Terugkeerchecklist
☒ Checklist downloaden
Op locatie
☐ Verwittig je bank in het buitenland van je vertrek.
☐ Mocht je je rekening in België hebben opgezegd, neem dan alvast contact op met je bank om die te
laten heropenen.
☐ Verzamel alle schoolattesten, diploma’s en rapporten van de kinderen.
☐ Verzamel alle medische informatie van de gezinsleden. Denk zeker aan vaccinatieattesten en
-data, deze zijn nodig om je kind te schrijven op een Belgische school.
☐ Neem vanuit het buitenland op tijd contact op met diverse Belgische scholen in de buurt van je
nieuwe woonplaats. Informeer je over onthaalonderwijs als je kind niet voldoende Nederlands
spreekt.
☐ Als je in het buitenland een lokale ziekteverzekering hebt, vraag deze dienst dan een bewijs van
aansluiting (begin- en einddatum). Vraag hen ook, voor ze de verzekering stopzetten, of er een
overgangsregel bestaat zodat je te allen tijde verzekerd bent.
☐ Schrijf je uit op de Belgische ambassade/consulaat.
☐ Vraag documenten burgerlijke stand op bij de lokale overheid als je in het buitenland
getrouwd/gescheiden bent of er kinderen hebt gekregen.
☐ Het kan handig zijn voor vertrek nog een identiteitskaart aan te vragen bij de
ambassade/consulaat. Ook al moet deze aangepast worden in België, je kan de kaart wel al gebruiken
voor alle administratieve zaken zoals aankoop abonnement openbaar vervoer, apotheek, …
☐ Vergeet niet je abonnementen (telefoon, media, bibliotheek, sportvereniging, hobbyclub, theater,
film, …) op te zeggen.
☐ Indien de service bestaat in je gastland, kan je je post voor een bepaalde tijd laten doorsturen naar
België.
Bij aankomst in België
☐ Onderteken zo snel mogelijk de huurovereenkomst van je nieuwe woonplaats. Een
energieovernamedocument zorgt voor een eenvoudige overgang van elektriciteit en gas.
☐ Binnen de 8 kalenderdagen na aankomst moet je je melden bij de bevolkingsdienst van je nieuwe
gemeente. Daar moet je je Belgische identiteitskaart aanvragen of laten aanpassen.
☐ Boek zo snel mogelijk een afspraak met je bank en ziekenfonds.
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Handige tips
Als je al een tijdje niet meer in België gewoond hebt, kunnen volgende informatie en links handig zijn:
Sociale zekerheid
Indien je meteen na aankomst terug aan het werk gaat, ben je normaliter meteen terug aangesloten op
de sociale zekerheid (werkgever brengt dit in orde). Hieronder valt: terugbetaling medische kosten,
werkloosheidsuitkering bij ontslag, uitkering ziekte-invaliditeit, opbouw pensioen.
Ook als je de laatste zes maanden voor terugkeer aangesloten was bij de Overzeese Sociale Zekerheid,
is er geen wachttijd voor uitkering ziekte-invaliditeit (contract Algemene Regeling) en ziekenfonds
(contract Algemene Regeling + Geneeskundige verzorging).
Voor andere gevallen contacteer je zo snel mogelijk een ziekenfonds. Zij kunnen jouw de meest
correcte informatie bezorgen over je wachttijd.
Ziekenfondsen (mutualiteiten)
In België moet je je verplicht aansluiten bij één van de ziekenfondsen. Zij beheren de terugbetaling van
medische kosten. Kinderen tot 25 jaar zijn automatisch aangesloten via het fonds van het gezinshoofd,
tenzij ze eerder fiscaal onafhankelijk worden. Iedereen die werkt, ouder is dan 25 jaar of een
werkloosheidsuitkering ontvangt, dient zich apart aan te sluiten. HZIV is de openbare instelling, die de
verplichte gratis verzekering aanbiedt. Alle andere mutualiteiten rekenen extra kosten aan, maar
leveren ook verhoogde terugbetalingen of extra diensten.
Er zijn 5 stromen in de ziekenfondsen: Christelijke, Socialistische, Liberale, Onafhankelijke en Neutrale
ziekenfondsen. Het ziekenfonds dat best bij jou past, hangt sterk af van jouw voorkeur en behoeften,
neem dus de tijd om je opzoekwerk te doen en mutualiteiten te vergelijken.
Iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar, betaalt jaarlijks € 53 voor de zorgverzekering.
Wie in Brussel woont, kan kiezen of ze al dan niet intekenen op de zorgverzekering. De factuur hiervoor
krijg je van je ziekenfonds.
Kinderbijslagfondsen (uitbetalers Groeipakket)
In januari 2019 werd de kinderbijslag geregionaliseerd. Sinds dan heet het in Vlaanderen “Groeipakket”
en wordt het beheerd door 5 verschillende uitbetalers, je kan zelf kiezen welke uitbetaler jouw voorkeur
geniet. In de andere regio’s van het land is er een andere regeling van toepassing. Meer info:
Vlaanderen: www.groeipakket.be | Brussel: www.iriscare.brussels | Wallonië: www.avig.be | Duitstalige
gemeenschap: www.ostbelgienlive.be/kindergeld
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School
Ook onderwijs is geregionaliseerd in België. Alle info over onderwijs in Vlaanderen vind je op
https://onderwijs.vlaanderen.be. In Vlaanderen is er geen schoolplicht, wel leerplicht. Het is mogelijk
om je diploma te behalen via een examencommissie als je een thuisstudie hebt gevolgd.
Verzekeringen
Als je een woning huurt, ben je als huurder verplicht een brandverzekering af te sluiten. Ook een
autoverzekering is verplicht. In België is de auto verzekerd, niet de bestuurder (al telt het profiel van
de hoofdbestuurder en eventuele andere bestuurders wel mee in het bepalen van de
verzekeringspremie).
Een courante verzekering in België, die niet vaak in het buitenland voorkomt, is de familiale
verzekering. Een familiale verzekering komt tussen als jij, een inwonend gezinslid of een huisdier een
ongeval veroorzaakt (bijvoorbeeld blikschade, dure vaas laten vallen, schade aan geleende spullen, …).
Bijna elk Belgisch gezin heeft dit soort verzekering, kijk dus niet vreemd op als jouw bank dit aan jou
voorstelt.
Woning vinden
De meeste Vlamingen vinden hun huur- of koopwoning via websites als https://www.immoweb.be of
https://www.zimmo.be. De laatste tijd worden Facebookgroepen voor huurwoningen en
-appartementen ook steeds populairder, zoek bijvoorbeeld op “Wonen in [stad]”. Als je een
bovengemiddeld budget hebt, loont het de moeite om via een vastgoedmakelaar op zoek te gaan naar
een woning. Zij hebben vaak een portfolio dat niet op de bekendere websites staat.
Handige links:
https://www.mypension.be: overzicht van je opgebouwde pensioenrechten, je wettelijke
pensioenleeftijd (+ mogelijkheden vervroegd pensioen) en welk bedrag je maandelijks mag
verwachten.
https://www.mycareer.be: overzicht van je carrière, gelinkt aan mypension.be. Als er periodes
ontbreken (bv. legerdienst, werken in het buitenland), kan je die via deze website doorgeven.
https://www.itsme.be: (als app te downloaden): met een Belgisch telefoonnummer kan je je op alle
overheidswebsites aanmelden met deze app. Registratie gebeurt eenmalig met Belgische bankkaart +
kaartlezer of Belgische identiteitskaart + eID-lezer, daarna kan alles via de smartphone.
https://www.vdab.be: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding: hier schrijf je je
(verplicht) in als je werkzoekend bent.
Elke gezinssituatie is anders en meestal bestaan er geen standaardantwoorden.
Deze checklist is een algemene leidraad.
Aarzel niet om hulp van specialisten in te roepen voor specifieke situaties.
Als lid van Vlamingen in de Wereld kan je beroep doen op onze persoonlijke dienstverlening.
Mail naar info@viw.be of bezoek onze website https://www.viw.be.
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