
Hoe inloggen?
Surf naar www.MyPension.be en klik op 
« uw online pensioendossier ». 

U hebt vervolgens de keuze tussen:

  Ik ken MyPension al
 U hebt zich al eens met die  
 computer aangemeld op MyPension  
 en u wilt opnieuw inloggen. 

  Ik ben nieuw op MyPension
 U hebt MyPension nog nooit  
 gebruikt en wilt testen of de  
 instellingen van uw computer  
 goed staan om u aan te melden. 

 Video’s en demo’s
 Op onze website vindt u een ruim   
 aanbod van video’s en demo’s die u  
 meer uitleg geven over MyPension. 

Verschillende inlogmogelijkheden

 Met behulp van uw eID-kaart 
 (waarvoor u een kaartlezer nodig  
 hebt) en uw pincode.

 Via een token (een kaart met 24  
 unieke codes die u kunt aanvragen  
 op www.belgium.be).

Veelgestelde vragen

 ~ U hebt een probleem met uw eID?  
Surf naar www.eid.belgium.be

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

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Openingsuren:
Elke werkdag
van 9u00 tot 11u30
en van 13u30 tot 16u00

E-mail
info@rvp.fgov.be

Website
www.mypension.be

Pensioenlijn
1765

Ons adres
Rijksdienst voor Pensioenen 
Zuidertoren 
1060 Brussel

Blijf op de hoogte

Contacteer ons

Volg ons op Twitter of YouTube:

Twitter:
http://www.twitter.com/RVPensioenen

YouTube:
http://www.youtube.com/RVPensioenen
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Mijn briefwisseling
Raadpleeg uw brievenbus
U vindt hier de brieven en mails die u 
naar de RVP stuurde of van ons ontving.
U kunt ook vragen om brieven van de 
RVP per mail te ontvangen.

Online formulieren
Dankzij onze online invulformulieren zijn 
alle gekende gegevens al voor u ingevuld 
en worden de gegevens die u zelf aanvult 
gecontroleerd op hun correctheid. 

Mijn loopbaanrekening
Raadpleeg uw loopbaan en simuleer uw pensioen
Raadpleeg uw hele werknemersloopbaan en bekijk 
hoeveel pensioen u opgebouwd hebt.

Mijn gegevens

Pas uw contactgegevens aan
Laat uw GSM- of telefoonnummer en uw 
e-mailadres achter in MyPension. Zo kunnen 
wij u sneller contacteren als dat nodig is.

Mijn dossierstatus
Volg uw pensioen in realtime
U kunt uw pensioenaanvraag en 
andere gebeurtenissen die gelinkt zijn 
aan uw pensioendossier in realtime 
volgen.

Diensten van de Sociale 
Zekerheid 
Andere online diensten zijn beschikbaar op 
de portaalsite van de Sociale Zekerheid. 
Klik hier om die te bezoeken zonder u 
opnieuw te moeten inloggen.

Mijn betalingen
Bekijk de volgende betaaldatum van 
uw pensioen
U krijgt een overzicht van de 
bedragen die u al ontving en u kunt 
zien wanneer de eerstvolgende 
betaling precies plaatsvindt.  U 
kunt ook uw bankrekeningnummer 
meedelen of wijzigen.

Vraag uw pensioen aan 
Vraag uw pensioen of uw Inkomensgarantie 
voor ouderen (Igo) online aan. Daardoor kan uw 
aanvraag sneller behandeld worden.

Raadpleeg uw pensioen online MyPension is beschikbaar voor: ~ Iedereen die als werknemer werkt of 
gewerkt heeft; ~ Gepensioneerde werknemers; ~ Gepensioneerde zelfstandigen. 


