Informatiekaart Uitschrijven BRP

Elke ingezetene van Nederland met een geldige verblijfstatus is ingeschreven in de ‘burgerlijke stand’
ofwel de Basis Registratie Personen (verder: BRP). De overheid bepaalt in de wet wanneer u ingeschreven dient te zijn en wanneer u zich moet uitschrijven. Zo geldt dat als u in een periode van 12
maanden minstens 8 maanden in het buitenland verblijft u zich verplicht moet uitschrijven uit de BRP.
Op het moment van uitschrijven woont en werkt u in het buitenland en bent u een expat.
Daarmee vervalt de basiszorgverzekering die voor alle ingezetenen in Nederland verplicht is gesteld
volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het is niet mogelijk om een Nederlandse ziektekostenverzekering door te laten lopen of af te sluiten als u bent uitgeschreven. Hierdoor is het nodig dat u
een ziektekostenverzekering afsluit met dekking voor het langdurig wonen en werken in het buitenland. Expats kunnen voor ziektekosten worden verzekerd op het Jabes Expat Pakket, zodat u na
uitschrijving verzekerd blijft voor uw ziektekosten. Deze ziektekostenverzekering is vergelijkbaar met
de basisziektekostenverzekering in Nederland, met enkele verschillen. Mocht uw uitzending niet langer
dan een jaar duren maar niet korter dan 8 maanden, dan is er een tussenoplossing mogelijk.
Uw verzekeringsadviseur van Jabes Verzekeringen zal deze situatie uitgebreid toelichten mocht dit het
geval zijn.
Let op: als u zich niet tijdig in- en uitschrijft uit de BRP kan de overheid u boetes opleggen! Het is
daarom verstandig goed te letten op de data van vertrek en terugkeer. Wij adviseren u minimaal twee
maanden voor vertrek naar het buitenland contact met Jabes Verzekeringen op te nemen. Deze tijd is
nodig om het een en ander af te stemmen met verzekeraar(s) en bij complicaties de alternatieve
mogelijkheden goed met u te bespreken.
Sociale verzekeringen en werknemersverzekeringen
Na vertrek naar het buitenland vervallen de sociale verzekeringen zoals bijvoorbeeld de Algemene
Nabestaanden Wet (ANW) en de Algemene Ouderdomswet (AOW).
Omdat uw uitzendende organisatie naar de letter van de wet niet wordt beschouwd als werkgever
tijdens uw verblijf in het buitenland, vervallen ook de zogenaamde werknemersverzekeringen.
Zaken die in loondienst in Nederland zijn geregeld gelden dus niet als u als ontwikkelingswerker naar
het buitenland gaat. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de regelingen omtrent langdurige arbeidsongeschiktheid, overlijden, of pensioen. Jabes Verzekeringen biedt ter vervanging vergelijkbare
regelingen aan, zoals bijvoorbeeld de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vraag uw adviseur naar de
beschikbare regelingen tijdens uw adviesgesprek.
Wet Beperking Export Uitkeringen
De wet Beperking Export Uitkeringen (BEU) beperkt de hoogte van de sociale uitkeringen voor
Nederlanders in het buitenland. Dit geldt bijvoorbeeld voor zendings- en ontwikkelingswerkers die na
pensionering in het buitenland blijven wonen. Deze beperking (met name voor landen waar Nederland
geen sociaal verdrag mee heeft) kan inhouden dat u naar Nederland of een ander land moet verhuizen
om de uitkering te behouden. Als Nederland geen sociaal verdrag heeft met een land, kunnen
problemen met de uitkeringen ontstaan. Voor toepassing in uw specifieke situatie verwijzen wij naar
de websites www.svb.nl en www.zorginstituutnederland.nl.

Bestaande verzekeringen
Het is vaak zinvol stil te staan bij uw huidige verzekeringen. Meestal bieden deze verzekeringen een
ruime dekking, ook in het buitenland. De dekking is echter vaak gebaseerd op een kort verblijf in het
buitenland, bijvoorbeeld gedurende enkele weken zomervakantie. Langdurig verblijf of vestiging in het
buitenland is vaak niet verzekerd. Jabes Verzekeringen kan u hierover adviseren.
Verkoopt u uw auto, stuur dan een kopie vrijwaringbewijs naar uw verzekeraar met het verzoek om de
dekking te beëindigen. U kunt uw auto ook schorsen, u houdt dan langer recht op de eventueel opgebouwde schadevrije jaren.
Zorgverzekeraars kunnen bezwaar hebben als u uw verzekering gedurende het kalenderjaar wilt
beëindigen; houdt u daar rekening mee. Bij het opzeggen van uw zorgverzekering moet u de volgende
punten aangeven:
1.
U vertrekt voor onbepaalde tijd
2.
Noem het land waar u gaat wonen en werken
3.
U schrijft zich per genoemde datum uit de BRP
4.
U ontvangt geen inkomen uit Nederland
Als u dit tijdig aangeeft bij uw zorgverzekeraar, wordt in vrijwel alle gevallen uw zorgverzekering een
dag na uitschrijfdatum beëindigd. Als uw zorgverzekeraar vervolgvragen stelt, neem dan eerst contact
op met Jabes Verzekeringen.
Belastingen en toeslagen
Op het moment dat u bent uitgeschreven uit Nederland, bent u niet meer belastingplichtig in
Nederland, tenzij u er vrijwillig voor kiest om in Nederland belastingplichtig te blijven. U hoeft dus
geen belasting meer te betalen in Nederland. U heeft dan echter ook geen recht meer op toeslagen
van de Belastingdienst zoals bijvoorbeeld Zorg- of Huurtoeslag. Op het moment dat u zich uitschrijft, wordt dit gemeld bij de Belastingdienst. Zij zorgen ervoor dat de toeslagen worden stopgezet. Dit wordt echter meestal niet snel verwerkt, waardoor u geruime tijd toeslagen kunt blijven
ontvangen. De toeslagen die u na uitschrijving heeft ontvangen moet u dan ook weer terugbetalen.
Ons advies is om de toeslagen zelf tijdig stop te zetten. Dat voorkomt nare verrassingen. Stopzetten
van toeslagen kan via www.toeslagen.nl. Bezitters van een eigen woning moeten wel belasting blijven
betalen over het bezit van de eigen woning door middel van een C-biljet. Als u in Nederland jaarlijks
van de Belastingdienst een uitnodiging ontvangt tot het doen van aangifte, ontvangt u na het uitschrijven automatisch een M-formulier van de Belastingdienst. Dit formulier is de definitieve afrekening over het jaar dat u emigreert. Mocht u niet automatisch door de Belastingdienst worden
gevraagd aangifte te doen en u heeft wel recht op teruggaaf van belasting over het jaar dat u emigreert, dan kunt u via de website www.belastingdienst.nl zelf een Teruggaveformulier aanvragen.
Mocht u aanvullend belastingsadvies nodig hebben, dan kan Jabes Verzekeringen u doorverwijzen naar
een gespecialiseerd belastingadviseur.
Inschrijving bij verlof
Blijft u tijdens uw verlof langer dan vier maanden in Nederland, dan bent u verplicht om binnen vijf
dagen na aankomst in Nederland uzelf weer bij de BRP in te schrijven. U bent tegelijkertijd verplicht
uzelf aan te melden voor een Nederlandse basiszorgverzekering. Neem in dit geval zo vroeg mogelijk
contact met Jabes Verzekeringen op. Jabes Verzekeringen bespreekt dan samen met u welke aanpassingen van de verzekeringen tijdens of na uw verlof noodzakelijk zijn.
Definitieve terugkeer naar Nederland
Bij definitieve terugkeer naar Nederland moet u zich binnen vijf dagen na terugkomst weer inschrijven
bij de BRP. Neem tijdig contact op met Jabes Verzekeringen wanneer u terugkeert en wat uw plannen
zijn. In Nederland moeten namelijk verschillende zaken geregeld worden: het (deels) beëindigen van
het Jabes Expat Pakket en het aangaan van nieuwe Nederlandse verzekeringen. Als u tijdig per e-mail
aangeeft wanneer u terugkomt kan Jabes Verzekeringen ervoor zorgen dat u direct bij terugkeer
verzekerd bent.
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