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I.T. 074 – SPECIALE PENSIOENBREVETTEN 
 

Inleiding 
 

 
- Deze informatie neemt de pensioenbrevetten van allerlei aard op die omwille van hun structuur of 

inhoud niet kunnen opgevangen worden in het I.T. 073. 
- Deze informatie wordt gekenmerkt door het I.T. 074. 

 

Samenstelling 
 
Deze informatie bevat de datum van de toekenning van het pensioenbrevet, een reeksnummer en de 
identificatie van het pensioenbrevet. 
 

• Datum   :  is de datum in 8 cijfers waarop het pensioenbrevet werd  
toegekend. 
Indien deze datum onbekend is, de datum van kennisname 
door de gemeente. 

 
• Reeksnummer  (R.N.) : 1, 2 of 3 afhankelijk van het aantal reeds opgenomen I.T. 074 in  

het dossier. 
 

• Identificatie brevet : weergave van het eigenlijke brevetnummer in maximaal 40  
alfanumerieke tekens met eventueel een toelichting 

 

Structuur 
 

O.C. I.T. D. DATUM RN 
  0 7 4 0 D D M M J J J J  

 
IDENTIFICATIE van het BREVET 
          

 
 
Toegelaten codes : 

 
- Operatiecode (O.C.) : 10, 12 en 13 
- Dienstcode   (D.)   : 0 

 

Voorbeeld : 
 

Een persoon ontvangt op 1 november 2000 een pensioen uit Zweden met nummer PEN 668790 = WE = 
XLZ193. 

 
10/074/0/01112000/1/PEN668790=WE=XLZ193-Pensioen Zweden. 
 
 
 

Opmerkingen : 
 

- Indien het dossier van een persoon nog geen I.T. 074 bevat, moet het reeksnummer 1 zijn. 
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- Indien het dossier van een persoon reeds een I.T. 074 bevat, moet het reeksnummer van de 
nieuwe informatie met één eenheid verhoogd worden. 
 

- Bij annulatie van het meest recente I.T. 074 in het dossier van een persoon, moet de structuur van 
de annulatie het reeksnummer vermelden op het einde.   Bij annulatie van oudere I.T 074 moet de 
structuur van de annulatie dit reeksnummer niet vermelden. 
 

- Bij annulatie van een informatie in het I.T. 074, die niet de meest recente is, wordt geen 
automatische hernummering voorzien van de reeksnummers in het dossier.  De gemeente zal zelf 
de informaties in het I.T. 074 moeten aanpassen om een logische opeenvolging van de reeksnum-
mers te verkrijgen. 

 
 


