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U vraagt zich af wanneer u met pensioen kan en hoeveel pensioen u zal ontvangen?
• Kom het onmiddellijk te weten op www.mypension.be!
• U heeft hiervoor enkel uw identiteitskaart, pincode en een kaartlezer nodig.  

Heeft u dit niet, dan kunt u inloggen met een beveiligingscode.
Als u geen toegang heeft tot mypension.be, of u heeft vragen na het bekijken van uw online pensioendossier,
dan helpen wij u graag verder.
• Stuur dit aanvraagformulier volledig ingevuld terug naar studiedienst-zelfstandigen@liantis.be of  

via de post naar Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, t.a.v. van Liantis Studiedienst

voornaam naam

adres

postcode gemeente

rijksregisternummer (op de achterkant van uw identiteitskaart) 

tel. gsm

e-mail

1. Bent u actief (geweest) als loontrekkende?       ja   neen
Indien ‘ja’, dan vragen wij uw loopbaan gegevens als loontrekkende op bij de pensioendienst. 
U hoeft hiervoor zelf niets te doen. 

2. Heeft u pensioenrechten opgebouwd in het buitenland?    ja   neen
Indien ‘ja’: in welk land en gedurende welke periode(s)? 

Merk op dat wij geen buitenlandse pensioenen berekenen. We vragen deze informatie op omdat bepaalde buitenlandse loopbaan- 
jaren meetellen voor de loopbaanvoorwaarde van een Belgisch vervroegd pensioen en bovendien voor een verhoging van uw  
pensioenbedrag kunnen zorgen.

3. Heeft u militaire dienst gelopen?       ja   neen
Indien ‘ja’: welke periode(s)? 

Aanvraagformulier 
pensioeninformatie als 
zelfstandige en/of werknemer
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4. Heeft u pensioenrechten opgebouwd in het overheidsstelsel (dus als vastbenoemde ambtenaar)?   ja   neen
Indien ‘ja’: gedurende welke periode(s)?

Merk op dat wij, gezien de complexiteit van het stelsel, geen ambtenarenpensioenen berekenen. We vragen deze informatie op omdat
deze jaren kunnen meetellen voor de mogelijkheid van een vervroegd pensioen.

5. Bent u gehuwd?   ja   neen
Indien ‘ja’: heeft uw partner een eigen beroepsactiviteit gehad?    ja   neen

Vragen over uw burgerlijke staat dienen om na te gaan of u een pensioen aan het alleenstaandentarief of aan het gezinstarief  
zal ontvangen. 

6. Zet u alle beroepsactiviteit stop na uw pensioen?    ja           neen   ik weet het nog niet

Indien ‘neen’ of ‘ik weet het niet’, bezorgen wij u informatie over uw sociale bijdragen als zelfstandige na uw pensioen,  
alsook over het bedrag dat u nog mag bijverdienen naast uw pensioen.

7. Bijkomende informatie en/of specifieke vragen met betrekking tot uw pensioen:
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