
 
 

  

Telefoneren van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u. op vrijdag tot 16.00u 
Bezoeken op donderdag en vrijdag van 9.00 tot 11.30u. en van 13.30 tot 16 u. 
Ma, di en wo enkel op afspraak: bel ons op 1765 en druk vervolgens op 1-1-6020 

KANTOOR 

Gratis telefoonnummer: 1765 

Website: www.sfpd.fgov.be 

Uw dossier op: www.mypension.be 

 

____________________________________________________________________________________ 

Dossiernummer          Datum 

Xxxxxxxxxxxxxxxx          dd/mm/jjjj 

____________________________________________________________________________________ 

Geachte heer, 

We hebben uw recht op rustpensioen als werknemer ambtshalve onderzocht. 

Dit is een pensioen dat gebaseerd is op uw eigen tewerkstelling als werknemer. 

Uw pensioen werd berekend aan het gezinsbedrag. 

De berekening vindt u in bijlage 1. 

Vanaf augustus 2018 hebt u recht op een maandelijks brutobedrag van xxxx,xx EUR. 

• Vanaf 2019 ontvangt u bovendien in mei uw vakantiegeld. 

U wenst uw activiteit verder te zetten na uw pensioen? 

Uw inkomsten uit een eventueel in de toekomst verder uitgeoefende beroepsbezigheid zijn niet 

onderworpen aan enige beperking. 

Indien u uw pensioen niet wenst, dan moet u ons dit dringend laten weten. Het uitstellen van het 

ingaan van uw pensioen kan bij voortzetting van uw activiteit leiden tot verdere pensioenopbouw. 

Wat moet u nog doen? 

• Uitbetaling per overschrijving op een bankrekening is de standaardprocedure. Hebt u ons uw 

rekeningnummer nog niet meegedeeld, dan kunt u dat op de volgende manieren doen: 

- Online: via mypension.be, uw beveiligd en individueel pensioendossier op 

www.mypension.be 

- Per e-mail: overschrijvingen@sfpd.fgov.be 

- Per brief: Federale pensioendienst 

Overschrijvingen 

Zuidertoren 

1060 Brussel 

• Breng ons schriftelijk op de hoogte van wijzigingen in uw situatie. In bijlage 2 vindt u een 

opsomming van de wijzigingen die u ons moet doorgeven. Op die manier bent u er zeker van 

dat de betaling steeds correct gebeurt en moet u ook geen bedragen terugbetalen die u 

eventueel ten onrechte zou ontvangen. 

Federale pensioendienst - Zuidertoren - 1060 Brussel  

VOORNAAM NAAM 

STRAAT NR BUS 

POSTCODE GEMEENTE 
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