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I.T. 073 – DE PENSIOENBREVETTEN 
 

Inleiding 
 

- Onder deze informatie kunnen de verschillende pensioenbrevetten, waarvan een persoon houder 
kan zijn, worden opgenomen. 

- Deze informatie wordt gekenmerkt door het I.T. 073. 
 
 

Samenstelling  
 
Deze informatie bevat de datum van toekenning van het pensioenbrevet, de categorie en het 
brevetnummer. 
 

Datum van toekenning 
 

- De datum van de toekenning van het pensioenbrevet is de datum waarop een persoon effectief 
het recht verwerft op een bepaald pensioen. 
 

- Indien de gemeente deze datum niet kent, zal zij de datum van kennisname van het pensioen 
invoeren. 

 

Categorie van het pensioenbrevet 
 

- Deze categorieën verschillen naargelang van het feit of de pensioenen werden toegekend in 
België of in het buitenland. 

- De pensioenbrevetten toegekend in België worden aangeduid door één der onderstaande codes : 
 

01  het rust- en overlevingspensioen. 
02  het Rijkspensioen. 
03  het oorlogspensioen. 
04  het mijnwerkerspensioen. 
05  het gemeentelijk pensioen. 
06  het ziekte- en invaliditeitspensioen. 
07  het pensioen voor zelfstandigen. 
08  het gemengd pensioen. 
09  het militair anciënniteitspensioen. 
10  de rente bij arbeidsongevallen. 
 

- De categorie van de pensioenbrevetten, toegekend in het buitenland, duidt niet de aard van het 
pensioenbrevet aan maar wel het land van de toekenning. 
 

Volgende codes zijn hiervoor voorzien : 
 

20  land buiten de E.U.; 
21  Duitsland; 
22  Frankrijk; 
23  Luxemburg (Groot-Hertogdom); 
24  Denemarken; 
25  Italië; 
26  Verenigd Koninkrijk; 
27  Ierland; 
28  Nederland. 
29  Andere gevallen. 
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Opmerking : Voor bijzondere categorieën van pensioenbrevet zie I.T. 074. 

 
 

Nummer van het pensioenbrevet 
 
- De nummers van de pensioenbrevetten hebben een verschillende samenstelling naargelang van de 

aard van het pensioen en het land van toekenning. 
 

- Wat de belangrijke categorie rust- en overlevingspensioen (code 01) betreft zal de samenstelling 
van dit brevetnummer gewoonlijk als volgt zijn : eerste 4 cijfers zijn het geboortejaar en maand van 
belanghebbende, dan een spatie gevolgd door 5 cijfers. 
 

- Dit brevetnummer wordt soms nog aangevuld met 2 cijfers, die het controlegetal vormen en geen 
deel uitmaken van het eigenlijke brevetnummer. 

 
 

Structuren 
 

Algemene structuur 
 
 

O.C. I.T. D. DATUM CAT. NUMMER 
  0 7 3  D D M M J J J J   X  X 

 
 

Toegelaten codes : 
 

• Operatiecode (O.C.) : 10, 12 en 13 
• Dienstcode (D.)  : 0 
• Datum   : is de datum in 8 cijfers waarop het pensioen wordt toegekend. 
• Categorie (Cat)  : is het soort pensioen toegekend in België of het land van  

toekenning van buitenlandse pensioenen in 2 cijfers. 
• Nummer brevet  : bestaat uit maximaal 13 alfanumerieke tekens. 

Wanneer het nummer korter is, moet de zone niet worden 
opgevuld met nullen. 

Voorbeeld : 
 
Persoon krijgt op 1 november 2000 een rustpensioen toegewezen met nummer 2510/63087/12: 
 
10/073/0/01112000/01/2510∆6308712 
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Structuur voor een oorlogspensioen 
 
 

O.C. I.T. D. DATUM CAT. 
  0 7 3  D D M M J J J J 0 3 

 
NUMMER 
N N N N N N N N - N N / N N N N 

 

Toegelaten codes : 
 

• Wat betreft de operatiecode, de dienstcode en datum zie structuur hierboven. 
 

• Categorie (Cat.)    : 03 
 

• Nummer van het pensioenbrevet : bestaat uit 8 cijfers, een liggend streepje, 2  
cijfers, een schuine streep en 4 cijfers. 

 

Voorbeeld :  
 
Persoon krijgt op 1 november 2000 het oorlogspensioen met nummer 25101632446718. 
 
10/073/0/01112000/03/25101632-44/6718 

 
 
 

Andere gevallen 
 
 

O.C. I.T. D. DATUM CAT. 
  0 7 3  D D M M J J J J 2 9 

 
NUMMER 
N N N N N N N N N N N A N N N N N ∆ ∆ ∆ 

           ↑    ↑ 
        een letter    3 spaties 
 

Opmerkingen :  
 
- Geen enkele bijwerking mag als resultaat hebben dat in het dossier een informatie verschijnt die 

reeds aanwezig is met dezelfde datum, categorie en pensioenbrevetnummer.  Wel kunnen 
meerdere informaties worden ingebracht met hetzelfde pensioenbrevetnummer, doch met een 
verschillende categorie. 
 
 

- Bij de invoering van een rust- en overlevingspensioen (code 01) moeten de eerste 4 cijfers van het 
pensioenbrevetnummer normaliter overeenstemmen met het geboortejaar en geboortemaand van 
belanghebbende.  Indien dit niet het geval is, dient de dienstcode 5 te worden aangewend. 
 
 

- Voor een supressie of annulatie van een I.T. 073 moet de structuur, aan het eind, de categorie en 
het pensioenbrevetnummer bevatten. 

 


