Vanaf 1 januari 2019 start de Pensioendienst
met de unieke betaling van de pensioenen.
Daarom hebben we onze informaticatoepassing
uitgebreid naar alle betaalgegevens van de drie
pensioenstelsels voor werknemers, ambtenaren
en zelfstandigen.
Dankzij deze vernieuwing kunnen we vanaf
januari 2019:
- meerdere pensioenen in één keer betalen, op
dezelfde datum en met dezelfde betaalwijze;
- u een vollediger en nauwkeuriger uniek
betaaldossier aanbieden;
- uw vragen beter en sneller beantwoorden.
Ontdek aan de binnenkant van deze folder of er
voor u iets verandert!

Beheer uw pensioendossier
online op www.mypension.be

- Log in met uw elektronische identiteitskaart
(e-ID) en een kaartlezer of gebruik itsme.
(Hoe kan ik mij aanmelden?)

- U zult een overzicht zien van uw betalingen en
de details ervan (voor ambtenarenpensioenen
kan dat vanaf januari 2019).
- Wij raden u aan om uw e-mailadres in
te geven om zo elektronisch met ons te
communiceren.
- Meer dan 700 000 burgers doen dat al!

Nog vragen?
Bezoek onze website
www.uniekebetaling.be
Stuur ons een mailtje
info.nl@sfpd.fgov.be
Bel de Pensioenlijn gratis vanuit
België
op het nummer 1765
Druk 1 voor Nederlands, druk
vervolgens 1 en geef de volgende
4 cijfers in: 7000.
Betalend vanuit het buitenland:
+32 78 15 1765
Praat met één van onze experten
Op www.pensioenpunt.be
vindt u al onze Pensioenpunten.
Schrijf ons
Federale Pensioendienst
Zuidertoren - 1060 Brussel

De unieke betaling
Vanaf 01/01/2019 ontvangt u al uw
pensioenen op hetzelfde moment.

U ontvangt één (of meerdere)
Werknemerspensioen(en)

en/of zelfstandigenpensioen(en)
en/of vergoedingspensioen(en)

U ontvangt één (of meerdere)
Werknemerspensioen(en)

en/of zelfstandigenpensioen(en)
en/of vergoedingspensioen(en)

Wat verandert er voor u?

Uw betaaldatum?

Uw betaaldatum?

Eén of meerdere betalingen?
Voor u verandert
er niets.

Ambtenarenpensioen(en)

en ambtenarenpensioen(en)

Wat verandert er voor u?

Voor u verandert
er niets.

U ontvangt één (of meerdere)

U wordt betaald op de vroegste betaaldatum.
Hoe kent u die datum?
• U hebt een gepersonaliseerde brief
ontvangen.
of
• U vindt
- de betaalplanning op de website van de FPD
- de eerstvolgende betaaldatum op mypension.be
Eén of meerdere betalingen?
U ontvangt al uw pensioenen in één enkele betaling.
Eén uitzondering: als u een jaarlijkse
arbeidsongevallenrente krijgt, blijft u die
ontvangen in december.

Wat verandert er voor u?
Uw betaaldatum?
Uw pensioen wordt betaald aan het begin van de maand?
Voor u verandert er niets.
Uw pensioen wordt betaald aan het einde van de maand?
Uw betaling zal vroeger komen, zo rond de 24e van de maand.
Sommige van uw pensioenen worden in het begin van de
maand betaald en andere pensioenen op het einde van de maand?
Ze zullen samen worden betaald aan het begin van de maand.
Eén of meerdere betalingen?
U hebt een ambtenarenpensioen?
Voor u verandert er niets.
U hebt meerdere ambtenarenpensioenen?
U ontvangt al uw pensioenen in één enkele betaling.
Eén uitzondering: als u een jaarlijkse arbeidsongevallenrente
krijgt, blijft u die ontvangen in december.

Uw betaalwijze?
Voor u verandert
er niets.
De frequentie van uw betalingen?
(maandelijks of jaarlijks)
Voor u verandert
er niets.

Uw betaalwijze?
Al uw pensioenen worden op dezelfde wijze uitbetaald:
• op uw bankrekening als u het nummer hebt meegedeeld. Dit is het gemakkelijkste en veiligste voor u.
• of per postassignatie in België en per cheque of internationaal postmandaat in het buitenland.
De frequentie van uw betalingen? (maandelijks of jaarlijks)
U wordt elke maand betaald?
Voor u verandert er niets.
U wordt elke maand betaald?
U ontvangt maandelijks een betaling en
Voor u verandert er niets.
een jaarlijkse betaling in december?
Die betalingen worden samengevoegd tot
één enkele maandelijkse betaling.
Drie uitzonderingen:
• als het maandbedrag lager is dan € 39,86 dan ontvangt u dat in één betaling in december.
• als u zelf hebt gevraagd om een jaarlijkse betaling, dan ontvangt u alle bedragen in één betaling in december.
• als u een jaarlijkse arbeidsongevallenrente krijgt, blijft u die ontvangen in december.

