ALGEMENE DIRECTIE VII
OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID
Dienst Actuariaat-Pensioenen
Procedure tot aanvraag van een ouderdomspensioen

Mevrouw, mijnheer,
U heeft van ons of via de website van de RSZ – ADVII – Overzeese Sociale Zekerheid de formulieren
bekomen die nodig zijn voor het indienen van uw aanvraag van een ouderdomspensioen :





Aanvraag ouderdomspensioen
Document om de RIZIV-inhoudingen te bepalen
Document om de bedrijfsvoorheffing te bepalen
Bankformulier (moet ook door de bank ondertekend worden in het daarvoor voorbehouden vak)

Gelieve deze documenten, 4 maanden voor de gewenste ingangsdatum van het pensioen, volledig
ingevuld en ondertekend, naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Algemene Directie VII
Overzeese Sociale Zekerheid, Dienst Actuariaat – Pensioenen, aangetekend terug te sturen met de post
of via e-mail, met de eventueel gevraagde bewijsstukken. Het bankformulier mag afzonderlijk door de
bank of door uzelf wat later dan de aanvraagformulieren worden verzonden.
Met al uw vragen betreffende het invullen van de formulieren of het bijvoegen van de gevraagde
bewijsstukken kan u terecht bij:
Actuariaat Pensioenen: (+32) 02 509 59 63 - actuariaat-pensioenen-osz@onssrszlss.fgov.be
Met al uw vragen betreffende de uitbetaling en de inhoudingen kan u terecht bij:
Andy GALLE: (+32) 02 509 20 99 – betalingen-osz@onssrszlss.fgov.be

OPGELET !
Indien u gedurende ten minste 16 jaar heeft deelgenomen aan de verzekering opgericht bij de wet
van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid en indien u aan ten minste één van
de volgende onderstaande voorwaarden voldoet :
- U verblijft gewoonlijk en daadwerkelijk in een lidstaat van de Europese Economische ruimte of in
Zwitserland en u heeft geen recht op aansluiting bij een Belgisch ziekenfonds
- U verblijft gewoonlijk en daadwerkelijk buiten de Europese Economische ruimte en buiten
Zwitserland
 Gelieve ons dan te contacteren zodat wij uw eventueel recht op de uitgestelde geneeskundige
verzorging kunnen bepalen, door een e-mail te sturen naar volgend e-mailadres :
rechtengeneeskundigeverzorging-osz@onssrszlss.fgov.be

.be

