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STUREN NAAR:

Federale Pensioendienst
Zuidertoren
1060 BRUSSEL
BELGIE

Verklaring over de uitkeringen toegekend door de RVA en de eventuele bedrijfstoeslag
(Model 74 bis)
(in te vullen door de gepensioneerde)

Uw Rijksregisternummer:

.

.

-

.

op de achterkant van uw identiteitskaart

De ingangsdatum van mijn pensioen is: .........................................................................................
Ik verklaar vanaf de ingangsdatum van mijn rustpensioen:
geen uitkeringen te ontvangen die worden toegekend door de RVA.
afstand te doen van de uitkeringen die worden toegekend door de RVA in het kader van
werkloosheid.

werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, vroeger gekend als brugpensioen). Ik verwittig ook de
instantie die de bedrijfstoeslag betaalt dat ik mijn rustpensioen opneem en dat de betaling van de
bedrijfstoeslag moet worden beëindigd vanaf de ingangsdatum van mijn rustpensioen.
tijdskrediet, vermindering van de arbeidsprestaties, loopbaanonderbreking.
Ik weet dat de Federale Pensioendienst de uitkeringen die ik ten onrechte heb ontvangen sinds de
ingangsdatum van mijn pensioen, zal inhouden op de achterstallen van mijn pensioen.
In twee exemplaren opgemaakt te: ................................................................. ; op ...........................................
Handtekening:

Voornaam Naam: ....................................................................
Opgelet: vergeet niet het 'Attest over de uitkeringen toegekend door de RVA' op de keerzijde door het
werkloosheidsbureau van de RVA te laten invullen. Stuur één exemplaar van dit formulier naar ons. De RVA
bewaart het tweede exemplaar.

Attest over de uitkeringen toegekend door de RVA
(in te vullen door het werkloosheidsbureau van de RVA)

Rijksregisternummer:

.

.

-

.

Voornaam Naam: ...........................................................................................

Betrokkene heeft het statuut van werkloze met bedrijfstoeslag.
(Enkel in te vullen als het pensioen een ingangsdatum heeft gelegen vóór 01/01/2019)

Betrokkene ontvangt met ingang van ............................................... geen uitkeringen meer van de RVA.
De betrokkene heeft sinds de ingangsdatum van het pensioen een bedrag van ............................... EUR
ontvangen. Dat bedrag moet worden gereserveerd op de achterstallen van het pensioen en moet worden
gestort op het rekeningnummer IBAN ................................................................ BIC ...................................
van het RVA - Werkloosheidsbureau te .........................................................................................................
met verwijzing naar de naam van de betrokkene en de kenmerken: ........................................................... ..

In twee exemplaren opgemaakt te: ........................................................... ; op ..................................................
Handtekening:

Voornaam Naam:..........................................................................
Functie: ........................................................................................

Stempel:

