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Hoe inloggen?

Surf naar www.mypension.be
en klik op ‘Aanmelden’.
U kunt inloggen met:
Uw eID-kaart (waarvoor u een kaartlezer nodig
hebt) en uw pincode.
U bent de pin- en/of puk-code van uw eID vergeten?
Bij uw gemeente kunt u een nieuwe pin- en/of puk-code
aanvragen.
Een eenmalige beveilingscode via mobiele app.
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Contacteer ons

Website
www.mypension.be

uw online pensioendossier

Gebruik het contactformulier dat u na
aanmelden onderaan mypension.be
terugvindt.
Pensioenlijn
1765
Betalend vanuit het buitenland:
+32 78 15 1765

Meer info over de eenmalige code vindt u terug op
www.csam.be.

Vanuit het buitenland
Als u in het buitenland woont, kunt u uw online
pensioendossier bekijken door middel van een
persoonlijk dossiernummer en een identificatiesleutel
die u per post wordt toegestuurd.

mypension.be is een samenwerking tussen:
FPD (Federale Pensioendienst)
www.pensioendienst.fgov.be

RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen
der Zelfstandigen)
www.rsvz.be

Sigedis (vzw Sociale Individuele gegevens
Données Individuelles Sociales)
www.sigedis.be
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Een initiatief van de federale overheid

Het luik ‘Mijn aanvullend pensioen’ van
mypension.be doen we in een andere folder
uit de doeken.

Mijn berichten
Hier vindt u een overzicht van uw ongelezen
berichten en de formulieren die u moet invullen.
Meer details en de stand van zaken van uw
dossier vindt u onder Mijn dossier.
Zelfstandigen en ambtenaren ontvangen
bepaalde documenten voorlopig nog op papier.

Geef uw e-mailadres door via mypension.be.
Zo ontvangt u uw post per mail en blijft
u op de hoogte van alle nieuwigheden op
mypension.be.
Onder Mijn gegevens op de
homepage kunt u ook uw GSM- of
telefoonnummer doorgeven. Zo kunnen de
pensioeninstellingen u sneller
contacteren als dat nodig is.

Mijn pensioenbetalingen

Mijn pensioenloopbaan
Hier kunt u de periodes bekijken die meetellen
voor uw pensioen en eventuele onvolledigheden
online signaleren.

In deze rubriek vindt u als gepensioneerde
werknemer of zelfstandige een overzicht van
de bedragen die u al ontving. U kunt er ook
zien wanneer u uw eerstvolgende betaling zult
ontvangen.

Uw rekeningnummer kunt u doorgeven en
wijzigen via Mijn gegevens op de homepage.

Wanneer kan ik met pensioen?
Ontdek hier de raming van uw vroegst
mogelijke pensioendatum en het bijhorende
pensioenbedrag.
Daarnaast ziet u hoeveel pensioen u op uw
wettelijke pensioenleeftijd zal ontvangen.
Als u een gemengde loopbaan heeft, krijgt u één
pensioenraming voor alle stelsels samen.
De pensioenraming op mypension.be wordt
uitgebreid besproken in een aparte folder.

Wilt u binnenkort op pensioen
gaan?
U kunt uw pensioen of inkomensgarantie
voor ouderen (IGO) online aanvragen via Mijn
pensioen aanvragen.
U hoeft maar één keer een pensioenaanvraag
te doen. De pensioeninstellingen wisselen de
nodige informatie uit als u in meer dan één
stelsel gewerkt hebt (werknemer, ambtenaar of
zelfstandige).

