
Stappenplan Remigratie naar Nederland

Opmerking:
Als u naar Nederland vertrekt zorg dan voor een vaste woon- of verblijfplaats. Heeft u deze 
niet dan loopt u kans dat u in de problemen raakt!
In februari 2021 was er een woningtekort in Nederland van 331000, de wachtlijst voor een 
huurwoning in de sociale sector bedroeg 10 jaar!

Tip!
Als u opnieuw in Nederland komt wonen krijgt u te maken met de Nederlandse fiscale wet-
en regelgeving. Ook krijgt u te maken met Nederlandse verzekeringen, gezondheidszorg 
en oudedagsvoorzieningen. Deze regelgeving wijzigt voortdurend en zal veelal ook 
gewijzigd zijn sinds uw eerder verblijf in Nederland. Laat, voor u een verhuizing of 
terugkeer naar Nederland 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 Nederland. 

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 Nederland verzekerd bent voor ziektekosten.
Als u geen Nederlandse zorgverzekering meer heeft, moet u deze opnieuw afsluiten. 
Kijk op zorgpremies vergelijken voor meer informatie.

……Zegt u de huur op van uw huurwoning en verwijdert uw naamplaatje.
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.

Bij aankomst in Nederland.
U moet zich bij terugkeer laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP). Daarvoor 
moet u een verblijfsadres opgeven.

U hoeft meestal niet een nieuw burgerservicenummer aan te vragen. Als dat wel nodig is, 
doet u dat bij de gemeente waar u gaat wonen.

https://www.zorgpremies.nl/
https://www.laposte.fr/changement-adresse-demenagement-reexpedition
https://www.quechoisir.org/rub-lettre-type-t641/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/basisregistratie-personen-brp


Open een nieuwe bankrekening.
Alle Nederlandse banken stellen als voorwaarde dat je in Nederland woont en staat 
ingeschreven bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Ook moet je een 
Nederlands identiteitsbewijs hebben. 

belasting
Wanneer u als Nederlander terugkeert, moet u rekening houden met een aantal 
veranderingen. Na het remigreren bent u weer een binnenlands belastingplichtige. Dat 
betekent dat u inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en de 
inkomensafhankelijke bijdrage Zorverzekeringswet (Zvw) moet betalen. De premies 
volksverzekeringen en de bijdrage Zvw betaalt u wanneer u sociaal verzekerd bent.

Hoe betaal ik deze belastingen?
Meestal krijg u van de Belastingdienst een brief, waarin u gevraagd wordt om aangifte te 
doen. Koopt u in Nederland een auto? 

Geldzaken
Zorg zo snel mogelijk voor een Nederlandse bankrekening want zonder dat kunt u niet 
zoveel. Evenals in Frankrijk is het moeilijk om contracten of abonnementen aan te gaan 
zonder een bankrekening in dat land.

Uw testament
De Europese Erfrechtverordening
Op 17 augustus 2015 zijn de bepalingen van de Europese Erfrechtverordening in werking 
getreden. Voorheen kende ieder land zijn eigen regels. Vaak verklaarden landen hun 
eigen erfrecht van toepassing op de nalatenschap of een gedeelte daarvan, met alle 
onduidelijkheden en conflicten van dien: Welk recht gaat voor?
De Europese erfrechtverordening zal in de toekomst voor bijna alle landen van de 
Europese Unie gelden. Met de Europese Erfrechtverordening is bedoeld de vererving en 
afwikkeling van internationale nalatenschappen eenvoudiger te maken.

Wat houdt de verordening in?
Op een nalatenschap is het recht van het land van toepassing waar de overledene op het 
tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had. Van deze hoofdregel kan bij 
testament worden afgeweken door een rechtskeuze uit te brengen. Op grond van de 
verordening kan alleen een keuze worden gedaan voor het recht van de nationaliteit en 
niet meer voor het recht van de woonplaats.
Daarnaast wordt het voor notarissen mogelijk om een Europese Erfrechtverklaring op te 
stellen. Met deze verklaring kunnen erfgenamen en executeurs hun rechten en 
bevoegdheden aantonen in alle lidstaten. 

Autozaken
Koopt u in Nederland een auto? Vergeet dan niet dat u wegenbelasting moet betalen. Op 
de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over Nederlandse belastingen en 
mogelijke toeslagen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/internationaal_verhuizen/immigreren/wat_moet_u_doen_als_u_immigreert/


Kenteken
Neemt u uw auto met Frans kenteken mee? U mag een auto met buitenlands kenteken 
hebben als u in Nederland woont. Deze auto moet u dan wel in Nederland bij RDW laten 
registreren. Ook moet u belasting op personenauto's en motorrijwielen (bpm) en 
motorrijtuigenbelasting (mrb) betalen. 

Rijbewijs
Als u een rijbewijs heeft dat is afgegeven in één van de landen van de EU, terwijl u in 
Nederland woont, dan mag u niet met het buitenlandse rijbewijs in Nederland rijden. U 
moet dit rijbewijs omwisselen. U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar u staat
ingeschreven. De gemeente stuurt de aanvraag door naar de RDW. 

U hoeft daarvoor niet opnieuw rij-examen te doen. U vindt meer informatie over 
omwisseling van buitenlandse rijbewijzen op de website van de RDW.

Let op: u moet soms wel een gezondheidsverklaring indienen. Op de website van het 

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) staat wanneer u een 

gezondheidsverklaring moet inleveren voor uw rijbewijs.

https://www.cbr.nl/nl/veelgestelde-vragen/wanneer-moet-ik-een-gezondheidsverklaring-indienen.htm
https://www.cbr.nl/nl/veelgestelde-vragen/wanneer-moet-ik-een-gezondheidsverklaring-indienen.htm
https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/het-rijbewijs/buitenlands-rijbewijs-omwisselen
https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/het-rijbewijs/buitenlands-rijbewijs-omwisselen

