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Informatie voor startende grensarbeiders over de
inkomstenbelasting en sociale zekerheid.
Deze informatie is op u van toepassing, als
- u in Nederland woont;
- u uitsluitend op Belgisch grondgebied in loondienst gaat werken; en
- uw werkgever in België is gevestigd.

Hoe zit het met uw
inkomstenbelasting?

U bent belastingplichtig in uw werkland België. Daarom betaalt u in België
inkomstenbelasting. Dat doet u in twee stappen:
- U betaalt bedrijfsvoorheffing. U kunt deze heffing vergelijken met
loonbelasting. Uw werkgever houdt deze in op uw loon en maakt het
ingehouden bedrag over aan de belastingadministratie.
- Jaarlijks moet u een belastingaangifte “niet-inwoner/natuurlijke persoon”
doen. Daarna krijgt u de aanslag van de belastingadministratie in België.
De ingehouden bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de verschuldigde
belasting. De belastingadministratie verrekent de ingehouden
bedrijfsvoorheffing dus in de aanslag.
U hoeft alleen uw inkomsten uit België aan te geven. Inkomen uit Nederland
of uit een ander land hoeft u niet aan te geven. Afhankelijk van uw
persoonlijke situatie kunt u recht hebben op aftrekposten.
Op basis van uw aangifte wordt berekend hoeveel belasting u moet betalen.
Daarnaast betaalt u opcentiemen. Opcentiemen worden op dezelfde wijze
berekend als de aanvullende gemeente- en agglomeratiebelastingen op de
personenbelasting die verschuldigd is door inwoners van België. Hoeveel
belastingen en opcentiemen u moet betalen is afhankelijk van uw persoonlijke
situatie. Meer informatie op de website van Federale Overheidsdienst Financiën.
Omdat u in Nederland woont, bent u ook verplicht om in Nederland
belastingaangifte te doen. Bovendien kunt u alleen op die manier gebruik maken
van de compensatieregeling van het “belastingverdrag Nederland-België”.
Als deze regeling voor u geldt, kunt u een financiële compensatie krijgen
voor bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek.
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Hoe doet u belastingaangifte in België?
U doet in België ieder jaar belastingaangifte als “niet-inwoner/natuurlijke
persoon”. Werkt u voor het eerst in België? Dan meldt u zichzelf aan bij het
bevoegde belastingkantoor Centrum Buitenland in Brussel. Dit doet u via een
speciaal e-formulier. Dit formulier en andere nuttige informatie vindt u op de
website van de Federale Overheidsdienst Financiën:
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www.financien.belgium.be/nl/, kies voor Particulieren, Belastingaangifte,
Aangifte niet-inwoners. In het antwoord op vraag 2 (“Ik ben een niet-inwoner
en heb inkomen in België, hoe kan ik een belastingaangifte krijgen?”) vindt u
de link naar het e-formulier.
Na de eenmalige aanmelding krijgt u ieder jaar, meestal in het najaar, automatisch
een aangifteformulier toegestuurd. Zo niet, dan moet u opnieuw een aangifteformulier aanvragen. U heeft nu eenmaal een aangifteverplichting in België.
Hoe doet u belastingaangifte in Nederland?
U moet elk jaar aangifte voor de inkomstenbelasting doen in Nederland.
U doet aangifte via www.belastingdienst.nl. U moet uw wereldinkomen
opgeven, dus ook het inkomen uit België. Het Belgische inkomen moet u
eerst omrekenen voordat u dit in uw aangifte vermeldt. De rekenhulp
vindt u op www.belastingdienst.nl. Vul bij zoeken in: “Belgisch loon omrekenen
naar Nederlands loon”.
U hoeft in Nederland geen inkomstenbelasting te betalen over uw inkomen
uit België. Anders zou u tweemaal belasting betalen over hetzelfde inkomen.
Dat is niet de bedoeling. U krijgt daarom een aftrek op de door u te betalen
inkomstenbelasting.
Wanneer krijgt u financiële compensatie?
De Belastingdienst vergelijkt het bedrag dat u in België aan belasting betaalt
met het bedrag aan inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen dat
u in Nederland had moeten betalen als u in Nederland had gewerkt.
Betaalt u in België meer dan in Nederland? Dan krijgt u een financiële
compensatie van de Belastingdienst. De Belastingdienst berekent deze
uiteindelijk aan de hand van de Belgische aanslag.
U krijgt de financiële compensatie na afloop van het kalenderjaar, als u in
Nederland belastingaangifte doet. Maar u kunt ook in de loop van het
belastingjaar iedere maand een voorlopige teruggaaf krijgen. Dat is een
voorschot op de compensatie. Na afloop van het belastingjaar ontvangt u
dan een belastingaangifte, waarop u uw definitieve gegevens invult. Daarna
stelt de Belastingdienst het definitieve bedrag van de compensatie vast.
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Hoe vraagt u de voorlopige teruggaaf aan?
U kunt de Belastingdienst vragen om het bedrag van de compensatie tijdens het
belastingjaar in maandelijkse termijnen aan u uit te betalen. Dat verzoek kan
online via Mijn Belastingdienst of via de Belasting Telefoon +31 (0)55 538 53 85.
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U bent sociaal verzekerd in uw werkland België. U moet in België sociale
bijdragen betalen. Uw werkgever houdt een procentuele bijdrage van 13,07%
in op uw brutoloon.
Identificatienummer voor sociale zekerheid
Uw werkgever is verplicht u als werknemer aan te melden bij de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid (RSZ). Voor deze aanmelding moet u het
identificatienummer voor sociale zekerheid (INSZ) hebben. Uw werkgever
vraagt het INSZ-nummer voor u aan bij Sigedis. Het INSZ-nummer is
vergelijkbaar met het BSN-nummer in Nederland.

U
-

heeft in België recht op
medische zorg,
gezinsbijslag,
uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en
pensioenen.

Als u start met werken in België, moet u direct iets regelen voor uw recht
op medische zorg en gezinsbijslag. Over wat u precies moet doen, krijgt u
hieronder uitleg. Informeer voor het recht op uitkeringen (werkloosheid,
arbeidsongeschiktheid) of pensioenen bij de voorlichters van SVB/Bureau
voor Belgische Zaken.

Hoe zit het met uw
zorgverzekering?

Geef aan uw Nederlandse zorgverzekeraar door dat u in België gaat werken en
per wanneer uw arbeidsovereenkomst ingaat. Uw zorgverzekering stopt vanaf
de eerste werkdag in België. Om toch verzekerd te zijn voor medische zorg,
moet u zich in België aansluiten bij een “verzekeringsinstelling”. U krijgt het
keuzerecht om gebruik te maken van medische zorg in Nederland en België.
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Wat moet u doen voor uw verzekering in België?
Sluit u aan bij een verzekeringsinstelling (VI). Dit doet u met een
inschrijfformulier van die instelling. U kunt kiezen voor de Hulpkas voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) of voor één van de ziekenfondsen
(mutualiteiten). U vindt contactgegevens van alle VI’s op de website van het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Nadat uw
inschrijving is verwerkt, krijgt u een ISI+-kaart. Met deze kaart kunt u gebruik
maken van de medische zorg in België volgens de voorwaarden en tarieven
die in België gelden.
Verplichte bijdragen
Als u aansluit bij een ziekenfonds, betaalt u een verplichte
lidmaatschapsbijdrage van circa € 10 per maand. Welk bedrag u precies
betaalt, hangt af van het door u gekozen ziekenfonds en het pakket van
diensten en voordelen.
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Bij de Hulpkas hoeft u geen bijdrage te betalen.
U moet ook de inkomensafhankelijke ziekte- en invaliditeitsbijdrage
(ZIV-bijdrage) betalen. Deze bijdrage is 3,55% van uw brutoloon.
Dit percentage is verwerkt in de RSZ-bijdrage van 13,07% over uw loon.
Uw werkgever houdt de ZIV-bijdrage automatisch in op uw loon.
Vergoeding niet-medische hulp
Werkt u in Vlaanderen en bent u 25 jaar of ouder? Dan bent u verplicht zich aan
te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Werkt u in Brussel
en bent u 25 jaar of ouder? Dan kunt u zich vrijwillig aansluiten. U betaalt
een bijdrage van € 53 per jaar. Als u ernstig zorgbehoevend bent en gebruik
moet maken van niet-medische hulp (thuis of in een instelling), krijgt u een
maandelijkse vergoeding voor de kosten. Meer weten? Kijk op
www.vlaamsesocialebescherming.be.
Vergoeding ziekenhuisopname
Meestal worden de medische zorgkosten tijdens verblijf in een Belgisch ziekenhuis
niet volledig vergoed door uw VI. U kunt zich daarvoor apart verzekeren door een
hospitalisatieverzekering af te sluiten. Dit kan bij uw VI of bij een particuliere
ziektekostenverzekeraar. Meer weten? Kijk op www.wikifin.be en kies “Thema’s”,
“Verzekeren”, “Ziekte- en ongevallenverzekering”, “Hospitalisatieverzekering”.
Wat moet u doen voor uw verzekering in Nederland?
U hebt ook in Nederland aanspraak op medische zorg. Om deze zorg te krijgen,
ontvangt u van uw VI een portable document S1. Hiermee moet u zich bij CZ
aanmelden. CZ is de zorgverzekeraar in Nederland die de administratie uitvoert
voor mensen die in het buitenland wettelijk tegen ziektekosten verzekerd zijn en in
Nederland wonen. U en uw meeverzekerde gezinsleden moeten zich als
verdragsverzekerde registreren in de Verdragspolis. U moet wel nog een
aanmeldingsformulier voor de Verdragspolis invullen. Daarna krijgt u een zorgpolis
en een zorgpas. U hoeft aan CZ niet de nominale premie Zorgverzekeringswet (Zvw)
te betalen.
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Heeft u gezinsleden zonder inkomen? CZ beslist of uw gezinsleden met u
meeverzekerd zijn ten laste van België. Dit op basis van het door u ingevulde
aanvraagformulier voor de Verdragspolis. Maar als uw partner of één van uw
kinderen in Nederland werkt of een Nederlandse uitkering of pensioen
ontvangt (WW-, ZW-, WAO- of WIA-uitkering, AOW-pensioen), houden zij hun
Nederlandse zorgverzekering.
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Zorgpakket van de Verdragspolis
U krijgt in Nederland medische zorg volgens de Verdragspolis. Dit is de
medische zorg uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), zoals:
- een bezoek aan de huisarts of specialist,
- medicijnen,
- behandeling en verzorging in een ziekenhuis,
- wijkverpleging,
- geestelijke gezondheidszorg vanaf de leeftijd van 18 jaar, en
- de zorg volgens de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals verpleging en verzorging
in een verpleeg- of verzorgingstehuis.
Eigen bijdrage
Voor de medische zorg in Nederland betaalt iedereen van 18 jaar of ouder,
het verplicht eigen risico van € 385 per kalenderjaar. U betaalt geen eigen
risico voor een bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg,
wijkverpleging, bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten, nacontrole en
reiskosten bij orgaandonatie. Voor kosten uit de aanvullende verzekering en
de zorg volgens de Wlz (niet de geestelijke gezondheidszorg van verzekerden
van 18 jaar of ouder) geldt geen eigen risico.
Aanvullende verzekering
U kunt een aanvullende verzekering afsluiten voor zorg die de verdragspolis
niet of gedeeltelijk betaalt. Denk hierbij aan kosten voor tandheelkundige
hulp vanaf 18 jaar, bepaalde hulpmiddelen (zoals brillen en contactlenzen)
en fysiotherapie. CZ biedt verschillende aanvullende verzekeringen.
Hiervoor betaalt u wél premie aan CZ. Neem voor een aanvullende
verzekering contact op met CZ of ga naar www.cz.nl voor meer info.
Een aanvullende verzekering is ook mogelijk bij andere zorgverzekeraars.
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Veranderingen doorgeven
Geef veranderingen altijd direct aan CZ door. Werkt u in Nederland of krijgt u
uitsluitend een Nederlandse uitkering of pensioen? U bent niet meer
verdragsverzekerd. U bent verplicht om binnen vier maanden een
zorgverzekering af te sluiten. Sluit u deze niet tijdig af en hebt u in de
tussentijd medische zorgkosten gemaakt, dan kunnen deze kosten niet met
uw verzekeringsinstelling worden afgerekend en worden deze bij u in rekening
gebracht. Geef de volgende wijzigingen altijd door aan CZ:
- U werkt in Nederland
- U stopt met werken in België
- U krijgt een Nederlandse uitkering of pensioen
- Eén van uw gezinsleden werkt in Nederland of krijgt een Nederlandse
- uitkering of pensioen
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Geen zorgtoeslag
De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de nominale premie Zvw.
De nominale premie Zvw betaalt iedere zorgverzekerde vanaf de leeftijd van
18 jaar aan de zorgverzekeraar. U bent als grensarbeider of als meeverzekerd
gezinslid niet verzekerd voor de Zorgverzekeringswet en daarom krijgt u geen
zorgtoeslag. Krijgt u momenteel zorgtoeslag? Laat deze dan stopzetten,
zodra u in België gaat werken. Ga naar www.belastingdienst.nl, en kies onder
“Menu” voor Toeslagen, kies voor “Toeslag aanvragen, wijzigen of uw
gegevens bekijken?”
Wilt u meer informatie?
Meer weten over uw zorgverzekering? Ga naar www.grensinfo.nl, vul uw
situatie in, en kies voor Zorg. Of neem contact op met BBZ en vraag naar
de leaflet Medische zorg. Wij sturen u deze per e-mail of post.

Hoe zit het met uw
gezinsbijslag?

Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag
AKW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). En misschien ontvangt u ook nog
kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst/
Toeslagen. Omdat uw situatie wijzigt, kan uw gezinsbijslag ook veranderen.
Wat moet u regelen?
Geef aan de SVB en Belastingdienst/Toeslagen door dat u in België gaat
werken. Uw kinderbijslag en het kindgebonden budget stopt. Als u
kinderopvangtoeslag ontvangt, kan deze doorlopen.
In België is de gezinsbijslag sinds 1 januari 2019 per deelentiteit (regio of
gewest) geregeld. Welke regeling voor u geldt, is afhankelijk vestigingsplaats
van uw werkgever.

0998NX/0320

-U
 w werkgever is gevestigd in het Vlaamse Gewest (Vlaanderen). U kunt
gezinsbijslag ‘Groeipakket’ uit het Vlaamse Gewest krijgen. Voor kinderen
tot 18 jaar gelden geen voorwaarden. Is uw kind 18 jaar of ouder? Onder
voorwaarden kunt u gezinsbijslag krijgen tot uw kind de leeftijd van 25 jaar
bereikt. Vraag gezinsbijslag aan bij de publieke uitvoeringsorganisatie FONS
of een van de vier private uitvoeringsorganisaties: Infino, Kidslife Vlaanderen,
MyFamily of Parentia. zie Overige adressen en telefoonnummers.
- Uw werkgever is gevestigd Brussel-Hoofdstad, het Waalse Gewest, of de
Duitstalige Gemeenschap. U kunt gezinsbijslag krijgen uit die deelentiteit.
Meer weten? Neem contact op met de publieke uitvoeringsorganisatie:
FAMIRIS, FAMIWAL, of het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. zie
Overige adressen en telefoonnummers.
Soms toch gezinsbijslag uit Nederland
U kunt uit Nederland in ieder geval kinderopvangtoeslag krijgen voor
kinderen die nog niet op het voortgezet onderwijs zitten en naar de
geregistreerde kinderopvang gaan.
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De andere ouder van het kind of de partner met wie u samenwoont, kan uit
Nederland kinderbijslag en eventueel kindgebonden budget krijgen. Maar u en
uw partner of andere ouder krijgen nooit uit twee landen de volledige
gezinsbijslag. De SVB en de door u gekozen uitvoeringsorganisatie in de
bevoegde deelentiteit beslissen op basis van Europese regels, en de werk- of
uitkeringssituatie welk land bij voorrang betaalt. Het andere land betaalt soms
een aanvullend bedrag aan gezinsbijslag.
Kunt u andere gezinsuitkeringen krijgen?
Verwacht u of uw partner een kind of adopteert u een kind? Dan kunt u het
startbedrag geboorte of adoptie krijgen.
Dit een vast bedrag dat eenmalig aan u of uw partner wordt betaald. In België
heeft ieder van de vier deelentiteiten een eigen regeling. U kunt het
startbedrag geboorte of adoptie krijgen van de deelentiteit waarin uw
werkgever is gevestigd.
-U
 w werkgever is gevestigd in Vlaanderen. U kunt het startbedrag geboorte
of adoptie uit het Vlaamse Gewest krijgen. Vraag deze gezinsbijslag aan bij
de publieke uitvoeringsorganisatie FONS of een van de vier private
uitvoeringsorganisaties: Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily of Parentia.
Zie Overige adressen en telefoonnummers.
- Uw werkgever is gevestigd Brussel-Hoofdstad, het Waalse Gewest, of de
Duitstalige Gemeenschap. U kunt het startbedrag geboorte of adoptie
krijgen uit die deelentiteit. Meer weten? Neem contact op met FAMIRIS,
FAMIWAL, of het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. Zie Overige
adressen en telefoonnummers.
Wilt u meer informatie?
Meer weten over uw gezinsbijslag? Ga naar www.grensinfo.nl, vul uw situatie
in, en kies voor Kinderen. Of neem contact op met BBZ en vraag naar de
leaflet Gezin. Wij sturen u deze per e-mail of post.
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Wat moet u regelen
bij ziekte?

Als u uw werk niet meer kunt doen omdat u ziek bent, moet u zich ziek melden
bij uw werkgever. Neem ook contact op met het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) in Nederland. In de eerste maand van
ziekte, krijgt u gewoon uw loon. Bent u langer dan een maand ziek, dan krijgt
u een uitkering van uw verzekeringsinstelling (ziekenfonds of de Hulpkas voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering).
Hoe meldt u zich ziek?
Meld u eerst ziek bij uw werkgever en daarna bij het UWV. Neem via
088-898 20 01 contact met UWV op, binnen 2 dagen nadat u ziek bent
geworden. Vermeld bij welke verzekeringsinstelling (VI) u in België
bent aangesloten en geef uw lidmaatschapsnummer door. Geef ook de
naam en het adres door van uw werkgever.
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De arts van UWV in Nederland roept u op voor een medisch onderzoek.
U hoeft hiervoor dus niet naar België, tenzij u dat duidelijk heeft aangegeven
bij uw ziekmelding. Neem voor dit bezoek de ISI+-kaart van uw VI en een
geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) mee. U bent verplicht om
naar de afspraak te komen. Als u dit niet doet, of als u zich te laat ziek meldt,
brengt UWV uw VI hiervan op de hoogte. De resultaten van dit medisch
onderzoek stuurt UWV naar de arts van uw VI. Als uw VI wil dat er
vervolgonderzoek komt, doet UWV dit ook.
Verklaring van de huisarts
Volgens de Belgische wet bent u verplicht uw Belgische werkgever een
verklaring van uw huisarts te geven. In de praktijk kan dit niet, omdat
Nederlandse artsen deze verklaring niet geven. Gebruik daarom als
verklaring de uitnodigingsbrief om bij de arts van UWV te komen.
Hoe vraagt u een uitkering aan?
UWV vraagt de uitkering aan bij uw VI. Dat hoeft u dus niet zelf te doen. Nadat
uw VI de aanvraag van UWV heeft ontvangen, krijgt u een vragenformulier van
uw VI. Dit stuurt u ingevuld terug. Daarna gaat uw VI de uitkering betalen. Als u
voor langere tijd ziek blijft, vraagt uw VI u om aanvullende informatie over uw
arbeidsverleden en gezinssituatie.
Welke uitkering krijgt u?
Als u een maand ziek bent, krijgt u een loongerelateerde
arbeidsongeschiktheidsuitkering van uw VI. U krijgt deze uitkering alleen als u
voor 66% of meer arbeidsongeschikt bent. Als u ziek wordt in de eerste
12 maanden na het begin van uw werk in België, zal uw VI geen uitkering
betalen. Behalve als u aantoont dat u in de 12 maanden vóór de eerste
ziektedag in totaal ten minste 180 dagen als verzekerd werknemer hebt
gewerkt. Werkte u in die periode van 12 maanden in Nederland? Vraag dan het
formulier E 104 aan. Ga naar www.uwv.nl, Particulieren, (onder handige
informatie) Formulieren, (onder internationaal) Aanvragen Formulier E 104.
Bent u 52 weken ziek? Dan kunt u een invaliditeitsuitkering van uw VI krijgen.
De voorwaarde is wel dat u in de 12 maanden vóór de eerste ziektedag ten
minste 180 dagen in België heeft gewerkt. Voor een parttime werknemer geldt
een minimum van 800 uren. Voldoet u niet aan deze voorwaarde?
Dan krijgt u na 52 weken uit België geen uitkering. Neem dan contact op
met BBZ. Wij bekijken samen met u of u (tijdelijk) een werkloosheidsuitkering
kunt krijgen.
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Wilt u meer informatie?
Meer weten over uw ziekte-uitkering? Ga naar www.grensinfo.nl, vul uw situatie
in, en kies voor Uitkering en Pensioen. Of neem contact op met BBZ en vraag
naar de leaflet Ziek of arbeidsongeschikt. Wij sturen u deze per e-mail of post.
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In België krijgt u als werknemer vakantiedagen en vakantiegeld als u in het
voorafgaande kalenderjaar in België heeft gewerkt. Omdat u start met werken
in België, heeft u nog geen vakantieverlof opgebouwd. Maar u kunt wel verlof
opnemen via het systeem van aanvullende vakantie. U moet eerst een periode
van ten minste 3 maanden werken. Op het einde van die periode kunt u ten
minste 1 week verlof opnemen. U krijgt alleen loon over de verlofdagen, geen
vakantiegeld. En het loon wordt afgetrokken van het vakantiegeld dat u
het volgende jaar krijgt.
Sluit uw bedrijf in de vakantieperiode en u heeft nog geen 3 maanden
gewerkt? Dan kan uw werkgever u als tijdelijk werkloos aanmerken. In plaats
van loon en vakantiegeld krijgt u dan een uitkering van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (RVA).
Wilt u meer informatie?
Meer weten over uw vakantierechten? Neem contact op met BBZ en vraag
naar de leaflet Vakantie. Wij sturen u deze per e-mail of post.

Zo blijft u op de hoogte De Belastingdienst/Team GWO en SVB/Bureau voor Belgische Zaken hebben
in deze folder in het kort uitgelegd wat de belangrijkste wijzigingen zijn in uw
situatie.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.
Wij helpen u graag verder.
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Bureau voor Belgische Zaken
+31 (0)76 548 58 40
Rat Verleghstraat 2, 4815 NZ Breda
Vragen per e-mail via het BBZ contactformulier. Ga naar www.svb.nl/bbz,
Contact, Bureau voor Belgische Zaken, Contactformulier.
www.svb.nl/bbz
Grensinfopunt
www.grensinfo.nl
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CZ
Afdeling verzekerden, team buitenland Sittard
+31 (0)46 459 59 86
Postbus 90152, 5000 LD Tilburg
verdragspolis@cz.nl
www.cz.nl
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Belastingdienst
Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO)
0800 024 12 12 (alleen bereikbaar vanuit Nederland)
www.belastingdienst.nl/internationaal, en kies onder “Toeslagen, regelingen
en verdragen” voor Belastingverdragen, kies voor Belastingverdrag tussen
Nederland en België.
Federale Overheidsdienst Financiën
Contactcenter
+32 (0)2 572 57 57
Vragen per e-mail via het contactformulier op
www.financien.belgium.be/nl/Contact/
www.financien.belgium.be/nl/, en kies voor Particulieren, Belastingaangifte,
Aangifte niet-inwoners
Belastingkantoor voor belastingaangifte als niet-inwoner
Centrum Buitenland
Kruidtuinlaan 50, Bus 3424
B-1000 Brussel
+32 (0)2 575 46 00
foreigners.team3@minfin.fed.be
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Internationale Detachering
Postbus 18607
3501 CR Utrecht
+31 (0)20 656 52 77
Vragen per e-mail via het contactformulier. Ga naar www.svb.nl/id, Contact,
Contactformulier.
www.svb.nl/id
Sigedis
Aanvraag identificatienummer werknemer
+32 (0)2 212 02 55
www.sigedis.be, en kies voor Aanvraag INSZ-nummer
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Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Overzicht van ziekenfondsen
www.riziv.fgov.be, en kies voor Professionals, Ziekenfondsen,
Contacteer de ziekenfondsen
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Publieke uitvoerder gezinsbijslag Vlaamse Gewest
FONS, Internationale Overeenkomsten
Trierstraat 9
B-1000 Brussel
+32 (0) 897 12 99
internationaal@fons.be

Private uitvoerders gezinsbijslag Vlaamse Gewest
- Infino:
- Kidslife Vlaanderen:
- MyFamily:
- Parentia Vlaanderen:
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Publieke uitvoerders gezinsbijslag andere deelentiteiten
- Brussel-Hoofdstad: FAMIRIS,
- Waals Gewest: FAMIWAL,
- Duitstalige Gemeenschap: Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap,

