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Verdrag inzake sociale zekerheid tussen Australië
en België
Het Australische socialezekerheidsstelsel
Het Australische socialezekerheidsstelsel is anders dan dat van de meeste andere ontwikkelde
landen. Het pensioen van ieder persoon wordt betaald door de Australische regering uit algemene
middelen, in plaats van door middel van bijdragen van particulieren en werkgevers in een sociaal
verzekeringsfonds. Australische pensioenen worden daardoor onderworpen aan een inkomstenen vermogenstoets.
In Australië verstrekt het Department of Human Services (DHS) persoonsgebonden socialezekerheidsuitkeringen.
Als u een Australisch pensioen wilt aanvragen moet u ons informeren over al uw inkomsten en
vermogen, en in sommige gevallen uw partner’s1 inkomsten en vermogen.

Wat betekent het verdrag voor u?
Het verdrag biedt u vaak de mogelijkheid om bij beide landen een vordering tot uitkering in te
dienen. Ook kunt u uw perioden van verblijf in Australië en perioden van socialezekerheidsuitkeringen in België bij elkaar optellen zodat u aan de minimumeisen voor uitbetaling
voldoet.

Wie heeft recht op een Australische uitkering?
Als u in Australië, België of een ander land met een vastgelegd verdrag woonachtig bent 5, kunt u in
elk van deze landen een aanvraag indienen voor het Australische Age Pension [rustpensioen] en
Disability Support Pension [gehandicaptenuitkering].
Om in aanmerking te komen voor het verdrag dient u te voldoen aan de volgende
basisvoorwaarden*:

Age Pension
U kunt mogelijk een Age Pension ontvangen indien:
• U de minimumleeftijd heeft bereikt (zie humanservices.gov.au voor details), en
• De totale periode dat u in Australië woonachtig was meer dan 10 jaar bedraagt, en/of de
periode dat u in België sociaal verzekerd was meer dan 10 jaar bedraagt.

Disability Support Pension
U kunt mogelijk een Disability Support Pension ontvangen indien:
• U een handicap heeft, of
• Als u permanent blind bent, en
• Uw handicap/blindheid zich voordeed terwijl u in Australië woonde, of
• De totale periode dat u in Australië woonachtig was meer dan 10 jaar bedraagt, en/of de
periode dat u in België sociaal verzekerd was meer dan 10 jaar bedraagt.
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Opmerking: als u buiten Australië woont en u dient een aanvraag in, dan moet u over het
algemeen minimaal 12 maanden Australian Working Life Residence 2 hebben, waarvan 6
maanden ononderbroken moeten zijn.
*Er kunnen extra voorwaarden zijn waaraan u moet voldoen voordat u uibetalingen kunt
ontvangen.

Wie heeft recht op een Belgische uitkering?
Op grond van het verdrag kunt u perioden van Australian Working Life Residence 2 [de periode(n)
waarin men een Australische verblijfsvergunning heeft en tot de beroepsbevolking behoort]
toevoegen aan uw dekkingsperioden in België om te voldoen aan de minimumeis voor het
Belgische rustpensioen en nabestaandenpensioen.
De Belgische pensioenautoriteiten beslissen over de Belgische uitkeringen. Voor meer informatie
over Belgische uitkeringen kunt u contact opnemen met de Belgische pensioenautoriteiten 3.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?
Als u zich in Australië bevindt, handel dan als volgt:
• Voor een Australische uitkering conform het verdrag, ga naar humanservices.gov.au
• Voor een Belgische uitkering neemt u contact op met de afdeling4, of
• Dient u uw aanvraag in bij het dichtstbijzijnde DHS Service Centre.
Als u zich in België bevindt, handel dan als volgt:
• Voor een Belgische uitkering neemt u contact op met een plaatselijk Belgisch sociaalzekerheidskantoor3
• Voor een Australische uitkering:
o

Neem contact op met het plaatselijke Belgische sociaal-zekerheidskantoor,

o

de afdeling, of

o

download de aanvraagformulieren op humanservices.gov.au

U kunt uw aanvraag ook indienen bij een willekeurig Belgisch sociaal-zekerheidskantoor.
Als u zich in een ander land5 bevindt waarvoor het verdrag ook geldt, dan handelt u als volgt:
• Voor een Australische uitkering neemt u contact op met de afdeling of
• downloadt u de aanvraagformulieren op humanservices.gov.au
U kunt uw aanvraag ook indienen bij een plaatselijk sociaal verzekeringskantoor in het
desbetreffende land.
Een Belgische uitkering kunt u aanvragen bij de Belgische pensioenautoriteiten 3. U moet uw
aanvraag voor een Belgische uitkering rechtstreeks indienen bij de Belgische
pensioenautoriteiten3.
Aanvragen voor Australische uitkeringen kunnen maximaal 13 weken van tevoren worden
ingediend. U moet uw aanvraag en alle bewijsstukken tegelijk indienen. Als u dit niet doet, wordt
uw aanvraag mogelijk niet in behandeling genomen. Uitzonderingen zijn als u wacht op medisch
bewijs, verklaringen of informatie van een derde partij.
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Meer informatie
Als u uitvoeriger informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen4 voor gratis hulp en advies.

Disclaimer
De informatie in deze publicatie is slechts bedoeld als leidraad voor de beschikbare uitkeringen en
diensten. De informatie in dit factsheet is correct per juli 2019. Als u deze publicatie na deze datum
leest, controleer dan bij ons of de gegevens actueel zijn.

Moet ik een aanvraag indienen?
Wij kunnen niet met zekerheid zeggen of u in aanmerking komt voor een uitkering totdat u een
aanvraag hebt ingediend en de instanties zijn ingelicht over uw persoonlijke omstandigheden. Het
is uiteindelijk aan u om te beslissen of u een uitkering aanvraagt of niet.

Vanaf welke datum worden de uitkeringen uitbetaald?
De meeste overheidsuitkeringen worden betaald vanaf of na de datum waarop de aanvraag is
ingediend, dus hoe eerder u uw aanvraag indient, hoe sneller u uitbetaald wordt.
Voor Australische uitkeringen moet u uw aanvraag en alle bewijsstukken tegelijk indienen. Als u
dat niet doet, wordt uw aanvraag mogelijk niet in behandeling genomen. Uitzonderingen zijn als u
wacht op medisch bewijs, verklaringen of informatie van een derde partij.

Wat moet u doen als er derden bij betrokken zijn?
U kunt te maken krijgen met een derde persoon die geen medewerker van ons is. Vergeet u in dat
geval niet dat wij geen enkele derde partij hebben gemachtigd om informatie of advies te
verstrekken over uitkeringen.

Opmerkingen
1. Definitie van een
partner

Wij definiëren een 'partner' als een persoon met wie u (meestal)
samenwoont, getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap aangegaan
bent of in een de facto-relatie bent (hetero- of homoseksueel).
Volgens de afdeling is er sprake van een de facto-relatie vanaf het
moment dat twee personen als koppel gaan samenwonen.
De afdeling erkent alle koppels, zowel heteroseksuele als homoseksuele.

2. Woonachtig in
Australië

Onder 'woonachtig' wordt verstaan de perioden waarin u in Australië
verbleef als Australisch staatsburger of in het bezit was van een
permanente verblijfsvergunning.
Al deze perioden worden opgeteld om een eventuele uitkering te
berekenen.
'Australian Working Life Residence' is/zijn de periode(n) dat u woonachtig
was in Australië terwijl uw leeftijd tussen de 16 jaar en de Australische
pensioensleeftijd lag.
Werknemers
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3. Contactgegevens
van de Belgische
sociale verzekeraars

Nederlands

Frans

Federale Pensioendienst

Service Fédéral des Pensions

Zuidertoren

Tour du Midi

B-1060 BRUSSEL

B-1060 BRUXELLES

BELGIUM

BELGIUM

Telefoon: +32 2 529 3002

Telefoon: +32 2 529 3001

E-mail: info@rvponp.fgov.be

E-mail: info@rvponp.fgov.be

Zelfstandigen
Nederlands

Frans

Rijksinstituut voor de Sociale

Institut National d'Assurances

Verzekeringen der
Zelfstandigen

Sociales

Jan Jacobsplein 6

pour les Travailleurs
Indépendants

1000 BRUSSEL BELGIUM

Place Jan Jacobs 6

Telefoon: +32 2 546 4522

1000 BRUXELLES BELGIUM

E-mail:
mailcnh@rsvzinasti.fgov.be

Telefoon: +32 2 546 4521
E-mail: mailcnh@rsvzinasti.fgov.be

Ambtenaren vallen niet onder het verdrag. Als u in België in
overheidsdienst werkte, moet u afzonderlijk contact opnemen met de
onderstaande autoriteiten.

4. Contactgegevens
van de afdeling
Human Services

Nederlands

Frans

Administratie der Pensioenen

Administratie van de pensioenen

Victor Hortaplein 40–bus 30

Place Victor Horta 40-boîte 30

1060 BRUSSEL

1060 BRUXELLES

Telefoon: +32 2 558 6000

Telefoon: +32 2 558 6000

E-mail: info@ap.fgov.be

E-mail: info@ap.fgov.be

Ga naar humanservices.gov.au
Telefoon: 131 673 vanuit Australië.
Telefoon: +61 3 6222 3455 van buiten Australië.
Let op: gesprekskosten zijn van toepassing - bellen vanaf een mobiele
telefoon wordt mogelijk tegen een hoger tarief in rekening gebracht.
Fax: +61 3 6222 2799
Schrijf naar PO Box 7809, Canberra BC ACT 2610, Australia.

5. Opgegeven land
van het verdrag
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Social Security Agreement between Australia and

Belgium
Australia’s social security system
Australia’s social security system is different to most other developed countries. Each person’s
pension is paid by the Australian Government out of general funds, rather than through
contributions paid by individuals and employers into a social insurance fund. For this reason,
Australian pensions are income and asset tested.
The Department of Human Services (DHS) delivers Australian social security payments to
individuals.
You’ll have to tell us about all of your, and in some instances, your partner’s 1 income and assets if
you want to claim an Australian pension.

How does the agreement help you?
The agreement generally allows you to lodge a claim for payment from either country. It also allows
you to add together your periods of residence in Australia and periods of social security coverage
in Belgium, so you can meet the minimum requirements for payment.

Who can get an Australian payment?
If you live in Australia, Belgium or another specified agreement country5, you can lodge a claim for
the Australian Age Pension and Disability Support Pension in any of those countries.
To qualify under the agreement, you need to meet the following basic requirements*:

Age Pension
You may be able to get Age Pension if:
• You’re over the qualifying age (refer to humanservices.gov.au for details), and
• the total period of time you’ve lived in Australia and/or your periods of coverage in Belgium add
up to more than 10 years.

Disability Support Pension
You may be able to get Disability Support Pension if:
• you have a disability, or
• you’re permanently blind, and
• your disability/blindness occurred while you were living in Australia, or
• the total period of time you’ve lived in Australia and/or your periods of coverage in Belgium add
up to more than 10 years.
Note: if you live outside Australia when you claim, you generally need at least 12 months
Australian Working Life Residence2, of which 6 months must be continuous.
* There may be additional requirements you need to meet before you can be paid.
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Who can get a Belgian payment?
Under the agreement, you can add periods of Australian Working Life Residence2 to your periods
of coverage in Belgium to meet the minimum requirement for the Belgian Old Age Pension and
Survivors Pension.
The Belgian pension authorities make all decisions about Belgian payments. For more information
about Belgian payments, you should contact the Belgian pension authorities 3.

How do I claim?
If you’re in Australia, to claim:
• an Australian payment under the agreement, go to humanservices.gov.au
• a Belgian payment, contact the department4, or
• lodge your claim at your nearest DHS Service Centre.
If you’re in Belgium, to claim:
• a Belgian payment, contact your local Belgian social insurance office 3
• an Australian payment:
o

contact your local Belgian social insurance office

o

the department, or

o

download the claim forms from humanservices.gov.au

You can also lodge your claim at any local Belgian social insurance office.
If you’re in another specified agreement country5, to claim:
• an Australian payment contact the department, or
• download the claim forms from humanservices.gov.au
You can also lodge your claim at any local social insurance office in that third country.
To get a claim for a Belgian payment, contact the Belgian pension authorities3. You’ll need to lodge
your claim for a Belgian payment directly with the Belgian pension authorities.
Claims for Australian payments can be lodged up to 13 weeks early. You must lodge your claim
and all supporting documents at the same time. If you don’t do this your claim may not be
accepted. The only exceptions will be if you’re waiting for medical evidence, statements or other
information from a third party.

For more information
If you’d like more detailed information you should contact us4 for free help and advice.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services
available.
The information in this factsheet is accurate as at July 2019. If you use this publication after that
date, please check with us that the details are up to date.

INT022.1907
PAGE 2 OF 4

SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND BELGIUM
Department of Human Services

ENGLISH

Should I lodge a claim?
We can’t be sure if you’ll get a payment, until you lodge a claim and your circumstances are taken
into account. It’s your responsibility to decide whether you lodge a claim for payment or not.

From what date are the payments available?
Most government payments are paid from, or after the date on which the application is made so
the sooner you lodge your application, the quicker you may be paid.
For Australian payments, you must lodge your claim and all supporting documents at the same
time. If you don’t your claim may not be accepted. The only exceptions will be if you’re waiting for
medical evidence, statements or other information from a third party.

What do you need to do when dealing with a third party?
You may deal with a third party who’s not a member of our staff. If you do, please remember that
we haven’t authorised any third parties to provide information or advice to you about payments.

Notes
1. Definition of a
partner

For our purposes, a person is considered to be your partner if you and
the person are living together, or usually live together; are married, in a
registered relationship (opposite or same-sex), or in a de facto
relationship (opposite or same-sex).
The department considers a person to be in a de facto relationship from
the time they start living with another person as a member of a couple.
The department recognises all couples, opposite-sex and same-sex.

2. Australian
residence

‘Australian residence’ means periods when you were residing in
Australia as an Australian citizen or Australian permanent visa holder.
Australian residence at any time is used to qualify for an Australian
payment.
‘Australian Working Life Residence’ is period/s of Australian residence
between the ages of 16 and Australian Age Pension age only.

3. Belgian social
insurance contact
details

Salaried persons
Dutch

French

Federale Pensioendienst

Service Fédéral des Pensions

Zuidertoren

Tour du Midi

B-1060 BRUSSEL

B-1060 BRUXELLES

BELGIUM

BELGIUM

Call +32 2 529 3002

Call +32 2 529 3001

Email info@rvponp.fgov.be

Email info@rvponp.fgov.be

Self-employed persons
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Dutch

French

Rijksinstituut voor de Sociale

Institut National d’Assurances

Verzekeringen der
Zelfstandigen

Sociales

Jan Jacobsplein 6

pour les Travailleurs
Indépendants

1000 BRUSSEL BELGIUM

Place Jan Jacobs 6

Call +32 2 546 4522

1000 BRUXELLES BELGIUM

Email
mailcnh@rsvzinasti.fgov.be

Call +32 2 546 4521
Email mailcnh@rsvzinasti.fgov.be

Civil service employees are not covered by the agreement. If you
worked in the civil service in Belgium you will need to contact the
authorities below separately.

4. Department of
Human Services
contact details

Dutch

French

Administratie der Pensioenen

Administration des Pensions

Victor Hortaplein 40—bus 30

Place Victor Horta 40—boîte 30

1060 BRUSSEL

1060 BRUXELLES

Call +32 2 558 6000

Call +32 2 558 6000

Email info@ap.fgov.be

Email info@ap.fgov.be

Go to humanservices.gov.au
Call 131 673 from within Australia.
Call +61 3 6222 3455 from outside Australia.
Note: call charges apply—calls from mobile phones may be charged at
a higher rate.
Fax +61 3 6222 2799
Write to PO Box 7809, Canberra BC ACT 2610, Australia.

5. Specified
agreement country
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