Vanaf nu vinden werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun
online pensioendossier op mypension.be
mypension.be zal tussen nu en 2017 uitgroeien tot het online pensioenportaal
voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende
pensioenen voor actieve en gepensioneerde werknemers, zelfstandigen en
ambtenaren.
mypension.be bestaat sinds 2010, maar enkel de gepensioneerde en actieve werknemers en de
gepensioneerde zelfstandigen konden er terecht om hun online pensioendossier te raadplegen. Vanaf
nu kunnen ook de actieve zelfstandigen en actieve en gepensioneerde ambtenaren op
mypension.be:
‐
‐

hun post elektronisch lezen. Daarvoor geven ze best zo snel mogelijk hun mailadres door via
het portaal;
hun pensioen aanvragen.

Nieuw is dat zelfstandigen, net als werknemers nu ook:
‐
‐

de uitbetaalde pensioenbedragen kunnen raadplegen;
hun pensioenloopbaan (gegevens die meetellen voor hun pensioen) kunnen inkijken en
eventuele onvolledigheden online kunnen signaleren.

Ambtenaren kunnen voorlopig enkel hun loopbaanoverzicht met prestaties van vóór 1 januari 2011 in
PDF-formaat raadplegen.
Minister van Zelfstandigen Willy Borsus:
"Dit is een echte vooruitgang voor de zelfstandigen die voortaan hun loopbaangegevens online
kunnen raadplegen. Het systeem is snel, duidelijk en transparant voor de zelfstandigen. Dit is niet niks
want in 2014 telden we in België voor het eerst meer dan 1 miljoen zelfstandigen (1.005.167 tegen
875.694 in 1994). Het gaat hier dus om een eerste belangrijke etappe omdat vanaf 2016 iedereen
direct zal kunnen nagaan op welk moment hij/zij met pensioen kan gaan. ”

Tegen 2017 is mypension.be hét online pensioenportaal
mypension.be is er niet alleen voor de gepensioneerden of diegenen die bijna op pensioen gaan,
maar ook voor de actieve bevolking.
mypension.be zal de volgende jaren systematisch uitbreiden:
‐

Vanaf begin 2016 kunnen ook de ambtenaren hun pensioenloopbaan consulteren en kan elke
burger (of hij nu werknemer, ambtenaar of zelfstandige is) een raming maken van:
o de vroegste datum waarop hij met pensioen kan in één stelsel;
o de vroegste gemeenschappelijke ingangsdatum van zijn pensioen, als hij een
gemengde loopbaan heeft.
Het luik ‘Mijn aanvullend pensioen’ zal ook vanaf begin 2016 beschikbaar zijn, maar de
verzekeraars en pensioenfondsen krijgen tot september 2016 de tijd om de rekeninggegevens
van de aangeslotenen mee te delen.

‐

Vanaf eind 2016 kan elke burger een raming maken van zijn pensioenbedrag.

‐

Eind 2017 tenslotte kan de burger het effect van bepaalde loopbaankeuzes op zijn pensioen
nagaan vooraleer de stap effectief te zetten.

Minister van Pensioenen Daniel Bacqualaine:
“Ik ben verheugd met deze nieuwe stap om de burger een volledig en gebruiksvriendelijk overzicht te
bieden van zowel zijn beroepsloopbaan als zijn pensioenrechten. Begin 2016 zal de burger op basis
van zijn loopbaangegevens de vroegst mogelijke ingangsdatum van zijn pensioen kunnen berekenen.
Voor eind 2017 zal hij ook online het bedrag van zijn pensioen kunnen berekenen en de impact van
bepaalde loopbaankeuzes kunnen simuleren. Die informatie laat de burger toe om met kennis van
zaken zijn loopbaan te plannen en zelf te beslissen wat het ideale ogenblik is om met pensioen te
gaan.”

Synergieën tussen de federale pensioeninstellingen en Sigedis
mypension.be is een samenwerking tussen:
‐ de RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)
‐ het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen)
‐ de PDOS (Pensioendienst voor de overheidssector)
en
‐ Sigedis (de vzw Sociale Individuele gegevens – Données Individuelles Sociales).

Bijlagen
-

In bijlage 1 ziet u welke voordelen mypension.be biedt aan elke doelgroep + screenshot
In bijlage 2 vindt u een overzicht van enkele interessante weetjes en cijfergegevens ivm
mypension.be en een link naar enkele demo’s;
mypension.be heeft als doelgroep van 6.887.933 Belgen die ouder zijn dan 18 – zie cijfers
van Statbel in bijlage 3.
Via deze link kunt u de folder en een screenshot van mypension.be downloaden die u vrij
mag gebruiken.

Bijlage 1: Voordelen per doelgroep en timing en screenshot

Bijlage 2: Enkele cijfers en weetjes ivm het online pensioendossier
-

U kunt enkele demo’s bekijken op www.mypension.be .

‐

Bezoekcijfers:
(tot mei 2015 was het online pensioendossier enkel beschikbaar voor de klanten van de RVP:
actieve en gepensioneerde werknemers en gepensioneerde zelfstandigen)
o

2015 (onvolledig jaar):
 Bezoeken: 736.223
 Unieke bezoekers: 278.124

o

2014:



Bezoeken: 1.863.756
Unieke bezoekers: 707.486

2013:



Bezoeken: 1.926.965
Unieke bezoekers: 620.036

2012:



Bezoeken: 603.495
Unieke bezoekers: 129.745

2011:



Bezoeken: 615.340
Unieke bezoekers: 176.499

o

o

o

o

-

-

2010 (onvolledig jaar – lancering in mei):
 Bezoeken: 311.279
 Unieke bezoekers: 160.000

Profiel bezoekers :
o

Leeftijd :
 Ongeveer 8% van de bezoekers is jonger dan 40 jaar oud;
 40% is tussen 40 en 60 jaar oud ;
 Bijna 52% is ouder dan 60.

o

Geslacht:
 66% van de gebruikers is een man;
 34% is een vrouw.

Oordeel van de gebruiker (maandelijkse tevredenheidsenquête van de RVP):
o
o

76% van de gebruikers is tevreden tot zeer tevreden van de toepassing;
Van alle respondenten van de enquête kent 68% de toepassing, 32% kent
mypension.be (nog) niet.

Bijlage 3: Belgische bevolking per geslacht en leeftijdsgroep in 2014 (Statbel)
Geslacht

Jonger dan
18j

18-64j

Ouder dan 65

Alle leeftijden

Mannen

1.159.599

3.457.286

857.424

5.474.309

Vrouwen

1.109.146

3.430.647

1.136.414

5.676.207

Mannen en
vrouwen

2.268.745

6.887.933

1.993.838

11.150.516

