
Een initiatief van de federale overheid

Minder lang werken of een 
hoger pensioen? 

Uw pensioen plannen op

Marc, 57 jaarMarc, 57 jaar

Pensioenlijn 
1765

Betalend vanuit het buitenland: 
+32 78 15 1765

 

m mp p Contacteer onsHoe inloggen?

FPD (Federale Pensioendienst) 
www.pensioendienst.fgov.be

RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen  
der Zelfstandigen)  
www.rsvz.be

Sigedis (vzw Sociale Individuele gegevens  
Données Individuelles Sociales)  
www.sigedis.be

Website 
www.mypension.be

Gebruik het contactformulier dat u na 
aanmelden onderaan mypension.be 
terugvindt. 

mypension.be is een samenwerking tussen:

Surf naar www.mypension.be
en klik op ‘Aanmelden’.

Uw eID-kaart (waarvoor u een kaartlezer nodig

hebt) en uw pincode.

U bent de pin- en/of puk-code van uw eID vergeten?  
Bij uw gemeente kunt u een nieuwe pin- en/of puk-code 
aanvragen.

Een eenmalige beveilingscode via e-mail of mobiele 
app, ook vanaf het buitenland.

Meer info over de eenmalige code vindt u terug op  
www.csam.be.

U kunt inloggen met:
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itsme®  
Een mobiele app voor iOS (iPhone en iPad)  
en Android, dat uw eID vervangt  
als identificatiemiddel.  
Deze kunt u vrij downloaden van de App Store  
of Google Play.

u w  o n l i n e  p e n s i o e n d o s s i e r

tel:1765
tel:003278151765
http://www.sfpd.fgov.be
http://www.rsvz.be
http://www.sigedis.be
http://www.mypension.be
http://www.mypension.be
https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?view=digitalKeys&language=nl


Ontdek nu op mypension.be de raming van uw pensioenbedrag op verschillende pensioendatums!

Uw pensioen is gebaseerd op uw loopbaan.  
Onder mijn pensioenloopbaan kunt u de gegevens 
raadplegen die werden gebruikt voor deze pensioenraming. 
Ontbreken er gegevens? Laat het ons weten.

De toekomst van uw loopbaan 
kunnen we niet voorspellen. 
Daarom gaan we ervan uit  
dat u uw laatste activiteit die  
bij ons gekend is, verderzet tot 
aan de pensioendatum.

Op termijn zult u op mypension.be nog meer toekomstige 
loopbaankeuzes kunnen simuleren en de impact op uw 
pensioendatum en pensioenbedrag kunnen berekenen.

Zo kunt u dankzij mypension.be duidelijk zien  
wat de impact op uw pensioenbedrag is als u  
langer blijft werken.

u w  o n l i n e  p e n s i o e n d o s s i e r

Klik op ‘Bereken de impact op uw pensioen’ om de 
impact te bekijken van enkele loopbaanveranderingen. 
Afhankelijk van uw situatie kan dit scherm verschillen van 
het scherm dat u zelf ziet op mypension.be.

Door op ‘Voeg een nieuwe pensioendatum 
toe’ te klikken, kunt u zelf uw pensioen 
berekenen op een andere ingangsdatum.


