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Informatiekaart vertrek en uitschrijven BRP 

1. Regel op tijd een adviesgesprek met Jabes Verzekeringen 
Wij adviseren je om minimaal 2 maanden voor vertrek naar het buitenland contact met ons op te nemen: 
email info@jabesverzekeringen.nl of per telefoon: 0341-270 575. Deze tijd is nodig om verzekeringen aan te 
vragen. Er kunnen zich bijvoorbeeld (medische) complicaties voordoen die vertraging opleveren.  
 
2. Verplicht uitschrijven 
De overheid bepaalt in de wet wanneer je ingeschreven dient te zijnen wanneer je uitgeschreven moet zijn. Je 
bent verplicht je uit te schrijven uit de BRP als je in een periode van 12 maanden minstens 8 maanden in het 
buitenland verblijft. Na het moment van uitschrijven woon en werk je in het buitenland en ben je een expat. 
Let op: als je je niet tijdig in- en uitschrijft uit de BRP kan de overheid boetes opleggen! 

3. Zorgverzekering Jabes Expat Pakket 
Het is niet mogelijk om een Nederlandse zorgverzekering door te laten lopen of af te sluiten als je bent 
uitgeschreven. Expats kunnen voor ziektekosten worden verzekerd in het Jabes Expat Pakket. Deze 
ziektekostenverzekering is vergelijkbaar met de basisziektekostenverzekering in Nederland, met enkele 
verschillen.  
 
4. Sociale verzekeringen en werknemersverzekeringen 
Na vertrek naar het buitenland vervallen de sociale verzekeringen zoals de Algemene Nabestaanden Wet 
(ANW) en de Algemene Ouderdomswet (AOW). Ook vervallen de werknemersverzekeringen, want volgens de 
wet is je uitzendende organisatie geen werkgever. Bij werknemersverzekeringen moet je denken aan: 
arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensioen. Jabes Verzekeringen kan je op dit gebied oplossingen 
aanbieden.  
 
5. Wet Beperking Export Uitkeringen – Sociale uitkeringen 
De wet Beperking Export Uitkeringen (BEU) beperkt de hoogte van sociale uitkeringen voor Nederlanders in het 
buitenland. Wanneer je bijvoorbeeld als expat na pensionering in het buitenland blijft wonen kun je met deze 
beperking te maken krijgen. Dit geldt vooral voor landen waar Nederland geen sociaal verdrag mee heeft. Voor 
behoud van de uitkering moet je dan naar een ander land of Nederland verhuizen. Meer informatie vind je op 
de websites van www.svb.nl en www.zorginstituutnederland.nl. 
 
6. Nederlandse zorgverzekering 
Zorgverzekeraars kunnen bezwaar hebben als je je verzekering tijdens het kalenderjaar wilt beëindigen. Houd 
daar rekening mee. Bij het opzeggen van je zorgverzekering moet je de volgende punten aangeven:  
- Je vertrekt voor onbepaalde tijd 
- Noem het land waar je gaat wonen 
- Je schrijft je per genoemde datum uit de BRP 
- Je ontvangt geen inkomen uit Nederland 
Als je dit tijdig aangeeft bij je zorgverzekeraar, wordt in bijna alle gevallen je zorgverzekering een dag na 
uitschrijving beëindigd.  
 
7. Overige bestaande verzekeringen 
Het is zinvol stil te staan bij je huidige verzekeringen. Vaak bieden deze verzekeringen een ruime dekking, ook 
in het buitenland. De dekking is vaak gebaseerd op een kort verblijf in het buitenland, zoals een aantal weken 
zomervakantie. Langdurig verblijf of vestiging in het buitenland is (vaak) niet of niet voldoende verzekerd. Jabes 
Verzekeringen kan je hierover adviseren.  
Verkoop je je auto stuur dan een kopie van het vrijwaringsbewijs naar je verzekeraar met het verzoek om de 
verzekering te beëindigen. Er is ook een mogelijkheid om je auto te schorsen, je houdt dan langer recht op de 
eventueel opgebouwde schadevrije jaren.  
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8. Belastingen en toeslagen 
Op het moment dat je bent uitgeschreven uit Nederland, ben je meestal niet meer belastingplichtig in 
Nederland, tenzij je er vrijwillig voor kiest om in Nederland belastingplichtig te blijven. Je hoeft dan geen 
belasting meer te betalen in Nederland. Je hebt ook geen recht meer op toeslagen van de Belastingdienst zoals 
bijvoorbeeld Zorg- of Huurtoeslag.  
 
Zodra je je uitgeschreven hebt, wordt dit gemeld bij de Belastingdienst. Zij zorgen ervoor dat de toeslagen 
worden stopgezet. Dit wordt meestal niet snel verwerkt, waardoor je lange tijd nog toeslagen kunt blijven 
ontvangen. De toeslagen die je na uitschrijving hebt ontvangen moet je ook weer terugbetalen. Ons advies is 
om de toeslagen zelf op tijd stop te zetten. Dit kan via www.belastingdienst.nl.  
 
Bezitters van een eigen woning moeten wel belasting blijven betalen over het bezit van de eigenwoning door 
middel van een C-biljet. Als je in Nederland jaarlijks aangifte heeft gedaan, dan ontvang je na het uitschrijven 
automatisch een M-formulier van de Belastingdienst. Dit formulier is de definitieve afrekening over het jaar dat 
je emigreert. Meer informatie vind je op www.belastingdienst.nl. 
Wij adviseren je om professioneel belastingadvies in te winnen. Als je dat wenst kunnen wij je doorverwijzen 
naar een gespecialiseerd belastingadviseur.  

9. Inschrijving BRP bij verlof langer dan 4 maanden, maar korter dan 1 jaar 
Blijf je tijdens je verlof langer dan vier maanden in Nederland, dan ben je verplicht om binnen vijf dagen na 
aankomst in Nederland jezelf weer bij de BRP in te schrijven. Je bent meteen verplicht jezelf aan te melden 
voor een Nederlandse basiszorgverzekering. Neem in dit geval zo vroeg mogelijk contact met Jabes 
Verzekeringen op. Jabes Verzekeringen bespreekt dan met je welke aanpassingen van de verzekeringen tijdens 
of na het verlof noodzakelijk zijn.  
 
10. Definitieve terugkeer naar Nederland 
Bij definitieve terugkeer naar Nederland moet je je binnen vijf dagen na terugkomst weer inschrijven bij de 
BRP. Neem op tijd contact op met Jabes Verzekeringen wanneer je terugkeert en wat je plannen zijn. In 
Nederland moet namelijk een aantal zaken geregeld worden: het beëindigen van het Jabes Expat Pakket en het 
aangaan van nieuwe Nederlandse verzekeringen. Als je tijdig per e-mail aangeeft wanneer je terugkomt kan 
Jabes Verzekeringen ervoor zorgen dat je direct bij terugkeer verzekerd bent.  
 


