Wegwijs in het attest openbare
aanbestedingen en het schuldenattest

Waarvoor dienen de
attesten?

Hoe worden de
attesten afgeleverd?

Beide attesten tonen de schuldsituatie
van een onderneming bij de RSZ. Maar
ze hebben een ander oogmerk.

In principe beschikt iedere werkgever
over een e-Box: een elektronische
en beveiligde brievenbus (GDPR
compliant). We nodigen iedere
bestemmeling uit om na te gaan of zijn
diensten toegang hebben tot de e-Box:
www.socialsecurity.be
> Onderneming > e-Box

• Het attest openbare
aanbestedingen is bestemd voor
overheden die bij een openbare
aanbesteding moeten nagaan
of een onderneming die aan
de aanbesteding deelneemt,
geen schulden heeft bij de RSZ.
Aanbestedende overheden kunnen
het attest online aanmaken.
Ondernemingen hoeven geen attest
aan te vragen voor een openbare
aanbesteding.
• Het schuldenattest is bestemd voor
ondernemingen die hun eigen
schuldsituatie willen aantonen voor
een derde partij.

Hoe verkrijgt u de
attesten?
• Aanbestedende overheden
kunnen het attest openbare
aanbestedingen direct online
aanmaken via de onlinetoepassing
Telemarc. Als het niet mogelijk is een
attest te maken in Telemarc, dan
vragen ze het attest aan op de RSZwebsite.
• Ondernemingen vragen het
schuldenattest aan via de RSZwebsite.

Meer info?
Contacteer RSZ AD Inningsdiensten Dienst Financiële Analyse, via
tel.: 02/509 20 51
mail: attesten@rsz.fgov.be

Beide attesten worden afgeleverd via:
• de gewone post en de e-Box, als de
aanvrager een e-Box heeft.
• de gewone post, als de aanvrager
geen e-Box heeft.
De aanvraag wordt binnen drie
werkdagen behandeld. In dringende
gevallen kunt u het attest komen
ophalen in het hoofdkantoor van de RSZ
in Brussel (dagelijks 9-12 uur).
Wanneer de aanvrager een
aanbestedende overheid is, wordt het
attest openbare aanbesteding alleen
afgeleverd aan de aanbestedende
overheid.
De attesten zijn digitaal ondertekende
pdf-bestanden. Deze documenten zijn
rechtsgeldig en dragen niet langer een
droogstempel of een handtekening.

Welke informatie
geeft een attest?
Het attest geeft aan of een werkgever:
• al dan niet bijdrageschulden heeft bij
de RSZ en – zo ja – hoeveel.
• de voorwaarden van een eventueel
minnelijk afbetalingsplan
toegestaan door de RSZ en/of
eventuele betaaltermijnen toegestaan
bij vonnis van een rechtbank, al dan
niet strikt naleeft.
• sommige aangiften eventueel niet
heeft ingediend.
• eventueel geen personeel meer in
dienst heeft.
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Deelnemen aan
een openbare
aanbesteding
Is er geen bijdrageschuld of ligt de
bijdrageschuld lager dan 3.000 euro,
dan mag de onderneming deelnemen
aan een openbare aanbesteding.
Ligt de schuld hoger, dan mag de
onderneming niet deelnemen, tenzij de
volledige bijdrageschuld wordt gedekt
door een minnelijk afbetalingsplan
toegestaan door de RSZ en/of
eventuele betaaltermijnen toegestaan
bij vonnis van een rechtbank, waarvan
de voorwaarden strikt worden
nageleefd.

Hoe lang is een attest
geldig?
Het attest is
geldig tot …

als het kwartaal
vermeld op het
attest …

31 augustus

het 1ste kwartaal
is

30 november

het 2de kwartaal
is

28 februari

het 3de kwartaal
is

31 mei

het 4de kwartaal
is van het
voorgaande
jaar is
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