzonderlijke
activiteiten of activiteiten waarvoor
de arbeidsmarkt niet snel op de
behoeften kan inspelen.

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

SOORT

2017

2018

2019

PERSONEELSUITGAVEN

6.495.528

6.622.914

7.625.571

59%

GEWONE WERKINGSUITGAVEN

1.565.479

1.522.880

1.547.237

12%

WERKINGSUITGAVEN
INFORMATICA

4.157.600

4.001.693

3.795.508

29%

INVESTERINGSUITGAVEN

4.981

1.384

14.224

0%

12.223.588

12.148.871

12.982.540

100%

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

12.223.588

12.148.871

12.982.540

100%

FPD (WERKNEMERS)

1.373.668

2.785.706

3.217.115

25%

RSZ

2.427.537

3.202.015

3.888.545

30%

FPD (AMBTENAREN)

1.772.078

2.121.358

1.962.931

15%

FOD SOCIALE ZEKERHEID

3.215.463

3.205.617

3.594.095

28%

ATHENA PROJECT (RSZ)

3.205.899

549.297

0

0%

RECHTZETTING VAN LOOPBANEN (FPD (WERKNEMERS)

228.944

284.879

319.854

2%

KO S T E N DE E L N A M E
28 % FOD SOCIALE ZEKERHEID

25 % FPD (WERKNEMERS)

16 % FPD (AMBTENAREN)

31 % RSZ
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EEN HEERLIJK JAAR

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.
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VERKLARENDE WOORDENLIJST

VERKLARENDE WOORDENLIJST

DE MENUKAART
ATHENA

DMFA

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

Déclaration Multifonctionnelle Multifunctionele Aangifte

ARGO

Informaticaysteem waarin salarisen weddegegevens geregistreerd
worden

FOD SZ

Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid
FPD OF SFPD

Federale Pensioendienst
FSMA

CAPELO

Carrière Publique ElectroniqueElektronische Loopbaan Overheid

Autoriteit voor Financiële Diensten
en Markten
FTE

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

Full Time Equivalent of
voltijdsequivalent
GDPR

General Data Protection Regulation
IBP

Instelling voor
bedrijfspensioenvoorziening
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VERKLARENDE WOORDENLIJST

INSZ

RIZIV

Identificatie nummer bij de Sociale
Zekerheid

Rijksinstituut voor ziekte-en
Invaliditeitsverzekering

IORP

RJV

Institutions for occupational
retirement provision

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
RSZ

KBO

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Kruispuntbank voor Ondernemingen
RSVZ
KSZ

Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid

Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen
RVA

OISZ

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Openbare Instellingen voor Sociale
Zekerheid

SIGEDIS

PENSIOENMOTOR

Sociale Individuele GegevensDonnées Individuelles sociales

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

VAPW

Vrij Aanvullend Pensioen voor
Werknemers
VZW

vereniging zonder winstoogmerk

