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Vragenlijst over je beroepsactiviteit 
in het buitenland

Naam en voornaam  

Rijksregisternummer  

Straat                                                                                                                     Nummer                    Bus  

Postcode                           Plaats  

E-mailadres waarop het RSVZ jou mag contacteren                                                                                                                  

Je activiteit
a) In welk ander land oefen je activiteiten uit?   

b) Sinds wanneer?   

d) Wat is de aard van de activiteit?  

   Zelfstandige

Als je ook in het buitenland zelfstandige bent, geef dan de verhouding mee tussen de tijd die je

besteedt aan je activiteiten in België en het buitenland.

            % in België

            % in het buitenland

   Werknemer of ambtenaar

Naam werkgever   

   Uitkeringsgerechtigde of gepensioneerd

   Soort uitkering (pensioen, ziekte, …)   

   Naam uitbetalingsinstelling   

   Andere   

Je sociale rechten
a) Bouw je in een ander land sociale rechten, zoals een pensioen, op?              ja          nee

b) Betaal je sociale zekerheidsbijdragen in dit andere land?              ja          nee

c) Bij welk sociale zekerheidsorgaan?   

d) Onder welk identificatienummer?   

Datum        /        /            

Handtekening

Voeg ALTIJD bewijsstukken toe aan deze vragenlijst. 

Welke bewijsstukken dit kunnen zijn, vind je op de volgende pagina.

www.xerius.be
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Bewijsstukken toe te voegen 
aan je vragenlijst

Je woont wel in België
a) Ben je ook zelfstandige in het buitenland?

 Bezorg ons dan bewijsstukken die aantonen:

 -  dat je sociale bijdragen betaalt in het buitenland: dit bewijs je met een loopbaancertificaat of 

aansluitingsattest afgeleverd door organisatie waar je sociale bijdragen betaalt.

 -  in welke onderneming je werkt: bezorg ons de oprichtingsakte van je onderneming of een document dat 

bewijst dat je je onderneming in het buitenland registreerde.

 -  hoe je je tijd zal verdelen over de beide landen: bezorg ons een overeenkomst met de verdeling van je 

arbeidstijd, overzicht van facturen die duidelijk maken hoe je inkomsten verdeeld zijn over de landen, 

of een klantenlisting.

b) Ben je loontrekkende in het buitenland? 

 Bezorg ons:

 -  een kopie van je arbeidsovereenkomst en

 -  twee recente loonfiches

c) Ontvang je een uitkering of pensioen uit het buitenland?

 Bezorg ons een bewijs of attest van je uitkering of pensioen, afgeleverd door de overheid of de instelling die 

 je uitkering of pensioen uitbetaalt.

Je woont niet in België
Als je in verschillende landen een activiteit uitoefent en in het buitenland woont, kan de Belgische overheid geen 

beslissing nemen over het land waar je sociale bijdragen moet betalen. Je contacteert dus best het sociaal 

verzekeringsorgaan in je woonland om het onderzoek te starten. Zo vermijd je een lange wachttijd waarbij je 

in meerdere landen sociale bijdragen moet betalen. Een lijst van de instellingen per land vind je via deze link.

a) Ben je zelfstandige in je woonland?

 -  Betaal je daar al sociale bijdragen? Vraag dan een A1-formulier aan bij het sociale verzekeringsorgaan 

van je woonland.

 -  Betaal je geen sociale bijdragen? Contacteer het sociale verzekeringsorgaan van je woonland om te 

onderzoeken in welk land je sociale bijdragen moet betalen.

b) Ben je loontrekkende in je woonland?

 -  Bezorg ons dan een A1-formulier, afgeleverd door het sociale verzekeringsorgaan van je woonland.

c) Ontvang je een uitkering of pensioen in je woonland?

 -  Bezorg ons een bewijs of attest van je uitkering of pensioen, afgeleverd door de overheid of de instelling die 

je uitkering of pensioen uitbetaalt.

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/social-security-forms/contact_points_pd_a1.pdf
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