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OVERSEAS CONTACT 
Frontline
02 509 90 99
overseas@rsz.fgov.be

ADRES 
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel

Verklaring op eer 
Vraag om uitstel van betaling bijdragen naar RSZ – Overzeese sociale 
zekerheid voor individueel aangeslotenen die financiële problemen hebben 
omwille van de pandemie gelinkt aan het Coronavirus – Covid19 (uitstel van 
betaling van de bijdragen langer dan drie maanden volgend op de maand 
waarop ze betrekking hebben, met vrijstelling van nalatigheidsinteresten)

Naam en voornaam van de aanvrager:  ...............................................................................................................................

Stamnummer E/ ______-_  INSZ: __.__.__-___.__

E-mail:  ..............................................................................................................................................................................

Land activiteit:  ...................................................................................................................................................................

Naam van de firma waarvoor ik werk:  .................................................................................................................................

Eventuele bijkomende korte beschrijving over de totale of gedeeltelijke stopzetting.

Ik verbind me ertoe om:

  De verschuldigde bijdragen te betalen ten laatste binnen de zes maanden volgend op de maand waarop deze 
betrekking heeft. Bv. januari 2022 ten laatste op 31 juli 2022

  de gebruikelijke betalingsmodaliteiten ten laatste te hernemen op 31 december 2022.

Omwille van de maatregelen die genomen werden in het kader van de pandemie gelinkt aan het coronavirus:

 werden de activiteiten van de onderneming en/of zijn filialen die zich buiten de EER bevinden waarvoor ik werk  volledig 

beperkt  gedeeltelijk beperkt.

 mijn activiteit als zelfstandige buiten de EER werd  volledig of  gedeeltelijk stopgezet.

  Ik ben me bewust dat de RSZ-OSZ op termijn controles kan uitvoeren en dat elke valse verklaring kan leiden tot sancties. 
(Koninklijk Besluit van 31 mei 1933).

Ik verklaar op eer dat: (* kruis aan welke situatie op u van toepassing is):

Ik ben       werknemer       zelfstandige

Opgemaakt te  ......................................................................  op datum van __/__/____

Handtekening*
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