Checklist voor expats
in België
Praktische informatie om uw verhuizing naar
en leven in België vlot te laten verlopen.

We hopen dat deze checklist u zal helpen om u voor te bereiden op uw komst naar België. Het is
belangrijk om een aantal zaken te regelen voor uw vertrek en aankomst.

Een goede voorbereiding is de sleutel tot een
geslaagde ervaring als expat. Veel succes!
Alle informatie in dit document werd zorgvuldig verzameld uit bronnen die volgens ons betrouwbaar zijn. We kunnen echter
geen garanties geven over de inhoud van websites of de kwaliteit van dienstverleners. Daarom vragen we u vriendelijk om
de kwaliteit van de aangeboden diensten extra te controleren en rekening te houden met mogelijke wijzigingen sinds de
publicatie van dit document.
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Verplichte formaliteiten en documenten
Documenten
 Internationaal paspoort
→ Niet verplicht voor EU-onderdanen (lokaal identiteitsbewijs is voldoende), maar verplicht voor alle andere landen en ook wanneer u een visum nodig hebt.
→ Kinderen kunnen ook een internationaal paspoort nodig hebben.
→ Het paspoort heeft bij voorkeur de maximale geldigheidsduur.
 Werkvergunning (via uw werkgever). Niet verplicht voor de meeste EU-onderdanen.
 Verblijfsvergunning (visum voor langdurig verblijf).
Niet verplicht voor de meeste EU-onderdanen. Op de website van de
Belgische Dienst Vreemdelingenzaken vindt u nuttige informatie.
 Uitschrijving in uw thuisland, inschrijving in België:
“Service Population/Bevolkingsdienst” van de Belgische gemeente waar u gaat wonen. Website: naam van de gemeente gevolgd door “.be”. Als dit geen resultaat oplevert, typt u de
naam van uw gemeente in een zoekmachine op het internet.
 Neem uw documenten van de burgerlijke stand mee, bijvoorbeeld geboorteakte of
huwelijksakte.
 Als u van buiten de Europese Unie komt, neem dan uw internationaal rijbewijs mee.



Formaliteiten
 Informeer naar de duur van de procedures.
 Vertalingen: het Frans, het Nederlands en het Duits zijn de officiële talen van België.
Engels wordt op veel plaatsen gesproken, maar het is geen officiële taal in België.
 Maak kopies van belangrijke documenten zoals uw geboorteakte, huwelijksakte enzovoort.
 Neem pasfoto’s mee.
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Relocatie, verhuizing en huisvesting
Een woning vinden in België
 Voorlopige huisvesting
→ De internationale en lokale hotels in België hebben meestal interessante aanbiedingen.
→ Er zijn ook heel wat ”aparthotels”, vooral in Brussel en enkele andere grote Belgische
steden. Voer ”aparthotels” en de naam van de stad waar u gaat wonen in op een zoekmachine.
 Als u een woning wilt huren
→ Op het internet vindt u woningen om te huren, zoals bijvoorbeeld op
deze vastgoedwebsite.
→ U kunt ook contact opnemen met een immokantoor. Op deze website vindt u een overzicht.
→ Verzamel praktische informatie over uw woning:
• Zijn er meubels?
• Hoeveel bedraagt de huurwaarborg?
• Is er een aansluiting op water, gas, elektriciteit, telefoon, kabeltelevisie of wifi?

→ Informatie over de verzekering bij het huren van vastgoed in België vindt u bijvoorbeeld
op de website van ING.
 Als u een woning wilt kopen in België
→ Algemene informatie over de aankoop van vastgoed in België.
→ Op het internet vindt u woningen om te kopen, zoals bijvoorbeeld op
deze vastgoedwebsite.
→ U kunt ook contact opnemen met een immokantoor. Op deze website vindt u een overzicht.

Uw woning in België inrichten
 Contracten voor nutsvoorzieningen
→ Water: het watercontract kunt u meestal overnemen van de vorige huurder. Meer info
vindt u op deze deze website over watervoorziening in België.
→ Elektriciteit of gas: u kunt het contract meestal overnemen van de vorige huurder. Kijk
eens op de site van Brugel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), CWaPE (Waals Gewest) of
het Vlaams Energieagentschap (Vlaams Gewest).
→ Telefoon: vergelijk telecomproviders op www.astel.be.
→ GSM: www.moving-tobelgium.be
→ Internet: aanbieders van internetabonnementen.
→ Satelliettelevisie
• www.expattv.be
• TV vanuit België
•
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 Neem indien nodig een woning- of brandverzekering zoals de
ING Home & Family verzekering.
 Neem de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw post op uw nieuwe adres (in
België) wordt bezorgd.
→ Tijdschriften en abonnementen doorsturen.

Relocatie (professionele begeleiding bij de verhuizing)
 Controleer of uw werkgever voor een “relocator” heeft gezorgd.
Indien ja:
→ Controleer of uw werkgever de kosten van de “relocator” zal betalen.
→ Controleer de diensten die de “relocator” aanbiedt:
•
•
•
•
•
•
•
•

aankomst in België
begeleiding bij de formaliteiten in uw land van vertrek
kennismaking met België
huisvesting vinden
een school vinden
begeleiding bij lokale formaliteiten

Indien nee:
→ Informeer naar “relocatie” in België.
bv. Relocatiebedrijven die lid zijn van de “Association of Belgian Relocation Companies”
(ABRA).
Andere :
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Uw gezin
 De loopbaan van uw partner
→ “Dual career planning” en ondersteuning in het buitenland via de werkgever.
→ MBA-scholen in België: bijvoorbeeld Vlerick of Solvay.
 Reizen met uw kinderen
Ontdek tips om de reis zo aangenaam mogelijk te maken voor de kinderen.
 De kinderen naar school sturen
→ Internationale scholen in België
Geef deze 4 woorden in op het internet. U kunt “België” vervangen door de stad waar u
gaat wonen. Er zijn ook 4 Europese scholen in Brussel.
→ Het onderwijssysteem in België wordt georganiseerd per regio:
• Onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• Onderwijs in Vlaanderen
• Onderwijs in Wallonië

→ Schrijf uw kind(eren) op tijd in:
• om wachtlijsten te vermijden.
• omdat het schooljaar op een ander moment kan beginnen.

 Huisdieren
→ verplichte inentingen
→ vervoermiddel
→ wereldwijde informatie over het internationaal vervoer van huisdieren en de verplichte
inentingen.
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Gezondheid en pensioen
 Voor uw vertrek: medisch onderzoek voor het hele gezin (vergeet de huisdieren niet).
 Inentingen: vraag raad aan uw dokter of het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
 Informeer naar de medische infrastructuur in België zoals ziekenhuizen en dokters.
 Pas indien nodig uw medische behandelingen en geneesmiddelen aan.
 Neem uw eigen medische benodigdheden mee.
 Controleer, bijvoorbeeld via uw werkgever, of uw sociaal statuut verandert en
pas uw verzekering aan. Voor België kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met
Partena, specialist in Europese mobiliteit en internationale overeenkomsten.
 Pensioen: het pensioensysteem in België rust op 3 pijlers:
→ Wettelijk pensioen: hier vindt u informatie over uw recht op sociale zekerheid.
→ Bedrijfspensioen: vraag na bij uw werkgever
→ Individueel pensioen: ontdek wat ING te bieden heeft
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Integratie in België
 Informatie over België, vindt u onder andere op:
Algemene informatie
Informatie over Brussel
Informatie over Vlaanderen
Informatie over Wallonië
Andere:
of in reisgidsen van bijvoorbeeld Lonely Planet of Marco Polo.
 De plaatselijke taal: informatie over taalcursussen vindt u bijvoorbeeld op de sites van
Ceran en Elanlanguages.
Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in de taalkundige en sociaaleconomische ondersteuning van expats en hun partners.
Andere:
 Contact met andere expats
→ Adressen van buitenlandse ambassades en consulaten in België
Informeer naar:
• de lijst met landgenoten in België
• het bestaan van verenigingen
• de organisatie van evenementen voor expats.

→ Er zijn verenigingen die buitenlanders in België met elkaar in contact brengen, zoals de
buitenlandse kamers van koophandel in België. U vindt ze op het internet!
→ Websites voor expats in België, bijvoorbeeld: xpats, expatica, angloinfo,
expatsinbrussels
Andere:
 Informatieve workshops (enkel in het Engels).
 Enkele Belgische kranten:
www.lesoir.be (Frans)
www.standaard.be (Nederlands)
www.lecho.be (Frans, financieel-economisch nieuws)
www.tijd.be (Nederlands, financieel-economisch nieuws)
Andere:
 Persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van contactpersonen in België die het bedrijf, collega’s of vrienden u hebben bezorgd:
→
→
→
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Financiële aspecten
 Neem contact op met een bank voor expats in België voor een bankrekening, bank-en
kredietkaarten, huurwaarborg, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid als huurder enzovoort.
→ Bijvoorbeeld: www.ing.be/expat
→ Stuur een e-mail naar: expat@ing.be
→ Bel +32 2 464 66 61 (Nederlands), +32 2 464 66 64 (Engels), +32 2 464 66 62 (Frans),
+32 2 464 66 63 (Duits)
→ App voor smartphone en tablet: ING Smart Banking
 Informeer naar de mogelijkheden voor internetbankieren of bankieren met de tablet of
smartphone.
→ Internetbankieren
→ Mobiel bankieren
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Belastingen
Inkomstenbelasting
 Als u geen speciaal fiscaal statuut hebt (diplomaat, internationaal ambtenaar, begunstigde van het speciaal fiscaal statuut voor expats in België) wanneer u naar België komt,
moet u een aanvraag indienen om belast te worden als een inwoner van België.
 Het is belangrijk dat u bij uw vertrek uw laatste belastingaangifte doet in uw thuisland. Zo
zal het voor de autoriteiten duidelijk zijn welk fiscaal statuut u daar hebt.
 Voor de wetteksten die momenteel van toepassing zijn op het gebied van de Belgische
inkomstenbelasting, gaat u naar site van de overheid. België heeft een online dienst voor
de aangifte in de personenbelasting: Tax-on-Web (in het Frans, het Nederlands en het
Duits).
 Om uw financiële activa te optimaliseren, kan ING u volledig vrijblijvend een gratis fiscale
controle aanbieden. Stuur een e-mail naar expat@ing.be
 Neem contact op met de Federale Overheidsdienst Financiën.

Auto
 Als u een auto in België koopt (na inschrijving in uw Belgische gemeente), hebt u het
volgende nodig:
→ Belgische nummerplaat
→ Een autoverzekering in België, die kunt u aanvragen bij ING.
 Als u uw eigen auto meeneemt
→ Voer uw auto in en laat hem in België inschrijven.
→ Vraag aan uw verhuizer, garage of “relocator” informatie over de formaliteiten.
→ Controleer de geldigheid van uw rijbewijs. Vraag indien nodig een internationaal rijbewijs aan.
 Een auto huren kunt u bijvoorbeeld bij
www.avis.com
www.hertz.com
www.europcar.com
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Contact met uw thuisland
 Meld u zo snel mogelijk aan bij het plaatselijke consulaat van uw land in België:
adressen van buitenlandse ambassades en consulaten in België.
 Als u meer wilt weten over internationale boekenwinkels of supermarkten in België,
neem dan eens een kijkje op de volgende websites:
Boeken en boekhandels
Internationale en gespecialiseerde voeding
Britse producten
Rob, de gastronomie-markt
Andere:
 Adres, telefoonnummers en e-mailadressen van mensen en bedrijven waarmee u in
contact wilt blijven.
Contactpersoon 1:

Contactpersoon 2:

Contactpersoon 3:

Contactpersoon 4:

Contactpersoon 5:

Contactpersoon 6:

Contactpersoon 7:

Contactpersoon 8:

Contactpersoon 9:
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Persoonlijke notities:














ING Expat Contact Centre
Telefoon: +32 2 464 66 61
E-mail: expat@ing.be

