Dossier uitschrijven voor Belgen (Versie 04-21)
Wat te doen na uitschrijving?
De uitschrijving op zich.
Belgen welke voor langere tijd of definitief in het buitenland gaan wonen, in dit geval Thailand, hebben de
wettelijke verplichting, indien de afwezigheid langer dan 6 maanden maar minder dan één jaar bedraagt,
dit te MELDEN bij de Dienst Bevolking van hun woonplaats. Ze worden dan geregistreerd in het
bevolkingsregister als “tijdelijk afwezig”. Indien de afwezigheid meer dan 1 jaar bedraagt dan geldt er een
UITSCHRIJVINGS- plicht. Ik ga het hier niet hebben over de voor- of nadelen. Ik verwacht ook geen reacties
als: ik doe dit niet want.... en ik ben hier zo al x aantal jaren zonder problemen. Neen, het gaat hem hier
over het zuiver wettelijke te ondernemen acties.
Bij uitschrijving op het gemeentehuis wordt de Belgische identiteitskaart onmiddellijk aangepast
(elektronisch) en krijg hij ook een "Model 8" document. Met dit document kan de betrokkene zich dan
achteraf inschrijven in de Belgische ambassade die verantwoordelijk is (niet in elk land is een ambassade)
voor het nieuwe woonland. Zo is de Belgische Ambassade in BKK niet alleen verantwoordelijk voor Thailand,
maar strekt het werkingsgebied zich uit tot Cambodja, Laos en Myanmar.
Bij vraag op het gemeentehuis: wat moet ik verder nog doen na uitschrijving was het antwoord: ‘NIETS’. Is
daarmee de kous dan af? Hier is het antwoord wel NEEN, doch zoek het verder maar zelf uit als je echt met
alles in orde wil zijn. Achteraf, reeds verblijvend in het buitenland, de boel gaan rechtzetten wordt een pak
lastiger. Het is dan ook eenvoudiger te voorkomen dan te genezen. Ik heb ook deze vraag gesteld aan
gekende Belgische Thailand bewoners, en daar was het antwoord: een schouderophalen, niets, of ik zou het
niet weten. Dus lijkt het me een goed idee om eigen ervaringen en opzoekingen eens te bundelen op het
blog zetten over hoe het in feite zou moeten. Wat lezer er vervolgens mee doet is niet mijn probleem. Ieder
is vrij om te doen en te laten wat hij wil, doch ik verkies steeds de wettelijke, correcte weg en houd niet van
"grijze zones".
Welke diensten worden het best gecontacteerd bij uitschrijving?
Indien van toepassing:
- dienst Bevolking: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolking/reglementering/
https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolking/reglementering/onderrichtingen/
- het Pensioenfonds ( www.mypension.be )
- het Ziekenfonds ( website afhankelijk welk ziekenfonds van betrokkene )
- uw bankinstelling ( website afhankelijk welke bankinstelling van betrokkene)
- de dienst Financiën ( www.minfin.be )
Persoonlijke gegevens en Formulieren ( www.myminfin.be )
- de dienst Werkloosheid ( www.rva.be )
enkel indien men werkloos of "werkloos met werkgeverstoeslag" ( het vroeger genaamde brugpensioen) is.
- het fonds voor kindertoe-bijslag:
om een contactadres doe je best navraag bij Uw ziekenfonds daar het afhankelijk is van het gewest waarin
betrokkene woont of woonde:
Door de zesde staatshervorming is kinderbijslag geen federale materie meer. Vanaf 1 januari 2019 vervangt
minister Vandeurzen het systeem langs Vlaamse kant door het ‘Groeipakket’. Het kinderbijslagregeling zal
vanaf dan anders zijn in het Vlaams gewest, het Waals gewest, het Brussels gewest en de Duitstalige
gemeenschap. Het systeem is vanaf dan niet meer afhankelijk van het socio-professioneel statuut van de
moeder, maar van de woonplaats.
De meest tastbare wijziging langs Vlaamse kant is dat het basisbedrag van € 163,20 per maand gelijk is voor
elk kind geboren vanaf 1 januari 2019, ongeacht het aantal andere kinderen in het gezin. Voor de oudere
kinderen blijft de oude regeling behouden.
Al deze instellingen zijn via hun eigen website bereikbaar in geval van vragen of voor vooropgestelde
informatie.

Toegang tot persoonlijke gegevens op deze websites gaat steeds via de elektronische identiteitskaart (e-ID)
met kaartlezer, via een zogenaamd 'TOKEN" of ITSME. Er is ook mogelijkheid via een eenmalige inlogcode.
Een token kan men, bij een eerste aanmelding, aanvragen op één der betreffende websites, en geeft tevens
toegang tot de andere officiële websites. Iemand heeft dus maar één token nodig om toegang te hebben tot
de andere websites. Het "token" zal wel mettertijd verdwijnen en algemeen vervangen worden door enkel
toegang via de elektronische identiteitskaart of ITSME.
Voor diegenen die niet vertrouwd zijn met een token: het is een kaartje met een reeks van 24 nummers. Elk
nummer heeft een eigen 6 letter combinatie. Telkens iemand inlogt op de website krijgt deze de keuze
tussen aanloggen met de digitale identiteitskaart of via het token of ITSME. Kies je voor "token" dan wordt
gevraagd de lettercombinatie van een bepaald nummer in te typen. Bij elk aanloggen zal dit een ander
nummer zijn en dus ook een andere lettercombinatie. Dit systeem werkt veilig en prima.
De websites: myminfin en mypension werken uitstekend. Ieder kan zijn persoonlijk dossier op de voet
volgen. Alle uitwisselingen van informatie, zowel per mail, per post als telefonisch, en de door de dienst
toegestuurde documenten, worden in het dossier vermeld met stand van zaken: in behandeling - afgesloten
Om dit artikel niet te lang te maken zal ondergetekende in een volgend artikel de te contacteren diensten
per dienst behandelen met het waarom ervan.
PS. Dit dossier kwam tot stand na het nodige opzoekwerk alsook de persoonlijke ervaring van verschillende
mensen en juridisch advies.
Met speciale dank aan RonnyLatya voor de heel goede samenwerking.
De voorbereiding tot uitschrijven.
Een goede voorbereiding, bij een definitieve verhuis naar het buitenland, in dit geval Thailand, is cruciaal
om alles, in zijn geheel, tot een succes te maken en problemen, welke zich kunnen en zullen manifesteren,
te voorkomen of te vermijden.
Ik ga van de veronderstelling uit dat een definitieve verhuis naar Thailand geen zaak of beslissing is welke
zich van vandaag op morgen voordoet. De meeste mensen, welke definitief in Thailand gaan wonen,
hebben allen hun eigen specifieke redenen dit te doen. De meesten zijn er zelfs verschillende malen met
vakantie geweest of hebben er reeds verschillende keren een tijd verbleven maar niet definitief. Velen,
welke deze stap zetten, zijn met een Thaise dame gehuwd, hebben een Thaise vriendin of zijn gewoon
single. Definitief en tijdelijk verblijf zijn twee totaal verschillende en niet vergelijkbare zaken. Vooral het
definitieve vraagt, ondanks men mogelijk reeds heel wat weet over het land zelf, een degelijke
voorbereiding. In dit dossier, welke als hulp bedoeld is, wordt beschreven wat men best in eigen land vooraf
doet.
Betreffende de voorbereiding geef ik hier enkel een paar raadgevingen voor het eigenlijke , meer technisch
dossier aan te kaarten.
Raadgevingen:
– begin tijdig, zelfs enkele maanden voor de uitschrijving met de echte voorbereidingen.
– Stel u op de hoogte van immigratievoorwaarden en zorg ervoor dat je er ten alle tijde aan kan voldoen.
– lees je goed in op de verschenen artikels en vragen van lezers van TB betreffende immigratie en verhuizen.
Wees bij de reacties heel selectief en gebruik wat je meent te kunnen gebruiken.
– lees je goed in over het leven in Thailand en de Thaise cultuur.
– maak vooraf een ‘TO DO’ list op met zaken welke je zeker niet mag vergeten. Telkens je iets nieuws
ontdekt, voeg het toe aan deze lijst en, als de tijd rijp is, volg dan uw TO DO list.
– Indien twijfels over een bepaald item, stel de vraag aan de betreffende dossierbeheerder. Hij is in de
eerste plaats het best geplaatst om een correct antwoord te geven. Geeft bij deze vragen de nodige en
correcte info en haal de belangrijke termen niet door elkaar. Zo is bv een visum iets anders dan een
toegestane verblijfsperiode. Zo is een F-kaart iets anders dan een ID-kaart.
– bereken zorgvuldig uw eigen financiële mogelijkheden en hou vooral rekening met mogelijke
koersschommelingen. Neem desnoods contact met mensen welke hier reeds enkele jaren wonen. De
meesten zullen je wel realistische raad geven.

– Lees verder het dossier uitschrijven in zijn verschillende rubrieken.
Ik wens iedereen een succesvol en goed leven in Thailand.
Lung addie.
Pensioendienst.
Na het uitschrijven uit het bevolkingsregister van de gemeente en eventueel inschrijven op de ambassade,
is het geraadzaam enkele cruciale overheidsdiensten te verwittigen van je vertrek alsook van je nieuwe
woonplaats.
In dit artikel speciale aandacht voor de pensioendienst. Het is ten stelligste aanbevolen, zelfs verplicht, de
pensioendienst op de hoogte te stellen van je vertrek en nieuwe woonplaats. De "Dienst bevolking" zal in
het Rijksregister wel de aanpassing doen van je uitschrijving, doch is niet in kennis van je nieuwe
woonplaats daar je dit op de Dienst Bevolking bij uitschrijving niet hoeft mee te delen . De pensioendienst
komt dus, via het Rijksregister, wel aan de weet dat je niet meer in België woonachtig bent maar dat is dan
ook alles.
Noot: je kan ook je adres meedelen bij vertrek. De dienst ‘bevolking’ zal dat ingeven als ‘vermoedelijk
verblijfsadres’. Normaal, bij inschrijving in de ambassade, zou dit moeten aangepast worden als ‘definitieve
verblijfplaats’.
Voor het pensioenbedrag zelf speelt dit geen enkele rol, alsook niet voor manier van de uitbetaling ervan. Je
kan, net als voorheen, je pensioen rustig laten doorstorten op een Belgische rekening, of je pensioen laten
storten op een buitenlandse rekening. Indien je voor het tweede opteert zullen daar wel transferkosten aan
verbonden zijn.
Ondertussen men drukdoende deze drie vroegere stelsels onder te brengen in één centraal stelsel, doch
blijft er nog een lange weg te gaan. Zo hebben verschillende openbare besturen en parastatalen een eigen
specifiek stelsel. Denken we aan de Spoorwegen, stadsambtenaren, Belgacom (de statutairen van de
vroegere RTT/PTT ), Defensie ..... Dit is een echt kluwen waar men dan wel specifiek naar de juiste
regelgeving moet gaan informeren.
Laten we het dus houden bij de meer algemene zaken.
Het probleem wat zich zal stellen bij het niet verwittigen van de pensioendienst is het "levensbewijs".
Ex-ambtenaren en ex-privéwerknemers moeten eenmaal per jaar een levensbewijs afleveren bij de
pensioendienst. Gelukkig is dat nu reeds allemaal op het zelfde adres (zie verder)
De status van het persoonlijk pensioendossier is perfect te volgen via het internet op:

www.mypension.be

Levensbewijzen:.
Jaarlijks dient een levensbewijs bezorgd te worden aan de betreffende pensioendienst. De pensioendienst
stuurt zelf het blanco document naar betrokkene. Indien deze het niet ontvangt kan hij zelf op de
onderstaande websites een blanco document downloaden en opsturen.
Het levensbewijs kan op gelegaliseerd worden. Door een plaatselijke overheid zoals burgemeester, politie,
ambassade of consulaat. In sommige gevallen wordt een bewijs van het hospitaal zelfs aanvaard.
Daar de Pensioendienst zowel al gedeeltelijk voor ambtenaren als werknemers samengevoegd werden in de
"Federale Dienst voor Pensioenen" kunnen nu alle levensbewijzen naar een en het zelfde adres:
FPD - Dienst Betalingen
Levensbewijzen
Zuidertoren
1060 Brussel
Tel.: +32 (0)2 558 60 91
Fax: +32 (0)2 888 59 06
E-mail:
lb@pensioendienst.fgov.be
Fiscale Fiche:

Door de pensioendienst wordt jaarlijks een fiscale fiche per post opgestuurd, alsook via de mypension
website, waardoor het mogelijk is een correcte invulling of controle van de belastingaangifte uit te voeren.
contactcenter@rvp.fgov.be
( fiscale fiche )
Tevens is men ook verplicht om elke wijziging in de familiale toestand te laten geweten aan de
Pensioendienst. In België krijgt een gehuwde man, indien de echtgenote niet over een eigen inkomen
beschikt, een "gezinspensioen". Het gezinspensioen ligt hoger dan een alleenstaand pensioen. Indien deze
toestand wijzigt is rechthebbende verplicht dit te melden, ook al geschiedt de scheiding in het buitenland.
Hetzelfde in geval men niet meer samenwoont met de wettelijke partner die deel uitmaakt van het
gezinspensioen. In België worden, niet op eenzelfde adres wonen als gehuwden, beschouwd als "feitelijk
gescheiden" en dat heeft gevolgen voor het pensioen, vooral als de scheiding of feitelijke scheiding
plaatsvindt NA de toekenning van het wettelijk pensioen. Indien de scheiding of feitelijke scheiding, VOOR
de toekenning van het wettelijk pensioen plaatsvond, is bij de berekening van het pensioen hier reeds
rekening mee gehouden.
Het niet naleven van deze melding kan terugbetaling van het teveel ontvangen pensioen, vermeerderd met
een boete als gevolg hebben.
Bekomen van een weduwe pensioen Thaise echtgenote van een overleden Belg wonende in Thailand.
Velen onder ons hebben en zullen dit nooit zelf moeten doen. Maar hoe bekomt de Thaise echtgenote van
een in Thailand overleden en uitgeschreven Belgische echtgenoot het weduwepensioen en hoe geraakt zij
door de administratieve molen? Daar Lung addie enkele maanden geleden deze taak op zich nam geeft ik
hier een beschrijving hoe het allemaal in zijn werk ging. De betreffende Belg overleed in december 2020 in
Thailand.
Een eerste gouden raad: wees heel geduldig, blijf ten alle tijde beleefd en geef nooit de moed op! De
administratieve molen draait maar dan wel heel langzaam. Het is trouwens geraadzaam vooraf een
vertrouwenspersoon, met liefst de Belgische nationaliteit, aan te stellen. In dit geval was het dus Lung
addie. De pensioendienst aanvaardt documenten in het Nederlands, Frans, Duits en Engels maar natuurlijk
niet in het Thais.
Bij overlijden in België gaat dit automatisch, maar NIET indien uitgeschreven in Be.
Manier van werken:
– een eerste contactname met de pensioendienst:
dit gaat via mail: info.nl@sfpd.fgov.be
In deze meldt je in de eerste plaats het overlijden van de betreffende persoon met geboorte en overlijdens
datum – plaats van overlijden – nationaal registratienummer – huidig pensioennummer.
Er wordt meteen ook info gegeven betreffende de aanspraak makende echtgenote:
geboorte datum en plaats – datum en plaats van het wettelijk huwelijk.
Hiermee kunnen ze bij de dienst reeds aan de slag.
Je vraagt welke documenten verder vereist zijn om, als wettige echtgenote, een pensioen te kunnen
ontvangen.
Nu is het wachten op antwoord. Lung addie kreeg een eerste antwoord 7 weken na de eerste mail. In dit
antwoord werd reeds een dossiernummer en de behandelende ambtenaar vermeld. Dit dossiernummer
dient steeds bij verdere contacten gebruikt te worden. Het gaat verder via ‘Bureau Internationale
Overeenkomsten’.
In deze eerste antwoord mail werd gevraagd een ‘door belanghebbende ondertekende en ‘eenvoudig
verzoekschrift’ tot het bekomen van een weduwepensioen te sturen. Er werd niet vermeld of dit per mail of
via de post moest. Dus deed Lung addie het via beide kanalen. In deze brief wordt tevens het correcte
postadres vermeld van de belanghebbende.

Tevens werd in het antwoord vermeld dat na het ontvangen van deze bescheiden, de dienst de nodige in te
vullen documenten zou aansturen naar het adres van de belanghebbende. Dus niet naar de tussenpersoon,
wat eigenlijk normaal is.
Van nu af aan gaat het sneller: 3 weken later waren de in te vullen documenten er. Het ging in deze
hoofdzakelijk over de activiteiten en eventuele eigen inkomsten in Thailand van de aanvraagster: werkzaam
of niet? Sociale uitkeringen? …Dit alles gestaafd met de nodige officiële documenten zoals: overlijdensakte
– kopie Thaise ID kaart – bevestiging adres – belastingdocument…. De bankrekening, met bewijs van de
bank dat de aanvraagster hiervan de enige eigenares is. Voor wat nodig is vertaald naar een van de door de
dienst verstaanbare talen.
Alle gegevens betreffende de Belgische echtgenoot: wordt niet naar gevraagd daar de pensioendienst
toegang heeft tot de Belgische databanken en dit zelf kan uitzoeken via het nationaal nummer.
Opnieuw een drietal weken later kwam de bevestiging dat de aanvraag goedgekeurd is en dat de weduwe
vanaf 1 januari 2021, met terugwerkende kracht, maandelijks het bekomen en berekende weduwepensioen
zal ontvangen. Tevens de melding dat zij jaarlijks een levensbewijs zou toegestuurd krijgen.
PS. voor het bekomen van een weduwepensioen moet de belanghebbende wel voldoen aan bepaalde
criteria. Deze kan men terugvinden op de website, welke steeds up to date is.:
https://www.sfpd.fgov.be/nl/recht-op-pensioen/overlevingspensioen
Arbeidsongeschiktheid.
Na een jaar arbeidsongeschiktheid (en bijhorende controles door de geneesheer van het ziekenfonds)
wordt men automatisch doorverwezen naar invaliditeitsregeling door het ziekenfonds. De regelmaat
waarmee je wordt opgeroepen voor controles hangt sterk af van de regio, en je kan ook door de RIZIV zelf
opgeroepen worden. Op het ogenblik dat de raadgevende geneesheer beslist dat je nooit meer gaat kunnen
werken doet deze een voorstel om je definitief als invalide te beschouwen. De RIZIV kan je dan wel nog
steeds oproepen om de beslissing van het ziekenfonds te checken. Indien je door dit alles heen raakt dan
krijg je geen controle meer.
Gedurende de periode van het ziekvallen en de erkenning van definitieve invaliditeit kunnen verschillende
jaren verlopen en moet je steeds in de mogelijkheid zijn naar de controles gaan. Soms is er maar één week
tussen de oproepingsbrief en de datum van afspraak. Indien je niet gaat verlies je alle rechten op uitkering.
https://www.inami.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/werknemers-werklozen/Paginas/aangifte-erk
enning-arbeidsongeschiktheid-als-werknemer-werkloze.aspx#.V7qpmIVOKM8
Geen rechten meer op terugbetaling:
Als gerechtigde op een Belgisch ouderdomspensioen, overlevingspensioen of een Belgische
invaliditeitsuitkering hebt u, in geval van overbrenging van uw woonplaats naar een ander land, geen recht
meer op de ten lastenneming door de Belgische ziekteverzekering van de kosten voor geneeskundige
verzorging.
U dient een verzekeringsinstelling van uw woonland te contacteren. (Je kan je eventueel laten verzekeren
door een zich, buiten Thailand gevestigde verzekeringsinstelling, doch het is geraadzaam goed na te gaan in
welke landen deze precies tussenkomen.)
Die verzekeringsinstelling is bevoegd voor alle aspecten van de ziekteverzekering.
In geval van een tijdelijk verblijf in België behouden zowel u, als de personen ten uwen laste, het recht op
geneeskundige verstrekkingen ten laste van de Belgische ziekteverzekering.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
– uw verzekeringsinstelling (ziekenfonds)
– het RIZIV
– Dienst voor Geneeskundige Verzorging

– Directie Internationale Relaties
e-mail : rir@riziv.fgov.be
Kunt u Belgische ziekte- of invaliditeitsuitkeringen blijven genieten als u in uw nieuw land van
bestemming verblijft? In dit geval Thailand.
Uw uitkeringen worden u buiten het Belgische grondgebied verder uitbetaald, en dat op twee
voorwaarden:
1.
de adviserend geneesheer van uw Belgisch ziekenfonds moet u, vóór uw vertrek,
toestemming geven om in het buitenland te verblijven
2.
u moet uw woonplaats in België behouden.
De adviserend geneesheer van uw ziekenfonds mag de uitbetaling van uw uitkeringen schorsen als hij een
uitnodigingsbrief voor een medisch onderzoek naar uw thuisadres opstuurt en u op de afgesproken dag niet
komt opdagen. De schorsing kan duren totdat u zich bij hem aandient.
Als het ziekenfonds te weten komt dat u zonder de vereiste toestemming in het buitenland verblijft, zou het
u bovendien kunnen verzoeken om de uitkeringen die u tijdens uw verblijf zonder toestemming zou hebben
ontvangen, terug te betalen.
Om moeilijkheden te vermijden, raden wij u aan om, voordat u vertrekt, na te gaan of aan deze
voorwaarden is voldaan.
Wegens punt 2 komt iemand, welke langer dan één jaar ononderbroken in het buitenland vertoeft,
automatisch in botsing met de wetgeving aangaande uitschrijving want dit is een VERPLICHTING indien
langer dan één jaar!
https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/index.html
Op deze website kan je ook de lijst vinden van de landen waar het RIZIV een overeenkomst mee heeft
betreffende terugbetaling van medische zorgen. Thailand staat hier NIET bij vermeld.
Besluit: als zieke of invalide kan je NIET op een wettelijke manier meer dan één jaar ononderbroken in het
buitenland verblijven.
Ziekenfonds aanvulling
Het betreft hier een wet uit 1996, 294 §1 3de lid. Deze wet stelt dat iedere Belg onderhevig aan RSZ
bijdrage, recht heeft op ‘WERELDWIJDE’ bijstand in geval van dringende hospitalisatie. Dus een
gepensioneerde Belg welke automatisch op zijn pensioen aan de bron, RSZ bijdrage ingehouden wordt,
heeft recht op deze bijstand. Hoewel deze wet, welke een toevoeging is van een wet uit 1992, reeds meer
dan 20 jaar oud is, is deze wet nog steeds ‘ongewijzigd’ en dus nog steeds van toepassing. Het woord
‘WERELDWIJD’ is duidelijk.
Er is gedurende de jaren wel een en ander veranderd. Zo is er sedert de opheffing van Eurocross en de
oprichting van MUTAS, geen vertegenwoordiging meer in landen als Thailand, Cambodja, Laos. Enkel in de
landen voorkomend in de lijst, welke men kan terugvinden op de website van de verschillende
mutualiteiten, is er vertegenwoordiging en ook rechtstreekse tussenkomst. Dit zijn niet enkel landen
behorend tot de EU, zie o.a. Turkije.
Er zijn welke enkele voorwaarden aan deze eventuele terugbetaling verbonden:
– RSZ plichtig en betalend zijn
– DRINGENDE opname
– Opname in een ‘Erkend’ ziekenhuis
– Behandeling door ‘Erkende’ arts voor een ‘erkende aandoening’
– Voorafgaande toestemming van het betreffende ziekenfonds aan de hand van een medisch rapport.
– Onkosten nota’s in een door de mutualiteit verstaanbare taal
De kosten moeten eerst ZELF betaald worden en achteraf teruggevorderd worden bij het ziekenfonds welke
dan uiteindelijk zal beslissen in hoeverre tussengekomen zal worden. Terugbetaling der kosten zullen echter
niet meer bedragen dan een zelfde behandeling in eigen land.
Dus een hele boterham met enkele vraagtekens.
Wat valt precies onder ‘DRINGEND’ ?

Erkende ziekenhuizen en artsen? Erkend door wie? Door het betreffende land veronderstel ik. Vallen private
ziekenhuizen in Thailand hier onder?
Voorafgaande toestemming: dus in feite moet je reeds opgenomen zijn al voor je eventueel zal weten of er
tussenkomst zal zijn of niet. Hoe lang gaat deze toestemming op zich laten wachten? Dit zijn zaken welke
eigenlijk enkel in de praktijk kunnen uitgevlooid worden want hier een sluitend antwoord van de
ziekenfondsen op krijgen is niet eenvoudig.
Betreffende de geldigheid van de wet is er echter geen twijfel. Werd door twee verschillende Belgische
ziekenfondsen uit drie verschillende regio's ( Limburg-West Vlaanderen-Brussel )schriftelijk bevestigd met
identiek dezelfde voorwaarden.
Wat betekent dit nu in de praktijk? Bij ‘dringende’ ziekenhuisopname kan er dus, voldoend aan de gestelde
voorwaarden, nog steeds beroep gedaan worden op de Belgische ziekenfondsen.
Het wel aan te raden om, ook al is het niet verplicht, de jaarlijkse bijdrage als lid van een ziekenfonds,
verder te blijven betalen. Indien de bijdrage stopt kan je eventueel het dossier opnieuw openen doch dit
vraagt enige tijd en in geval van dringendheid is dit natuurlijk niet aan te raden want je hebt die
toestemming nodig. Het lidmaatschap bedraagt, naargelang welke mutualiteit ongeveer 85Eu/jaar.
Ook natuurlijk geraadzaam van een eigen verzekering te nemen, tenzij je bij machte bent het bedrag zelf
eerst op te hoesten, doch dient men er rekening mee te houden dat bij een ernstige aandoening dit snel
een bedrag met 6 nullen kan zijn. In feite geen reden dus om op tafel te gaan dansen.
Zelf heb ik het (gelukkig) nog niet hoeven uit te proberen, dus kan geen uitsluitsel geven.
Bankinstelling.
Als uitgeschrevene kan je zonder enig probleem een bankrekening in België blijven behouden. Er is, voor
zover ik weet, geen echte wettelijke verplichting uw bankinstelling van uitschrijving op de hoogte te stellen.
Doch het is wel heel geraadzaam, wegens praktische redenen, dit wel te doen en de bankinstelling op de
hoogte te brengen van je nieuwe woonadres of toch een correspondentieadres op te geven.
Het grootste probleem wat zich zal stellen is namelijk het vernieuwen van een bestaande bankkaart. In
België is een bankkaart onderhevig aan een vervaldatum. Eens deze datum bijna bereikt stelt de
bankinstelling je, via de post, in kennis van het feit dat een nieuwe bankkaart op jou in het kantoor ligt te
wachten en je deze, volgens gekozen optie, kan afhalen of kan laten bezorgen via de post. Indien de
bankinstelling niet in kennis is gebracht van je nieuwe adres, dan is de kans groot dat dit schrijven je niet
bereikt. Op de vervaldatum van je kaart kan je geen enkele verrichting, noch via bankautomaat, noch via
pc-banking meer uitvoeren.
Normaal gezien communiceert de bank, zeker voor ernstige zaken, enkel via briefwisseling en niet via email.
Dit om phishing fraude te vermijden. Het laten bezorgen van de nieuwe bankkaart kan volgens verschillende
opties.
Ter info - Wanneer een nieuwe bankkaart klaar is of wanneer er andere belangrijke berichten zijn staat dit
ook op het bankuittreksel of via een bericht dat je kan lezen via Internetbankieren.
Persoonlijk afhalen in het kantoor. Je krijgt je nieuwe kaart en kan, IN het kantoor of aan een
betaalautomaat van dezelfde instelling, de kaart "activeren ". Hiervoor moet je dus wel in België zijn. De van
"dezelfde instelling zijnde automaat" is veelal niet meer nodig daar de meeste bankautomaten via ATOS (
het vroegere Banksys) , als UITGEVER en BEHEERDER van de bankkaarten, met de bankinstelling verbonden
zijn Het is dus niet de bankinstelling zelf welke de kaart uitgeeft, de bankinstelling beheert enkel de
bankrekening.
Gevolmachtigd persoon de nieuwe kaart laten afhalen en op dezelfde manier laten activeren. Deze
gevolmachtigde persoon moet dan wel je PIN code kennen om deze te kunnen activeren.
Opsturen via de post is ook mogelijk en daarna activeren in een geldautomaat. Daarvoor moet je wel in het
land wonen dat voor zijn bankautomatensysteem gebruik maakt van ATOS. ATOS heeft wel een zetel in
Bangkok maar de geldautomaten ATM in Thailand maken van dit systeem niet ALLEMAAL gebruik, en
gebruiken soms een ander systeem. Op de automaten welke het wel gebruiken staat dit aangegeven.
Telefonische activatie is ook mogelijk. Hiervoor ontvangt de belanghebbende een tweede schrijven met
een serie codenummers welke, na telefonische contactarme met de instelling ( ATOS ), ingetoetst moet
worden om de activatie mogelijk te maken. Eén probleem is: het is meestal een 0800 nummer en deze 0800
nummers zijn vaak niet bereikbaar vanuit het buitenland.
Activatie van een nieuwe bankkaart is bij de meeste bankinstellingen via PC banking NIET mogelijk.

Dus het beste is de bankinstelling van je verhuis op de hoogte te stellen en hen te vragen wat voor HUN de
geldende regels zijn om je nieuwe kaart in het buitenland te kunnen ontvangen en activeren. Dit kan
verschillend zijn van instelling tot instelling. Doch ook hier beter te voorkomen dan te genezen daar, indien
de juiste procedure niet gevolgd werd, dit een vertraging van maanden kunnen veroorzaken, en in het
meest slechte geval kan het je een vliegticket kosten om persoonlijk het zaakje in orde te gaan stellen.
ATOS : www.mijnkaart.be
Hier kan je contact opnemen met ATOS en, via een vragenformulier, de nodige info verzamelen.
Opgelet: Maestro en Master zijn NIET hetzelfde. Automaten in Thailand hebben meestal de vermelding
MASTER en VISA maar GEEN MAESTRO. In deze automaten kan je dus geen Maestro kaart gebruiken, dus
ook niet activeren. VISA en MAESTRO worden ondersteund door ATOS maar MASTER niet. Die gebruiken
een ander systeem. Aan de ingang van Makro, Big C, Home Pro heb ik WEL al automaten gezien met de
vermelding MAESTRO. Dus hier zou het in principe mogelijk moeten zijn een vernieuwde kaart te activeren.
Deze procedure geldt dus niet voor VISA en MASTER. Die sturen de kaart zelf op doch is niet geactiveerd.
Visa geeft wel de mogelijkheid, als internationale instelling, om vanuit het buitenland via een
betaalautomaat de kaart te activeren. De VISA kaart is altijd verbonden met een gewone, bestaande
bankrekening en in geval ze bij de bankinstelling niet in kennis zijn van je verhuis zal je tegen het
ontvangstprobleem van de kaart aanlopen, want de verbonden bankinstelling kan je nieuwe gegevens niet
doorgeven aan VISA. (met ATOS ondersteuning)
Bij gebruik van een MAESTRO kaart moet men ook in vele gevallen de kaart nog eens deblokkeren voor
gebruik buiten Europa. Bij sommige instellingen is dit tijdelijk voor 3 maanden. Bij de meeste instellingen
kan dat nu permanent. Voor VISA en MASTER hoeft dit niet daar dit "wereldkaarten" zijn.
Antwoord ontvangen op mijn vraag aan mijn kantoorhouder in België. (BNP)
De bank moet altijd over de gegevens van een geldige identiteitskaart beschikken.
De bank moet altijd over een woonadres beschikken en dit staat altijd op uw chip. Bij een uitgeschrevene
staat er geen adres op de chip en vraagt de bank een officieel bewijs van woonst, liefst van de ambassade of
consulaat. In geval van een nieuwe identiteitskaart, vergeet niet deze nieuwe gegevens aan uw
bankinstelling kenbaar te maken.
Als je de voorwaarden, gesteld door de banken, leest en volgt, is eigenlijk het melden van je uitschrijving
wel verplicht (zie begin van dit document) bij de bank.
ITSME:
Bij uw bankinstelling kan je ook een ‘ITSME’ code aanvragen. Dit kan ook door uw echtgenote of zelfs
vriendin welke nog over een Belgische ID-kaart beschikt. De enige voorwaarde om dit via de bank te doen is
een bankrekening en een adres in België hebben bij die bank. Met een F-kaart kan, in dit geval, een Thaise,
in België een bankrekening openen en dus ook een ITSME code aanvragen. Moet wel gebeuren terwijl ze in
België vertoeft en kan niet meer wanneer ze, als buitenlandse, uitgeschreven is. Moet namelijk de F-kaart
bij uitschrijving inleveren daar die bij uitschrijven ongeldig wordt.
De ITSME code geeft niet enkel toegang tot uw bank maar ook tot de meeste officiële websites als:
mypension, myminfin….
Besluit: het meest eenvoudige is het aanstellen van een gevolmachtigd persoon. Deze kan dan, uw
geactiveerde kaart als verzekerde zending opsturen. De kaart kan tijdens de verzendtijd TIJDELIJK
geblokkeerd worden, zodat bij eventueel verlies gedurende de verzending deze door niemand gebruikt kan
worden en waardeloos is.
Financiën.
Iedere Belg is belastingplichtig vanaf een zekere leeftijd. Iedere Belg ontvangt jaarlijks een
belastingformulier en is verplicht een inkomsten aangifte in te dienen. Dat kan via een papieren aangifte
of via "tax on web".
Uitgeschreven Belgen waarvan de administratie niet persoonlijk op de hoogte gebracht werd van de nieuwe

woonplaats ontvangen dit NIET. Dit omwille van dezelfde reden als bij de vorige rubrieken: de
administratie weet niet waar ze de aangifte naartoe moeten sturen en sturen dus niets. Volgens de
wetgeving moet elkeen welke geen belastingformulier ontvangt, dit zelf aanvragen bij de administratieve
diensten van Financiën. Doe je dit niet dan kan je eventueel een boete verwachten, zelfs al heb je GEEN
inkomsten!
Voor U België verlaat, bent u verplicht uw belastingkantoor op de hoogte te brengen van uw vertrek zodat
de administratie u kan schrappen uit het inwonersbestand. Er is namelijk een andere berekening van de
verschuldigde belastingen op de inkomsten wanneer iemand niet meer in België ingeschreven is zoals
vrijstelling van provinciale belasting als bewoner van een provincie, vrijstelling van belastingen voor
oppervlakte wateren, huisvuilophaling en nog verschillende andere welke gebonden zijn aan de locatie
waar U vroeger woonde. De ‘gemeentelijke opcentiemen’, welke in feite een belasting op een belasting is
en verschillend is van gemeente tot gemeente, blijft bestaan. Deze wordt dan niet meer berekend naar het
geldend tarief van de gemeente waar u laatst woonde, maar is een gemiddelde van de verschillende
tarieven geldend in het gewest waar u woonde. Deze vrijstellingen hoeven niet aangevraagd te worden en
worden automatisch niet aangerekend.
De melding van uw nieuw verblijfsadres in het buitenland kan persoonlijk gedaan worden bij uw
belastingkantoor en ook via de volgende internet link:
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/niet-inwoners/aangifte

Op deze website kan je alle info als niet in België wonende belastingplichtige terugvinden.
Na deze inschrijving, ontvangt u automatisch ieder jaar een aangifte. U moet verder de dienst op de hoogte
brengen van iedere adreswijziging.
Belgen, uitgeschreven en wonend in het buitenland, kunnen vanaf hun uitschrijving ook geen gebruik meer
maken van het normale "tax on web". De toegang tot het invullen van het elektronisch formulier is namelijk
geblokkeerd. De in het buitenland wonende moeten gebruik maken van "myminfin.be"e aangifteperiode
verschilt ook van de wel in België wonende belastingplichtigen. De aangifte wordt in dit geval gedaan vanaf
12 september. Dit kan soms ook wel een maandje later zijn, en is dus persoonlijk op te volgen op de
website. Indien men de keuze maakte om toch een papieren versie in te vullen wordt deze ten gepaste tijde
toegestuurd. Indien de papieren versie er niet komt: je dient ze dan ook zelf aan te vragen!
Het eerste jaar bij uitschrijving:
De fiscus maakt zelf een aangifte op, van de door de administratie gekende inkomsten, voor de periode dat
je nog in België woonde gedurende het betreffende belastingjaar. Dit is een "heffingsvoorstel" ,waarvan je
schriftelijk op de hoogte gesteld wordt. Je kan hiermee akkoord of niet akkoord gaan.
Indien akkoord dan krijg je het betalingsformulier toegestuurd op uw adres in het buitenland, of wordt het
te veel betaalde bedrag teruggestort op uw persoonlijke bankrekening.
Indien niet akkoord, dan moet je de punten aanhalen waar je niet mee akkoord bent en motiveren. De
fiscus onderzoekt uw motivatie en doet een nieuw, aangepast voorstel waarmee U dan weer akkoord of niet
akkoord kan gaan.
Indien je uitgeschreven bent op bv 31 december dan zal deze aanslag opgemaakt worden voor het ganse
jaar.
Indien je in de loop van het jaar uitgeschreven bent, dan naar rato van de in België gewoonde periode. Het
tweede gedeelte, dus het gedeelte van niet inwonend in België, moet dan achteraf via het tweede luik
aangegeven worden. Dit kan dan via de aangifte "myminfin.be" waar je de gewone “tax on web” aangifte
zal terugvinden. Dit tweede luik wordt dan verrekend als niet inwoner.
In de daaropvolgende jaren verloopt alles, indien er geen verandering in de persoonlijke toestand zicht
voordoet, op de gewone wijze: dus aangifte in SEPTEMBER. Indien je enkel over pensioeninkomsten
beschikt zal de fiscus de aangifte reeds ingevuld hebben en hoef je in feite weinig te doen dan deze te

controleren en goed te keuren of indien niet akkoord, af te keuren en te motiveren waarom.
Het is geraadzaam deze procedure te volgen want, zelfs indien je geld moet terugkrijgen, kan je een boete
oplopen wegens GEEN aangifte gedaan. Deze boetes kunnen oplopen daar ze jaarlijks gaan terugkeren, en
ook vermeerderd worden met verwijl intresten.
Het is zelfs meestal voordelig het wel te doen:
op het pensioen wordt er, bij de bronbelasting, geen rekening gehouden met het niet inwoner van België
zijn en betaal je dus teveel wegens de opcentiemen die ingecalculeerd zijn. Deze krijg je terug!
In geval van "pensioensparen": hier maakt het geen verschil uit daar bij pensioensparen, op de leeftijd van
60j, reeds de belastingen moeten betaald worden en automatisch van het uit te keren bedrag verrekend
worden. In- of niet ingeschreven speelt hier geen rol, het tarief is dezelfde.
In geval van "groepsverzekeringen": hier kan het wel een rol spelen daar er landen zijn waar je GEEN of
minder belastingen betaalt op het uit te keren bedrag als je het saldo ontvangt NA uitschrijving. Eén dezer
landen is o.a. Portugal. Voor Frankrijk werd deze achterdeur reeds gesloten. Wat Thailand in dit geval
betreft zal je best navraag doen bij de fiscus zelf. Tevens is er ook een verschil in belastingtarief op de
groepsverzekering indien U de afrekening laat maken VOOR of NA u met pensioen gaat.
Buitenlandse rekening:
Op deze website kan je alle informatie aangaande buitenlandse rekeningen vinden:
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte/buitenlandse_inkomsten_rekening
en/buitenlandse_rekeningen
Op deze website van financiën wordt duidelijk gezegd:
Opgelet: Als u niet-inwoner (dat wil zeggen dat u in België een aangifte als niet inwoner indient), bent u
niet gehouden door de verplichting om uw buitenlandse rekeningen mee te delen aan het centraal
aanspreekpunt.
Werkloosheid. (RVA)
In feite is het, in geval iemand werkloosheid uitkering geniet, heel eenvoudig:
een uitkeringsgerechtigde moet in België over een woonadres beschikken.
Dus uitschrijven wegens langer dan één jaar in het buitenland verblijven is ONMOGELIJK, of men verliest
het recht op werkloosheid uitkering.
Een werkloze heeft enkel recht op één maand vakantie, en mag hij eventueel doorbrengen in het
buitenland.
Doch, er zijn uitzonderingen en deze maken het ganse gebeuren complex en soms zelfs ondoorgrondbaar.
In België heb je verschillende categorieën van werklozen:
1-tijdelijk werklozen : deze zijn werkloos om technische redenen, doch hebben nog steeds een werkgever.
2-deeltijds werklozen : deze zijn een paar dagen per week/maand werkloos, doch hebben ook nog een
werkgever
3-volledig werklozen: deze zijn voltijds werkloos en hebben GEEN werkgever.
4-werlozen met bedrijfstoeslag (de vroegere bruggepensioneerden) : hebben geen werkgever meer doch de
ex-werkgever draagt nog maandelijks een deel bij.
5-loopbaanonderbreking/tijdskrediet: hebben nog steeds een werkgever.
Punten 1 -2 ligt het voor de hand: uitschrijven niet mogelijk daar betreffende nog werkzaam is.
Punt 3 : ook voor de hand liggend: onmogelijk zich uit te schrijven daar men over een woonadres in België
moet beschikken, en men ook tot een bepaalde leeftijd beschikbaar moet zijn voor eventueel heropneming
in de bedrijfswereld, opleidingen, controles .....
https://www.rva.be/nl

Bij punt 4 is het een heel complexe materie, waar momenteel nog heel veel onduidelijkheid over bestaat. In
feite was het ganse statuut een echte miskleun.
De Werkloze met Bedrijfstoeslag ( het vroegere Brugpensioen )is van de ene kant een WERKLOZE en van de
andere kant weer niet, of toch weer wel...
Indien men de zaak als werkloze beschouwt dan is men ook onderhevig aan de wetgeving hieromtrent.
Indien met het speciaal statuut dieper bekijkt, dan is men het weer niet. Sommige zaken spreken elkaar
totaal tegen en zijn voor allerhande interpretaties vatbaar. Feit is hier: met de huidige, reeds aangepaste
regeling van 2015, zit een werkloze met bedrijfstoeslag gebonden aan het effectieve verblijven in België tot
zijn 60ste en kan zicht dus NIET laten uitschrijven.
Wat later zal gebeuren is nog een groot vraagteken. Bij mijn weten wachten de vraagstellers op een
bevestiging of ze langer dan de wettelijke 4 weken in het buitenland mogen verblijven nog steeds op
antwoord van de RVA. Er is bij mijn weten nog geen enkele die het officieel document in handen heeft dat
het WEL zou kunnen!
Hieronder kopie van de tekst: bron RVA
De verplichting in België te verblijven?
Wat houdt deze verplichting in?
De SWT-er, Stelsel van Werkloosheid met (bedrijfs)Toeslag), moet zijn hoofdverblijfplaats in België hebben
en er ook effectief verblijven.
De SWT-er kon evenwel vanaf de leeftijd van 60 jaar in het buitenland verblijven, indien hij zijn
hoofdverblijfplaats in België behield. Dat betekende dat hij het grootste gedeelte van het jaar (meer dan zes
maanden) effectief in België diende te verblijven.
Is hij geen 60 jaar, dan kan hij maximaal gedurende 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven.
Wat verandert er?
Vanaf 2015 kan een SWT-er niet meer dan 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven.
Kunt u nog vrijgesteld zijn van de verplichting in België te verblijven?
U kunt vanaf de leeftijd van 60 jaar in het buitenland verblijven, gedurende een periode langer dan 4 weken
per kalenderjaar, maar enkel:
– wanneer u niet bent ontslagen in het kader van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in
moeilijkheden of herstructurering:
indien u bent ontslagen vóór 01.01.2015;
– wanneer u wel bent ontslagen in het kader van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in
moeilijkheden of herstructurering:
indien de begindatum van de periode van erkenning is gelegen vóór 09.10.2014.
Het feit dat u vrijgesteld bent van aangepaste beschikbaarheid, betekent dus niet noodzakelijk dat u
vrijgesteld bent van de verplichting in België te verblijven.
Blijft u verder vrijgesteld, dan moet u wel verder uw hoofdverblijfplaats in België behouden. Dat betekent
dat u het grootste gedeelte van het jaar effectief in België verblijft. U kunt dus niet definitief naar het
buitenland verhuizen.
Deze tekst is eigenlijk onduidelijk en verwarrend. Het zou hier eigenlijk gaan over de vrijstelling van
"beschikbaarheid" ( voor de arbeidsmarkt ), en niet slaan op het principe dat men hoofdzakelijk in België
moet verblijven om werkloosheidsuitkeringsgerechtigde te zijn.
Een ander nadeel verbonden aan het “SWT” is dat eenmaal ingestapt in dit systeem je er ook niet uit kan en
dit moet blijven volgen tot de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd (Momenteel 65 en ter discussie) . Je
kan dus niet met vervroegd wettelijk pensioen, ook al voldoe je aan de voorwaarden betreffende lengte
loopbaan en leeftijd.

Gelukkig: in tussentijd is dit SWT systeem afgebouwd en zij die er tot verleden jaar in zaten en ouder dan
60j waren, met vervroegd pensioen gesteld.
Punt 5 : loopbaanonderbreking/tijdskrediet
Wil men aanspraak kunnen maken op tijdskrediet, bij ambtenaren noemt dit loopbaanonderbreking, moet
ook voldaan worden aan bepaalde voorwaarden want men ontvangt een deelse uitkering van de RVA.
Er zijn verschillende vormen van tijdskrediet: 1/5de, halftijds, volledig.
Bij het volledig tijdskrediet is er dan ook nog onderscheid tussen gemotiveerd en niet gemotiveerd
tijdskrediet. Ook dit systeem van gemotiveerd en niet gemotiveerd tijdskrediet/loopbaanonderbreking
ligt onder vuur.
Principe: volgens de wetgeving tot 01.01.2015
Om uitkeringen te genieten moet u uw hoofdverblijfplaats in België hebben en er ook werkelijk verblijven.
Tijdens uw vakantie mag u in het buitenland verblijven gedurende maximum 24 dagen (4weken) per jaar.
U mag ook in het buitenland verblijven indien u een uitdrukkelijke vrijstelling geniet van de verplichting om
in België te verblijven, bvb. om in het buitenland een dienstbetrekking te zoeken of een opleiding te volgen.
Deze vrijstelling moet voorafgaandelijk aangevraagd worden bij de RVA.
U mag echter meer dan 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven (…):
· wanneer u een gewone werkloze bent van meer dan 60 jaar en u de maxi-vrijstelling voor oudere werkloze
geniet zoals die bestond vóór 01.01.2015
· wanneer u een werkloze met bedrijfstoeslag bent van meer dan 60 jaar en behoort tot één van de
volgende groepen :
· u was werkloze in SWT op 31.12.2014;
of
· u was ontslagen in het kader van een algemeen stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vóór
01.01.2015;
of
· u was ontslagen in het kader van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of in
herstructurering, als de erkenning dateert van vóór 09.10.2014.
De in dit infoblad beschreven procedure is dus niet van toepassing voor mensen NA 01.012015. In de
nieuwe tekst van 01.01.2015 staat duidelijk dat U NIET mag ontslagen zijn in het kader van een bedrijf in
moeilijkheden of herstructurering.
U moet echter uw hoofdverblijfplaats in België steeds behouden. Dat betekent dat u effectief gedurende
het grootste deel van het jaar in België verblijft. U mag dus niet definitief naar het buitenland verhuizen.
De werknemer heeft recht op een niet-gemotiveerd tijdskrediet. Hij moet de reden voor de opname van dit
recht dus niet meedelen.
Merk op: Werknemers hebben geen recht meer op een uitkering bij niet-gemotiveerd tijdskrediet. Een
uitzondering wordt gemaakt voor werknemers die een ononderbroken verlenging onder dezelfde vorm
kunnen krijgen van een op 31 december 2014 lopende periode van onderbrekingsuitkeringen
Bij loopbaan onderbreking/tijdskrediet moet men wel nog ingeschreven zijn bij een werkgever, anders is
deze formule niet mogelijk.
Uitschrijven is dus ook onmogelijk wegens het feit dat men over een woonadres in België moet beschikken.
Wat is dan wel mogelijk om voor de pensioengerechtigde leeftijd voor langere tijd en uitgeschreven in
het buitenland te vertoeven?
In feite is de enige mogelijkheid: verlof zonder wedde.
Hiermee moet de werkgever enkel akkoord gaan. Je blijft dus ingeschreven bij de werkgever, welke een

minimum aan sociale bijdragen moet leveren (daarom is zijn akkoord nodig).
Mensen welke een voldoende lange actieve loopbaan kunnen bewijzen, en een zekere leeftijd hebben,
kunnen vervroegd met pensioen. Vroeger was het, OF loopbaan, OF leeftijd.
Nu, met de huidige wetgeving is het EN, dus men moet een zekere leeftijd EN een bepaalde actieve
loopbaan bewijzen wil men hier aanspraak op kunnen maken. Deze voorwaarden zijn verbonden aan het
geboortejaar. Voor mensen geboren voor 1956 is de voorwaarde: 60 jaar oud zijn EN 40 jaar actieve
loopbaan. Daar er toen nog een verplichte legerdienst van 1 jaar in voege was geldt dit jaar ook als actieve
loopbaan. Bij mensen geboren na 1955 gaan deze voorwaarden telkens naar rato van één jaar later geboren
te zijn met 6 maand de hoogte in. Indien deze, geboren NA 1955, nog een verplichte legerdienst vervulden
geldt de duur van deze legerdienst ook als actieve loopbaan.
Mensen die dus de leeftijdsvoorwaarde niet vervullen doch wel de loopbaanvoorwaarde, kunnen, in
afwachting van het bereiken van de leeftijd voorwaarde, in verlof zonder wedde gaan. Dit brengt wel mee
dat ze gedurende deze overbruggingsperiode geen enkel recht hebben op enige uitkering en dus volledig
zelf moeten instaan voor hun levensonderhoud. Daar deze mensen geen uitkering krijgen, hebben zij ook
geen enkele woonverplichting in België, en kunnen ze zich vanaf de ingang van hun periode "verlof zonder
wedde" laten uitschrijven. Eenmaal de leeftijd van het vervroegd pensioen bereikt kunnen ze aanspraak
maken op hun wettelijk pensioen, om het even waar ze wonen.
In geval de werkgever niet akkoord gaat dan kan je eventueel zelf ontslag nemen. Je kan jezelf dan
"RENTENIER" noemen.
Laatste update van 27 04 2021:
https://werk.belgie.be/nl/themas/feestdagen-en-verloven/het-tijdskrediet-cao-nr-103/tijdskrediet-met-mot
ief
Kindertoe-bijslag.
Het is duidelijk beschreven dat men VERPLICHT is elke verandering in de familiale toestand van het gezin te
melden bij het fonds welke de kindertoe-of bijslag uitbetaalt.
Bepaalde categorieën van mensen hebben recht op een verhoogde kindertoeslag, dit is dan de kinderbijslag
: werklozen, gepensioneerden, gehandicapten, alleenstaanden ( één ouder gezinnen ) weduwe/naar....
Er zijn ook zeer strikte voorwaarden verbonden aan het recht op deze uitkering en dit wordt heel streng
gecontroleerd. Vooral als rechthebbende, met de kinderen waar deze uitkering op slaan, in het buitenland
vertoeft.
Eén der belangrijkste voorwaarden is dat het betreffende kind(eren) hun LEERPLICHT vervullen. Je hebt
maar recht op deze uitkering als je het bewijs levert dat het kind, vanaf het 6de tot 18de jaar, zijn wettelijk
verplichte leerplicht vervult. De leerplicht wordt het meest eenvoudig in een erkende schoolinstelling
vervult. Uitzonderingen als "thuisonderwijs" zijn bestaande en mogelijk doch worden enkel onder zeer
strikte voorwaarden toegekend.
Ook een bewijs van samenwoonst met het kind en rechthebbende wel degelijk instaat voor de opvoeding
van het kind(eren) is noodzakelijk. De kindertoe-bijslag wordt uitgekeerd aan de persoon die instaat voor de
opvoeding en onderhoud van het kind.
Bij uitschrijving van rechthebbende zal deze op regelmatige basis moeten bewijzen dat de kinderen, waar
de uitkering voor toegekend werden, wel degelijk op vaste basis schoolgaande zijn of onderwijs volgen. Ook
dient bewezen dat rechthebbende instaat voor de opvoeding en onderhoud van de betreffende kinderen.
De belanghebbende zal dus de nodige bewijzende en gelegaliseerde formulieren moeten laten geworden
aan betreffende dienst. Deze dienen ingevuld en ondertekend door een erkende school of
onderwijsinstelling uit het buitenland. Alsook een bewijs dat de kinderen op eenzelfde adres als de
rechthebbende wonen.
Indien het niet om eigen kinderen van u zelf of uw wettige echtgenote gaat, zal je ook het bewijs moeten
leveren dat deze kinderen, ofwel gerechtelijk onder uw hoede geplaatst werden ofwel dat U ze geadopteerd
hebt. Je kan niet zomaar kinderen, welke hieraan niet voldoen als ‘ten laste’ nemen, ook al wonen ze bij U
en sta je voor hen in.

Indien deze bewijzen niet geleverd worden zal de uitkering automatisch stoppen Indien misbruik vastgesteld
wordt kan een terugvordering van het onrechtmatig ontvangen bedrag met terugwerkende kracht
gevorderd worden, met zelfs eventuele beslaglegging op een deel van het wettelijk pensioen of andere
inkomsten.
Inschrijven bij de Belgische Ambassade:
Zoals reeds vernoemd is het geen verplichting dat een uitgeschreven persoon zich inschrijft bij de Belgische
Ambassade. Ik zou het echter wel ten stelligste aanraden dit wel toe doen.
Inschrijven bij de Belgische Ambassade kan met het 'MODEL 8' document welke men meekrijgt bij
uitschrijving. Dit is het bewijs dat iemand uitgeschreven uit het bevolkingregister van zijn gemeente. De
Belgische Ambassade wordt na inschrijving het nieuwe gemeentehuis. Hier kan men dus terecht voor het
vernieuwen van de identiteitskaart en het internationaal paspoort. Daar het imternationaal paspoort
'biometrisch' is moet men hiervoor dus persoonlijk naar de ambassade om de vingerafdrukken te nemen.
Voor een nieuwe identiteitskaart is dat niet nodig, maar dat zou in de toekomst ook kunnen veranderen
daar er meer en meer stemmen opgaan deze ook biometrisch te maken.
In geval iemand niet ingeschreven is bij de Belgische Ambassade verleent de Ambassade deze dienst niet en
zit er niets anders op dan een nieuwe identiteitskaart of paspoort in België zelf te gaan vernieuwen. De
ambassade zal wel een 'noodpaspoort' uitreiken in geval van verlies van het originele.
In feite is er geen enkele aanvaardbare reden waarom een uitgeschrevene zich niet zou inschrijven bij de
ambassade, je hebt er trouwens enkel baten bij.
Opnieuw inschrijven in het Belgisch bevolkingsregister.
We weten nu zowat alles wat er te doen staat na zich uitgeschreven te hebben, doch we willen ook weten
wat ons te doen staat indien we om één of andere reden terug willen naar het vaderland, uitgeschreven
waren in België en ingeschreven op een Belgische ambassade in het buitenland.
Hier moeten we onderscheid maken in verschillende toestanden:
1- ongehuwde Belg die terug keert
2– gehuwde Belg met een Belgische echtgenote die terug keren
3– gehuwde Belg met een buitenlandse, niet visumplichtige echtgeno(o)t()e*, die wil
terugkeren
* hiermee wordt een echtgeno(o)t(e) van buitenlandse origine, doch welke reeds over een Belgische ID
kaart beschikt, bedoeld. Indien ze over een Belgische ID kaart beschikken zijn het Belgen en vallen ze onder
punt 2.
– gehuwde Belg met een buitenlandse, visumplichtige wettige echtgeno(o)t(e), welke willen
terugkeren
Punten 1-2-3 hebben allen dezelfde, eenvoudige, procedure daar het in feite in deze categorieën over
Belgen gaat.
Procedure voor deze drie categorieën:
In de eerste plaats melding maken bij de Belgische ambassade waar je ingeschreven bent. Neem contact op
met de ambassade met de vraag of dit persoonlijk moet gebeuren of dit ook per eenvoudige elektronische
melding kan. Een kopie van het paspoort zal alleszins noodzakelijk zijn.
Na aankomst in België laat U zich binnen de 8 dagen opnieuw inschrijven in het bevolkingsregister van de
gemeente waar U gaat wonen of reeds woont. Na bezoek van de wijkagent zal de oude identiteitskaart
aangepast worden of een nieuwe aangemaakt met Uw nieuwe gegevens.
U verwittigt de betreffende diensten: pensioendienst, ziekenfonds, etc en deelt hen Uw nieuwe gegevens
mee. Vooral de pensioendienst, indien van toepassing, daar U anders het risico loopt dat zij een
levensbewijsattest naar Uw buitenlands adres sturen Bij geen antwoord hierop: stopzetting uitbetaling
pensioen en kan je beginnen lopen ..... zie dossier “uitschrijven voor Belgen”.
Hiermee is de kous in feite af. Je woont legaal opnieuw in België.
Gehuwde Belg met een buitenlandse, visumplichtige wettige echtgeno(o)t(e), welke willen terugkeren
Of het huwelijk afgesloten is in België of elders, zelfs geregistreerd in België, speelt in feite geen enkele rol.
De echtgeno(o)t(e) heeft in dit geval NIET de Belgische nationaliteit en beschikt dus niet over een Belgische

identiteitskaart met als gevolg dat hij/zij visumplichtig is.
Mogelijkheden:
3.
de echtgeno(o)t(e) heeft nooit in België gewoond en werd er dus ook nooit ingeschreven
4.
de echtgeno(o)t(e) heeft wel in België gewoond, was ingeschreven en beschikte over een
“F-kaart” en werd bij vertrek uitgeschreven net als de Belgische echtgeno(o)t(e). Indien de F-kaart
nog lopende was dan zal de echtgenote deze moeten inleveren en vervalt die.
Een F-kaart kan, na een ononderbroken verblijfperiode in België van 5 jaar *, omgezet worden naar een
Belgische identiteitskaart. De persoon in kwestie kan dan ook de Belgische Nationaliteit verkrijgen indien
deze voldoet aan de inburgerings voorwaarden. Indien men zich voor de periode van 5 jaar laat uitschrijven
vervalt de F-kaart, alsook het reeds aantal lopende jaren. Dus bij opnieuw inschrijven krijgt hij/zij weer een
F-kaart en beginnen de 5 jaar opnieuw te lopen alvorens men aanspraak kan maken op een Belgische
identiteitskaart.
* Deze periode mag met een “gemelde” afwezigheid van 6 maanden onderbroken worden. Er zijn ook
uitzonderingen op dit ononderbroken verplichte verblijf. ( zwangerschap, tijdelijke tewerkstelling .... )
Procedure tot terugkeer naar België:
Net als bij een gewone aanvraag voor een verblijfsvergunning in België, zal dezelfde procedure opnieuw
moeten gevolgd worden. Dus bij de Belgische ambassade de aanvraag, met de nodige documenten,
opnieuw indienen op basis van gezinshereniging.
Documenten Belgische partner:
bewijs van identiteit
bewijs van woonst
bewijs van inkomsten
bewijs van huwelijk
lijst is niet beperkend
Documenten buitenlandse visumplichtige:
geboortebewijs
identiteitsbewijs
huwelijksbewijs
motivatie
bewijs van vroegere woonst in België (indien van toepassing)
lijst in niet beperkend
Daar het om een wettige echtgeno(o)t(e) gaat zal de procedure meestal gemakkelijker verlopen dan
wanneer het om een eerste aanvraag gaat. Doch het dossier zal zeker door de Dienst Vreemdelingen Zaken
moeten behandeld worden.
Verwijzing naar: – dossier Schengenvisum door Rob V
– dossier Immigratie Thaise partner door Rob V
Het Schengendossier van Rob V gaat wel specifiek over Nederlanders, doch de procedure voor Belgen is in
grote trekken gelijklopend, op een paar details na, en dus een zeer goede basis die ook door Belgen kan
gevolgd worden.
Bronnen: FOD – DVZ – BZ
Lung addie.

