Brussel, 9 juli 2018
‘Slapende’ aanvullende pensioenrechten hoeven niet langer vergeten te worden.
We merken dat meer en meer mensen bezorgd zijn over slapende rechten in de tweede pijler.
Ze weten niet juist meer of ze nog openstaande rekeningen hebben van vroeger en waar ze die
kunnen vinden.
En het gaat best wel om heel wat rekeningen:


Ruim de helft van alle mensen met een aanvullend pensioen heeft dit extra pensioen
opgebouwd tijdens een eerdere job. Zij hebben ‘slapende’ pensioenrechten. Het gaat om
1.929.133 aangeslotenen, zo blijkt uit onze cijfers voor 1 januari 2017.



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

Sigedis onderneemt verschillende acties om hiervoor een oplossing te bieden.
1. Wij bezorgen aan verzekeraars en pensioenfondsen actuele informatie over al hun
aangeslotenen (actief en slapend). Zo worden de pensioeninstellingen onder andere
verwittigd als de aangeslotene verhuist, op wettelijk pensioen gaat of sterft en helpen we
garanderen dat opgebouwde rechten kunnen uitbetaald worden bij pensionering of
overlijden.
2. Maar mensen kunnen sinds 2016 ook zelf hun ‘vergeten’ rechten opsporen via
mypension.be. Ze kunnen op één plek snel terugvinden tijdens welke job ze iets hebben
opgebouwd, bij welke verzekeraar of pensioenfonds die rechten zitten en hoeveel ze zullen
krijgen.
3. We houden mensen ook actief en regelmatig op de hoogte over hun aanvullende pensioen.
Sigedis stuurt jaarlijks naar alle aangeslotenen, ook zij die enkel slapende rechten hebben,
een update van hun aanvullend pensioendossier via eBox en via mypension.be. Zo
kregen 3.650.124 werknemers en zelfstandigen een overzicht van hun aanvullend pensioen
opgebouwd op 1 januari 2017. Mensen die hun e-mailadres registreerden, krijgen dan nog
een bericht van deze update op hun persoonlijk e-mailadres. In 2017 bereikten we meer dan
een half miljoen aangeslotenen op deze manier.
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