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Nuttige adressen
Minister van Pensioenen
Daniel Bacquelaine
● Egmont 1
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
● Tel.: + 32 2 501 38 55
● Fax: + 32 2 501 86 33
● E-mail: info@bacquelaine.fed.be
Minister van Middenstand, Zelfstandigen,
Kmo’s, Landbouw en Sociale Integratie
Willy Borsus
● Guldenvlieslaan 87 bus 1
1060 Brussel
● Tel.: + 32 2 250 03 03
● E-mail: info@borsus.fgov.be
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Federale Adviesraad voor ouderen

100

● Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
T.a.v. Andy Van Rymenant
Kruidtuinlaan 50, bus 115
1000 Brussel
● Tel.: + 32 2 528 60 74
● Website: www.adviesraadouderen.belgium.be
● E-mail: favo-ccfa@minsoc.fed.be
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
● Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 100
1000 Brussel
● Tel.: + 32 2 528 60 11
● Website: www.socialsecurity.fgov.be
● E-mail: social.security@minsoc.fed.be

Portaalsite van de sociale zekerheid:
● www.socialsecurity.be
Uw pensioen on line aanvragen:
● www.pensioenaanvraag.be
Uw pensioendossier online consulteren
(werknemers):
							
● www.mypension.be
Rijksdienst voor pensioenen
● Zuidertoren
1060 Brussel
● Gratis nummer (vanuit België)
Tel.: 1765
● Vanuit het buitenland			
Tel.: +32 78 15 1765
● Website: www.onprvp.fgov.be
● E-mail: info@onprvp.fgov.be
Om een zitdag, gewestelijk kantoor of pensioenpunt
in uw buurt te vinden, bel het gratis nummer 1765 of
consulteer de website www.onprvp.fgov.be, rubriek
Contact.
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen
der zelfstandigen
● Jan Jacobsplein 6
1000 Brussel
● Gratis nummer (vanuit België)
Tel.: 1765
● Vanuit het buitenland			
Tel.: +32 78 15 1765
● Website: www.rsvz.fgov.be
● E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be
Om een zitdag, gewestelijk kantoor of pensioenpunt
in uw buurt te vinden, bel het nummer 1765 of
consulteer de website www.rsvz.fgov.be, rubriek
Contact.

Pensioendienst voor de overheidssector
● Victor Hortaplein 40 bus 30
1060 Brussel
● Gratis nummer (vanuit België)
Tel.: 1765
● Vanuit het buitenland			
Tel.: +32 78 15 1765
● Tel. Betalingen buitenland: + 32 2 558 60 91
● Fax betalingen buitenland: + 32 2 588 59 06
● Website: www.pdos.fgov.be
● E-mail:cc@pdos.fgov.be
● Betalingen: ccpay@pdos.fgov.be
● Betalingen buitenland: lb@pdos.fgov.be
Om een zitdag of pensioenpunt in uw buurt te
vinden, bel het nummer 1765 of consulteer de
website www.pdos.fgov.be, rubriek Contact.
Dienst voor bijzondere sociale
Zekerheidsstelsels
● Jozef II-straat 47			
1000 Brussel
● Tel.: +32 2 239 12 11
● Fax: + 32 2 239 10 39
● Website: www.dibiss.fgov.be
● E-mail: overzee@dibiss.fgov.be

Ethias
(wettelijke pensioenen openbare sector –
lokale overheden)
● Prins-Bisschopssingel 73		
3500 Hasselt
● Tel.: + 32 11 28 20 81 				
● Fax: + 32 11 28 20 87
● Website: www.ethias.be
● E-mail: clienten-collectiviteiten-pub@ethias.be
Internationale zitdagen
De Rijksdienst voor Pensioenen en het Rijksinstituut
voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen houden
gezamenlijke zitdagen in samenwerking met de
“Duitse Rentenversicherung” en de Franse “Carsat”.
Om een zitdag in uw buurt te vinden, bel naar de
centrale dienst van uw pensioendienst waarvan u
het telefoonnummer hierboven vindt.
De Belgische Ombudsmannen aangesloten bij
het permanent overleg ombudslui (pool):
● www.ombudsman.be

nmbs holding - pensioendiensten
● Frankrijkstraat 85
1060 Brussel

Berekening nieuwe pensioenen
● Tel.: + 32 2 525 35 27
● Fax: + 32 2 526 35 96
● E-mail: h-hr342@b-holding.be
Betalingen				
● Tel.: + 32 2 525 35 07
● Fax: + 32 2 526 38 57
● E-mail: betalingenpensioenen@b-holding.be
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Rust-, overlevings- en invaliditeitspensioenen
● Tel.: + 32 2 525 25 38
● Fax: + 32 2 525 40 12
● E-mail: h-hr341@b-holding.be
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WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 5
1000 Brussel
Tel. 02 274 19 80
Fax 02 274 19 99
klacht@ombudsmanpensioenen.be
www.ombudsmanpensioenen.be

