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Inloghulp 
MijnPPF 
In de inloghulp vindt u drie manieren om in te loggen op MijnPPF. Klik op de 
gewenste inlogwijze om het stappenplan te doorlopen.  

 
1 Inloggen via DigiD 3 

2 Inloggen met eIDAS 5 

3 Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord 7 
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1 Inloggen via DigiD 
Stap 1: Ga naar www.philipspensioenfonds.nl en klik op MijnPPF. 

 

Stap 2: U ziet 3 mogelijkheden om u aan te melden. Kies voor de eerste optie: 
Inloggen met DigiD. 

 

Stap 3: Volg de instructies van DigiD. 

Meer informatie over inloggen met DigiD vindt u op www.digid.nl/inlogmethodes 

 

 

 

  

http://www.philipspensioenfonds.nl/
http://www.digid.nl/inlogmethodes
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Stap 4: Na het inloggen met DigiD komt u op het dashboard van MijnPPF. 

In het dashboard kunt u doorklikken naar Pensioenpost, Pensioenplanner, Profiel en 
Document versturen.  
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2 Inloggen met eIDAS 
Stap 1: Ga naar www.philipspensioenfonds.nl en klik op MijnPPF. 

Stap 2: U ziet 3 mogelijkheden om u aan te melden. Kies voor de tweede optie: 
Inloggen Europees inlogmiddel. 

Stap 3: Volg de instructies van Cross-Border Authentication. 

De eerste pagina van het inloggen via een Europees inlogmiddel toont een overzicht van de 
landen die deze methode aanbieden. Voor elk land werkt dit op een andere wijze.  

• Kies het land waar u een inlogmiddel van heeft.
• Klik op de knop ‘continue’.
• U gaat dan verder in de inlogmethode van het geselecteerde land en volg de

instructies.

http://www.philipspensioenfonds.nl/
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Wilt u meer weten over het inloggen met een Europees inlogmiddel? Bekijk dan de 
website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inloggen-europese-
economische-ruimte-eer-eidas/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-vanuit-een-ander-eu-land-
inloggen-bij-nederlandse-overheidsorganisaties 

Stap 4: Na het inloggen met een Europees inlogmiddel komt u op het dashboard 
van MijnPPF. 

In het dashboard kunt u doorklikken naar Pensioenpost, Pensioenplanner, Profiel en 
Document versturen.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inloggen-europese-economische-ruimte-eer-eidas/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-vanuit-een-ander-eu-land-inloggen-bij-nederlandse-overheidsorganisaties
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inloggen-europese-economische-ruimte-eer-eidas/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-vanuit-een-ander-eu-land-inloggen-bij-nederlandse-overheidsorganisaties
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inloggen-europese-economische-ruimte-eer-eidas/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-vanuit-een-ander-eu-land-inloggen-bij-nederlandse-overheidsorganisaties
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3 Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord 
Stap 1: Ga naar www.philipspensioenfonds.nl en klik op MijnPPF. 

 

Stap 2: U ziet 3 mogelijkheden om u aan te melden. Kies voor de derde optie: 
Inloggen MijnPPF-account. 

 

  

http://www.philipspensioenfonds.nl/
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Stap 3: Vul uw e-mailadres en het wachtwoord in van uw MijnPPF-account.  
 
U kunt alleen gebruikmaken van een MijnPPF-account als u geen DigiD of een Europees 
erkend inlogmiddel kunt gebruiken. Als u nog geen MijnPPF-account heeft, kunt u contact 
opnemen met de Klantenservice. 

 

Stap 4: Na het inloggen komt u op het dashboard van MijnPPF. 

In het dashboard kunt u doorklikken naar Pensioenpost, Pensioenplanner, Profiel en 
Document versturen.  
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