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Eerste pijler : Basispensioen 

http://www.myPension.be (opm : de https:// toegang werkt niet (status jan 2017), maar je wordt omgeleid naar de 

beveiligde https://mypension.onprvp.fgov.be ) is een online platform opgericht door de overheid, waar 
werknemers, zelfstandigen en ambtenaren terecht kunnen om hun eigen pensioen situatie te bekijken. 
Op deze manier kan de rechthebbende op een gemakkelijke wijze volgen waar zijn of haar keuzes op 
professioneel vlak heen zouden kunnen leiden. U heeft enkel uw elektronische identiteitskaart, 
pincode en kaartlezer nodig (de nieuwste generatie bankkaartlezers kunnen hiervoor trouwens ook 
gebruikt worden).  

Van belang is ook de mogelijkheid om nu reeds na te gaan waar er gaten zitten in de kennis van de 
overheid. Bij gemengde loopbanen is immers soms niet alle informatie beschikbaar bij de overheid, en 
fouten rechtzetten kan men beter eerder doen dan later. 

Enkele geboden mogelijkheden in verband met de eerste pijler zijn: 

1. Je kan nagaan wanneer je vroegst mogelijke pensioendatum valt (de zogenaamde P-datum) 
valt. 
Bij een gemengde loopbaan (mix van zelfstandigheid en werknemer, werknemer en 
ambtenaar, etc.) kan je kijken naar: 
- De vroegst mogelijke datum voor alle stelsels samen 
- De vroegst mogelijke datum voor elk stelsel apart en de impact ervan op de data van 

andere stelsels 
2. Je kan ook je pensioen zelf online aanvragen via dit platform.  
3. Tevens heb je een snel en duidelijk overzicht op de periodes die meetelellen voor uw pensioen.  
4. Indien er gegevens ontbreken of foutief zijn weergegeven, biedt het platform de mogelijkheid 

hier een revisie van te doen. 

Ook tijdens het pensioen zelf kan via deze weg gemakkelijk gevolgd worden hoeveel er uitgekeerd 
werd en zal worden. 

Via Youtube kan u enkele demo’s bekijken hoe myPension werkt, te bereiken via 
https://mypension.onprvp.fgov.be/NL/mypension/paginas/demos.aspx  
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Tweede pijler: het aanvullend pensioen:  

Sinds 6 december 2016 kan u naast uw wettelijk pensioen op deze site nu ook uw aanvullend 
pensioenplan raadplegen. 

Zo kan je hier terugvinden: 

1. Of er reeds een aanvullend pensioen werd opgebouwd. 
2. Hoeveel dit reeds bedraagt  
3. Wat er met dit geld gebeurt bij een overlijden 
4. Dit alles op een overkoepelende wijze, om de complexiteit van de paparassen van 

verschillende verzekeraars te vermijden. 

Dit systeem is een bijzonder nuttige instrument, omdat de informatie vrij uniform wordt voorgesteld. 
De geringe transparantie van deze complexe materie wordt hierdoor toch in zekere mate doorbroken. 
Enkele aspecten van het systeem zijn: 

- Eenvoudige uitleg en visualisering 
- Berekeningen steeds op 1 januari van het lopende jaar 
- Voor elk plan, dezelfde informatie! 
- Overkoepelend voor verschillende pensioenplannen bij verschillende werkgevers! 
- Ook hier kan ontbrekende informatie gereviseerd en opgespoord worden. 

Derde pijler: het pensioensparen  

De derde pensioen pijler is niet opgenomen in dit programma, hiervan wordt dus geen enkele 
informatie verschaft. De achterliggende reden is dat de derde pijler eerder een spaarproduct dan een 
pensioenverzekering is. 


