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DIRECTIE IDENTIFICATIE 
AD III/ID/122 
VOOR INLICHTINGEN, TEL. 02-509 31 25 (PATRIK LAFAUT), FAX 02-509 27 50 
E-MAIL : patrick.lafaut@rsz.fgov.be 

Verzoek tot identificatie als werkgever 
Tewerkstelling voor algemene activiteit – Private rechtspersoon 
Dit formulier moet ons toelaten de onderneming op een correcte wijze te identificeren in de hoedanigheid van 
werkgever. 
 

 
De ALGEMENE INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER duiden aan wie sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd is 
en in welke mate. U vindt er ook uitleg over de verplichtingen van de werkgevers tegenover de RSZ en de 
verschillende stelsels van de sociale zekerheid. Zij bevatten tevens richtlijnen om de multifunctionele 
aangifte (Dmfa) in te vullen: 
https://www.socialsecurity.be/site_nl/Applics/dmfa/index.htm. 
 
 
Ondernemingsnummer: 0 
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
Voorlopig RSZ-nummer (Dimona) 5 
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
Benaming of naam en voornaam: _______________________________________ 

 

 

A. Vragen over de tewerkstelling 

 1. vanaf welke datum stelt u (opnieuw) personeel te werk: ___________________________  
 2. hoeveel werknemers stelt u tewerk arbeiders : ______________________  

   bedienden : ______________________  

   erkende leerlingen : ______________________  

   totaal : ______________________  
3. wordt uw personeel enkel op de sociale zetel tewerkgesteld : 

   ja 
   neen 

4. indien neen, wat is het nummer van de vestigingseenheid: 
    
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

indien het een nieuwe eenheid betreft, wilt u volledige benaming en adres geven 
  
  

 5. heeft u vroeger reeds personeel tewerkgesteld : 
   neen 
   ja 
 6. indien JA, welk RSZ-nr. werd u toegekend:______________________________________  

 7. onder welke benaming was u ingeschreven:_____________________________________  

  ________________________________________________________________________  

8. voor welke activiteit: _______________________________________________________  

 

/

VOORBEHOUDEN 
RSZ 



 

 
 

 

B. Vragen over een overname 

 1. neemt u het personeel van een werkgever over : 
   neen 
   ja 
  indien ja  geheel 
    gedeeltelijk  
  wat is zijn ondernemingsnummer : 0 
    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  wat is zijn identificatienummer bij de RSZ :  - 
                                                    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
 2. neemt u ook zijn activiteit over : 
   neen 
   ja 

C. Vragen over de administratieve gegevens van uw onderneming 

 1. bent u aangesloten bij een erkend sociaal secretariaat 
   neen 
   ja 

benaming en adres van dit erkend sociaal secretariaat: 

 

 

datum van aansluiting: 

 2. bij tewerkstelling van personeel is een verzekering tegen arbeidsongevallen VERPLICHT  
bij welke maatschappij heeft u een polis afgesloten: 

 

 

polisnumer: aanvangsdatum van de polis : 

D. Vragen over de uitgeoefende activiteit 
(De antwoorden op de onderstaande vragen moeten ons toelaten u een correcte werkgeverscategorie en 
bedrijvigheidscode toe te kennen) 

 1. wat is de belangrijkste activiteit van uw onderneming? 

  nauwkeurige omschrijving: 

 

 

 

  specificatie van de activiteit: 

   vervaardiging van producten 

   plaatsing 

   herstelling 

   kleinhandel 

   groothandel 

   andere:  ____________________________________________________________  

 2. zijn er nevenactiviteiten waarvoor u afzonderlijk personeel tewerkstelt? 

  (geef hiervan een nauwkeurige omschrijving) ____________________________________  

  ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
  nummer van de vestigingseenheid waar dit personeel wordt tewerkgesteld : 
      
  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 

/



 

 
 

 3. kunt u (louter indicatief) het nummer van het paritair comité vermelden waaronder u denkt 

te ressorteren voor deze activiteit(en) : 

   arbeiders : ______________________________________________  

   bedienden : ______________________________________________  

 4. stelt u met fooien bezoldigd personeel tewerk:  

   ja 

   neen 

 5. is uw onderneming een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een NV, BVBA,… 

   ja 

   neen 

E. Vragen over de mandataris 
(Uitsluitend in te vullen door werkgevers die in een ander land dan België gevestigd zijn) 

Geef de volledige naam en voornaam of firmabenaming van uw mandataris in België bij wie u 
woonplaats kiest.  (invullen in drukletters) 

naam en voornaam of firmabenaming en rechtsvorm : 

 

straat : nr : bus : 

postnr : gemeente : 

telefoon : fax : 
VOEG EEN VERKLARING BIJ WAARIN DE MANDATARIS HET GEGEVEN MANDAAT AANVAARDT. 
 

F. Vragen over grensoverschrijdende arbeid 
(Uitsluitend in te vullen door werkgevers die personeel tewerkstellen dat grensoverschrijdende arbeid verricht) 

 1. is uw personeel tewerkgesteld 

   uitsluitend in België 

   uitsluitend in een ander land welk land : _____________________________  

   afwisselend in verschillende landen welke landen : __________________________  

 2. stelt u uit het buitenland gedetacheerd personeel tewerk 

   neen 

   ja uit welke landen : _______________________  

 3. stelt u personeel deeltijds tewerk 

   neen 

   ja 

  zo JA, oefent dit personeel eveneens een activiteit uit in een ander land 

   neen 

   ja welk land : _____________________________  

  ontvangt het werkloosheidsuitkeringen ten laste van een ander land 

   neen 

   ja welk land : _____________________________  

 

G. Wenst u het bezoek te ontvangen van een sociaal controleur die u 
bijkomende inlichtingen zal geven betreffende uw wettelijke en 
administratieve verplichtingen in uw hoedanigheid van werkgever : 

 ja (in dit geval, zullen wij contact opnemen met u om een afspraak vast te leggen) 

 neen 

 



 

 
 

H. Handtekeningen 

De werkgever zelf, elke vennoot die de vereniging contractueel kan binden, een statutair 
aangewezen zaakvoerder of de syndicus voor een vereniging van mede-eigenaars. 

Indien de ondertekenaar het formulier niet eigenhandig heeft ingevuld dient de handtekening 
voorafgegaan te worden door de vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’ 

 naam en voornaam  hoedanigheid 
(werkgever, zaakvoerder,voorzitter)

 handtekening 

1.     

2.     

3.     

opgemaakt te : datum : 

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing op de verwerking van 
de via dit formulier verkregen inlichtingen. Overeenkomstig artikel 10 van deze wet kan u, op eigen verzoek, de 
gegevens die u aanbelangen inkijken en eventuele fouten laten verbeteren. Deze gegevens worden enkel gebruikt bij 
de toepassing van de Sociale Wetgeving en bij het verwerken van anonieme statistieken.  

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is houder van het werkgeversbestand en beheert de verwerking met de hulp van 
de SMALS vzw. 


