Directoraat-generaal EPI
Penitentiaire inrichtingen
Dienst P&O
Cel Verloven, Afwezigheden en Pensioenen

Waterloolaan 115
1000 Brussel
TEL. 02 542 65 11
FAX 02 542 70 39
info@just.fgov.be

AANVRAAG JAARLIJKSE TOELAGE
Personeelslid + 55 jaar of meer nog in dienst

PI: ……………..

Datum aanvraag
Ik ondergetekende
Naam :
Voornaam :
Geboortedatum :
Stamnummer :
Rijksregisternummer :
Graad :
In dienst bij EPI vanaf :
Aanvraag om te genieten van de jaarlijkse toelage vanaf :
Ik zal in de voorwaarden zijn van het al dan niet vervroegd pensioen op ……..
Informatie die mijn aanvraag staaft
Andere publieke diensten :
Rechtvaardigingsstukken: attesten
werkgever
Militaire diensten :
Rechtvaardigingsstuk :
stamboekuittreksel
Leger (vrijwillige loopbaan) :

Van …………………….tot…………………….
Van……………………..tot……………………..
Van……………………..tot……………………..
Van …………………….tot…………………….

………jaar
………maand

Van …………………….tot…………………….

Diensten in de privésector :
Rechtvaardigingsstuk Kruispuntbank,
andere

Van …………………….tot…………………….
Van……………………..tot……………………..
Van……………………..tot……………………..

………jaar
………maand
………jaar
………maand

Diensten zelfstandige
Rechtvaardigingsstuk RSVZ, andere
Handtekening aanvrager

Van……………………..tot………………………. ………jaar
Van………………….....tot …..…………………. ………maand
Totaal:
………jaar
………maand
Op

Aan P&O Correspondent gegeven
Handtekening P&O correspondent

………jaar
………maand

Voorbehouden aan de centrale administratie:
KB van 09/01/2014 tot wijziging van het KB van 28/09/2003 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen
ten gunste van sommige ambtenaren in dienst bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI – Penitentiaire
Inrichtingen.*

Mevrouw / Mijnheer ……………is / is niet in de voorwaarden om te genieten van (vervroegd) pensioen op
datum van …… onder voorbehoud van erkenning van zijn recht op pensioen door PDOS.
De jaarlijkse toelage kan betaald worden vanaf ……………
Handtekening

OPMERKINGEN
De aanvraag voor het verkrijgen van de toelage kan ingediend worden door het personeelslid bij de P&O
Correspondent met alle bijgevoegde documenten.
De P&O correspondent stuurt de volledige aanvraag door naar de cel wedden (t.a.v. Carlo Broeckx) bij de
centrale administratie.
* Het personeelslid dat in dienst blijft, kan, 5 jaar voor de datum van het al dan niet vervroegd pensioen,
waarop hij recht heeft op grond van artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot
harmonisering in pensioenregelingen, zoals die bepaling van toepassing zal zijn vanaf 1 januari 2013, vragen
om te genieten van de jaarlijkse toelage van 2.500€. Deze toelage wordt pro rata betaald volgens de
geleverde prestaties.
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