Rijksdienst voor Pensioenen ~ Zuidertoren ~ 1060 Brussel

Persbericht
Pensioenzitdagen: stijging op het terrein met 25 % voor de RVP en 39 % voor het RSVZ
Het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) en de RVP (Rijksdienst
voor Pensioenen) optimaliseren hun netwerk van plaatselijke zitdagen. Zitdagen met lage
bezoekcijfers worden vanaf 1 oktober 2015 geschrapt. Het gaat niet om een besparingsoefening: het
totale aantal uren aanwezigheid van de pensioenexperts op het terrein stijgt immers, met 25% voor
de RVP en met 39% voor het RSVZ. Om de nieuwe zitdagen optimaal in de verf te zetten, lanceren het
RSVZ en de RVP de URL www.pensioenzitdagen.be.
Conform aan de bestuursovereenkomst 2013-2015 die de RVP in 2012 afsloot met de regering Di Rupo,
schrappen het RSVZ en de RVP vanaf 1 oktober 2015 de lokale zitdagen met het laagste aantal bezoekers.
De eigen kantoren en de gemeenschappelijke Pensioenpunten met PDOS (de Pensioendienst voor de
Overheidssector) blijven behouden en het totale aantal uren aanwezigheid van de pensioenexperts tijdens
de zitdagen stijgt:
~
~

met 25% voor de RVP (van 6602 naar 8268 uren);
en
met 39% voor het RSVZ (van 2482 naar 3456 uren).

Bij het hertekenen van de zitdagen werden de overblijvende zitdagen gelijkmatig over het grondgebied
gespreid waardoor alle locaties vlot bereikbaar zijn met het openbare vervoer en de wagen. 52% van de
zitdagen is binnen 15 minuten bereikbaar met het openbare vervoer en 84% ligt op minder dan 30 minuten.
Het RSVZ en de RVP vormen bovendien één keer per maand een gezamenlijke “front office”, waardoor
burgers die zowel als werknemer en als zelfstandige aan de slag waren, zich maar één hoeven te
verplaatsen. Deze gemeenschappelijke zitdagen vormen een aanvulling op de Pensioenpunten, die al sinds
2009 samen met PDOS georganiseerd werden.
Om de nieuwe zitdagen optimaal in de verf te zetten, lanceren het RSVZ en de RVP de URL
www.pensioenzitdagen.be. Op die speciale webpagina wordt de bezoeker begeleid om in functie van zijn
loopbaan een pensioenexpert bij hem in de buurt te spreken. Geïnteresseerden die geen toegang tot het
internet hebben, kunnen uiteraard terecht op de gratis Pensioenlijn 1765.
De nieuwe inplanting van de zitdagen zal na 3 maanden geëvalueerd worden.
Contactgegevens voor het grote publiek:
~

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
Gratis nummer: 1765 (tijdens de week van 9u tot 12u en van 13u tot 17u)
Website: www.rvp.fgov.be
Brief: RVP ~ Zuidertoren ~ 1060 Brussel
Mail: info@rvp.fgov.be

~

Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)
Gratis nummer: 1765 (tijdens de week van 9u tot 12u en van 13u tot 17u)
Website: www.rsvz.be
Brief: RSVZ ~ Willebroekkaai 35 ~ 1000 Brussel
Mail: info@rsvz-inasti.fgov.be
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