
Mypension.be 
raadplegen?
Liantis helpt je op weg!

samen werkt.



Inloggen op mypension.be  
kan je op verschillende manieren:

1. 2. 3.Met je eID-kaart 
(je hebt een kaartlezer  
nodig en je pincode).

Via itsme®

een app die je kan  
downloaden via de  
App Store of Google Play.

Met een token
of een eenmalige 
beveiligingscode.  
Meer info vind je op 
csam.be.

In mypension.be kan je alle gegevens over je pensioen 
zelf raadplegen. Zonder aan te kloppen bij de bevoegde 
overheidsinstanties. 

Dankzij volgende praktische vragen vind je snel  
de antwoorden die je zoekt:

Wanneer kan je met pensioen en hoeveel krijg je? 3

Hoe voer je simulaties uit? 4

Hoe meld je ontbrekende gegevens? 5

Hoe weet je of je aan 45 loopbaanjaren komt? 6

Hoe vraag je je pensioen aan? 7

Wat is de stand van zaken van jouw dossier? 8

http://www.mypension.be
http://www.csam.be
http://www.mypension.be


3 Liantis. samen werkt.

Eens je bent ingelogd op mypension.be,  
klik je op ‘Mijn wettelijk pensioen’

Wanneer kan je met pensioen  
en hoeveel krijg je?

Je ziet nu een overzicht van je loopbaan, de mogelijke 
ingangsdata van je pensioen en het pensioenbedrag

http://www.mypension.be


4 Liantis. samen werkt.

Eens je bent ingelogd op mypension.be,  
klik je op ‘Mijn pensioen plannen’

Hoe voer je simulaties uit?

Klik hier om een nieuwe 
pensioendatum toe te 
voegen, gelegen ná je 
vroegste pensioendatum. 

In deze simulatie blijf 
je werken tot aan de 
gekozen datum en  
ontdek je hoeveel het 
extra werk je opbrengt.

Klik hier om te weten
• welk bedrag je krijgt 

als je stopt met 
werken vóór je met 
pensioen kan of

• welke invloed 
een afkoop van je 
studiejaren heeft op  
je pensioenbedrag.

http://www.mypension.be


5 Liantis. samen werkt.

Eens je bent ingelogd op mypension.be,  
klik je op ‘Mijn pensioenloopbaan’

Hoe meld je  
ontbrekende gegevens?

Via deze knop kan je ontbrekende loopbaangegevens 
melden aan de pensioendienst.  
Je kan kiezen uit de volgende categorieën:
• Werknemer
• Zelfstandige
• Ambtenaar
• Zorg voor kind < 6 jaar
• Buitenlandse loopbaan / Andere / Ik weet het niet* 

* Kies deze optie als je je leger- of burgerdienst wil melden.

In een volgende stap kan je extra uitleg geven  
en bijlagen toevoegen. 

http://www.mypension.be
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Eens je bent ingelogd op mypension.be,  
klik je op ‘Mijn pensioen plannen’

Hoe weet je of je aan  
45 loopbaanjaren komt?

Als je klikt op ‘Hoe hebben wij uw 
pensioenbedrag berekend?’,  
springt er een dialoogvenster open.

Klik op ‘Uw vroegste pensioendatum’. Je ziet nu de details van je 
pensioenberekening. Het aantal loopbaanjaren dat meetelt voor je 
vervroegd pensioen, lees je af in de laatste kolom van de tabel.

Kom je aan 45 loopbaanjaren? Dan mag je onbeperkt bijverdienen 
naast je vervroegd pensioen. Zo niet, dan moet je je inkomsten beperken 
tot 1 januari van het jaar waarin je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. 
Vanaf dat moment mag je sowieso onbeperkt bijverdienen, ongeacht de 
lengte van je loopbaan.

http://www.mypension.be


7 Liantis. samen werkt.

Eens je bent ingelogd op mypension.be,  
klik je op ‘Mijn pensioen aanvragen’

Klik nu op ‘pensioenaanvraag.be’ en kies daarna nog eens 
voor ‘een aanvraag indienen’. Je bent nu slechts enkele 
klikken verwijderd van het voltooien van je aanvraag.

Hoe vraag je je pensioen aan?

TIP
Dien je de aanvraag liever niet digitaal in? De overheid helpt je graag 
verder. Ga langs bij het gemeentebestuur van je woonplaats of maak een 
afspraak bij een van de Pensioenpunten van de Federale Pensioendienst. 
Meer info? sfpd.fgov.be/nl/vraag/pensioenpunt 

http://www.mypension.be
http://www.pensioenaanvraag.be
http://www.sfpd.fgov.be/nl/vraag/pensioenpunt


8 Liantis. samen werkt.

Wat is de stand van zaken  
van jouw dossier?

Eens je bent ingelogd op mypension.be,  
klik je op ‘Mijn dossier’

Hier kan je de stand van zaken van je pensioendossier 
raadplegen.

Je vindt er ook een overzicht van alle correspondentie met 
de pensioendienst. Ben je je pensioenbeslissing kwijt of 
zoek je een fiscale fiche? Dan ben je op de juiste plaats!

http://www.mypension.be
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