Internationale detachering

Aanvraag
Verklaring toepasselijke sociale
verzekeringswetgeving A1/Certificate of
coverage voor zelfstandigen en directeuren
groot aandeelhouder (DGA)
Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee u kunt aantonen dat u in Nederland sociaal verzekerd
bent als u buiten Nederland werkt.
1 Gegevens zelfstandige/
DGA

Ontvangt u uw SVB-post digitaal? Dan krijgt u de verklaring altijd in uw berichtenbox.

burgerservicenummer
achternaam en geslacht

man		

vrouw

voorvoegsels (voluit)
voorletters (eerste voornaam
voluit)
geboortenaam
voorvoegsels
geboortedatum
Welke nationaliteit heeft u?

U kunt meerdere opties aankruisen

Nederlandse 		
andere nationaliteit, namelijk:
woonadres zelfstandige

straat en huisnummer

Het woonadres is uw adres dat
officieel is (in de regel is dit het

postcode en plaats

adres waar uw gezin woont)

land
telefoonnummer
					
e-mail
postadres zelfstandige

straat en huisnummer

Alleen invullen als u de post van
de SVB niet op uw woonadres

postcode en plaats

wilt ontvangen
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land
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2 Gegevens onderneming
handelsnaam van uw bedrijf
postbus
postcode en plaats postbus
straatnaam en huisnummer
postcode en plaats
land
Stuur de volgende zaken mee

	Investeringsoverzicht van het afgelopen jaar. Heeft u dit overzicht niet?
Stuur dan de jaarbalans op.
Aangifte en aanslag(en) omzetbelasting van het afgelopen kwartaal
	Laatst ondertekende opdrachtbevestiging(en) of ondertekende
aannemingsovereenkomst(en)
	kopie uittreksel Kamer van Koophandel (KvK)

Als u in 1 of meer EU-lidstaten werkt, is het van belang te weten hoe vaak u buiten Nederland
en hoe vaak u in Nederland werkt en welke situatie op u van toepassing is. Zo kunnen we

3 Uw situatie

vaststellen of u in Nederland sociaal verzekerd blijft.

Wanneer gaat u buiten
Nederland werken, als dit nog
niet bekend is geef hier aan
voor welke periode u de
verklaring wilt aanvragen

van

Is er in deze periode sprake
van een of meer van de
volgende situaties

tot en met

Vink het vakje aan dat voor u geldt. U kunt meerdere opties aankruisen.

	ik ben ook werkzaam in loondienst in een ander land, namelijk
vanaf
Registratie- of identificatienummer
	ik ben ook werkzaam als ambtenaar in een ander land, namelijk
vanaf
Registratie- of identificatienummer
	ik heb ook een onderneming in een ander land, namelijk
vanaf
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Registratie- of identificatienummer
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	ik heb ook een uitkering in een ander land, namelijk
vanaf

*

Registratie- of identificatienummer
* Vink deze antwoordmogelijkheid alleen aan als u een uitkering ontvangt in verband met
ziekte, werkloosheid, invaliditeit of ouderdom op grond van een wettelijke regeling van
een ander land dan Nederland. Het gaat om landen binnen de Europese Unie,
Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Het krijgen van bepaalde uitkeringen
kan tot gevolg hebben dat u wordt gezien als werkende in dat land.

geen
van de opties hierboven gelden voor mij

Welke situatie is op u van
toepassing

ik werk in de luchtvaart als cockpit- of cabinepersoneel
met thuisbasis in
	ik werk als zeevarende of baggeraar. (U heeft een monsterboekje en het schip waarop
u werkt staat in het zeeschepenregister ingeschreven.)

onder de vlag van welk land vaart het schip
naam van het schip
registratienummer van het schip
ik werk als rijnvarende (Stuur een kopie rijnvaartverklaring mee.)
naam van de exploitant van het schip
In welk land is de exploitant van het schip gevestigd
	
Als er nog andere exploitanten zijn, zijn er exploitanten buiten Nederland
gevestigd
nee
ja
		 naam van het schip
		
		 registratienummer van het schip
ik werk als deelvisser
onder de vlag van welk land vaart het schip
naam van het schip
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registratienummer van het schip
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	ik werk als service/onderhoudsmonteur of in het internationaal transport
(rijdend of varend) in de volgende landen (maximaal 10 per aanvraag)
1

			

2

3

			4

5

			6

7

			8

9

			10

overig
Blijft u ook in Nederland
werken

Deze vraag hoeft u alleen te beantwoorden als u bij de vorige vraag heeft gekozen voor
‘service/onderhoudsmonteur’ of ‘overig’.

ja, meer dan 25% van de arbeidstijd
ja, minder dan 25% van de arbeidstijd en meer dan een dag per maand
In welk land ligt het centrum van uw belangen?

		

nee, of in ieder geval minder dan een dag per maand

Bent u directeur groot
aandeelhouder (DGA)

ja 		

Wat voor werk doet u in
Nederland
Vanaf wanneer werkt u als
zelfstandige/DGA in Nederland
Wat is de meest recente datum
waarop u in Nederland werkzaam was als zelfstandige/DGA
in welke plaats voor het laatst
naam opdrachtgever
adres opdrachtgever
postcode en woonplaats
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Wat voor werk doet u buiten
Nederland

nee
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Blijft tijdens het werken buiten
Zie toelichting voor informatie over infrastructuur
Nederland de infrastructuur van
uw onderneming in Nederland
bestaan, die nodig is om uw werk
na terugkeer voort te zetten
ja 		
nee
Vul 1 van de opties in

Vul de naam van het bedrijf in waar u werkt. Dit mag bijvoorbeeld ook de naam zijn van het
project, de opdrachtgever of van de tournee. Het is belangrijk dat u de locatie(s) zo volledig
mogelijk opgeeft. Blijkt bij controles in het buitenland dat u adressen onvolledig of onjuist
heeft ingevuld? Dan kan dit nadelige gevolgen hebben.

Ik werk op 1 locatie
naam onderneming tewerkstelling
straatnaam en huisnummer
postcode en plaats
land
	Ik werk op diverse locaties U kunt per aanvraag 10 exacte locaties vermelden (als er
sprake is van werken in verschillende landen, verzoeken wij u per land een locatie op te geven)

locatie 1
naam onderneming tewerkstelling
straatnaam en huisnummer
postcode en plaats
land
locatie 2
naam onderneming tewerkstelling
straatnaam en huisnummer
postcode en plaats
land
locatie 3
naam onderneming tewerkstelling
straatnaam en huisnummer
postcode en plaats
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land
Locaties 4 tot en met 10 graag op een bijlage vermelden.
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Zie toelichting leaflet. Alleen invullen als u in Isra l gaat werken.

nee
ja
gezinslid 1
geboortenaam met voorletters
geboortedatum
burgerservicenummer
nationaliteit
geslacht

man		

vrouw

Gaat er meer dan 1 gezinslid mee? Vul deze dan in op een bijlage.

5 Meesturen
Ik stuur de volgende
bijlage(n) mee

investeringsoverzicht van het afgelopen jaar of de jaarbalans
aangifte en aanslag(en) omzetbelasting van het afgelopen kwartaal
	laatst ondertekende opdrachtbevestiging(en) of ondertekende
aannemingsovereenkomst(en)
machtigingsformulier
kopie uittreksel Kamer van Koophandel (KvK)
overige bewijsstukken, namelijk

6 Ondertekening
datum
handtekening aanvrager
zelfstandige/gemachtigde

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld.
Als u een gemachtigde bent voeg dan eenmalig een door de zelfstandige ondertekende
machtiging bij.
Stuur dit formulier en eventuele bijlagen naar:
SVB, Postbus 18607, 3501 CR Utrecht.
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Als u vragen heeft kunt u bellen naar telefoonnummer (020) 656 52 77.

Toelichting

Algemeen

Recht op kinderbijslag
Als u kinderbijslag ontvangt is het van belang dat u zelf een kopie van de
verklaring A1/Certificate of coverage stuurt naar de SVB waaronder uw
woonplaats valt.
Zorgverzekeringswet
Een volgens de zorgverzekeringswet verzekerde persoon moet bij de
zorgverzekeraar waar hij of zij staat ingeschreven een Europese
ziekteverzekeringskaart aanvragen. Deze kaart geeft recht op geneeskundige
verstrekkingen buiten Nederland.
Voor welke landen geldt een verklaring A1/Certificate of coverage
Het verstrekken van een verklaring A1/Certificate of coverage is alleen mogelijk
als het gaat om werkzaamheden in EU- en EER-landen en landen waarmee
Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft afgesloten. Het verstrekken
van zo’n verklaring voor zelfstandigen/DGA moet ook geregeld zijn in het
verdrag.
Om die reden is het aanvragen van een verklaring NIET mogelijk wanneer u als
zelfstandige/DGA tijdelijk gaat werken in: Australië, Bosnië-Herzegovina,
Canada, Egypte, India, Kaapverdië, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro,
Nieuw-Zeeland, Servië, Tunesië en Uruguay.
Gaat u tijdelijk werken als zelfstandige/DGA in de hieronder genoemde landen?
Dan is aanvragen van een verklaring A1/Certificate of coverage wél mogelijk:
België, Bulgarije, Canada: Québec *, Chili *, Cyprus, Denemarken, Duitsland,
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland,
Israël, Italië, Japan, Kanaaleilanden *, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen,
Luxemburg, Malta, Man *, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië,
Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigde Staten *, IJsland, Zuid-Korea *,
Zweden en Zwitserland.
(*: alleen in de situatie wanneer u actief bent in zowel Nederland als in het verdragsland)
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Machtiging (zie vraag 5 en 6)
Als uw zaken worden behartigd door een gemachtigde (bijvoorbeeld
belastingadvies- en accountantskantoren) stuur dan bij de eerste aanvraag
eenmalig een machtiging mee. Een machtigingsformulier vindt u op onze
website: www.svb.nl/id. Wij wijzen u er op dat alle correspondentie dan aan de
gemachtigde wordt gestuurd.

volgende
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- U heeft al minstens 2 maanden voorafgaand aan uw werkzaamheden in het
buitenland als zelfstandige in Nederland gewerkt.
- U verricht normaalgesproken een substantieel gedeelte van uw
werkzaamheden in Nederland. Hierbij geldt dat als het aandeel minder dan
25% bedraagt, dit een indicatie is dat geen substantieel gedeelte van de
werkzaamheden in Nederland wordt verricht.
- De infrastructuur die nodig is om na terugkeer in Nederland het werk als
zelfstandige voort te zetten, blijft behouden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:
- het gebruik of het verwerven van een eigen bedrijfsruimte;
- het betalen van sociale zekerheidspremies en/ of belastingen;
- het hebben van een BTW‑nummer en/of een inschrijving bij de Kamer van
Koophandel;
- het aanschaffen van inventaris voor de bedrijfsruimte (PC, telefoon,
meubilair);
- het aanleggen van handelsvoorraad;
- het (laten) vervaardigen van eigen briefpapier, visitekaartjes en dergelijke;
- het maken van reclame voor de onderneming.
- Uw werkzaamheden in Nederland en het buitenland moeten van gelijke aard
zijn.
Een voorbeeld: bij een zelfstandig timmerman die een klus aanneemt om
tijdelijk in een andere Lidstaat te gaan werken als (zelfstandige) docent is
geen sprake van werkzaamheden van gelijke aard.
- De werkzaamheden in buitenland zijn beperkt in duur (voor de meeste
hierboven genoemde landen geldt een periode van ten hoogste 24
maanden).
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Centrum van belangen
Bent u werkzaam in verschillende landen van de Europese Unie en verricht u
geen substantieel deel van uw werkzaamheden in uw woonland? Dan is het van
belang te weten in welk land het centrum van belangen ligt van uw
onderneming of uw activiteiten als zelfstandige.
Belangrijk hierbij is bijvoorbeeld:
- de vaste en blijvende plaats van waaruit u uw werkzaamheden verricht;
- de gebruikelijk aard of duur van de uitgeoefende werkzaamheden;
- het aantal verleende diensten;
- uw intentie.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een verklaring A1 ter bevestiging van
de verzekeringsplicht in Nederland moet het centrum van belangen in
Nederland liggen.

Aanvraag A1/Certificate of coverage (zelfstandigen)

9 van 9

Andere procedure woonachtig buiten Nederland
Woont u buiten Nederland en gaat u met enige regelmaat in twee of meer
EU-lidstaten (inclusief Nederland) werken? Vraag dan een beslissing aan bij de
bevoegde instantie in uw woonland. Daarin moet staan dat de Nederlandse
sociale verzekeringen op u worden toegepast.

Gezinsleden

Meeverzekerde gezinsleden
Gezinsleden die met de zelfstandige meeverhuizen naar Israël (2 jaar), worden
geacht voor de toepassing van de Nederlandse wetgeving in Nederland te blijven
wonen gedurende maximaal de tussen haakjes genoemde periode.
Dat betekent dat zij verzekerd blijven voor de Nederlandse volksverzekeringen,
tenzij ze in het land van uitzending werkzaamheden gaan verrichten. Als er meer
dan 3 gezinsleden meeverhuizen stuurt u hun gegevens in een aparte bijlage mee.
Niet meeverzekerde gezinsleden
Gezinsleden die met u meeverhuizen naar een ander land dan Israël zijn niet
langer verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen. Wel bestaat de
mogelijkheid een vrijwillige verzekering af te sluiten voor de AOW en/of de
nabestaandenuitkering Anw. Informatie over vrijwillige verzekering vindt u op
www.svb.nl/vv.

Ondertekening

Onjuiste opgaven in het aanvraagformulier kunnen leiden tot intrekking - ook
met terugwerkende kracht - van de verstrekte verklaringen en daarmee tot
toepassing van de buitenlandse verzekeringswetgeving.
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De SVB is bevoegd om voorafgaand, tijdens of na afloop van de periode dat u
in het buitenland werkt de benodigde controles uit te voeren om te controleren
of (nog) aan de voorwaarden wordt voldaan.
Ook als blijkt dat u geen premies sociale verzekeringen in Nederland afdraagt
over de periode die op de verklaring wordt genoemd, kan de SVB besluiten de
verklaring in te trekken en kan alsnog de buitenlandse wetgeving van
toepassing worden verklaard.

