Rijksdienst voor Pensioenen ~ Zuidertoren ~ 1060 Brussel

Persbericht
De Rijksdienst voor Pensioenen en bpost garanderen uitbetaling pensioenen
Door de staking bij Brink’s zullen deze week 23 000 gepensioneerden niet tijdig aan huis betaald
kunnen worden. De betrokken gepensioneerden worden persoonlijk door hun postbode op de
hoogte gebracht. Zij krijgen de keuze om hun pensioen af te halen in een postkantoor of het later
door de postbode thuisbezorgd te krijgen. De RVP wenst te benadrukken dat de betalingen per
overschrijving niet in het gedrang komen door de staking. De betaling per overschrijving is een
veilig, snel en stipt alternatief voor de betaling aan huis (ook wel postassignatie genoemd).
De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) betaalt maandelijks ongeveer 115 000 gepensioneerden aan huis (de
betaling “per assignatie”). De betaaldata zijn over de hele maand gespreid, waardoor de impact van de
staking bij Brink’s deze week beperkt blijft tot de uitbetaling van 23 000 gepensioneerden.
De postbodes zullen de komende dagen aan al de betrokken gepensioneerden een brief overhandigen met
de mogelijkheden tot uitbetaling van het pensioen. Zij gaan dit aan huis ook mondeling toelichten.
De mogelijkheden worden in een gepersonaliseerde brief uiteengezet:
~

Afhaling in een postkantoor: het bevoegde postkantoor staat in de brief vermeld en wordt door de
postbode meegedeeld.

~

Betaling aan huis door de postbode op verzoek van de gepensioneerden die zich niet naar een
postkantoor kunnen begeven.

Betaling per overschrijving
De RVP benadrukt dat deze staking de betalingen per overschrijving niet in het gedrang brengt. Meer dan
94% van de 1 850 000 burgers die door de RVP uitbetaald worden, kozen al voor dit veilige, snelle en stipte
alternatief.
Gepensioneerden die voortaan via overschrijving betaald willen worden, kunnen dat op de volgende
manieren bij de RVP aanvragen:
~

Tel:

0800 502 46

~

E-mail:

Overschrijvingen@rvp.fgov.be

~

Online:

In het online pensioendossier www.mypension.be kunt u de betaalwijze van uw
pensioen veranderen.

~

Postadres:

Dienst Overschrijvingen
14e 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 0800 50 246.

