Meer dan 1 miljoen bezoekers in 3 maanden tijd voor de nieuwe versie
van mypension.be
Tussen de lancering van de nieuwe versie van mypension.be op 20/11/2017 en 19/02/2018 bezochten
welgeteld 1.044.166 unieke bezoekers het online pensioendossier. Al meer dan 700.000 burgers kozen
ervoor om uitsluitend elektronisch te communiceren met de pensioeninstellingen. In bijlage vindt u meer
gedetailleerde cijfers over de profielen van de mypension.be-bezoekers.

Wat is mypension.be?
Met enkele muisklikken kan de burger op het online pensioendossier te weten komen wanneer hij met
pensioen kan en hoeveel pensioen hij zal krijgen. De 3,65 miljoen werknemers en zelfstandigen die een
aanvullend pensioen (tweede pijler) hebben, kunnen al op mypension.be zien hoeveel ze daarvoor
opgebouwd hebben en hoeveel ze later zullen ontvangen.
mypension.be is een samenwerking tussen:
- de FPD (Federale Pensioendienst)
- het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen);
- en Sigedis (de vzw Sociale Individuele gegevens – Données Individuelles Sociales).

Wat is de volgende stap voor mypension.be?
Vanaf maart 2018 zullen ambtenaren de raming van hun pensioen kunnen raadplegen zonder én met
een volledige regularisatie van hun studiejaren. In de toekomst willen de partners (zie hierboven)
mypension.be verder blijven uitbouwen.

Bijlagen
-

Statistieken over het gebruik van mypension.be (hieronder)
Infographic van de gebruikersprofielen (in bijlage)
Contactgegevens voor het grote publiek (hieronder)

Statistieken over het gebruik van mypension.be
Aantal mensen met een aanvullend pensioen
Enkel als werknemer
Enkel als zelfstandige
Als werknemer én zelfstandige
Totaal

3.110.527
365.857
181.742
3.658.126

Profiel van de mypension.begebruiker
Man

56%

Vrouw

44%

jonger dan 25
jaar

1%

25-35 jaar

9%

36-45 jaar

14%

46-55 jaar

31%

56-65 jaar

40%

Ouder dan 65
jaar

6%

NL

69%

FR

31%

Gebruikers van mypension.be die ervoor kozen
elektronisch te communiceren

485.295

69,3%

Toekomstige
gepensioneerden

215.438

30,7%

Gepensioneerden

700.733

100,0%

Totaal

Contactgegevens voor het grote publiek
Gratis nummer: 1765
Website: www.mypension.be
Mail: via het contactformulier op www.mypension.be

