Zorgloket
Administratief Centrum
Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel
052 30 36 16
zorgloket@londerzeel.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen 08:00 - 12:00 uur
16:00 - 19:00 uur
meer contactgegevens

Pensioen
Wat?
Wil je met pensioen? Of heb je vragen over je pensioen? Doe beroep op het Zorgloket
voor algemene informatie en voor hulp bij de volgende aanvragen:
rust- en overlevingspensioen voor werknemers en/of zelfstandigen
inkomensgarantie voor ouderen
vroegst mogelijke pensioendatum of een raming van de datum
een raming van het pensioenbedrag

Hoe aanvragen?
Werknemerspensioen en/of zelfstandigenpensioen: neem contact op met het
Zorgloket of kom langs tijdens de openingsuren.
Pensioen als ambtenaar: Neem contact op met de Personeelsdienst van je
werkgever in openbare dienst of met de pensioenlijn (gratis nummer 1765)
Werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen: Het
brugpensioen is niet hetzelfde als het vervroegd pensioen, maar maakt deel uit van de
werkloosheidsverzekering. Meer informatie over het stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag vind je op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
(RVA).
Andere pensioenen: hiervoor kan je niet bij het Zorgloket terecht.

Wat meebrengen?
identiteitskaart (eID)

Kostprijs?
Gratis.

Pensioenpunten
Vragen over je wettelijke pensioen? Ga naar een Pensioenpunt!
De Pensioendienst is aanwezig over het hele land. Deze experts en die van
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) komen naar je
toe om tijdens een Pensioenpunt al je vragen over je pensioen te beantwoorden.
Je vindt alle informatie (dichtstbijzijnd adres, openingsuren,...) op
www.pensioenpunt.be.
Opgelet: niet in alle Pensioenpunten zijn er altijd experten van de drie
pensioenstelsels (werknemers-, ambtenaren- en zelfstandigenpensioenen) aanwezig.

Infopunt pensioen voor zelfstandigen Londerzeel
Wat?
Tijdens de zitdag voor zelfstandigen van het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) krijgen actieve en gepensioneerde
zelfstandigen inlichtingen over hun sociaal statuut (pensioenen, gezinsbijslag,
ziekteverzekering,…).

Wanneer?
Elke 1ste maandag van de maand van 9 tot 12 uur.

Kostprijs?
Gratis.

De Pensioenlijn
Wat?
Op het gratis nummer 1765 kan je de twee voornaamste pensioeninstellingen
contacteren:
Federale Pensioendienst (FPD) (vroeger: Rijksdienst voor Pensioenen
en Pensioendienst voor de Overheidssector)
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) –
info@rsvz-inasti.fgov.be
De Pensioenlijn is ook bereikbaar vanuit het buitenland op +3278 15 17 65 (betalend
nummer).

Wanneer?
Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.

My Pension
Op MyPension.be staat een handig overzicht van je wettelijke en aanvullende
pensioenen. Je krijgt toegang tot je gegevens door je aan te melden met je eID of een

token.

