
Stappenplan opvragen gegevens 
op mijnpensioenoverzicht.nl
Wat is mijnpensioenoverzicht.nl?
Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u heeft 
opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook 
ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. Bent u voor 1-1-2018 met 
pensioen gegaan, dan kan het zijn dat niet al uw pensioenbedragen zichtbaar zijn. 
Op deze website vindt u niet wat u zelf voor uw oude dag heeft geregeld zoals een 
lijfrente, koopsom, pensioen in eigen beheer of spaargeld.

Inloggen

• Ga naar de website www.mijnpensioenoverzicht.nl en klik op ‘bekijk mijn
pensioenoverzicht’.

• Log nu in met uw DigiD. Heeft u geen DigiD of bent u uw gebruikersnaam en wachtwoord
vergeten? Ga dan naar www.digid.nl en vraag ze aan.

Welke gegevens kan ik raadplegen?
• Na inloggen wordt naar uw levenssituatie gevraagd: heeft u een partner of bent u

alleenstaand?
• Vervolgens worden uw AOW en pensioengegevens automatisch opgehaald. U ziet aan de

linkerkant een tijdlijn en krijgt uitleg over de AOW en het pensioen dat u gaat ontvangen.
• Door te klikken op ‘bekijk mijn te bereiken pensioen’ krijgt u inzicht in de bruto en netto

bedragen die u gaat ontvangen.
• Via de knop ‘wat als mijn situatie verandert’ krijgt u inzicht op de mogelijk effecten van

belangrijke levensgebeurtenissen zoals overlijden, werkloos worden, nieuwe baan etc.

Hoe maak ik een samenvatting aan?
• Klik rechtsboven op de menukeuze ‘download gegevens’. Onderstaand scherm wordt

geopend:

• Kies voor ‘sla op als PDF-bestand’. Er wordt
nu een PDF aangemaakt die linksonder in
het scherm komt te staan. Het aanmaken
van de PDF kan even duren.

• Via onderstaande knoppen kunt u de PDF
openen, printen en/of opslaan op uw
computer.

Wij kunnen u een beter advies geven met uw actuele pensioengegevens. Heeft u binnenkort een 
afspraak met een adviseur van de Rabobank? Breng de samenvatting dan mee naar het gesprek of stuur 
die van te voren naar ons op.
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