05/2022

Nog vragen?
Bezoek onze website
www.pensioendienst.fgov.be
 Pensioenbedrag
 Alles over pensioenbedrag
 Mijn pensioen aanvullenur OK
 Vrijwillige bijdragen (studieperioden afkopen, …)ur
 Regularisatie van de studieperiodenurOK
Vul ons online contactformulier in:
http://bit.ly/contactformulierPensioendienst

Praat met één van onze experten
Op www.pensioenpunt.be
vindt u al onze Pensioenpunten.
Schrijf ons
Federale Pensioendienst
Zuidertoren - Europaesplanade 1 - 1060 Brussel
Beheer uw pensioendossier
online op:
www.mypension.be

Blijf op de hoogte...
Pensioendienst
@pensioendienst
Federale Pensioendienst

Verantwoordelike uitgever: Sarah Scaillet – Administrateur-generaal

Bel de Pensioenlijn gratis vanuit België
op het nummer 1765
Betalend vanuit het buitenland:
+32 78 15 1765

De regularisatie
van de studieperioden
– werknemersstelsel

Deze brochure gaat over de regularisatie van studieperioden voor werknemers.
Als u informatie wenst over de regularisatie voor ambtenaren,
raadpleeg onze brochure ‘ambtenaren’.
Als u informatie wenst over de regularisatie voor zelfstandigen,
raadpleeg de internetsite van het RSVZ: www.rsvz.be.
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In uw pensioendossier op mypension.be ziet u meteen:
• hoeveel studiejaren u kunt afkopen;
• hoeveel u moet betalen;
• hoeveel pensioen het opbrengt.
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2 W
 elke studieperioden
kunt u regulariseren?
De volgende studieperioden komen in aanmerking voor regularisatie:
•D
 e volledige perioden van 1 jaar van universitair en niet-universitair hoger
onderwijs en hoger technisch, beroeps-, zeevaart-, of kunstonderwijs met volledig
leerplan tijdens welke lessen gevolgd zijn:
	— die een volledige cyclus omvatten;
en

— waarvoor een diploma werd behaald.

• De studieperioden waarin een doctoraatsthesis werd voorbereid en een doctoraat
werd behaald.
•B
 eroepsstages, wanneer u aan 3 cumulatieve voorwaarden hebt voldaan:

Wat kan ik regulariseren?

	— H
 et behalen van een diploma was een voorafgaande voorwaarde om de
stage te vervullen.

Te onthouden: de regularisatie heeft enkel betrekking op het
in aanmerking nemen van studiejaren voor de berekening van
het pensioen en heeft geen enkele invloed op de datum waarop
iemand met vervroegd pensioen kan gaan.

1 Welke diploma’s
komen in aanmerking?
U kunt 4 types diploma’s regulariseren:
•

Diploma’s van hoger onderwijs met volledig leerplan (studies voltooid
na de volledige cyclus van het secundair of daarmee gelijkgesteld onderwijs):
universitair en niet-universitair hoger onderwijs, hoger technisch, beroeps-,
zeevaart- en kunstonderwijs met volledig leerplan.

•

Diploma’s, certificaten of ermee gelijkgestelde titels behaald na afloop
van een leerovereenkomst.

•

Diploma’s, certificaten of ermee gelijkgestelde titels behaald na afloop
van de jaren van secundair onderwijs volgend op het 6e jaar secundair
('secundair na secundair' komt voornamelijk voor in technisch of kunstonderwijs).

•

Buitenlandse diploma’s of certificaten of ermee gelijkgestelde titels:
als de gelijkwaardigheid in België erkend is door de bevoegde Belgische
overheden. Momenteel zijn dat de Gemeenschappen.

	— N
 a de stage hebt u een wettelijk erkende beroepskwalificatie behaald.
—U
 w stage komt niet in aanmerking voor de berekening van een pensioen
in één van de Belgische of buitenlandse sociale zekerheidsstelsels. Dit
kan wanneer u een vergoeding ontvangen hebt tijdens uw stage. Dat is
bijvoorbeeld het geval als u arts bent en u een stage hebt doorlopen om
specialist te worden.
• De perioden vanaf het jaar van de 18e verjaardag waarin een leerovereenkomst liep
en die niet in aanmerking komen voor het berekenen van een pensioen in een van de
Belgische of buitenlandse stelsels van sociale zekerheid.
• De volledige perioden van 1 jaar waarin studiejaren van secundair onderwijs
volgend op het 6e jaar secundair worden gevolgd.

•
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3	
Wat is de duur van de studieperiode/stage
die u kunt regulariseren?
•

•

5	
Wat als u meerdere diploma’s hoger onderwijs
hebt behaald?

De duur van de regulariseerbare studieperiode van hoger onderwijs is beperkt tot
het minimaal vereiste aantal studiejaren om het diploma te bekomen. Voor het
bepalen van de minimumduur kijkt men naar het moment waarop het diploma
wordt behaald. Eventuele latere verlenging van de studieduur voor het diploma,
evenals jaren die men herbegint, kunnen niet worden geregulariseerd.
Zelfs als de wettelijke minimumduur voor het behalen van het doctoraat hoger
ligt en u effectief meer dan 2 jaar hebt gewijd aan de voorbereiding, kunt u uw
studieperioden voor maximaal 2 jaar regulariseren.

Het is niet mogelijk meerdere diploma’s te regulariseren. Alleen het einddiploma geldt,
met inbegrip van alle voorgaande postsecundaire diploma’s die noodzakelijk of vereist
waren om het finale diploma te bekomen.
Als u verschillende gelijkwaardige diploma’s hebt, kunt u niet één ervan regulariseren in
het ene stelsel en het andere in een ander stelsel (bv. 1 masterdiploma als werknemer,
1 als ambtenaar).
Voorbeelden:

•

Beroepsstages kunnen maximaal geregulariseerd worden voor de vereiste
minimumduur om de beroepskwalificatie te bekomen.

•
•

•

De periode van leerovereenkomst kan alleen geregulariseerd worden vanaf het
jaar van de 18e verjaardag en is beperkt tot maximaal één jaar.

•

•

De periode ‘secundair na secundair’ kan slechts geregulariseerd worden voor het
minimum aantal studiejaren volgend op het 6e jaar secundair dat vereist was voor
het behalen van het diploma.

De duur van de regulariseerbare studieperioden is beperkt tot de studieperioden
die niet gratis toegekend worden in het pensioenstelsel voor ambtenaren1 en die
niet geregulariseerd werden in een ander pensioenstelsel.

•

voor een master van 1 jaar telt ook de voorafgaande bachelor van 3 jaar (max. 4 jaar);
voor een bijkomende master in actuariaat van 1 jaar telt ook de voorafgaande bachelor van
3 jaar en de vereiste master in wiskunde van 1 jaar mee (max 5 jaar);
voor een master in geschiedenis en in rechten: moet u een keuze maken tussen deze
gelijkwaardige diploma’s;
bijkomende master sociaal recht (2 jaar) en Europees recht (1 jaar): bachelor in de rechten
3 jaar en master rechten 2 jaar en dan naar keuze één van de bijkomende masters
(max 7 of 6 jaar).

6	
Bent u verplicht
om alle studieperioden te regulariseren?
Nee, u kunt ook een regularisatie vragen voor een deel van die perioden die geleid
hebben tot het behalen van het diploma, het doctoraat of de beroepskwalificatie.

4	
Welke studieperioden
komen niet in aanmerking?
Het behalen van een diploma, certificaat, doctoraat of beroepskwalificatie is een
voorwaarde om de studieperioden te kunnen regulariseren.
De studiejaren die niet werden afgesloten met een diploma komen dus niet in aanmerking.
Perioden van voorbereiding van een doctoraatsthesis kunt u niet regulariseren als u
geen doctoraat hebt behaald.

In het kort
Tijdstip van uw regularisatieaanvraag

Binnen de 10 jaar ná einde van uw studies

Alle jaren, ook die vóór uw 20e verjaardag

Meer dan 10 jaar ná het einde van uw studies
EN vanaf 30 november 2020

Alle jaren, ook die vóór uw 20e verjaardag.
Het bedrag van de regularisatiebijdrage
zal wel verhoogd worden op basis van een
rentevoet en van de sterftetafels.

Beroepsstages komen niet in aanmerking als u de beroepskwalificatie niet behaalt op
het einde van de stage.
Jaren van leerovereenkomst of secundair na secundair kunt u slechts regulariseren als
u het diploma of certificaat behaalt.

1

6

C
 onsulteer daarvoor onze brochure over de regularisatie van de studieperioden
van het ambtenarenstelsel.
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Stelsel(s) van de loopbaan
Ambt.

Situatie
Loopbaan
in één stelsel

Gemengde loopbaan:
actief
in één stelsel

In welk pensioenstelsel kan ik regulariseren?

Gemengde loopbaan:
actief
in meerdere stelsels

1 I n welk pensioenstelsel
kunt u regulariseren?

Niet actief:
loopbaan
in één stelsel

De regularisatie wordt in aanmerking genomen in de regeling waarin u zich bevindt op
de datum van het indienen van de aanvraag tot regularisatie.
Om te kunnen genieten van de regularisatie in het pensioenstelsel van de werknemers
moet u een daadwerkelijke of daarmee gelijkgestelde tewerkstelling bewijzen die een
recht opent op een werknemerspensioen.
Als u op het moment van de aanvraag onder geen enkel stelsel valt, kunt u regulariseren in het laatste stelsel waarin u actief was. Als u actief bent in verschillende stelsels,
ziet u in het schema op de volgende pagina in welk stelsel u kunt regulariseren.
Zie schematisch overzicht hiernaast.

2	
Kan de studieperiode geregulariseerd in één stelsel (nadien)
worden overgedragen naar een ander stelsel?
Het pensioenvoordeel dat voortvloeit uit de regularisatie wordt toegekend door het pensioenstelsel waaraan de stortingen oorspronkelijk werden toegewezen.

Werkn.

Zelfst.

Stelsel(s) als actief
Ambt.

Werkn.

Stelsel van
regularisatie

Zelfst.

1

Ambtenaar

2

Werknemer

3

Zelfstandige

4

Werknemer

5

Zelfstandige

6

Ambtenaar

7

Zelfstandige

8

Ambtenaar

9

Werknemer

10

Ambtenaar

11

Werknemer

12

Zelfstandige

13

Ambt./Werkn. (keuze)

14

Werknemer

15

Ambtenaar

16

Ambt./Werkn. (keuze)

17

Ambtenaar

18

Werknemer

19

Zelfstandige

20
Niet actief:
gemengde loopbaan

21
22

Laatste stelsel
waarin actief

23

Uitzonderingen:
•

overdracht tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van
internationaal publiek recht;

•

overdracht voor ambtenaren die diensten presteren als tijdelijke in het onderwijs
of statutaire ambtenaren in stage die nadien vastbenoemd worden. Als de
aanvraag tot regularisatie gebeurde vóór 1 december 2020, of binnen de 10 jaar na
het behalen van het diploma, het doctoraat of de beroepskwalificatie dan worden
de studieperioden geregulariseerd in het stelsel van de overheidssector. Zo niet
zal de regularisatie haar uitwerking hebben in het stelsel van de werknemers.

3 K
 an eenzelfde studieperiode geregulariseerd worden
in verschillende stelsels?

Als u na de aanvraag tot regularisatie van pensioenstelsel verandert, is er geen overdracht van die bijdragen naar het andere stelsel.

Nee, perioden geregulariseerd in één pensioenstelsel kunnen in een ander pensioenstelsel niet nog eens geregulariseerd worden.
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Via mypension.be kunt u een aanvraag tot regularisatie indienen of informatie vragen.
U krijgt volgend scherm te zien:

Info over de aanvraag
1 Wie kan de regularisatieaanvraag
indienen?
Alleen de betrokken persoon zelf kan de aanvraag indienen.
De langstlevende huwelijkspartner kan niet langer de studieperioden van de overleden
huwelijkspartner regulariseren.

Als u de eerste optie kiest, vragen wij u meer details over uw studies en diploma in te
vullen en een kopie van uw diploma als bijlage toe te voegen.

2 Wanneer kunt u een aanvraag
tot regularisatie indienen?
Om geldig te zijn, moet u de aanvraag vóór de ingangsdatum van het rustpensioen indienen.
De datum van ontvangst van de aanvraag geldt als datum van indienen van de aanvraag
en is bepalend voor het bedrag van de regularisatiebijdrage (zie pagina 17).

3 Hoe kunt u een aanvraag
tot tot regularisatie indienen?
De eenvoudigste manier om een aanvraag tot regularisatie te doen is online via
mypension.be. Er werd een apart luik toegevoegd aan uw persoonlijk online pen
sioendossier (Mijn wettelijk pensioen) dat specifiek bedoeld is voor de regularisatie van
studiejaren.
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6	Kunt u na de ontvangst van de informatiebrief van
de Pensioendienst uw aanvraag nog wijzigen of intrekken?

Als u graag meer informatie wilt, dan krijgt u na het aanvinken van de laatste optie een
extra invulvak waar u uw vraag kunt formuleren en eventueel een bijlage uploaden:

Ja, u kunt nog minder of meer studiejaren regulariseren dan deze die u aangaf bij uw
aanvraag.
Nadat u de informatiebrief van de Pensioendienst ontvangt, moet u uw keuze meedelen:
•

of u beslist te regulariseren en u geeft de studieperioden aan die u uiteindelijk
wenst te regulariseren (volledige/gedeeltelijke studieperiode).

•

of u beslist niet te regulariseren, dan neemt de Pensioendienst akte van uw keuze.
In dit geval, is er geen impact op uw quota van maximum twee aanvragen tot
regularisatie.

U kunt later een nieuwe aanvraag tot regularisatie indienen voor de studieperioden die
u uiteindelijk niet heeft geregulariseerd op voorwaarde dat u het maximum aantal van
2 aanvragen tot regularisatie niet heeft gebruikt.
Het blijft natuurlijk mogelijk om een schriftelijke aanvraag te doen.
Het aanvraagformulier vindt u op onze website.
U kunt dit opsturen naar het mailadres info.nl@sfpd.fgov.be
of per post naar:
Federale Pensioendienst
Zuidertoren - Europaesplanade 1 - 1060 BRUSSEL.

7	
Hoelang blijft uw aanvraag
geldig?
Als u uw keuze om studieperioden te regulariseren meedeelt, betekent de Pensioendienst u de regularisatiebeslissing.
Het is vanaf de betekening van de beslissing dat u de verschuldigde bijdrage voor de
studieperioden die u uiteindelijk wenste te regulariseren moet storten en de storting
moet plaatsvinden binnen de 6 maanden na de betekening van de beslissing.
In geval van laattijdige betaling of niet-betaling binnen deze termijn van 6 maanden
wordt de aanvraag definitief afgesloten en heeft u 1 aanvraag gebruikt.

4	Kunt u meer dan
één aanvraag doen?
Het aantal aanvragen tot regularisatie is beperkt tot maximum 2 in alle pensioenstelsels samen.

5	Wat gebeurt er met uw aanvraag?
De Pensioendienst onderzoekt uw aanvraag en deelt u met een informatiebrief het totale bedrag mee van de te betalen regularisatiebijdrage voor de studieperioden waarvoor
u een aanvraag hebt ingediend.

8 Wanneer worden geregulariseerde studieperioden
in aanmerking genomen?
De geregulariseerde studieperioden worden alleen in aanmerking genomen voor de
berekening van het pensioen na de betaling van de verschuldigde regularisatiebijdragen. Een aanvraag alleen volstaat niet.

Als u de regularisatie hebt aangevraagd voor een deel van de regulariseerbare studieperioden, deelt de Pensioendienst u in deze brief ook het bedrag mee van de regularisatiebijdrage voor de volledige periode die kan geregulariseerd worden.
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3	Hoe kunt u de regularisatiebijdrage
betalen?
De bijdrage moet in 1 keer gestort worden, binnen de 6 maanden na de betekening
van de definitieve beslissing van de Pensioendienst. Het is niet mogelijk de betaling te
spreiden.
De betaling moet gebeuren vóór de ingangsdatum van het rustpensioen.
De storting zal eventueel kunnen uitgevoerd worden na de ingangsdatum van het pen
sioen, in zoverre de voormelde termijn van 6 maanden wordt gerespecteerd.

4	Kan de regularisatiebijdrage
worden terugbetaald?

Info over de betaling
1 H
 oeveel bedraagt
de regularisatiebijdrage?

•

Een correct gestorte regularisatiebijdrage wordt niet terugbetaald.

•

Onregelmatig gestorte bijdragen, zoals laattijdig gestorte bijdragen, onverschuldigd betaalde bijdragen of bijdragen die gestort werden voor studiejaren waarvoor
geen regularisatie mogelijk is (bijvoorbeeld voor een 3e jaar ter voorbereiding van
een doctoraat), zullen wel worden teruggestort.

De datum van ontvangst van de aanvraag geldt als datum van indienen van de aanvraag
en is bepalend voor het bedrag van de regularisatiebijdrage:
Als u de aanvraag indient binnen de 10 jaar na het behalen van het diploma,
het doctoraat of de beroepskwalificatie: forfaitair bedrag van 1 628,30 euro (vanaf
01.05.2022 aan index 159,47) per periode van 12 maanden. Verder schommelt het
volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen (wet van 1 maart 1977).

•

Na de termijn van 10 jaar: de regularisatiebijdrage wordt verhoogd met een
intrestvoet en een coëfficiënt volgens sterftetafels.

•

2	Hoe gebeurt de berekening met intrestvoet en coëfficiënt
volgens de sterftetafels?
Als u na de termijn van 10 jaar volgend op het behalen van uw diploma, uw doctoraat of
uw beroepskwalificatie een regularisatie aanvraagt, berekent de Pensioendienst voor u
het regularisatiebedrag.

5	
Is de regularisatiebijdrage
fiscaal aftrekbaar?
De regularisatiebijdrage is een persoonlijke socialezekerheidsbijdrage en op dezelfde
manier fiscaal aftrekbaar. U moet hiervoor wel zelf uw regularisatiebijdrage storten.
Hoe kunt u ze aftrekken?
Als u de bijdrage voor afkoop van studieperioden betaalt, levert de Pensioendienst een
fiscaal attest af. De regularisatiebijdrage wordt gelijkgesteld met een aftrekbare socialezekerheidsbijdrage.
De bedragen kunnen vermeld worden op de belastingaangifte onder de rubrieken
1257/2257 'Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen' 1.

Die berekening houdt rekening met de waarde, op de datum van de aanvraag tot regularisatie, van de pensioenverhoging die bekomen wordt door de regularisatie. Deze
verhoging wordt berekend met een rentevoet en sterftetafels en houdt rekening met de
wedden die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het rustpensioen
zoals gekend op het ogenblik van de aanvraag tot regularisatie.
1
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 et wetsartikel waarop dit gebaseerd is, is artikel 52, 7° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
H
1992: ‘worden inzonderheid als beroepskosten aangemerkt… de persoonlijke bijdrage ter uitvoering van
de sociale wetgeving of van een wettelijk of reglementair statuut dat de betrokkenen van het toepassings
gebied van de sociale wetgeving uitsluit’.
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Op mypension.be kunt u, via het tabblad “Mijn pensioen plannen”, de impact van de
afkoop van uw studiejaren op uw pensioenbedrag berekenen.

Voordelen?
1 W
 at brengt de regularisatie
van een studiejaar op?
In de pensioenberekening houden we rekening met een jaarlijks loon dat wordt vastgelegd door het forfaitair bedrag van de regularisatiebijdrage (€ 1530 aan index 144,42):
• te delen door 7,5%;
en
• te vermenigvuldigen met een herwaarderingscoëfficiënt.
Die herwaarderingscoëfficiënt weerspiegelt de prijsevolutie tussen:
• het jaar van uw aanvraag om regularisatie;
en
• het ogenblik van uw pensionering.
De opbrengst kan dus licht schommelen door de evolutie van de levensduurte.
Voorbeeld
Een studieperiode van 12 maanden die in 2022 aangevraagd en uiteindelijk geregulariseerd werd, levert aan de huidige index 159,47 een extra pensioen op van:
•

316,97 euro bruto per jaar aan het bedrag voor een alleenstaande;

•

396,21 euro bruto per jaar aan het gezinsbedrag.

2 T
 elt de geregulariseerde studieperiode ook mee
voor de loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen?

Het nettobedrag hangt af van verschillende fiscale factoren.

Neen, de regularisatie speelt alleen een rol voor de berekening van het pensioenbedrag.

Dit bedrag wordt in rekening genomen voor de globale pensioenberekening. Het is dus
mogelijk dat de opbrengst van de regularisatie beïnvloed wordt door andere regels en
hierdoor lager is (cf. punt 3).

Geregulariseerde jaren tellen niet mee als extra loopbaanjaren voor het vervroegd
pensioen. U zult dus niet vroeger met pensioen kunnen gaan door uw studieperioden
te regulariseren.
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3 K
 an het gebeuren dat een regularisatie
geen voordeel oplevert?
Als u ook zonder de regularisatie (of met een gedeeltelijke regularisatie) al aan een volledige loopbaan van 14 040 dagen komt, kan het volgens de huidige pensioenwetgeving
gebeuren dat een (volledige) regularisatie u geen of weinig voordeel oplevert.
Als u een lange loopbaan hebt of zult hebben en hier vragen over hebt, kunt u best contact opnemen met de Pensioendienst om uw persoonlijk dossier te onderzoeken.
Als u vragen hebt over het fiscale aspect van een regularisatie (netto-opbrengst) kunt u
zich best richten tot de FOD Financiën.

4 W
 at betekent deze regularisatie
voor het overlevingspensioen?

Toepasbaarheid?

Elke studieperiode die geregulariseerd werd door de overleden huwelijkspartner, komt
in aanmerking voor de overgangsuitkering en het overlevingspensioen van de langstlevende huwelijkspartner die ten vroegste vanaf 1 december 2018 ingaan. De verhoging
van het pensioenbedrag die voortvloeit uit de regularisatie van studieperioden maakt
integraal deel uit van de overgangsuitkering of het overlevingspensioen.

5 W
 at gebeurt er als u een studieperiode regulariseert
waarin ook gewerkte en gelijkgestelde dagen voorkomen?

 p welke pensioenen
O
zijn deze bepalingen van toepassing?
Op de pensioenen die voor de eerste keer ten vroegste ingaan op 1 december 2018.
Voor de berekening van het overlevingspensioen wordt rekening gehouden met de perioden die in aanmerking komen voor de berekening van de rustpensioenen. Ook de geregulariseerde studieperioden worden dus opgenomen in de berekening van het overlevingspensioen.

Het loonplafond is niet van toepassing op het loon waarmee rekening wordt gehouden
voor de geregulariseerde studieperioden, om de personen die moesten werken tijdens
hun studies (bijvoorbeeld om ze te financieren) niet te straffen.

Opgelet:
• De vroegere regels, die van kracht zijn tot 30 november 2018, blijven van toepassing op de overlevingspensioenen die berekend zijn op rustpensioenen ingegaan
ten laatste op 1 november 2018.
• De nieuwe regels gelden voor overlevingspensioenen die ingaan als gevolg van het
overlijden van een nog niet gepensioneerde werknemer na 30 november 2018.
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Toepasbaarheid?

Voordelen?
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Enkele woorden over de Pensioendienst

De Pensioendienst contacteren

Op 1 april 2016 zijn de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) en de Rijksdienst
voor Pensioenen (RVP) gefuseerd om samen de Federale Pensioendienst - kortweg FPD
of dé Pensioendienst - te vormen.

Via mypension.be

OPDRACHT
De FPD:
• geeft op een heldere manier advies en informatie over het pensioen, via verschillende kanalen die aangepast zijn aan de behoeften en aan de doelgroepen;
• berekent de pensioenen van de werknemers, de ambtenaren, en de IGO op basis van
gegevens die tot zijn beschikking gesteld worden; vervolgens betekent hij hun rechten aan de (toekomstige) gepensioneerden;
• betaalt de pensioenen van de werknemers, de ambtenaren, de zelfstandigen en
ook de IGO, en verbindt zich ertoe een correcte en stipte betaling aan zijn klanten te
verzekeren;
• ondersteunt het beleidswerk, door zijn gegevens, zijn analyses en zijn expertise op
strategisch, juridisch, financieel en actuarieel gebied ter beschikking te stellen van
de politieke beslissers.

WAT BETEKENT DAT IN CIJFERS?

Via uw online dossier op www.mypension.be kunt u uw gegevens 7d/7 en 24u/24
raadplegen en wijzigen.
U kunt uw vragen ook online doorsturen.
Hoe? 	Gebruik een kaartlezer en uw identiteitskaart (e-ID)
met uw pincode om op een beveiligde manier in te loggen
in uw persoonlijk dossier.

Het Contact Center van de Pensioendienst
Per telefoon 	U kunt het Contact Center vanuit België gratis bereiken
via de Pensioenlijn 1765
(+ 32 78 15 1765 betalend vanuit het buitenland)
		U kunt ons telefonisch bereiken elke werkdag van 8u30 tot
12u
en van 13u tot 16u, en op maandag tot 17u.

Jaarlijks:
• betaalt de Pensioendienst meer dan 37 miljard euro aan 2,35 miljoen
gepensioneerden;
• bellen 880 000 burgers naar de gratis Pensioenlijn 1765 om een expert ambtenarenof werknemerspensioenen te spreken of een vraag over hun zelfstandigenpensioen
te stellen;
• bezoeken 174 000 gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden
een Pensioenpunt;
• surfen 2 500 000 geïnteresseerden naar mypension.be;
• surfen 1 600 000 geïnteresseerden naar de website van de Pensioendienst;
• ontvangt de Pensioendienst meer dan 170 000 brieven en e-mails met een vraag om
inlichtingen.

Online Vul ons contactformulier in:
		
http://bit.ly/contactformulierPensioendienst
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De Pensioendienst - Dienstverlening en contact

Per brief Federale Pensioendienst
		Zuidertoren
		 Europaesplanade 1
		 1060 Brussel
		
Vermeld bij elk contact uw rijksregisternummer
(uw omgekeerde geboortedatum + 5 cijfers).
		 U vindt het op de keerzijde van uw identiteitskaart.
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De Pensioendienst contacteren
Een Pensioenpunt bezoeken
In de Pensioenpunten kunt u rechtstreeks in contact komen met speciaal opgeleide
FPD-medewerkers. Ze gebruiken hun jarenlange ervaring om te antwoorden op uw
algemene of concrete vragen over de pensioenen van ambtenaren, van werknemers en
ook van zelfstandigen.
		

U hebt een klacht?
U bent het niet eens met een beslissing die door de Pensioendienst is genomen (toekenning
pensioenrecht, pensioenbedrag, ...), u vindt dat u te lang op een antwoord of een beslissing
hebt moeten wachten, u bent niet tevreden over het gedrag van een FPD-medewerker, de
bereikbaarheid of de gegeven informatie?
U kunt hierover een klacht indienen.
Hoe dient u
in de praktijk
uw klacht in? 1	De eenvoudigste manier: gebruik ons online
klachtenformulier.
		
2
Vraag de papieren versie:
			
— op onze website;
			
— aan het onthaal van de Pensioendienst;
			
— in de Pensioenpunten;
			
— via het Contact Center van de Pensioendienst:
telefonisch via de Pensioenlijn 1765 (gratis vanuit
België).
		
3	U stuurt het volledig ingevulde en ondertekende formulier per post ter attentie van de klachten-coördinator:
Zuidertoren – Europaesplanade 1, 1060 Brussel
of via mail naar: klachten@sfpd.fgov.be.

Waar vindt u
de Pensioenpunten?


Op deze kaart vindt u al onze regionale kantoren.
Op onze site www.pensioenpunt.be vindt u het voor u
dichtstbijzijnde Pensioenpunt.
U houdt er best rekening mee dat de bezoekers tijdens de onthaaluren
zonder afspraak onthaald worden in volgorde van aankomst.
Sommige Pensioenpunten ontvangen u op afspraak, zodat u lange wachttijden
kunt vermijden. Op onze website kunt u zien waar dit mogelijk is, en welk nummer
u daarvoor moet bellen.
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4	U kunt ook een gewone brief sturen, maar vermeld dan
zeker altijd de volgende gegevens zodat de Pensioendienst uw klacht kan behandelen:
			
— uw naam en uw voornaam;
			
— uw rijksregisternummer (uw omgekeerde
geboortedatum + 5 cijfers), vermeld op de keerzijde
van uw identiteitskaart;
			
— uw adres;
			
— uw telefoonnummer en/of uw mailadres.
			
Verder vermeldt u:
			
• duidelijk dat u een klacht hebt;
			
• zo concreet en duidelijk mogelijk waarover u
een klacht hebt.
Meer informatie over klachtenmanagement vindt u
in onze brochure ‘Klachten over onze dienstverlening?’

De Pensioendienst - Dienstverlening en contact
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