eID

Je krijgt toegang tot mycareer.be als je je
aanmeldt met je elektronische identiteitskaart
(eID).
Je hebt dus zeker het volgende nodig:
•

een kaartlezer. Tip: soms zit die al ingebouwd
in je laptop of toetsenbord. Of het is mogelijk
dat de kaartlezer van je bank ook eID’s kan
lezen.

•

de eID-software: die kun je gratis downloaden
op eid.belgium.be.

•

de pincode van je eID: als je die niet meer
kent, kun je bij je gemeente een nieuwe
aanvragen. Je moet wel de activeringscode
(PUK-code) meenemen die in de brief staat
die je kreeg toen je je eID ging afhalen.

Vragen?

Heb je vragen over de werking van de
toepassing of over wat de gegevens
betekenen?
Mycareer.be bevat een uitgebreide
rubriek FAQ’s die veel van je vragen
zal beantwoorden.
Kom je er toch niet uit?
Bel dan gerust naar ons contactcenter
op het nummer 02 509 90 90.

De eID is een sleutel die jou persoonlijk toegang
geeft tot je loopbaangegevens – niemand kan dus
meekijken.
Meer informatie over online aanmelden: csam.be.
De pincode van je eID herstellen:
ibz.be > Identiteitsdocumenten > Aanvraag
pincode.

Mycareer.be is een toepassing van Sigedis en
de RSZ in samenwerking met alle openbare
instellingen van sociale zekerheid.
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Wat is het?
Mycareer.be is jouw persoonlijke online
loopbaanoverzicht. Je vindt er al je vroegere
en huidige jobs (als werknemer, zelfstandige
of ambtenaar) en je periodes van inactiviteit
(bijvoorbeeld werkloosheid).
Daarnaast toont mycareer.be het loon dat je hebt
verdiend en het aantal dagen dat je hebt gewerkt.

Waarvoor gebruik
je het?
•

Om je anciënniteit aan te tonen voor een
werkgever.

•

Om te kunnen inschatten of je in aanmerking
komt voor bepaalde sociale voordelen
(bijvoorbeeld tijdskrediet).

•

Als geheugensteuntje bij het opstellen van je cv.

•

Om na te kijken hoeveel je vroeger verdiende.

•

En in alle andere mogelijke situaties waarin je
objectieve gegevens over je loopbaan nodig hebt.

Je kunt de gegevens uit mycareer.be heel
eenvoudig naar een pdf-bestand exporteren.

Hoe werkt het?
Ga naar mycareer.be en meld je aan met je
elektronische identiteitskaart (eID).
Je loopbaan ziet eruit als een tijdlijn. Als je daarop
klikt, zoom je in op een bepaalde periode en zie
je de naam van je werkgever en de periode van
tewerkstelling.
Je kunt ook een uitgebreid overzicht in tekst
krijgen. Je kunt kiezen voor een overzicht per job of
per jaar. In het jaaroverzicht zie je hoeveel je hebt
verdiend.

Waar komen de
gegevens vandaan?
De gegevens in mycareer.be zijn afkomstig uit de
aangiften die (onder meer) werkgevers, sociale

verzekeringsfondsen, ziekenfondsen en
uitbetalingsinstellingen regelmatig indienen bij
de instellingen van de sociale zekerheid.
De gegevens zijn neutraal: we hebben ze niet
geïnterpreteerd of bewerkt.
Omdat de gegevens direct afkomstig zijn uit
de databanken van de sociale zekerheid, zijn
ze ook heel betrouwbaar. Twijfel je toch over
de juistheid? Dan kun je dat melden in de
toepassing. Wij kijken dan na wat er aan de
hand is.

