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Wat betekent emigratie?  

Emigratie betekent je geboorteland verruilen voor een ander woonland voor 

langere tijd. Er zijn diverse redenen waarom mensen emigreren. In alle gevallen 

betekent emigratie een grote verandering. In dit artikel beperk ik me tot de groep 

gepensioneerde Nederlanders die naar het buitenland emigreert. Aan het einde 

van dit artikel tref je een aantal links waaruit je aanvullende informatie kunt 

halen.  

Een goede voorbereiding voor emigratie is essentieel. Behalve het klimaat en de 

cultuur dienen belangrijke zaken zoals het politiekeklimaat, het zorgsysteem, het 

onderwijs, het belastingverdrag met Nederland en de consequenties ervan goed 

te worden uitgezocht. Je verlaat een vertrouwde omgeving, een land en een 

systeem waar je inmiddels goed je weg kunt vinden, je verlaat familie en 

vrienden (je steun en toeverlaat) en gaat naar een plaats waar je opnieuw moet 

gaan beginnen en waar je “niet een van ons bent”. In het nieuwe woonland zul je 

op sommige aspecten vooruit gaan, op anderen ga je inleveren.   

Begin daarom bij het helder krijgen van de belangrijkste reden waarom je wilt 

emigreren en wat emigratie jou gaat opleveren dat je nu mist. Er zijn diverse 

hulpbronnen ter beschikking: doe je voordeel mee. Als je besluit eenmaal 

vaststaat, maak er een stappenplan en een tijdspad en houd een dagjournaal bij. 

Neem geruime tijd ervoor, afhankelijk van wat er allemaal moet gebeuren – je 

zult het nodig hebben. Ik zal hier enkele zaken onder de loep nemen.  

- Huis en inboedel in Nederland: Ga je het huis verkopen? Wat ga je doen 

in het nieuwe woonland – eerst huren of direct kopen?  Wat doe je met je 

inboedel en alles wat je, over de jaren heen, hebt verzameld? Wat gaat 

mee naar het nieuwe woonland? Maak kennis met internationale 
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verhuizers, wellicht wil je een deel van je inboedel bij hun onderbrengen 

tot het huis verkocht is.    

- Auto: gaat die mee, of verkoop je die en koop je een nieuwe auto in het 

nieuwe woonland? Vraag de schadeverzekeraar naar een Engelstalige 

verklaring aangaande je schadevrije jaren.  

- Medische dossiers: vraag een kopie van je dossier bij huisarts, medisch 

specialisten en tandarts, een kopie van je medicatielijst bij de apotheek en 

een kopie van de fotoopslag van je bevolkingsonderzoek.  

- Vertalen en legalisatie documenten: diploma’s, huwelijks voorwaarden, 

testament, huwelijksregistratie.  

- Verzamel alle documenten die je nodig zult hebben bij het invullen van 

het M biljet – dit is de belastingaangifte die je moet (laten) invullen 

aangaande het jaar van migratie.  

- Vraag een verklaring goed gedrag (VOG NP) aan.  Aanvraagformulier VOG 

NP_tcm34-84797.pdf (justis.nl)  

- Bankzaken, verzekeringen en andere financiele instrumenten  – maak een 

afspraak met je financieel adviseur en maak een plan van aanpak. Houd 

tenminste een Nederlandse bankrekening aan, je zult die nodig hebben.  

- De fiscus: Maak een afspraak met een Nederlandse fiscalist die kennis en 

expertise heeft over de gevolgen van emigratie binnen en buiten de EU. 

Zo’n fiscalist kan je helpen bij het invullen van het M biljet en vervolgens 

bij het invullen van de jaarlijkse Nederlandse belasting aangifte. Maak 

ook kennis met een fiscalist uit je toekomstige woonland, die kennis en 

expertise heeft in het begeleiden van buitenlandse gepensioneerden. Die 

kan je begeleiden  bij het aanvragen van de verklaring belastingplicht 

woonland, en de belasting regels van je nieuwe woonland. Een 

belastingverdrag tussen Nederland en je toekomstig woonland kan inzicht 

geven in wat het fiscaal plaatje voor je gaat betekenen: wat mag 

Nederland heffen, wat mag het woonland heffen? Houd er rekening mee 

dat belasting over inkomen uit pensioen of andere inkomsten dient te 

worden afgedragen: in het geval dat je woonland geen belasting heft, heeft 

Nederland de recht belasting te heffen. (b.v. Saoedi-Arabië); daarnaast 

kunnen wijzigingen optreden zoals in Zwitserland is gebeurd (nieuw 

https://www.justis.nl/binaries/Aanvraagformulier%20VOG%20NP_tcm34-84797.pdf
https://www.justis.nl/binaries/Aanvraagformulier%20VOG%20NP_tcm34-84797.pdf
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belastingverdrag), of kan er sprake zijn van bronstaatheffing op pensioen 

als je pensioen de grens van 25000 euro overschrijdt.   

- Aanvraag medische zorg in het buitenland: heb je in het verleden een 

pensioen opgebouwd in je toekomstige woonland, informeer eerst hoe het 

zit met je aanspraak op medische zorg aldaar. Zo niet vind je op deze site 

aanvullende informatie   

CAK - Gepensioneerden die emigreren naar of wonen in een verdragsland (hetcak.nl) 

- Lidmaatschappen en abonnementen: zeg ze tijdig af, denk aan 

automatische incasso’s en machtigingen die gestopt moeten worden.  

- Rijbewijs, paspoort. Zorg ervoor dat je geldige documenten hebt, indien 

ze binnenkort verlopen denk eraan om ze (vroeg)tijdig te verlengen. Denk  

aan je digiD.  DigiD | Home 

- Uitschrijven bij de gemeente Wanneer moet ik mij uit de Basisregistratie Personen 

(BRP) laten uitschrijven? | Rijksoverheid.nl   

- Maak kennis met Nederlanders die je voor zijn geweest en reeds in je 

toekomstige woonland wonen. Vraag naar hun ervaringen en tips. Met 

gebruik van sociaal media is de hele wereld binnen handbereik.   

Begin alvast je nieuwe netwerk op te bouwen.  

Enkele links ten behoeve van aanvullende informatie 

1. Wat moet ik regelen als ik ga emigreren? | Rijksoverheid.nl 

2. Emigreren? Gebruik deze checklist om te weten waar u aan moet denken 

(belastingdienst.nl) 

3. Checklist emigreren: 5 zaken die u met de overheid moet regelen voor uw 

vertrek naar het buitenland | Wonen & werken | Nederlandwereldwijd.nl | 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

4. Waar emigreren we heen? - Nederland in cijfers 2020 | CBS 

 

 

https://www.hetcak.nl/regelingen/buitenland/gepensioneerden-emigreren-wonen-verdragsland
https://www.digid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/uitschrijven-basisregistratie-personen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/uitschrijven-basisregistratie-personen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-meenemen-naar-buitenland/vraag-en-antwoord/wat-regelen-als-ik-ga-emigreren
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/wonen-of-werken-buiten-nederland/content/emigreren-checklist
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/wonen-of-werken-buiten-nederland/content/emigreren-checklist
https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/emigratie-verhuizen-naar-het-buitenland/checklist/checklist-emigreren
https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/emigratie-verhuizen-naar-het-buitenland/checklist/checklist-emigreren
https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/emigratie-verhuizen-naar-het-buitenland/checklist/checklist-emigreren
https://longreads.cbs.nl/nederland-in-cijfers-2020/waar-emigreren-we-heen/

