Rijksdienst voor Pensioenen ~ Zuidertoren ~ 1060 Brussel

Persbericht
Het jaarverslag 2013 van de Rijksdienst voor Pensioenen bevestigt de tendensen
2013 was een jaar vol uitdagingen voor de RVP. Niet alleen neemt het aantal gepensioneerden door
de vergrijzing nog steeds gestaag toe, ook de pensioenhervorming die de regering Di Rupo eind
2012 goedkeurde vereiste een op maat gesneden communicatie en een aanpassing van de
computerprogramma’s.
Het aantal gepensioneerden neemt gestaag toe
In 2013 betaalde de RVP een pensioen aan 1 895 861 gerechtigden, het hoogste aantal sinds de oprichting
van onze instelling. In 2013 waren er 6,18% gepensioneerden meer dan 5 jaar eerder. De jaarlijkse toename
versnelt echter niet; sinds 2009 neemt het aantal gepensioneerden elk jaar op min of meer constante wijze
toe. Zo is de jaarlijkse toename in 2013 niet echt groter dan in 2012: +2,10% in plaats van +2,18%.
In 2013 zien we dezelfde tendensen terugkeren die we ook al in 2012 constateerden:
~
~

~

Zuivere loopbanen als werknemer nemen toe (+6,23% in 5 jaar), terwijl die als zelfstandige afnemen
(-4,91% in dezelfde tijdsspanne).
Mensen ontvangen steeds vaker een pensioen op basis van de eigen prestaties. Zo zagen we de
laatste vijf jaren een stijging van het aantal pensioenen aan het bedrag ‘alleenstaande’ (+15,16% in
5 jaar), terwijl het aantal rustpensioenen aan het ‘gezinsbedrag’ (-3,88%) en het aantal
overlevingspensioenen in dezelfde periode afnam (-7,68%).
Het percentage gepensioneerden met een loopbaan in meerdere stelsels neemt traag maar gestaag
toe: 33,80% in 2013 tegenover 33,16% in 2009. Elk jaar leggen dus steeds meer gepensioneerden
zo een gemengde loopbaan voor.

De pensioenhervorming geïmplementeerd en gecommuniceerd
Eind 2012 keurde de regering Di Rupo een omvangrijke pensioenhervorming goed. Aangezien bepaalde
maatregelen al vanaf 2013 van kracht werden, heeft de RVP daarover onmiddellijk intensief
gecommuniceerd. Extern richtten we ons op toekomstige gepensioneerden, gepensioneerden én
professionals. Intern werden medewerkers bijgeschoold en werden de berekenings-programma’s aangepast.
Voor de professionals werden ook speciale opleidingen over de pensioenhervorming georganiseerd om
ervoor te zorgen dat burgers ook indirect goed ingelicht worden. Die opleidingen werden zo gesmaakt, dat
de RVP ze in oktober 2014 herhaalt, met het oog op de wijzigingen voor de pensioenen die in 2015 ingaan.
MyPension ontpopt zich tot heus pensioenportaal
In 2013 organiseerden we My-Pension-on-tour om het elektronische pensioendossier van de RVP meer
bekendheid te geven én de burger te tonen hoe het werkt. Meer dan 6000 burgers woonden een sessie bij.
Om MyPension in de toekomst nog performanter te maken, werd in 2013 samen met het RSVZ en de PDOS
het startschot van het Pensioenmotorproject gegeven. Sarah Scaillet, Administrateur-generaal van de RVP,
toont zich tevreden: “Dankzij de intensieve samenwerking tussen PDOS, RSVZ en RVP zal MyPension zich
in de toekomst ontpoppen tot een heus pensioenportaal. Ongeacht zijn loopbaan zal de burger stelseloverschrijdende simulaties kunnen maken en de invloed van bepaalde loopbaankeuzes op het pensioen
kunnen berekenen. Omdat de burger ook op elk ogenblik zicht heeft op de evolutie van zijn (toekomstige)
pensioendossier garanderen wij ook een maximale transparantie op onze interne werking.”
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Meer info
-

Klik hier voor het jaarverslag 2013.
Lees hier de informatie die tijdens de MyPension-on-tour-campagne verstrekt werd.
Professionals kunnen zich nu al inschrijven voor de opleidingen “pensioenhervorming” die in oktober
2014 zullen plaatsvinden.

Contactgegevens voor het grote publiek
Rijksdienst voor Pensioenen
Gratis nummer:
1765 (tijdens de week van 9u tot 12u en van 13u tot 17u)
Website:
www.rvp.fgov.be of www.mypension.be
Brief:
RVP ~ Zuidertoren ~ 1060 Brussel
Mail :
info@rvp.fgov.be

Missies van de RVP
~

De RVP:


Verstrekt kwaliteitsvolle en toegankelijke informatie en communiceert duidelijk via diverse
kanalen;



Berekent de werknemerspensioenen en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO);



Zorgt voor een tijdige en correcte betaling van de werknemers- en zelfstandigenpensioenen
en de IGO.

RVP-kerncijfers per jaar
~

130.000 nieuwe toekenningsdossiers

~

2.000.000 te betalen gepensioneerden

~

20.000.000.000 euro aan betaalde pensioenen

~

150.000 bezoekers in kantoren, zitdagen en Pensioenpunten

~

600.000 telefoonoproepen

~

120.000 schriftelijke vragen om inlichtingen

~

600.000 bezoekers op MyPension.be
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RVP als organisatie
~

2.100 personeelsleden (fysieke eenheden)

~

1.900 VTE (voltijdse eenheden)

~

1 hoofdzetel (Zuidertoren) / 15 gewestelijke kantoren
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