Plan zelf uw pensioen met mypension.be
Vanaf nu kunt u op mypension.be zelf uw pensioen plannen. Welke invloed heeft uw datum van
voorkeur op uw toekomstige pensioenbedrag? Ontdek het op mypension.be. De planner geeft nu
een antwoord op vragen zoals: ‘Mijn partner kan pas over twee jaar met pensioen. Hoeveel
pensioen zal ik krijgen als ik mijn eigen pensioen met twee jaar uitstel?’ of ‘Ik kan met pensioen
op mijn 63e , wat gebeurt er als ik 1 jaar langer werk?’
Tot nu toe gaf mypension.be 2 standaardscenario's: uw vroegst mogelijke pensioendatum en uw
wettelijke pensioendatum. Met mypension.be kan iedereen voortaan het moment kiezen waarop hij of zij
stopt met werken en weten welke invloed dit zal hebben op het pensioenbedrag.
Hoe verschijnt deze wijziging in mypension.be?
- Stap 1: In een kadertje rechts van de standaardscenario's kunt u de datum kiezen waarop u stopt
met werken.
- Stap 2: mypension.be zal vervolgens de datum geven waarop u met pensioen kunt en het
pensioenbedrag als u stopt met werken op het moment dat u hebt gekozen in stap 1.
Net zoals de standaardscenario's bevatten deze scenario's op maat de pensioenen van de 3 stelsels
(werknemer, ambtenaar en zelfstandige) en geven ze zowel het bruto- als het nettobedrag.
Bovenop de nieuwe simulatiemogelijkheden, werden in mypension.be ook de recente wettelijke
pensioenwijzigingen geïntegreerd.

Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen
« De verbetering van de dienstverlening naar de burger is een ander fundamenteel speerpunt in de
pensioenhervorming. Tot voor kort was de burger vaak niet op de hoogte van zijn échte pensioenrechten
en moest hij zich richten tot verschillende diensten in functie van zijn professioneel statuut.
mypension.be heeft het mogelijk gemaakt om de digitale informatie van de burger over zijn
pensioenrechten op een significante manier te verbeteren, ongeacht het professionele stelsel waartoe hij
behoort. Een beter begrip van het algemeen systeem geeft aan iedereen de mogelijkheid om met kennis
van zaken zijn individuele loopbaan te organiseren onder de beste voorwaarden.»
Denis Ducarme, Minister van Zelfstandigen
“De voorbije jaren werd het sociaal statuut van de zelfstandigen sterk verbeterd. Zeker in de pensioenen
van de zelfstandigen werden grote stappen vooruit gezet zoals met de gelijkschakeling van de
minimumpensioenen. Toch stel ik vast dat zelfstandigen niet altijd goed op de hoogte zijn van hun
rechten. De verdere ontwikkeling van mypension.be met de mogelijkheid om het pensioenbedrag te
simuleren aan de hand van de gewenste ingangsdatum biedt de zelfstandige een beter inzicht in zijn
pensioenrechten zodat hij altijd een geïnformeerde keuze kan maken.”

Op weg naar ramingen op maat
Voor het einde van het jaar zullen werknemers en zelfstandigen op mypension.be ook de impact van de
regularisatie van de studieperiodes op het pensioenbedrag kunnen berekenen. Andere scenariokeuzes
zullen gaandeweg worden toegevoegd zodat de impact van bepaalde loopbaankeuzes op het
pensioenbedrag kan worden berekend.

Een groot succes
23% van de Belgen ouder dan 18 jaar heeft mypension.be al bezocht. Daarmee overschrijdt
mypension.be de kaap van 2 miljoen unieke bezoekers sinds januari 2016, het moment waarop de
raming van de pensioendatum online ging.

Synergieën tussen de federale pensioeninstellingen en Sigedis
mypension.be is het resultaat van een samenwerking tussen:
• De FPD (Federale Pensioendienst);
• Het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen)
• en Sigedis (de vzw Sociale Individuele Gegevens - Données Individuelles Sociales).

Bijlagen
Op onze website kunt u de volgende informatie raadplegen en/of downloaden:
o Screenshots van de applicatie (u mag die vrij gebruiken);
o De algemene folder van mypension.be;
o De mypension.be-folder die gewijd is aan de pensioendatum en de pensioenraming;
o Een folder die uitlegt hoe burgers elektronisch kunnen communiceren via mypension.be;

Contactgegevens voor het grote publiek
Gratis nummer: 1765
Website: www.mypension.be
E-mail: via het contactformulier op www.mypension.be

Contactgegevens voor de pers (niet publiceren a.u.b.)
Kabinet Bacquelaine (Minister van Pensioenen)
Koen Peumans
Woordvoerder
GSM: 0473 81 11 06
E-mail: koen.peumans@bacquelaine.fed.be
Kabinet Durcarme (Minister van Zelfstandigen)
Christine Romeyns
Woordvoerster
GSM: 0473 98 55 83
E-mail: christine.romeyns@Ducarme.fgov.be
Pensioendienst
Florent Mages
Communicatie
GSM: 0474 92 11 31
E-mail: florent.mages@sfpd.fgov.be

RSVZ
Shavawn Somers
Woordvoerster
Tel.: 02 546 44 75
E-mail: shavawn.somers@rsvz-inasti.fgov.be

Sigedis
Virginie Houdmont
Communicatie
Tel : 02 791 50 00
E-mail : communication@sigedis.fgov.be

