1 januari 2006:
Start van de PDOS als autonome instelling
met als belangrijkste opdrachten de toekenning,
de berekening en het beheer van de meeste rust- en
overlevingspensioenen van de overheidssector.
2005:
Tot 31 december 2005 hangt
de Administratie der
Pensioenen af van de
FOD Financiën.

Het stond in de sterren geschreven dat
de RVP en de PDOS zouden fusioneren…
2010:
Via het Maendeleo-programma worden
verschillende veranderingstrajecten op de
rails gezet zoals een verbeterd klantenbeheer
(GED/CRM), de voorbereiding van de overname
CDVU en versterking van het kennismanagement.

2007:
Het project Capelo (Carrière
publique électronique – Elektronische
loopbaan overheid ) gaat van start.
Het is een scharniermoment
in de overschakeling van het
papieren naar het e-pensioendossier.

2011:
Het Contact Center van
de PDOS beantwoordt
zijn eerste oproepen.

Januari 2014:
De PDOS neemt de
CDVU-Pensioenen
over en wordt daarmee
een betalingsinstelling.

Najaar 2014:
Via de roadshow ‘Overheidspensioenen in perspectief.
Wat brengt de toekomst?’ geeft de PDOS duiding en
achtergrond bij de pensioenhervormingen van de
regering en de voorstellen van de Pensioencommissie
2020-2040.

Januari 2016:

Gemeenschappelijke
realisaties

2012:

Start van de
Pensioenmotor en
lancering van de
Pensioenlijn 1765

2007:

2005:

Gedeelde IT-infrastructuur

Simulator kenuwpensioen.be
met bekende mascotte

2009:
2006:

Pensioenpunten

2010:

Gegevensuitwisseling

Vroegst mogelijke
pensioendatum op
mypension.be

April 2016:
Fusie

2014:

Online pensioenaanvraag

Gemeenschappelijke
inlichtingenkantoren

1 april 1987:
De
De Rijkskas voor rust– en overlevingspensioenen
fusioneert
met de Rijksdienst voor
fusio
o
werknemerspensioenen.
De Rijksdienst voor
werknem
we
Pensioenen
Pensioene is geboren.

24 september 1964:
Ee
Eerste
steenlegging Zuidertoren.

007:
2007:
Voor de dubbele verjaardag 40-20 (40 jaar

stelsel werknemerspensioenen en 20 jaar RVP)

toert de RVP met de Pensioentrein het hele
land rond en wordt er een internationaal
colloquium georganiseerd.

2013:
MyPension-on-tour en een grootschalige
campagne om pensioenhervorming aan
professionals uit te leggen.

24 september 2014:
Op 24/09/2014 was het dag op dag 50 jaar geleden dat de
eerste steen van het hoogste ‘bewoonde’ gebouw van
België gelegd werd.
1 000 personen kregen een unieke blik achter de schermen
van de Zuidertoren.

