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Expats 

 

1. Tewerkstelling van een buitenlandse werknemer 

Het kan voor komen dat een buitenlandse trainer of sportbegeleider in België wil worden 

tewerkgesteld. Wanneer een werkgever een zogenaamde expat wil aannemen moet goed 

stilgestaan worden bij de mogelijke extra formaliteiten en voorwaarden waar men mee 

geconfronteerd zal worden.  

1.1. Immigratie 

Binnen de EER (de Europese Economische Ruimte1) geldt een vrij verkeer van werknemers en 

hebben de onderdanen die in een ander lidstaat werken geen speciale toelating nodig.  

Wanneer de expat geen onderdaan is van een lidstaat van de EER is de werkgever verplicht 

om een arbeidsvergunning aan te vragen. De werknemer heeft daarvoor een 

arbeidskaart2 nodig. De aanvraag moet gebeuren voor de aanvang van de tewerkstelling in 

België. De documenten moeten worden aangevraagd bij de Administratie Werkgelegenheid.3 

De werknemer dient over een verblijfsvergunning te beschikken. Dit is een visum dat de 

betrokkene het recht geeft op het Belgisch grondgebied te verblijven. De expat moet 

ingeschreven staan bij de bevolkingsdienst waar hij zal verblijven. 

Onderdanen van een lidstaat van de EER die in België zullen verblijven voor de duur van hun 

tewerkstelling dienen zich enkel in te schrijven in het gemeentehuis. 

                                           

1 De EER bestaat uit 31 lidstaten; alle 28 lidstaten van de Europese Unie (België, Bulgarije, 

Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, 

Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, 

Roemenië, Slovenië, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden) en IJsland, Liechtenstein en 

Noorwegen.  

2 Arbeidskaart A: voor buitenlandse werknemers die al geruime tijd gewerkt hebben met een 

arbeidskaart B. Deze arbeidskaart is geldig voor elke tewerkstelling en voor onbepaalde duur. 

Arbeidskaart B: voor buitenlanders die in België aanwezig zijn op basis van hun 

tewerkstelling. Deze kaart is geldig voor het uitvoeren van één welbepaalde functie bij één 

werkgever en heeft een maximumduur van 12 maanden. 

Arbeidskaart C: voor buitenlanders die om een andere reden naar België gekomen zijn dan 

om te werken zoals om te studeren, asiel aan te vragen, familie te bezoeken…en hier 

tewerkgesteld zullen worden in loondienst. Deze arbeidskaart is maximum 12 maanden geldig 

maar kan eventueel worden vernieuwd en is geldig voor eender welke tewerkstelling bij elke 

werkgever.  

3 www.vlaanderen.be/werk 

 

http://www.vlaanderen.be/werk
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Weliswaar bestaan er op deze algemene principes heel wat uitzonderingen. Ook de situatie van 

de echtgenote en de kinderen dient bekeken te worden.  

1.2. Sociale zekerheid en fiscaliteit 

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat de betrokkene onder het sociaal 

zekerheidsstelsel van zijn thuisland blijft ressorteren. Zo voorziet de Europese Verordening 

1408/71 bijvoorbeeld dat inwoners van de Europese Unie gedurende een periode van 

maximaal 5 jaar door een buitenlandse werkgever naar België kunnen uitgezonden worden 

onder toepassing van de buitenlandse sociale zekerheid. Die mogelijkheid geldt ook voor 

onderdanen van Zwitserland. 

Voor heel wat andere landen is dergelijke detachering ook mogelijk, indien België hiervoor 

een bilateraal verdrag heeft afgesloten met het land van herkomst van de betrokkene. 

In alle andere gevallen zullen de werkgever en de werknemer de gebruikelijke bijdragen aan 

de Belgische sociale zekerheid moeten betalen.   

Voor het doorgeven van de tewerkstelling is het noodzakelijk dat de werknemer over een rsz-

nummer beschikt. Indien een werkgever een buitenlandse werknemer in dienst neemt die nog 

geen INSZ-nummer heeft of wanneer het INSZ-nummer nog niet gekend is, kan dit op twee 

manieren aangevraagd worden: 

 via de website van Sigedis.  Daar is een aanvraagformulier te vinden via de link: 

http://www.sigedis.be/Forms/INSS/inss_nl.html   

men dient er alle gegevens in en voegt ook een kopie van het identiteitsbewijs toe. 

 Sigedis zal het INSZ-nummer of het bisnummer bezorgen via het gevraagde 

communicatiemiddel.   

 Via de aangifte Dimona duidt de werkgever aan dat het INSZ-nummer ongekend is. 

 Door het invullen van alle gevraagde gegevens wordt er meteen een bisnummer 
toegekend, waarmee de werknemer kan geïdentificeerd worden.  

Bepaalde inkomsten van Belgische oorsprong, verkregen door personen die noch hun domicilie 

noch hun zetel van fortuin in België hebben gevestigd, zijn onderworpen aan de belasting van 

niet-inwoner (BNI) 

Deze belasting wordt berekend volgens dezelfde regels als de belasting voor natuurlijke 

personen (PB). 

Deze belastingheffing in België sluit geen volledige of gedeeltelijke belastingheffing in het 

buitenland, waar de niet-inwoner zijn verblijfplaats heeft, uit. Als België echter een 

overeenkomst tot vermijding van dubbele belastingheffing heeft gesloten, zullen de 

inkomsten van Belgische oorsprong enkel in België belast worden als deze overeenkomst dit 

toelaat. 

Elke buitenlandse werknemer dient het bevoegde belastingkantoor (bepaald door de 

vestigingsplaats van de  werkgever) op de hoogte te brengen van de Belgische inkomsten.  

 

 

 

http://www.sigedis.be/Forms/INSS/inss_nl.html
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2. Tewerkstelling van een Belgische werknemer in het buitenland 

Het is mogelijk dat een werknemer in de sport voor een (kortere) tijd voor een opdracht naar 

het buitenland wordt gestuurd om zijn opdracht voor een Belgische werkgever te vervullen. 

Die werkgever moet zich er bewust van zijn dat hier in de veel gevallen wat extra formaliteiten 

aan te pas zullen komen.  

2.1. Immigratie 

Binnen de EER (de Europese Economische Ruimte4) geldt een vrij verkeer van werknemers 

en hebben de onderdanen die in een ander lidstaat werken geen speciale toelating nodig. 

Voor wie de nationaliteit heeft van een lidstaat van de EER volstaat een internationaal paspoort 

om een andere lidstaat binnen te komen 

Wordt men als werknemer uitgestuurd buiten de EER dan zal land per land moeten onderzocht 
worden welke documenten (arbeidsvergunning/visum) men nodig heeft. 

2.2. Sociale zekerheid en fiscaliteit 

Mits goedkeuring van het land (automatisch binnen de EER) waar tijdelijke prestaties worden 

verricht kan een werknemer gedurende maximum 5 jaar tewerkgesteld worden met 

toepassing van de Belgische sociale zekerheidswetgeving. 

Bij een tewerkstelling in een land waarmee België geen sociaal zekerheidsverdrag heeft 

afgesloten kan de Belgische sociale zekerheidswetgeving maximum 6 maanden (1x 

verlengbaar) verder van toepassing blijven maar moet er ook nagegaan worden of er in het 

land van tewerkstelling geen bijdragen moeten betaald worden. 

België heeft met ongeveer negentig landen een verdrag tot vermijden van dubbele belasting 

afgesloten. Dit betekent dat, mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan, de werknemer bij 

een korte tewerkstelling in het buitenland niet belastbaar zal zijn in het land van 
tewerkstelling maar verder belastbaar blijft in België. 

In de meeste gevallen is een werknemer maar belastbaar van zodra hij meer dan 183 dagen in 
een land werkt. 

Bij elke tewerkstelling in het buitenland moet het verdrag onderzocht worden. De periode 

binnen dewelke deze 183 dagen moet gerealiseerd worden evenals de aard van de dag 

(verblijf of effectieve tewerkstelling) verschilt van verdrag tot verdrag. 

 

                                           

4 De EER bestaat uit 31 lidstaten; alle 28 lidstaten van de Europese Unie (België, Bulgarije, 

Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, 

Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, 

Roemenië, Slovenië, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden) en IJsland, Liechtenstein en 

Noorwegen.  
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2.3. Loon-en arbeidsvoorwaarden 

Voor een tijdelijke tewerkstelling in het buitenland worden de bestaande loon- en 

arbeidsvoorwaarden meestal verdergezet. Pas vanaf een periode van meer dan 1 maand 

ononderbroken tewerkstelling in het buitenland moet een addendum bij de 

arbeidsovereenkomst opgemaakt worden.  

De werkgever is verplicht om daarin de loon- en arbeidsvoorwaarden die betrekking hebben op 

de tewerkstelling in het buitenland schriftelijk aan de werknemer mee te delen. De schriftelijk 

informatieplicht omvat volgende punten: 

- de duur van de tewerkstelling in het buitenland 

- de muntsoort waarin betaald zal worden 

- de eventuele voordelen die aan de opdracht in het buitenland zijn verbonden 

- de voorwaarden van terugkeer 

Hoewel er meestal geopteerd wordt om de bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden te 

behouden, moet men er wel voor zorgen dat deze loon- en arbeidsvoorwaarden niet in strijd 

zijn met de plaatselijke wetgeving. 

 

 

  


