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Je woont in Nederland en wilt gaan studeren in België. Je
gaat ook in België op kamers wonen. Wat zijn de gevolgen
voor jouw studiebeurs? En, ben je nog in Nederland sociaal
verzekerd? Moet je je uitschrijven uit het Nederlandse
bevolkingsregister en inschrijven in het Belgische
bevolkingsregister?

Moet je je uitschrijven
uit het Nederlandse
bevolkingsregister?

Op grond van EU-regels is de woonplaats van de niet-werkende student in
principe het land van herkomst, dus Nederland. Voor EU-studenten geldt dan
ook dat zij geacht worden nog in het woonland te wonen, dus daar sociaal
verzekerd zijn. Een en ander hangt echter af van de feitelijke omstandigheden.
Voor de beoordeling hiervan moet je de SVB vragen om een onderzoek naar
jouw verzekering voor de Wet langdurige zorg (Wlz).
De regels omtrent het al of niet uitschrijven uit het bevolkingsregister zijn
anders en kunnen in strijd zijn met het uitgangspunt dat de student ‘geacht
wordt in Nederland te blijven wonen’. De wet stelt dat een inwoner van
Nederland die binnen een periode van een jaar meer dan 8 maanden in het
buitenland verblijft, zich moet uitschrijven uit het bevolkingsregister.

Moet je je inschrijven
in het Belgische
bevolkingsregister?

Nee, als student van een grensland is inschrijving niet verplicht. Maar de student
moet wel een verblijfsdocument “Bijlage 33” aanvragen bij de gemeente.
Dit document moet je elk jaar opnieuw aanvragen. Je hebt dan een bewijs dat
je in België verblijft, maar dat betekent niet dat je ook in België woont.
Grensstudent
Dit is de vreemdeling, onderdaan met de nationaliteit van een van de
aangrenzende landen van België (Nederland, Frankrijk, Duitsland of Luxemburg),
die naar België komt om er te studeren, maar die gewoon zijn verblijf behoudt in
zijn land waar hij iedere dag of in principe elk weekend terugkeert.
De grensstudent moet zich binnen 8 werkdagen na zijn eerste binnenkomst
aanmelden bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij logeert.

Wat gebeurt er met
jouw studiebeurs?

Omdat je in verband met studieredenen op een buitenlands adres verblijft,
heb je recht op een studiebeurs voor uitwonenden van de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO). Studiefinanciering voor een studie in het buitenland heet
‘meeneembare studiefinanciering’. Om te controleren of je recht hebt op
meeneembare studiefinanciering en om deze aan te vragen, kun je het
stappenplan volgen op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs.
Zie www.duo.nl.
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Checklist
Op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs vind je een handige checklist
(‘Alles makkelijk regelen’) Studeren in het buitenland. Zie www.duo.nl.

Blijf je in Nederland
sociaal verzekerd?

Op grond van EU-regels is de woonplaats van een niet-werkende student in
principe gelegen in het land van herkomst. In principe blijf je daarom sociaal
verzekerd in Nederland. Zo blijf je AOW-pensioen opbouwen en blijf je ook
verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en dus voor de
Zorgverzekeringswet (Zvw). Een en ander hangt echter af van de feitelijke
omstandigheden. Voor de beoordeling hiervan kunt u de SVB vragen om een
onderzoek naar uw verzekering Wlz.

Wat gebeurt er met
jouw Nederlandse ziektekostenverzekering?

Omdat je meestal verzekerd bent voor de Wlz, blijft jouw Nederlandse ziektekostenverzekering geldig. Je houdt dus recht op alle zorg uit jouw Nederlandse zorgpolis. De vergoeding is naar Nederlandse maatstaven. Indien je
medisch noodzakelijke zorg nodig hebt in België kan het zijn dat je deze zorg
niet helemaal vergoed krijgt. Vraag bij jouw Nederlandse zorgverzekeraar de
Europese verzekeringskaart (EHIC) aan. Met deze kaart krijg je medisch noodzakelijke zorg in Belgë gewoon vergoed. Laat de SVB voor de zekerheid een
Wlz-onderzoek houden. Vul het vragenformulier in via www.svb.nl/wlz.
Na aanvang van de studie in België is het bovenstaande gedurende een
verblijfsduur van maximaal 3 jaar van toepassing. Vraag dan daarna opnieuw
een Wlz-onderzoek aan.

Wat als…

… je gaat werken in België?
Vanaf het moment dat je in België werkt, ben je niet meer sociaal verzekerd in
Nederland. Je bent dan onder andere niet meer verzekerd voor AOW en de Wlz.
Let op:
Ga je werken als jobstudent, dan betaal je een verminderd bedrag aan Belgische
sociale verzekeringspremies en belasting. Je bent dan alleen verzekerd tegen
arbeidsongevallen. En niet voor het Belgische ziekenfonds. Om toch verzekerd
te zijn tegen ziektekosten, kun je eventueel een particuliere verzekering of een
studentenverzekering afsluiten bij een Belgisch ziekenfonds.
Ga je werken als werkstudent, dan betaal je de normale Belgische sociale
verzekeringspremies en belasting. Je bent dan onder andere verzekerd voor
pensioenopbouw en voor de ziektekosten. Je moet je verzekeren bij een
Belgisch ziekenfonds.
... je gaat werken in Nederland?
Je blijft dan sowieso in Nederland sociaal verzekerd en belastingplichtig.
Je bent dan onder andere verzekerd voor de AOW-opbouw en de Wlz, en
daarmee voor de Zorgverzekeringswet. Je Nederlandse basisverzekering blijft
behouden.
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... je stage gaat lopen bij een Belgisch bedrijf?
Dan is deze stage mogelijk gelijkgesteld met werken. Het bedrijf waar je stage
loopt, moet dit in overleg met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) in
Brussel beoordelen. Als de stage gelijk gesteld wordt met werken, ben je niet
meer in Nederland sociaal verzekerd. Je bent dan in België verzekerd tegen onder
andere ziektekosten. Je moet een Belgische ziekenfondsverzekering afsluiten.
… je inkomen gaat verdienen?
-- Als je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering valt of als je alleen
een studentenreisproduct hebt, mag je tot € 14.215,75 bijverdienen zonder
dat dit gevolgen heeft voor je studiefinanciering. Verdien je meer dan wordt
je studiefinaciering gekort.
-- Als je onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering valt, mag je onbeperkt
bij verdienen.

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 www.grensinfo.nl
en/of op www.svb.nl/bbz.
Heb je 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

Overige nuttige
adressen

DUO (studiefinanciering)
Duo Infolijn +31 (0)50 599 77 55
www.duo.nl
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Victor Hortaplein 11
B-1060 Brussel
+31 (0)2 509 59 59
Belastingtelefoon Buitenland
+31 (0)55 538 53 85
SVB Amstelveen
(Wlz-onderzoek)
Postbus 18607, 3501 CR Utrecht
+31 (0)20 656 48 48
www.svb.nl/wlz

