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Je woont in België en wilt gaan studeren in Nederland.
Je gaat ook in Nederland op kamers wonen. Wat zijn de
gevolgen voor de kinderbijslag van je ouders? Ben je nog
Belgisch ziekenfondsverzekerd? Moet je je uitschrijven uit
het Belgische bevolkingsregister en inschrijven in het
Nederlandse bevolkingsregister?

Moet je je uitschrijven
uit het Belgische
bevolkingsregister?

Nee, als je regelmatig terugkeert naar België, hoef je je niet uit te schrijven.

Moet je je inschrijven
in het Nederlandse
bevolkingsregister?

-- Ja, als je van plan bent om langer dan vier maanden in Nederland te blijven,
dan moet je je inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Ga hiervoor
naar het gemeentehuis van de gemeente waar je in een (studenten-)woning
woont.

De wet stelt: Als iemand zijn hoofdverblijf in België wenst te behouden, voor
een periode van meer dan 3 maanden in Nederland gaat studeren en iedere
dag of in de weekends terugkeert naar België, dan behoudt hij gewoon zijn
inschrijving in België en wordt hij beschouwd als onderdaan.

De wet stelt: Degene die naar redelijke verwachting ten minste een halfjaar,
voor twee derde of meer van de tijd in Nederland verblijft, moet zich
inschrijven in het Nederlandse bevolkingsregister (BRP).
Je moet dan ook een Nederlands burgerservicenummer aanvragen.
-- Nee, als je in België blijft wonen en ook niet in een (studenten-)woning in
Nederland woont, hoef je je niet in te schrijven in de Basisregistratie
Personen (BRP). Let op: Zodra je in Nederland (ook) gaat werken of
bijvoorbeeld recht hebt op Nederlandse studiefinanciering, moet je je wel
inschrijven in het Rijksregister niet-ingezetenen (RNI). Je moet dan ook een
Nederlands burgerservicenummer aanvragen.

Wat gebeurt er met de
Belgische kinderbijslag
van je ouders?

Als ook aan de overige voorwaarden wordt voldaan, blijven je ouders
Belgische kinderbijslag ontvangen.
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Wat gebeurt er met
jouw Belgische ziektekostenverzekering?
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Als je bij je ouders woont, ben je via je ouders meeverzekerd bij het Belgische
ziekenfonds. Deze medeverzekering blijft bestaan. Je houdt dus recht op alle
medische zorg via het ziekenfondspakket. De vergoeding is naar Belgische
maatstaven. Indien je medisch noodzakelijke zorg nodig hebt in Nederland,
krijg je deze zorg vergoed naar Nederlandse maatstaven. Vraag hiervoor bij
je Belgische ziekenfonds de Europese verzekeringskaart (EHIC) aan.
Om te bewijzen dat je niet verplicht bent in Nederland een ziektekostenverzekering af te sluiten, is het belangrijk om een onderzoek uit te laten voeren dat
je niet verzekerd bent voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Via www.svb.nl/wlz vind
je hiervoor een aanvraagformulier.

Wat als…

… je gaat werken of stage gaat lopen in Nederland?
Voordat je in Nederland kunt gaan werken of stage lopen, moet je allereerst
een burgerservicenummer (BSN) aanvragen. Indien je gaat werken in Nederland,
het land waar je studeert, ben je vanaf dat moment sociaal verzekerd en
belastingplichtig in Nederland. Als je in Nederland stage gaat lopen en je
krijgt een stagevergoeding van € 150 per maand of meer, ben je meestal ook
in Nederland sociaal verzekerd en belastingplichtig. Je bent dan ook verplicht
een Nederlandse basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar.
Je hebt meestal recht op zorgtoeslag, de tegemoetkoming voor de premies van
de basisverzekering. Zie www.toeslagen.nl. Als je in Nederland werkt of stage
loopt met een stagevergoeding, bouw je ook ouderdomspensioen (AOW) op.
… je gaat samenwonen in Nederland?
Dan word je ingezetene van Nederland en daarmee ben je sociaal verzekerd in
Nederland. Je moet een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Je gaat ook
Nederlands ouderdomspensioen (AOW) opbouwen.

Zo blijf je op de hoogte

Bureau voor Belgische Zaken van de SVB heeft in deze leaflet kort uitleg gegeven.
Maar niet alle voorwaarden en uitzonderingen staan in deze leaflet.
En wetten en regelingen veranderen. Kijk daarom regelmatig op www.grensinfo.nl
en/of op www.svb.nl/bbz.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Bureau voor Belgische Zaken.
Wij helpen je graag verder.
Bureau voor Belgische Zaken
Rat Verleghstraat 2, 4815 NZ Breda
+31 (0)76 548 58 40
bbz@svb.nl
www.svb.nl/bbz
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Overige nuttige
adressen

DUO (studiefinanciering)
Duo Infolijn +31 (0)50 599 77 55
www.duo.nl
FAMIFED
Mediatie verbindingsorgaan
Trierstraat 9
B-1000 Brussel
+32 (0)2 237 21 11
bxl.fam@famifed.be
www.famifed.be
Belastingdienst
Belastingtelefoon Buitenland
+31 (0)55 538 53 85
CAK
Postbus 84030, 2508 AA Den Haag
+31 (0)88 711 55 51
www.hetcak.nl
SVB Amstelveen
(Wlz-onderzoek)
Postbus 18607, 3501 CR Utrecht
+31 (0)20 656 48 48
www.svb.nl/wlz
Aanvragen burgerservicenummer (BSN)
Meer informatie via:
www.rijksoverheid.nl (zie alle onderwerpen, persoonsgegevens,
vraag en antwoord, hoe kom ik aan een burgerservicenummer)
Inschrijven Rijksregister niet-ingezetenen
Meer informatie via:
www.rijksoverheid.nl (zie alle onderwerpen, persoonsgegevens, vraag
en antwoord, waar kan ik mij laten registreren als niet-ingezetene)
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