AD VII Overzeese Sociale Zekerheid – Dienst Betalingen
Voor bezoeken : Jozef II-straat 47  BE-1000 BRUSSEL
Contactpersonen :
Andy Galle

Telefoon :
02/509 20 99

email :
betalingen-osz@rsz.fgov.be

Document terugsturen naar de RSZ
voor de bepaling van de solidariteitsbijdrage
en de RIZIV-inhoudingen* die op u van toepassing zijn.
Opmerking : de termen die in dit document voorkomen, dienen in fiscale zin te worden
opgevat (zoals in belastingaangiften bijvoorbeeld).

De RSZ dient de inhouding ten gunste van het RIZIV*, alsook de solidariteitsbijdrage, af te
trekken van uw pensioen.
Er bestaan twee verschillende barema’s. Wij vragen u om de volgende vragenlijst in te
vullen (zie keerzijde) ; op die manier kunnen we nagaan welk barema op u van toepassing
is.
Gelieve aan de RSZ elke wijziging mee te delen die een invloed kan hebben op uw fiscale
situatie (huwelijk, overlijden, kinderen ten laste,…).

Wij verzoeken u om de ingevulde vragenlijst (keerzijde) terug te sturen naar de RSZ.

RSZ – AD VII
OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID
Dienst Betalingen
Victor Hortaplein 11
1060 BRUSSEL
OPGELET : indien u dit document niet terugstuurt, zullen wij uw inhoudingen
moeten berekenen op basis van het minst gunstige barema.
* RIZIV

: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

RSZ AD VII – OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID
Victor Hortaplein 11, 1060 BRUSSEL
www.rsz.fgov.be

Dossiernummer (aan te vullen):
Vak A : indien uw woonplaats zich bevindt in een land van de Europese Economische
Ruimte (Europese Unie + Zwitserland) maar niet in België
1. Ik ben woonachtig in een land van de Europese Economische Ruimte maar niet in België
neen
ja. Ik voeg een woonplaatsattest toe.
2. Ik geniet een pensioen ten laste van het land waar ik woonachtig ben.
neen
ja. Ik voeg een attest toe met vermelding van de ingangsdatum van dit pensioen.

Vak B : indien u gehuwd bent

1. Heeft uw echtgeno(o)t(e) beroepsinkomsten die hoger zijn dan :
7 570,00 € bruto per jaar als werknemer,
6 056,01 € netto per jaar als zelfstandige ?
neen, mijn echtgeno(o)t(e) heeft geen beroepsinkomsten die hoger zijn dan een van
deze bedragen.
ja, mijn echtgeno(o)t(e) heeft beroepsinkomsten die hoger zijn dan een van deze
bedragen.



2. Geniet
uw
echtgeno(o)t(e) een
(werkloosheidsuitkering,
ziekte- of invaliditeitsuitkering)
neen
ja

pensioen

of

een

vervangingsinkomen

Vak C : indien u niet gehuwd bent (ongehuwd, gescheiden, weduwe(naar))
Eén of meerdere kinderen wonen bij u.
neen
ja
 Heeft minstens één van hen recht op kinderbijslag ?
neen
ja
 Woont er naast dit (deze) kind(eren) nog iemand anders bij u ?
neen
ja

Ik bevestig op mijn eer dat deze verklaring oprecht en volledig is.
Naam en voornaam,

RSZ AD VII – OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID
Victor Hortaplein 11, 1060 BRUSSEL
www.rsz.fgov.be

datum

handtekening.

