OVERSEAS CONTACT
Andy Galle
02 509 20 99
betalingen-osz@rsz.fgov.be

ADRES
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel

OP WELKE MANIER ZULT U WORDEN BETAALD?
U dient aan de RSZ elke verandering te melden die het recht op betaling kan wijzigen (verandering van burgerlijke stand, adres,
nationaliteit, hervatting van beroepsactiviteiten, enz .)
A.
Indien u in BELGIE woont: u kunt kiezen tussen twee betalingswijzen.
1. Door storting op een financiële rekening geopend in België.
2. Per circulaire cheque (persoonlijk te innen).
1. Door storting op een financiële rekening geopend in België (snelste en veiligste formule).
Wat zijn de voorwaarden om te worden betaald?
-D
 e rekening moet geopend zijn op uw naam;
-U
 dient het formulier “Verzoek om uitbetaling van de uitkeringen door overschrijving.” in te vullen en te ondertekenen;
daarna geeft u dit formulier af bij uw bank. De bank zal dit voor gezien tekenen en terugsturen naar de RSZ. Dit formulier is
verkrijgbaar bij de RSZ. Het kan worden gedownload via de website www.rsz.fgov.be.
Wanneer zult u worden betaald?
Het bedrag zal de laatste werkdag van elke maand op uw rekening worden gestort.
Fictief voorbeeld: indien 31 mei een zaterdag is, zal de betaling voor de maand mei op uw rekening worden gestort
op vrijdag 30 mei.
2. Per circulaire cheque (persoonlijk te innen). (af te raden!)
Wanneer en hoe zult u worden betaald?
U krijgt de cheque thuis bezorgd de eerste werkdag van de maand die volgt op de vervaldag.
Fictief voorbeeld: indien 31 mei een zaterdag is, zult u de cheque voor de maand mei ontvangen op maandag 2 juni.
U kunt de cheque innen bij de post of in een bank. Raadpleeg uw postbode indien u thuis wenst te worden betaald.
De circulaire cheque is drie maanden geldig.
N.B.: bij verlies of diefstal zult u enkel worden herbetaald
- na het verstrijken van de geldigheidstermijn (3 maanden)
- en indien de cheque niet werd geïnd.
U zult automatisch per circulaire cheque worden betaald indien u geen aanvraag tot overschrijving op een financiële rekening
indient.
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B.
Indien u BUITEN BELGIE woont: u kunt kiezen tussen vier betalingswijzen.
1. Door storting op een financiële rekening geopend in België.
2. Door storting op een financiële rekening in een andere lidstaat van de Europese Unie.
3. Door storting op een financiële rekening geopend in een land buiten de Europese Unie.
4. Per cheque op uw adres.
1. Door storting op een financiële rekening geopend in België.
Wat zijn de voorwaarden om te worden betaald?
-D
 e rekening moet geopend zijn op uw naam.
-U
 dient het formulier “Verzoek om uitbetaling van de uitkeringen door overschrijving... in België” in te vullen en te ondertekenen;
daarna geeft u dit formulier af bij uw bank. De bank zal dit voor gezien tekenen en terugsturen naar de RSZ. Dit formulier is
verkrijgbaar bij de RSZ. Het kan worden gedownload via de website www.rsz.fgov.be.
-U
 dient slechts één levensbewijs per jaar naar de RSZ te sturen, nadat u het hebt laten tekenen door een administratieve
overheid van uw woonplaats (diensten van burgerlijke stand, politiecommissariaat, consulaat of ambassade). De RSZ zal u elk
jaar in de loop van de maand september een levensbewijs opsturen.
Wanneer zult u worden betaald?
Het bedrag zal de laatste werkdag van elke maand op uw rekening worden gestort.
Fictief voorbeeld: indien 31 mei een zaterdag is, zal de betaling voor de maand mei op uw rekening worden gestort
op vrijdag 30 mei.
2. Door storting op een financiële rekening geopend in een andere lidstaat van de Europese Unie.
(zie lijst op pagina 4)
Heeft u dan kosten?
Neen, in dit geval zullen er geen betalingskosten zijn, behalve als er kosten worden ingehouden in het land van bestemming.
Wanneer zult u worden betaald?
U kunt dit zelf kiezen:
- maandelijks
- tweemaandelijks: vervaldagen op 28 februari, 30 april, 30 juni, 31 augustus, 31 oktober, 31 december
- driemaandelijks: vervaldagen op 31 maart, 30 juni, 30 september, 31 december
- halfjaarlijks: vervaldagen op 30 juni, 31 december
- jaarlijks: vervaldag op 31 december.
De betaling zal worden uitgevoerd de eerste werkdag na de door u gekozen vervaldag.
Wat zijn de voorwaarden om van deze betalingswijze te kunnen genieten?
-D
 e rekening moet geopend zijn op uw naam.
-D
 e betaling dient in euro te gebeuren of in de munt van het land van bestemming.
- U dient de gewenste periodiciteit van betaling te verduidelijken (maandelijks, twee-en driemaandelijks, halfjaarlijks,
jaarlijks).
-U
 dient de RSZ te informeren aangaande de juiste IBAN code van uw rekeningnummer en de BIC code van uw bank. Deze
kan u bekomen bij uw bankfiliaal.
-U
 dient het formulier “Verzoek om uitbetaling…in de Europese Unie” in te vullen, te ondertekenen en te laten valideren door
uw bank. Wanneer een betaling ten onrechte gebeurt, zal de RSZ via alle beschikbare rechtsmiddelen tot de terugvordering
overgaan. Het formulier “Verzoek om uitbetaling …” kan worden gedownload via de website www.rsz.fgov.be.
-U
 dient slechts één levensbewijs per jaar naar de RSZ te sturen, nadat u het hebt laten tekenen door een administratieve
overheid van uw woonplaats (diensten van burgerlijke stand, politiecommissariaat, consulaat of ambassade). De RSZ zal u
elk jaar in de loop van de maand september een levensbewijs opsturen.
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3. Door storting op een financiële rekening geopend in een land BUITEN de Europese Unie.
Heeft u dan kosten?
Ja, de transferkosten zijn ten uwen laste. Deze bedragen 3,00 EUR, uw bank kan ook inningskosten aanrekenen. Om de kosten te
verminderen kan u de betalingsintervallen verlengen. Opmerking: In uw belang worden er slechts betalingen uitgevoerd vanaf
een bedrag van 25,00 EUR.
Wanneer zult u worden betaald?
U kunt dit zelf kiezen:
- maandelijks
- tweemaandelijks: vervaldagen op 28 februari, 30 april, 30 juni, 31 augustus, 31 oktober, 31 december
- driemaandelijks: vervaldagen op 31 maart, 30 juni, 30 september, 31 december
- halfjaarlijks: vervaldagen op 30 juni, 31 december
- jaarlijks: vervaldag op 31 december.
De betaling zal worden uitgevoerd de eerste werkdag na de door u gekozen vervaldag.
Wat zijn de voorwaarden om van deze betalingswijze te kunnen genieten?
-D
 e rekening moet geopend zijn op uw naam.
-U
 dient uw volledig rekeningnummer en de SWIFT-code van uw bank mee te delen aan de RSZ (bankgegevens). Hiervoor
kunt u uw agentschap raadplegen.
- U dient de gewenste periodiciteit van betaling te verduidelijken (maandelijks, twee-en driemaandelijks, halfjaarlijks,
jaarlijks).
-U
 dient het formulier “Verzoek om uitbetaling…buiten de Europese Unie” in te vullen, te ondertekenen en te laten valideren
door uw bank. Wanneer een betaling ten onrechte gebeurt, zal de RSZ via alle beschikbare rechtsmiddelen tot de
terugvordering overgaan. Het formulier “Verzoek om uitbetaling …” kan worden gedownload via de
website www.rsz.fgov.be.
-U
 dient slechts één levensbewijs per jaar naar de RSZ te sturen, nadat u het hebt laten tekenen door een administratieve
overheid van uw woonplaats (diensten van burgerlijke stand, politiecommissariaat, consulaat of ambassade). De RSZ zal u
elk jaar in de loop van de maand september een levensbewijs opsturen.
4. Per cheque op uw adres. (af te raden!)
Is de betaling per cheque absoluut zeker?
Neen, er zijn altijd risico’s van verlies, diefstal of vervalsing. Deze risico’s zijn niet ten laste van de RSZ.
Heeft u dan kosten?
Ja, de betalingskosten zijn ten uwen laste. De kosten voor het versturen van een cheque bedragen 9,05 EUR. Uw bank zal ook
inningkosten aanrekenen. Om de kosten te verminderen kan u de betalingsintervallen verlengen. Opmerking: In uw belang
worden er slechts betalingen uitgevoerd vanaf een bedrag van 25,00 EUR.
Wanneer zult u worden betaald?
U kunt dit zelf kiezen:
- maandelijks
- tweemaandelijks: vervaldagen op 28 februari, 30 april, 30 juni, 31 augustus, 31 oktober, 31 december
- driemaandelijks: vervaldagen op 31 maart, 30 juni, 30 september, 31 december
- halfjaarlijks: vervaldagen op 30 juni, 31 december
- jaarlijks: vervaldag op 31 december.
De betaling zal worden uitgevoerd de eerste werkdag na de door u gekozen vervaldag.
Wat zijn de voorwaarden om van deze betalingswijze te kunnen genieten?
-D
 e RSZ dient uw exact postadres te kennen.
- U dient de gewenste periodiciteit van betaling te verduidelijken (maandelijks, twee-en driemaandelijks, halfjaarlijks,
jaarlijks).
-U
 dient slechts één levensbewijs per jaar naar de RSZ te sturen, nadat u het hebt laten tekenen door een administratieve
overheid van uw woonplaats (diensten van burgerlijke stand, politiecommissariaat, consulaat of ambassade). De RSZ zal u
elk jaar in de loop van de maand september een levensbewijs opsturen.
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REKENINGNUMMER
IBAN: BE56 6790 0735 1788
BIC: PCHQBEBB

Lijst van landen die deel uitmaken van de Europese Unie
Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland,
Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden.
Guadeloupe, Guyana, Martinique, Réunion, Azoren, Canarische eilanden en Madeira
BELANGRIJK
De formulieren « aanvraag tot betaling via overschrijving op een bankrekening » evenals het levensbewijs kunnen
worden gedownload via de website www.rsz.fgov.be.
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