6 december 2016
NU OOK AANVULLENDE PENSIOENEN OP MYPENSION.BE
Sinds vandaag is de verdere uitbreiding van het online pensioenportaal een feit.
De nieuwe aanwinst: ‘mijn aanvullend pensioen’. Naast gegevens over uw wettelijk pensioen,
geeft mypension.be nu ook gepersonaliseerde informatie over uw aanvullend pensioen.
Iedereen die zich afvraagt hoe het zit met zijn aanvullend pensioen, kan vanaf vandaag op
mypension.be nagaan:




of hij later een aanvullend pensioen zal krijgen
en zo ja, hoeveel er al is opgebouwd
en wat hier mee gebeurt als hij zou sterven vóór pensionering

Begin dit jaar hadden 3,4 miljoen werknemers en zelfstandigen al een aanvullend pensioen
opgebouwd. Als u al een aanvullend pensioen hebt, ziet u in ‘mijn aanvullend pensioen’ hoeveel er al
is opgebouwd in al uw plannen samen en hoeveel u in elk plan kan verwachten bij pensionering.

Mensen met een aanvullend pensioen krijgen nu voor het eerst een overzicht van hun
werknemers- en zelfstandigenplannen. Zo kunnen ze - op één plek - snel terugvinden:



tijdens welke job ze iets hebben opgebouwd
welke verzekeraar of welk pensioenfonds die rechten nu beheert

De helft van de aangeslotenen in onze databank op 1 januari heeft een aanvullend pensioen
opgebouwd tijdens een eerdere job.
Vaak weten mensen niet meer of ze al ooit iets hebben opgebouwd; laat staan waar die zogenaamde
‘slapende’ rechten worden beheerd. Slapende rechten worden dan ook wel eens vergeten. Nu kan u
die ‘vergeten’ rechten opsporen. En dat is belangrijk, want zo bent u ook zeker dat bij pensionering
alles wat u hebt opgebouwd ook wordt uitbetaald.

Niet iedereen heeft altijd een duidelijk zicht op zijn aanvullend pensioen. Nu komt daar verandering
in. ‘mijn aanvullend pensioen’ maakt mensen wegwijs in een complexe en technische materie.




alles wordt zo eenvoudig mogelijk uitgelegd en eenduidig gepresenteerd.
iemand die al op meerdere plaatsen iets opbouwde, krijgt voor elk plan dezelfde
informatie
alle bedragen zijn altijd berekend op 1 januari van het jaar

Meer dan 40 % van de aangeslotenen heeft al op meerdere plaatsen rechten opgebouwd en krijgt of
kreeg dus pensioenfiches van verschillende verzekeraars of fondsen. De heel uiteenlopende termen
die gebruikt worden in deze jaarlijkse fiches, maken het moeilijk om alles te begrijpen en vergelijken.
‘mijn aanvullend pensioen’ biedt u een duidelijk en compleet zicht op de opbouw van uw extra
pensioen. Met enkele muisklikken kan u de informatie over uw verschillende aanvullende
pensioenen vergelijken en samenleggen.

En mypension.be wordt nog verder uitgebreid. Tegen eind volgend jaar zal u een raming kunnen
maken van uw wettelijk pensioen. Vanaf 2018 zal u ook het effect van bepaalde loopbaankeuzes op
uw pensioen kunnen simuleren.

mypension.be is een samenwerking tussen de Federale Pensioendienst, het RSVZ en Sigedis.
Het luik ‘mijn aanvullend pensioen’ wordt verzorgd door Sigedis. De informatie komt uit DB2P, de
databank waarin gegevens over alle aanvullende pensioenen worden gecentraliseerd. De
verzekeraars en pensioenfondsen zijn de belangrijkste leveranciers van de gegevens in DB2P.

