ECONOMISCHE MIGRATIE

TE BEZORGEN DOCUMENTEN IN GEVAL VAN EEN TOELATING TOT ARBEID
VAN MEER DAN ÉÉN JAAR
Opgelet
Dit formulier zal elektronisch verwerkt worden, de structuur ervan mag
in geen geval gewijzigd worden. Gelieve het formulier in te vullen in
HOOFDLETTERS (met zwarte of blauwe inkt) en druk het formulier en
de eventuele bijlagen af in A4-formaat.
Bijkomende inlichtingen: www.arbeidskaart.brussels
Contacteer onze dienst via het adres arbeid.eco@gob.brussels

TE VERSTUREN UITERLIJK ÉÉN MAAND NA DE
VERJAARDAGSDATUM VAN HET BEGIN VAN DE
GELDIGHEID VAN DE TOELATING TOT ARBEID NAAR :
arbeid.eco@gob.brussels

Aan te vullen : Toelating nr

2 0

-

-

5 0

/

Betreft
Werknemer :
Naam
Voornaam
Nationaliteit
Geboortedatum
Rijksregisternummer
E-mail

Belangrijke informatie op de volgende pagina
Ce formulaire est également disponible en français
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Lijst van te bezorgen documenten:
-

Kopie van de toelating tot arbeid
Kopie van de loonbonnen of loonafrekeningen voor de gehele afgelopen periode
Kopie van de individuele rekening
In geval van detachering moeten ook de volgende documenten bij gevoegd worden :

-

Het bewijs van inschrijving in het Limosakadaster voor de gehele afgelopen arbeidsperiode
Voor de afgelopen periode, een kopie van het door de buitenlandse instelling voor sociale
zekerheid afgegeven document dat aantoont dat de wetgeving betreffende de sociale
zekerheid van dat land van toepassing blijft tijdens de betrekking op het Belgische
grondgebied wanneer er een internationaal akkoord betreffende de sociale zekerheid
bestaat of, bij ontstentenis van een dergelijk akkoord, een document van de RSZ in België
dat aantoont dat de werknemer niet aan het Belgische stelsel van sociale zekerheid
onderworpen mag worden.

Datum
[ d d m m j

j

j j ]

Handtekening van de contactpersoon
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Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

,Q RYHUHHQVWHPPLQJ PHW GH ZHW YDQ  MXOL  EHWUHIIHQGH GH EHVFKHUPLQJ YDQ QDWXXUOLMNH SHUVRQHQ PHW
EHWUHNNLQJ WRW GH YHUZHUNLQJ YDQ SHUVRRQVJHJHYHQV HQ PHW GH DOJHPHQH YHURUGHQLQJ JHJHYHQVEHVFKHUPLQJ
$9*%  YDQ DYULO  ZRUGW GH EHKDQGHOLQJ YDQ XZ SHUVRRQVJHJHYHQV PHW EHWUHNNLQJ WRW XZ DDQYUDDJ
WRHYHUWURXZG DDQ %UXVVHO (FRQRPLH HQ ZHUNJHOHJHQKHLG DOV YHUDQWZRRUGHOLMNH YDQ GH EHKDQGHOLQJ 'H JHJHYHQV
ZRUGHQ EHKDQGHOG LQ RYHUHHQVWHPPLQJ PHW GH EHSDOLQJHQ YDQ KHW VDPHQZHUNLQJVDNNRRUG YDQ    IHEUXDUL 
WXVVHQ GH )HGHUDOH 6WDDW KHW :DDOV *HZHVW KHW 9ODDPV *HZHVW KHW %UXVVHOV+RRIGVWHGHOLMN *HZHVW HQ GH
'XLWVWDOLJH*HPHHQVFKDSPHWEHWUHNNLQJWRWGHFR|UGLQDWLHWXVVHQKHWEHOHLGLQ]DNHGHWRHODWLQJHQWRWDUEHLGHQKHW
EHOHLG LQ]DNH GH YHUEOLMIVYHUJXQQLQJHQ HQ LQ]DNH GH QRUPHQ EHWUHIIHQGH GH WHZHUNVWHOOLQJ HQ KHW YHUEOLMI YDQ
EXLWHQODQGVH DUEHLGVNUDFKWHQ HQ GH ZHW YDQ  DSULO  EHWUHIIHQGH GH WHZHUNVWHOOLQJ YDQ EXLWHQODQGVH
ZHUNQHPHUV
Uw persoonsgegevens worden behandeld door Brussel en Economie in het specifieke kader van uw aanvraag voor
toelating tot arbeid.
U kan op elk ogenblik toegang krijgen tot uw gegevens, er een afschrift van krijgen in een gebruikelijk en leesbaar
formaat, en een eventuele rechtzetting verkrijgen. Verder kan u ook vragen om uw gegevens te wissen. Brussel
Economie en Werkgelegenheid zal uw verzoek bestuderen in functie van de nagestreefde doelstelling. U zal worden
verwittigd als uw gegevens gewist of bewaard worden. Het bewaren van gegevens zal worden gemotiveerd op basis
van dwingende en gerechtvaardigde belangen die voorgaan op uw belangen, rechten en vrijheden.

De

bewaringsduur van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de tijd die nodig is voor de volledige afhandeling van uw
dossier.
Elk verzoek dient gericht te zijn aan Brussel Economie en Werkgelegenheid : Sint-Lazarusplein 2 te 1035 Brussel.
Brussel Economie en Werkgelegenheid verstrekt geen persoonsgegevens aan derden behalve in gevallen die door
de wet worden voorzien ; in dit geval worden zij verstrekt overeenkomstig haar privacy beleid. De gegevens komen
in aanmerking om later voor statistische doeleinden te worden gebruikt. Dit gebeurt anoniem en in overeenstemming
met de artikels 99 tot 104 van de wet van 30 juli 2018.
Voor alle bijkomende inlichtingen kan u het privacy beleid van Brussel Economie en Werkgelegenheid raadplegen en/
of de DPO van het Gewestelijk Overheidsdienst Brussel (GOB) mailen op het volgende adres : dpo@gob.brussels.
Voor het indienen van klachten kan u ofwel terecht bij de klachtendienst
klachten@gob.brussels,

ofwel

bij

de

van de GOB op het volgende adres :

gegevensbeschermingsautoriteit

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

via

de

volgende

link:

