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Persbericht
Jaarverslag 2011 van de Rijksdienst voor Pensioenen: Meer gepensioneerden
blikken terug op gevarieerde loopbaan
Mensen veranderen veel meer dan vroeger van job en dus van statuut. Het aantal gepensioneerden
die tijdens hun loopbaan zowel aan de slag waren als werknemer, zelfstandige en ambtenaar steeg
daardoor de voorbije vijf jaar met bijna 10%. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2011 van de Rijksdienst
voor Pensioenen (RVP), dat ons ook leert dat de digitale dienstverlening van de RVP in de lift zit.
De Rijksdienst voor Pensioenen stelde vandaag in aanwezigheid van vice-premier en pensioenminister
Vincent Van Quickenborne zijn jaarverslag 2011 voor. Ze deden dat in het vernieuwde pensioenkantoor van
Antwerpen dat voortaan baadt in een sfeer van licht en transparantie. Uit het jaarverslag blijkt dat het aantal
gepensioneerden die terugblikken op een gemengde loopbaan de voorbije vijf jaar steeg. Die toename geldt
voor alle types gemengde loopbanen, maar het meest uitgesproken is toch de stijging de voorbije vijf jaar
van het aantal gepensioneerden die werknemer en ambtenaar zijn geweest (met +9,6%) en de
gepensioneerden die zowel ambtenaar, werknemer als zelfstandige zijn geweest (+9,7%).
Samenwerking pensioendiensten
Om mensen met een gemengde loopbaan beter van dienst te kunnen zijn, zet de Rijksdienst voor
Pensioenen zwaar in op een intensieve samenwerking tussen de verschillende pensioendiensten. In die
strategie past ook de stapsgewijze vernieuwing van de pensioenkantoren. In die vernieuwde kantoren
kunnen mensen met een gemengde loopbaan terecht in het Pensioenpunt dat zowel de pensioendiensten
voor werknemers, zelfstandigen als ambtenaren herbergt.
Het aantal nieuwe gepensioneerden, dat wil zeggen de burgers die voor de eerste keer een pensioen van de
RVP ontvangen, blijft stijgen: 5% meer dan in 2010.
Doorgedreven informatisering van de RVP
Om het stijgend aantal pensioenaanvragen de baas te kunnen, zet de RVP sterk in op modernisering en
informatisering. Het voorbeeld bij uitstek is www.pensioenaanvraag.be, de digitale applicatie waarop burgers
sinds vorig jaar met enkele muisklikken van thuis uit hun pensioen kunnen aanvragen. De inspanningen die
de RVP levert op het vlak van digitalisering worden trouwens gesmaakt. Uit een rondvraag die Test-Aankoop
in de periode van mei tot september 2011 organiseerde bij bijna 1550 burgers haalde MyPension.be een
zilveren medaille als tweede meest gewaardeerde overheidssite (Test Aankoop, mei 2012). Op
Mypension.be kunnen burgers hun pensioengegevens online raadplegen.
Intussen werkt de RVP verder aan de modernisering van haar interne processen om te komen tot een
geïntegreerd elektronisch pensioendossier. Na de informatisering van de pensioenberekening in 2010 was
het in 2011 de beurt aan het uitbetalingsprogramma van de pensioenen. Een belangrijk project als je weet
dat de RVP elke maand opnieuw bijna twee miljoen pensioenen via dat systeem uitbetaalt, voor een totaal
bedrag van meer dan anderhalf miljard euro.

Enkele cijfers op een rij




Totaal aantal pensioenuitkeringen op 1 jan 2011: 1.817.262;
Aantal nieuwe pensioenuitkeringen in 2011: 150 600 (+5% tgo. 2010);
In 2011 hebben 1 052 677 bezoekers 7 763 992 pagina’s geraadpleegd op de RVP-website.

U kunt het jaarverslag 2011 hier bekijken en downloaden.
Meer statistieken en studies vindt u hier.
Meer informatie
Rijksdienst voor Pensioenen
Gratis nummer:
0800 50 246 (tijdens de week, van 8u00 tot 12u en van 13u tot 17u)
Website:
www.rvp.fgov.be of www.mypension.be
Mail :
info@rvp.fgov.be
Postadres:
RVP ~ Zuidertoren ~ 1060 Brussel
Contactgegevens voor de pers (niet voor publicatie):
Vik Beullens
Persattaché RVP
GSM: 0478 90 51 13
Mail: vik.beullens@rvp.fgov.be
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