Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun
vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be
Het online pensioendossier mypension.be ontpopt zich verder tot hét online
pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en
aanvullende pensioenen. De nieuwste aanwinst: werknemers, zelfstandigen en
ambtenaren kunnen vanaf vandaag online berekenen wanneer ze met pensioen
kunnen.
Sinds mei 2015 is mypension.be beschikbaar voor zowel actieve als gepensioneerde werknemers,
zelfstandigen en ambtenaren. Met hun e-ID konden zij al via het online pensioendossier hun post
elektronisch lezen, hun pensioenloopbaan (gegevens die meetellen voor hun pensioen) inkijken, hun
pensioen aanvragen en, voor de werknemers en zelfstandigen, de uitbetaalde pensioenbedragen
raadplegen.
Vanaf nu kan bijna elk Belg boven de 18 - in 2015 waren ze welgeteld met 8.931.886 - op basis van
die pensioenloopbaan een raming maken van:
-

de vroegste datum waarop hij met pensioen kan in één stelsel (werknemer, ambtenaar of
zelfstandige);
de vroegste gemeenschappelijke ingangsdatum van zijn pensioen, als hij een gemengde
loopbaan heeft (een combinatie van werknemer en/of ambtenaar en/of zelfstandige) of de
impact op zijn pensioendatum in de andere stelsels als hij toch al met vervroegd pensioen kan
in één stelsel.

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine:
"mypension.be is een gebruiksvriendelijke tool die de burger maximale transparantie garandeert.
Vanaf vandaag kan iedereen met enkele eenvoudige muisklikken weten op welk moment hij met
pensioen kan gaan en op die manier zijn loopbaan plannen.”

Tegen 2017 wordt mypension.be hét online pensioenportaal
De functionaliteiten voor de wettelijke pensioenen op mypension.be worden in de toekomst nog
verder uitgebreid:
-

Vanaf begin 2017 kan elke burger een raming maken van het bedrag van zijn wettelijke
pensioen.
Eind 2017 zal de burger het effect van bepaalde loopbaankeuzes op zijn pensioen kunnen
nagaan vooraleer de stap effectief te zetten.

En ook de aanvullende pensioenen worden ontsloten:
-

Het luik ‘Mijn aanvullend pensioen’ van mypension.be zal vanaf eind 2016 beschikbaar zijn.
Op dat ogenblik zullen verzekeraars en pensioenfondsen de rekeninggegevens van de
aangeslotenen meedelen.

Minister van Zelfstandigen Willy Borsus:

“In de toekomst zal de burger via mypension.be ook zijn pensioenbedrag kunnen berekenen en zijn
aanvullend pensioen kunnen bekijken. Het pensioenportaal groeit dus als het ware uit tot een gps die
de burger op eenvoudige wijze door het complexe pensioenlandschap kan gidsen.“

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 ziet u wie op mypension.be zijn pensioendatum kan berekenen;
In bijlage 3 vindt u een overzicht van enkele interessante weetjes en cijfergegevens ivm
mypension.be;
mypension.be heeft als doelgroep van 8.931.886 Belgen die ouder zijn dan 18 – zie cijfers
van Statbel in bijlage 4.
Op onze website kunt u volgende zaken bekijken / downloaden:
o De algemene folder van mypension.be ;
o De mypension.be-folder die gewijd is aan de pensioenloopbaan en de
pensioendatum ;
o Een filmpje dat kort de nieuwe functionaliteiten (pensioenloopbaan en –datum)
demonstreert. Open de demo en vergroot het beeld.

Contactgegevens voor het grote publiek
Gratis nummer:
Website:
Mail :

1765
www.mypension.be
via het contactformulier op www.mypension.be

Bijlage 1: Voordelen per doelgroep en timing en screenshot

Bijlage 2: Wie kan zijn pensioendatum berekenen op mypension.be?
-

mypension.be berekent de pensioendatum voor:
o Werknemers: iedereen
o Zelfstandigen: iedereen
o Ambtenaren: ambtenaren van federale, provinciale en lokale overheden van wie de
werkgever de loopbaan doorgegeven heeft. Zonder input is er uiteraard geen output.
Als de werkgevers uit de openbare sector het eenmalige e-attest met de loopbaangegevens van vóór 1 januari 2011 van de betrokken ambtenaren niet ingeladen
hebben, kan mypension.be de pensioendatum niet berekenen.

-

Loopbaangegevens die niet beschikbaar zijn tijdens de loopbaan, maar pas op het moment
van de pensioentoekenning:
o Loopbaanperiodes buitenland;
o Politieke mandaten;
o Tewerkstelling bij supranationale/internationale instellingen;
o Tewerkstelling verzekerd bij DIBISS (ex-DOSZ).

-

Voor dossiers die weinig voorkomende en complexe situaties bevatten, berekent
mypension.be de pensioendatum niét. De medewerkers van de pensioeninstellingen zullen
die bijzondere gevallen manueel aanpassen. Daarbij geven ze prioriteit aan 55-plussers.

-

In mypension.be tonen we wat we weten en wat niet, en op basis waarvan we berekenen. Bij
de berekening van de pensioendatum houden we enkel rekening met de loopbaangegevens
die gekend zijn.

Bijlage 3: Enkele cijfers en weetjes ivm het online pensioendossier
-

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

o

o

o

o

o

-

2015:



Bezoeken: 2.307.090
Unieke bezoekers: 856.879

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

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

Profiel bezoekers :
o

Leeftijd :
 Ongeveer 3% van de bezoekers is jonger dan 40 jaar oud;
 27% is tussen 40 en 60 jaar oud ;
 Bijna 70% is ouder dan 60.

o

Geslacht:
 64% van de gebruikers is een man;
 36% is een vrouw.

Bijlage 4: Belgische bevolking per geslacht en leeftijdsgroep in 2015 (Statbel)

Geslacht

Jonger dan
18j

18-64j

Ouder dan 65

Alle leeftijden

Mannen

1.164.347

3.462.994

877.753

5.505.094

Vrouwen

1.112.811

3.438.304

1.152.835

5.703.950

Mannen en
vrouwen

2.277.158

6.901.298

2.030.588

11.209.044

