
Stappenplan Remigratie naar België

Tip!
Als u opnieuw in België komt wonen krijgt u te maken met de Belgische fiscale wet- en 
regelgeving. Ook krijgt u te maken met Belgische verzekeringen, gezondheidszorg en 
oudedagsvoorzieningen. Deze regelgeving wijzigt voortdurend en zal veelal ook gewijzigd 
zijn sinds uw eerder verblijf in België. Laat, voor u een verhuizing of terugkeer naar België 
in gang zet, uw situatie goed in kaart brengen. Hiermee voorkomt u dat u gunstige 
regelingen definitief laat liggen en teveel belastingen verschuldigd wordt in België. 

Voordat u vertrekt uit Frankrijk……..
Vraagt u een EHIC (European Health Insurance Card) aan bij de CPAM.
Dit is een persoonsgebonden kaart die ervoor zorgt dat inwoners van de EEG landen 
gratis, of tegen gereduceerd tarief, noodzakelijke medische hulp krijgen in een andere 
lidstaat, als die behandeling nodig is tijdens het bezoek in dat land (bijvoorbeeld bij een 
ongeluk, of een (chronische) ziekte, zoals een nierdialyse)
Deze kaart kunt u gebruiken totdat u in België verzekerd bent voor ziektekosten.
Als u geen Belgische zorgverzekering meer heeft, moet u deze opnieuw afsluiten. 

……Zegt u de huur op van uw huurwoning
en beëindigt u 
– de opstal/inboedelverzekering
– het contract met de elektriciteits- en watermaatschappij
– het contract van de telefoonmaatschappij en internetprovider
Voorbeeldbrieven kunt u hier vinden
……stuurt u een verhuisbericht aan
– de bank
– de belastingdienst, dit kan via internet.
..….gaat u naar 
– het postkantoor of bezoekt u deze website voor het doorsturen van uw post:
– de dierenarts voor controle van uw huisdier(en) en het bijwerken van het dierenpaspoort.

Frankrijk kent geen burgerlijke stand en u kunt zich daarom niet laten uitschrijven. Het 
wordt in de meeste gevallen wel gewaardeerd als u zich ‘afmeldt’ bij het stadhuis.

Belgen die terugkeren: 
Als u bij een ambassade of consulaat ingeschreven was en u definitief naar België 
terugkeert, heeft u er alle belang bij uw vertrek vooraf aan hen te melden. In principe moet 
u zich binnen de acht werkdagen na uw aankomst in België aanmelden bij uw nieuwe 
gemeente. Na de vaststelling van uw hoofdverblijfplaats wordt u ingeschreven in het 
bevolkingsregister. Uw nieuwe gemeente zal dat meedelen aan de gemeente waar u vóór 
uw vertrek naar het buitenland uw hoofdverblijfplaats had. Als deze gemeente nog over uw
administratief dossier beschikt, zal het dat overmaken aan uw nieuwe gemeente. Meteen 
na uw inschrijving start de procedure voor de afgifte van een nieuwe identiteitskaart.

Ziekenfonds: 
Als u tijdens uw verblijf in het buitenland bij een Belgisch ziekenfonds aangesloten bent 
gebleven, moet u niets ondernemen. Als u niet meer aangesloten bent of dat nog nooit 
bent geweest, moet u zich zo snel mogelijk aansluiten bij een ziekenfonds naar keuze. Info
op : https://www.rsz.fgov.be/nl 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rsz.fgov.be%2Fnl%3Ffbclid%3DIwAR0P6RuEJUP6n-kZ1axuX_0_AGYKuRtFfif_zvJLX4JZpe2RjVO-zvW-6CE&h=AT0mCbGQjsq8qAIkPRzQt3WB-GIwBdtn3_Vh-CgXvKnnXQuKlpB0FBOD4Z-gTS5taf5-R5iPIeLx5YW8uMsL7Z_pZ4XgFbf3ZEhIm3HlM07ARAoim5oTkYGmbftRpNH7gfU
https://www.laposte.fr/changement-adresse-demenagement-reexpedition
https://www.quechoisir.org/rub-lettre-type-t641/


Praktische tips om uw verhuizing vlot te laten verlopen: 
Als u verhuist moet u aan een heleboel praktische zaken denken. Om niets over het hoofd 
te zien vindt u hier een handige checklist: Als u huurder bent moet u de eigenaar tijdig over
uw verhuisplannen inlichten. Details over de mogelijke opzegtermijn vindt u in uw 
huurovereenkomst. Vergeet ook niet om vóór uw vertrek een plaatsbeschrijving op te 
maken. Neem contact op met de water-, gas- en elektriciteitsmaatschappij om de tellers af
te sluiten of om ze over te dragen aan de nieuwe eigenaar of huurder. Laat de vaste 
telefoonlijn afsluiten en neem als u dat wenst een abonnement op het nieuwe adres. Als u 
binnen dezelfde telefoonzone blijft wonen, kunt u uw oude nummer behouden. Laat ook 
uw kabel- en/of internetabonnement naar uw nieuwe adres overdragen. Ga eens langs bij 
het postkantoor: via 'DoMyMove' kunt u uw dienstverleners (gsm, elektriciteit …) op de 
hoogte laten brengen van uw verhuizing en uw post naar uw nieuwe adres laten 
doorsturen. Vergeet niet uw woningverzekering te laten wijzigen en uw nieuwe woning te 
verzekeren. Verwijder uw naam op de bel en de brievenbus. Kies eventueel een verhuizer.
Als u van plan bent om zelf voor de verhuizing in te staan, reserveer dan tijdig de nodige 
aanhangwagen(s) of bestelwagen(s). Neem eventueel contact op met het 
gemeentebestuur om op de verhuisdag een parkeerplaats te laten vrijhouden. Neem een 
verhuisverzekering in functie van de waarde van de goederen die u verhuist. U kunt 
hiervoor bij een verzekeraar of een erkende verhuizer terecht. Als u door de verhuizing 
van huisdokter moet veranderen, vraag dan om uw medisch dossier (en dat van uw 
familieleden) naar uw nieuwe dokter te laten overplaatsen. Breng DogID.be of CatID.be, 
de officiële platformen voor de registratie van respectievelijk honden of katten van uw 
adresverandering op de hoogte als u een hond of kat met een elektronische chip heeft.

Auto en motor 
Een voertuig overbrengen van een EU-land naar België Koopt u een voertuig in een ander
EU-land? Of wordt u eigenaar van een voertuig in een ander EU-land door een schenking 
of overlijden? Dan moet het tweedehandsvoertuig ingeschreven zijn in dat land voor u het 
kunt overbrengen. In België moet u het voertuig eerst fiscaal aangeven en technisch laten 
keuren, daarna laten verzekeren en – als u het voertuig in het verkeer brengt – inschrijven 
bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV). Bepaalde categorieën van 
voertuigen moeten na de inschrijving terug naar de keuring voor een administratieve 
keuring. 

Europees rijbewijs 
Het is niet verplicht om dit rijbewijs om te zetten naar een Belgisch rijbewijs, behalve 
wanneer er een einddatum op het rijbewijs vermeld is. Indien niet omgezet naar een 
Belgisch rijbewijs vóór de einddatum, dan moet het vernieuwd worden in het land van 
oorsprong. Het Europees rijbewijs wordt hoe dan ook best geregistreerd in België, zodat er
bij verlies/diefstal in België een duplicaat kan verkregen worden. Indien niet, dan dient het 
duplicaat eveneens gehaald te worden in het land van oorsprong. 
Info: www.Belgium.be 

http://www.belgium.be/?fbclid=IwAR3My7Ci9YyyX-je3tkmVV4SU_TGouB2HI6N6atY0LRNQc9IBUD_j5mrd3U

