Rijksdienst voor Pensioenen ~ Zuidertoren ~ 1060 Brussel

Persbericht
RVP-jaarverslag 2014: de RVP houdt meer dan stand ondanks alle veranderingen
Was 2014 moeilijker dan 2013? Hoewel het moeilijk te is ontkennen dat de pensioenhervorming van
2013 een impact had op de operationele werking, heeft de instelling de toename van het aantal
gerechtigden in goede banen weten te leiden. Meer details in het RVP-jaarverslag 2014. We
publiceerden het overzicht met alle statistieken over 2014 al in juni 2015.
Meer gepensioneerden, minder nieuwe uitkeringen
Het aantal personen dat recht heeft op een uitkering van de RVP, blijft groeien. Zo ontvingen in 2014
1.938.773 personen een pensioen, 8,2 % meer dan in 2010. De jaarlijkse toename bedroeg zelfs 2,26 %
tussen 2013 en 2014, tegenover 2,10 % tussen 2012 en 2013. Daar staat dan weer tegenover dat het
optrekken van de leeftijd voor het vervroegd pensioen, die door pensioenhervorming van de regering Di
Rupo doorgevoerd werd, als gevolg had dat het aantal nieuwe uitkeringen lager lag dan in het jaar daarvoor.
En dat is dan weer de eerste keer in 5 jaar. Het gaat hier om uitkeringen die voor de eerste keer uitbetaald
werden in 2014.
Sinds enkele jaren gaat het aantal gerechtigden met een zuivere loopbaan “zelfstandige” in dalende lijn, wat
niet het geval is voor wie enkel in het werknemersstelsel gewerkt heeft. 2014 vormt hierop geen
uitzondering: 7,74 % meer zuivere werknemers dan in 2010.
Ook een andere tendens wordt bevestigd: steeds meer burgers ontvangen een pensioen op basis van de
eigen prestaties. Zo ontvingen in 2014 57,04 % van de gepensioneerden een pensioen als “alleenstaande”
tegenover 55,65 % in 2013. Omgekeerd verminderde het aantal gepensioneerden met een gezinspensioen.
Sarah Scaillet neemt het roer over
2014 werd gekenmerkt door de komst van Sarah Scaillet als nieuwe administratrice-generaal van de RVP.
Deze experte op gebied van sociale zekerheid heeft snel haar strategie gericht op meer proactiviteit. Ze
wenst immers de burger heel zijn loopbaan lang te begeleiden, en op zijn vragen op gebied van pensioenen
te anticiperen.
Zonder de digitale kloof en de problemen die daaruit voortvloeien te negeren, heeft ze ook de ontwikkeling
van de elektronische dienstverlening aangemoedigd. Het is tenslotte onder haar leiding dat MyPension
geleidelijk het unieke pensioenportaal zal worden.
Een voorbereidingsjaar
In 2014 kreeg de RVP een groot aantal wetswijzigingen te verwerken, en dat binnen de context van
verminderde openbare uitgaven. Toch werden op een heleboel gebieden heel wat vorderingen gemaakt.
Laten we als voorbeeld de Pensioenmotor aanhalen, die geleidelijk uit zijn cocon komt. Op termijn zou de
burger daardoor in staat zijn zowel zijn “wettelijke’’ als “aanvullende” pensioenen te consulteren,
pensioenramingen uit te voeren over de stelsels heen, de invloed van bepaalde loopbaankeuzes op het
pensioen te kennen, enz.
e

Ter afronding: 2014 was niet alleen een jaar van veranderingen, maar ook van de 50 verjaardag van de
Zuidertoren. Bij die gelegenheid kregen 1.000 bezoekers de gelegenheid een unieke blik achter de
schermen te werpen.
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Meer info
~

Lees het jaarverslag 2014.

~

Raadpleeg alle statistieken over 2014.

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
Opdrachten 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.

~

Ondersteunt het beleid.

RVP-kerncijfers voor 2014
~

170.000 nieuwe toekenningsdossiers

~

2.000.000 gepensioneerden die van de RVP een betaling ontvangen

~

25.000.000.000 euro aan betaalde pensioenen

~

180.000 bezoekers in kantoren, zitdagen en Pensioenpunten

~

750.000 telefoonoproepen

~

700.000 bezoekers op MyPension.be
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RVP als organisatie
~

2.011 personeelsleden (fysieke eenheden)

~

1.792 VTE (voltijdse eenheden)

~

1 hoofdzetel (Zuidertoren) / 15 gewestelijke kantoren
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