
 

Minister van Binnenlandse Zaken  

Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) 

    
Kroonlaan 145 A  DIENSTNOTA  
1050 Brussel  Uitgiftenummer SSGPI-RIO-2020/Quar-92 
www.ssgpi.be   Uitgiftedatum  30-12-2020 
     
    

    
  
ONDERWERP Het aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden van de 

geïntegreerde politie (Tweede pensioenpijler) – Online raadpleging van het 
pensioenoverzicht 

  
Referenties 1. Koninklijk besluit van 11 december 2019 tot invoering van een aanvullend 

pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het 
gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten, BS 20 december 2019; 

2. Nota SSGPI van 12 november 2020 – Het aanvullend pensioen voor de 
contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie (Tweede pensioenpijler)
– Pensioenoverzicht met als kenmerk SSGPI-RIO-2020/Quar-85. 

 
 

1. Ratione personae 
 

De contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie die onder het toepassingsgebied van de 
federale tweede pensioenpijler vallen.  
 
 

2. Ratione materiae 
 

2.1 Online raadplegen van het pensioendossier 
 

Sinds 16 december 2020 kunnen de contractuele personeelsleden via de website 
www.axa.be/groepsverzekering het platform MyAxa bereiken om hun aanvullend pensioen online 
raadplegen. 
 
Het personeelslid dient zich op deze website te identificeren: 

- Ofwel via Itsme; 
- Ofwel door registratie met behulp van de activatiecode; 
- Ofwel via ‘mijn login en paswoord’ indien het personeelslid er al één heeft. 

 
Hieronder kan een printscreen van het inlogscherm teruggevonden worden: 
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Zoals meegedeeld in onze nota van 12 november 2020 zullen in eerste instantie de personeelsleden die op 
1 juli 2019 in dienst waren hun aanvullend pensioen kunnen raadplegen. Voor de personeelsleden die na 1 
juli 2019 in dienst is gekomen zal dit eind 2021 beschikbaar zijn. 
 

2.2 Papieren versie van het pensioenoverzicht 
 
Het personeelslid kan ervoor opteren om een papieren versie van het pensioenoverzicht te ontvangen. 
 
Hiervoor dient het op de voorkeur voor het verzenden van documenten aan te passen op de bovenstaande 
website: 

- Log in op de website; 
- Klik op ‘Profiel en voorkeuren’ in de rubriek ‘Alle services’; 
- In ‘mijn voorkeuren’ neen aanvinken bij “wens je al je documenten enkel digitaal te ontvangen?”. 

 
Hieronder kan u een printscreen van de schermen teruggevonden worden: 
 

 

 
 
Voor meer informatie omtrent de tweede federale pensioenpijler kan men de informatiepagina raadplegen op 
de website van de FOD BOSA: https://fedweb.belgium.be/nl/aanvullend-pensioenplan-contractuelen.  
 
 

3. In het kort… 
 
De contractuele personeelsleden die genieten van de federale tweede pensioenpijler kunnen sinds 16 
december het overzicht van hun aanvullend pensioen terugvinden op het platform MyAXA. 
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