
De berekening en  
de betaling van  
uw werknemers- 
pensioen

De FPD betaalt uw pensioen maandelijks uit.
Dat pensioen is een persoonlijk recht.  
Niemand kan het dus in uw plaats ontvangen. 
Uw pensioen kan op 2 manieren uitbetaald worden:
•  per overschrijving op een bankrekening  

(u kunt uw rekeningnummer doorgeven  
via uw persoonlijke toegang op mypension.be);

•  aan huis, door de postbode (per postassignatie).
De betaling via bankoverschrijving is vanzelfsprekend 
veiliger, sneller en stipter en dus aangeraden.

Het verschil tussen bruto en netto 
Afhankelijk van uw totale inkomen (zowel uw wettelijke 
als uw aanvullende pensioenen) kunnen bedragen 
ingehouden worden, zoals de:
• bijdrage voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
• solidariteitsbijdrage;
• bedrijfsvoorheffing.
Uw nettobedrag, kan dus verschillen  
van het brutobedrag dat de FPD voor u berekende.

De eerstvolgende betaaldatum
De eerstvolgende betaaldatum van uw pensioen  
vindt u op www.mypension.be
of op www.pensioendienst.fgov.be.

Betaling in het buitenland 
In principe kan uw pensioen in om het even welk land 
uitbetaald worden (er zijn enkele uitzonderingen).  
Enkel de betaalwijze verschilt soms: overschrijving op 
een persoonlijke rekening of cheque/postwissel. 
Neem gerust contact met ons op of raadpleeg   
www.pensioendienst.fgov.be.
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Federale Pensioendienst

De betaling van uw pensioen Nog vragen?
Bezoek onze website
Berekening: 
www.pensioendienst.fgov.be
Betaling: 
www.pensioendienst.fgov.be
 Pensioenbedrag
  De berekening van mijn 

pensioenbedrag / het 
werknemerspensioen

of
  Betaling
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Stel uw vraag rechtstreeks via ons 
contactformulier: www.sfpd.fgov.be/
nl/contactformulier

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

Ontmoet één van onze consulenten 
Enkel op afspraak via  
de Pensioenlijn 1765 

Schrijf ons
Federale Pensioendienst
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel

Beheer uw pensioendossier  
online op www.mypension.be

http://www.mypension.be
http://www.mypension.be
https://www.sfpd.fgov.be/nl/betaling/betaaldatum
https://www.sfpd.fgov.be/nl/buitenland#betalingswijze
https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/berekening/verschillende-soorten-pensioenen/werknemers
https://www.sfpd.fgov.be/nl/betaling
http://www.sfpd.fgov.be/nl/contactformulier
http://www.sfpd.fgov.be/nl/contactformulier
http://www.mypension.be
https://www.facebook.com/Pensioendienst
https://www.twitter.com/Pensioendienst
https://www.linkedin.com/company/pensioendienst-%E2%80%93-servicepensions-%E2%80%93-pensionsdienst


Online raming van de pensioendatum
Op mypension.be  kunt u uw vroegst mogelijke 

pensioendatum over de 3 pensioenstelsels  
(werknemer, ambtenaar en zelfstandige) heen 
berekenen.

Online raming van uw pensioenbedrag
Sinds 2017, kunt u op mypension.be  ook een 

raming maken van uw toekomstig pensioenbedrag, over  
de 3 stelsels heen. Later zult u ook kunnen simuleren  
welke impact bepaalde loopbaankeuzes hebben  
op uw pensioen.

Raming op maat (vanaf 57 jaar)
Vanaf 57 jaar kunt u een raming van uw pensioenbedrag 
aanvragen. Hierbij kan de Pensioendienst bijvoorbeeld 
rekening houden met een nieuwe loopbaankeuze (halftijdse 
betrekking, nieuw contract, enz.) of een specifieke 
pensioendatum.

Meer weten over mypension.be?
 - Algemene folder ‘mypension.be’

 -  Folder ‘Uw pensioen plannen’

Een vraag over uw (online) raming ? 

Contacteer ons:

•  via het formulier dat beschikbaar is  
op onze internetsite; 

•  via mypension.be; 

•  telefonisch op het nummer 1765  
druk vervolgens op  
1 – 1 – 6050 (gratis nummer); 

•  in een Pensioenpunt.

De Pensioendienst (FPD) berekent uw pensioen op basis van uw loopbaan als werknemer. 
Wij houden daarbij rekening met de lonen als werknemer en met uw gezinssituatie.
Voor elk loopbaanjaar 
maken we de volgende 
berekening:

  Uw totale jaarloon 
per kalenderjaar 
is de som van uw:
• brutolonen  
voor gewerkte dagen; 
• fictieve of forfaitaire lonen  
die we berekenen voor 
gelijkgestelde periodes (ziekte, 
invaliditeit, werkloosheid, enz.).

  Die som
vermenigvuldigen we 
met een herwaarderings- 
coëfficiënt om het  
jaarloon van vroeger  
af te stemmen  
op de huidige kosten 
van het levensonderhoud.

    Als u gehuwd bent,
hebt u recht op een
gezinspensioen (75%) als 
uw huwelijkspartner geen 
vervangsinkomen of eigen  
pensioen ontvangt.

    In alle andere gevallen
kennen  we een pensioen 
als alleenstaande (60 %) toe.

De resultaten van elk loopbaanjaar worden dan  
opgeteld om zo tot uw jaarlijks brutopensioen  
als werknemer te komen.

Wij onderzoeken of we het bedrag van  
uw werknemerspensioen kunnen verhogen:
•  het pensioen optrekken  

tot een gewaarborgd minimum;
of
•  lage lonen vervangen  

door een hoger minimumjaarrecht.

U hoeft hier niets voor te doen.

Het bedrag van uw werknemerspensioen kan ook 
beperkt worden door grensbedragen of wegens de regels 
voor de cumulatie met andere pensioenen of uitkeringen.

Totaal  jaarloon X
X

45

Herwaarderingscoëfficiënt
60% (alleenstaande)

75% (gezin)

60%

75%

  Dat bedrag 
wordt gedeeld 
door 45 (het aantal 
jaren vereist voor een 
volledige loopbaan)  
en aangepast aan  
uw gezinssituatie. 

De berekening van uw werknemerspensioen

Welke ingangsdatum en welk pensioenbedrag?
Verschillende diensten geven u de mogelijkheid een idee te krijgen 
van uw toekomstige pensioen:

http://www.mypension.be
https://www.sfpd.fgov.be/files/1178/mypension.pdf
https://www.sfpd.fgov.be/files/1199/uwpensioenplannen.pdf
https://www.sfpd.fgov.be/nl/contactformulier
http://www.mypension.be
http://www.pensioenpunt.be
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