BIJLAGE 3

U001’s versturen naar andere landen dan Polen
*** VOOR INSTRUCTIE INVULLEN U001 NAAR POLEN: instructie U001 versturen - Polen ***
Land
Engeland

Benodigde
documenten
- Ingevuld C.A. 3916formulier
- Arbeidsovereenkomsten
- P45 & P60 formulieren
- De laatste vier
loonstroken per
dienstverband

Acties

Aandachtspunten U001

Onder punt 12 en 13 WG
en einddata zoeken.

-

Instantie staat erin (HM .. )
In Suwi kun je kijken voor de jaren indien begindatum onbekend
Periode vergelijken met loonstroken
Personal number = national Insurance number (zie voorkant)
Voor gegevens WG’s, zie loonstroken

Zwitserland

Arbeitgeberbescheinigung
- AHV karte
(versicherungsnummer)
- Laatste vier loonstroken
per dienstverband

- Instantie Seco staat bij instanties; adres Landenmap checken
- Persoonlijk nummer staat op verzekeringskaart

Luxemburg

- Kopie
arbeidsovereenkomsten
- Kopie ontslagstukken
- Kopie laatste 4
loonstroken van elk jaar

- Voor adres instantiegegevens vanuit GCU vergelijken met
Landenmap
- Persoonlijk nummer op loonstrook (no. sec. sociale)
- Adresgegevens van instantie alleen invullen indien bekend (anders
alleen plaats)

België

C4 formulier

Duitsland

Arbeitsbescheinigung (of
Meldebescheinigung zur
Sozialversicherung)

Indien meer bijlagen; C4
voorop. WG + adres +
periode arceren

- Link voor adresgegevens (alleen postcode invoeren):
<http://www.rva.be/Frames/frameset.aspx?Language=NL&Path=D_
RVA/&Items=7>
- Persoonlijk nummer staat achter “INSZ” (voorkant)
- Link voor adresgegevens (postcode of plaats invullen):
<http://www.arbeitsagentur.de/nn_29892/Navigation/Dienststellen/
Dienststellen-Nav.html>

Polen

- Kopie ID bewijs
- het laatste verblijfadres
in Polen
- Swiadectwo Pracy
- Alle loonstroken(bij een
partime dienstverband)

Gebruik document Chantal voor bepalen welk kantoor/welk adres

Letland

- Kopie
arbeidsovereenkomsten
- Kopie ontslagstukken
- Kopie laatste 4
loonstroken van elk jaar

- Eén adres, zie landenmap (Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra, Riga)
- Persoonsnummer evt. (Personas kods)

Spanje

*Certificado d'empresa
*Arbeidsovereenkomsten
*Laatste vier loonstroken
per dienstverband

Oostenrijk
Italië

Kijken in welke provincie
de laatste werkgever is
gevestigd.

- Voor adres Landenmap / regiokantoren
Servicio Público de Empleo Estatal
- Vermeld het N. Seguiradad Social & DNI/NIE (nummer) – en het
Afiliacion nummer?
- Renteversicheringsnummer waarschijnlijk opvragen bij klant!
- ID nummer waarschijnlijk opvragen bij klant!

