Rijksdienst voor Pensioenen ~ Zuidertoren ~ 1060 Brussel

Persbericht
De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) publiceert betaalkalender 2015
De betaalkalender van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) voor 2015 is nu beschikbaar. De RVP
betaalt jaarlijks 24 miljard euro aan pensioenen aan 2 miljoen gepensioneerde werknemers en
zelfstandigen.
Betaaldatums 2015 op RVP-website en in online pensioendossier MyPension
De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) betaalt de pensioenen van gepensioneerde werknemers en
zelfstandigen en de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). De pensioenen van vast benoemde ambtenaren
worden uitbetaald door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS).
De RVP-betaaldatums voor 2015 zijn vanaf nu beschikbaar op de RVP-website (zie ook bijlage). De
betaaldatums hangen af van de groep waarin de gepensioneerde zich bevindt en van de betaalwijze die hij
gekozen heeft (overschrijving of assignatie). De betaaldatums zijn indicatief, maar er wordt slechts bij grote
uitzondering van afgeweken.
De gepensioneerde kan altijd terecht in zijn online pensioendossier op www.MyPension.be om te weten
wanneer hij zal worden betaald. Onder het tabblad “Mijn betalingen” ziet hij 10 dagen op voorhand de exacte
betaaldatum en het precieze bedrag dat hij zal ontvangen, met een uitsplitsing van de afhoudingen als die er
al zijn.
Overschrijving op persoonlijke zichtrekening is veilig, snel en stipt alternatief voor betaling aan huis
(postassignatie)
Ongeveer 5% van de gepensioneerde werknemers en zelfstandigen ontvangt de betaling van de RVP nog
aan huis. . De betaling door de postbode kan over verschillende dagen worden gespreid. De overschrijving
op een persoonlijke zichtrekening daarentegen gebeurt steeds op één enkele, vaste, datum.De RVP
herhaalt dan ook dat de betaling per overschrijving een veilig, snel en stipt alternatief is voor de betaling aan
huis (ook wel postassignatie genoemd).
Voorbeeld:
De volgende betaling van het pensioen op zichtrekening zal in België worden uitgevoerd op maandag 26
januari. De betaling via de postbode, daarentegen, pas rond 30 januari.
Gepensioneerden die voortaan via overschrijving betaald willen worden, kunnen dat op de volgende
manieren bij de RVP aanvragen:
~
~
~

Tel:
E-mail:
Online:

1765
Overschrijvingen@rvp.fgov.be
In het online pensioendossier www.MyPension.be kunt u de betaalwijze van uw
pensioen veranderen.

~

Postadres:

Dienst Overschrijvingen
e
14 verdieping
Zuidertoren
1060 Brussel

~

Bezoek:

Om de plaats en de openingsuren van de kantoren, zitdagen en Pensioenpunten te
kennen, raadpleeg de website www.rvp.fgov.be of bel naar 1765.
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Bijlagen
~
~
~

Contactgegevens grote publiek
Betaalkalender 2015 + gebruiksaanwijzing
Missie, organisatie en kerncijfers van de RVP

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

Betaalkalender 2015

2015
Maand

Januari 2015

Februari 2015

Maart 2015

April 2015

Mei 2015

Juni 2015

Groep

Per overschrijving

Met postassignatie

Betaaldatum

Betaaldatum

1

6.01.2015

16.01.2015

2

14.01.2015

23.01.2015

3

26.01.2015

30.01.2015

1

6.02.2015

13.02.2015

2

13.02.2015

20.02.2015

3

20.02.2015

27.02.2015

1

6.03.2015

13.03.2015

2

13.03.2015

20.03.2015

3

24.03.2015

27.03.2015

1

2.04.2015

13.04.2015

2

14.04.2015

17.04.2015

3

23.04.2015

24.04.2015

1

6.05.2015

13.05.2015

2

13.05.2015

22.05.2015

3

21.05.2015

29.05.2015

1

5.06.2015

12.06.2015

2

12.06.2015

19.06.2015

3

23.06.2015

26.06.2015
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Juli 2015

Augustus 2015

September 2015

Oktober 2015

November 2015

December 2015

~

~

1

6.07.2015

10.07.2015

2

14.07.2015

17.07.2015

3

24.07.2015

31.07.2015

1

6.08.2015

14.08.2015

2

14.08.2015

21.08.2015

3

24.08.2015

28.08.2015

1

4.09.2015

11.09.2015

2

14.09.2015

18.09.2015

3

23.09.2015

25.09.2015

1

6.10.2015

9.10.2015

2

14.10.2015

16.10.2015

3

23.10.2015

30.10.2015

1

6.11.2015

13.11.2015

2

13.11.2015

20.11.2015

3

23.11.2015

27.11.2015

1

4.12.2015

11.12.2015

2

14.12.2015

18.12.2015

3

23.12.2015

28.12.2015

Hoe leest u de tabel?


Overschrijving op een Belgische rekening: de kalender geeft de dag aan waarop u betaald
zult worden;



Postassignatie (de postbode betaalt het pensioen aan huis): Laatste datum waarop het
pensioenbedrag wordt aangeboden. Wenst u een vaste betaaldatum, dan raden wij aan uw
pensioen te laten overschrijven op een zichtrekening.

Hoe weet u tot welke groep u behoort?


Door na te gaan op welke datum u de vorige keer uw pensioen ontving.



De groep staat vermeld op de afrekening die u ontving bij uw 1ste betaling.



Personen die sinds 1 augustus 2005 een pensioen of een Inkomensgarantie voor Ouderen
(IGO) ontvangen, behoren altijd tot de laatste (3de) groep.
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Missies 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.

RVP als organisatie
~

2.100 personeelsleden (fysieke eenheden)

~

1.900 VTE (voltijdse eenheden)

~

1 hoofdzetel (Zuidertoren) / 15 gewestelijke kantoren

RVP-kerncijfers per jaar
~

130.000 nieuwe toekenningsdossiers

~

2.000.000 te betalen gepensioneerden

~

24.000.000.000 euro aan betaalde pensioenen

~

150.000 bezoekers in kantoren, zitdagen en Pensioenpunten

~

600.000 telefoonoproepen

~

120.000 schriftelijke vragen om inlichtingen

~

600.000 bezoekers op MyPension.be
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