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Wilt u geen enkel nieuwtje
over de pensioenen
missen?
Schrijf u in op onze nieuwsbrief via:
- onze contactpagina;
- of www.sfpd.fgov.be/nl/nieuwsbrief

Editeur responsable : Sarah Scaillet – Administratrice générale

Belangrijk: Houd voor elk
contact uw
rijksregisternummer
bij de hand! U vindt dit
nummer op
uw identiteitskaart.

Wilt u meer
weten over uw
(toekomstig)
pensioen? Waar?
Wanneer? Hoe?
Op onze website
www.sfpd.fgov.be, vindt
u alle algemene informatie
over de pensioenen.

Maak een afspraak met een
pensioenconsulent in één van
onze Pensioenpunten.

Hoe kan ik de Pensioendienst
contacteren als
ik vragen heb?
Waar vind ik meer
informatie over mijn
persoonlijk pensioen?
De snelste weg: ga naar
www.mypension.be
Wanneer kan ik met pensioen gaan?
Hoeveel pensioen ga ik krijgen?
Hoe vraag ik mijn pensioen aan?
Wanneer wordt mijn pensioen betaald?
Het antwoord op al deze vragen en
nog veel meer vindt u op
www.mypension.be.
Dankzij mypension.be kunt u ook uw gegevens beheren
en al uw briefwisseling met de Pensioendienst raadplegen.
Ontdek onze folder met alle informatie over mypension.be.

Hebt u niet gevonden wat u zocht op www.mypension.be
of op onze website www.sfpd.fgov.be? Of hebt u geen
toegang?
Geen paniek, u kunt ons ook bereiken via volgende kanalen:

Al onze Pensioenpunten zijn enkel op afspraak.
Concreet:
- Bel de gratis Pensioenlijn 1765.
In de meeste gevallen kunnen we
uw vragen telefonisch beantwoorden.
- Kunnen we u telefonisch niet verder helpen?
Dan plannen we een afspraak met een
pensioenconsulent in een Pensioenpunt
dicht bij u. De Pensioendienst is aanwezig
in 1 gemeente op 3.
De voordelen van bezoek op afspraak?

Bel onze Pensioenlijn:

- geen onnodige verplaatsing;

-1765 in België (gratis)

- onze pensioenconsulent kan uw dossier
al voorbereiden.

- +32 78 15 1765 vanuit het buitenland
(betalend).
De Pensioenlijn is alle werkdagen bereikbaar van
8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00
uur (op maandag tot 17.00 uur)

Stel uw vraag online via
ons contactformulier:
www.sfpd.fgov.be/nl/contactformulier

- geen wachtrij;

Stuur een brief naar:
Federale Pensioendienst
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel
BELGIË

