


BIJLAGE A CHECKLIST EMIGREREN 

Heb je plannen om te emigreren? Ga tijdig na wat je allemaal vooraf, tijden en na het 
emigreren kunt doen voor een succesvolle emigratie. Veel zaken kun je zelf doen, maar 
overweeg voor bepaalde acties professionele en ervaren adviseurs in te schakelen. 
Onderstaande checklist helpt bij het ordenen en verdelen van al onze tips en acties zoals 
beschreven in dit boek ‘Alles over emigreren’. 
 

Voor eigen privé (dus niet zakelijk) gebruik mag je onderstaande lijst kopiëren en 
openen in een nieuw word-document, plak de tekst via je rechtermuisknop 
“zonder opmaak” om het zelf te wijzigen naar eigen inzicht en bewaar het 
bestand op je eigen computer. Schrap wat niet van toepassing is op jou emigratie 

en voeg toe wat ontbreekt. Gebruik ons reactieformulier voor als je vragen hierover of tips 
hebt. Succes! 
 
Bewaar van alle acties die je onderneemt bewijzen. Kopieer en scan documenten 
(ook pagina’s die onbelangrijk lijken, dus compleet). Sla dat online op (bij 
voorkeur in de Cloud of op een andere locatie dan thuis als back-up). Dit helpt bij 
eventuele discussies met bedrijven, overheidsinstanties en de Belastingdienst. 

1 tot 3 jaar voor emigreren 
� Ga na waarom je wilt emigreren. 
� Ga na waarom je partner en kinderen willen emigreren. 
� Matchen jouw beweegredenen en die van je partner en kinderen? 
� Matchen ze niet? Praat daar vooraf goed over. 
� Maak een keuze voor een land om naar toe te emigreren.  
� Toets je wens; hoe is het land om er te wonen en te werken? 
� Toets je wens; in welke regio is het prettig wonen en werken? 
� Toets je wens; onderzoek de voor jou relevante 6 V’s:  
     O Vervoer (vliegveld, trein, bus, wegen, auto- en fietsverhuur) 
     O Verzorging (ziekenhuis, huis- en tandarts, apotheek) 
     O Vermaak (uitgaansleven, sportclubs, verenigingen) 
     O Voedsel (boerenbedrijven, winkels, supermarkten) 
     O Verbinding (elektriciteit, tv, radio, internet, water, gas) 
     O Voortgezet onderwijs (waar kunnen je kinderen naar school) 
� Zoek contact met Nederlanders die daar wonen of terugkeerden. 
� Bespreek je wens met je leidinggevende als je werknemer bent. 
� Bespreek je wens met je zakelijke contacten als je onderneemt. 
� Bespreek je wens met je werknemers als je werkgever bent 

6 tot 12 maanden voor emigreren 
� Zet je wens om in een concreet voornemen. Maak een plan.  
� Houd in gedachte dat je voornemen plotseling kan wijzigen.  
� Maak een plan B voor als je besluit niet te emigreren. 
� Maak ook een plan B als je kort na je emigratie terugkeert.  
� Informeer je familie, vrienden en familie over je plan.  
� Zoek contact met de ambassade of het consulaat. 
� Vraag na welke eisen zijn verbonden aan je emigratie.  
� Vraag na wat moet worden vertaald of gewaarmerkt: 
     O Visum 



     O Werkvergunning 
     O Verblijfsvergunning 
     O Inentingen, inentingsboekje 
     O Medische keuring of gezondheidsverklaring 
     O Trouwboekje 
    O Samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden 
    O ........... 
� Leer de taal van het land waar je naar emigreert. 
� Contracten en abonnementen wijzigen of opzeggen, denk aan 
    O Rekeningen en schulden: 

0 SPAARREKENING ……………………………. 
0 BETAALREKENING …………………………… 
0 INTERNETREKENING………………………….. 
0 PAYPAL REKENING …………………………... 
0 KINDERSPAARREKENING .. …………………… 
0 SPAARLOONREKENING……………………….. 
0 VITALITEITSREGELING………………………… 
0 LIJFRENTE BANCAIR………………………….. 
0 DEPOSITOREKENING…………………………. 
0 (BOUW)DEPOT………………………………. 
0 BELEGGINGSREKENING……………………….. 
0 PERSOONLIJK KREDIET……………………….. 
0 DOORLOPEND KREDIET……………………….. 
0 SCHENKING OP PAPIER……………………….. 
0 POSTORDERBEDRIJF…………………………. 
0 KREDIET/SCHULD VIA ………………………… 
0 VOORSCHOT VERLEEND AAN .. ………………… 
0 BORG GESTELD VOOR ………………………… 
0 ……………………………………………… 

 
   O Verzekeringen: 

0 UITVAARTVERZEKERING 
0 ARBEIDSONG. (AOV) 
0 OPSTALVERZEKERING  
0 INBOEDELVERZEKERING 
0 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZ. 
0 REISVERZEKERING 
0 ZIEKTEKOSTENVERZEKERING  
0 RECHTSBIJSTANDVERZ. 
0 ONGEVALLENVERZEKERING  
0 ANNULERINGSVERZEKERING  
0 AUTOVERZEKERING  
0 SIERADENVERZEKERING 
0 KUNSTVERZEKERING  
0 FIETSVERZEKERING  
0 TUINVERZEKERING  
0 ELEKTRONICAVERZEKERING  
0 DIERENVERZEKERING 
0 ………………….. 
 



        O Overeenkomsten: 
0 LEASEOVEREENKOMST CV 
0 ONDERHOUDSOVEREENKOMST CV 
0 BRUIKLEENOVEREENKOMST 
0 LENINGOVEREENKOMST 
0 GLAZENWASSEROVEREENKOMST  
0 ABONNEMENT INTERNET  
0 ABONNEMENT KRANT 
0 ABONNEMENT TIJDSCHRIFT 
0 ABONNEMENT SCHOORSTEENVEGEN 
0 LIDMAATSCHAP VERENIGING 
0 LIDMAATSCHAP HOBBYCLUB 
0 LOTERIJ 
0 ……….. 

 
� Hoe regel je een ziektekostenverzekering in het buitenland? 
� Wat is nodig met ingegane uitkeringen via een werkgever? 
� Wat is nodig met ingegane uitkeringen die je privé regelde? 
� Wil je gebruik maken van shoprecht met lijfrente of pensioen met een Nederlandse 
financiële instelling  regelen voor emigratie. 
� Heb je mogelijkheden uitkeringen in te laten gaan of te wijzigen? 

4 tot 6 maanden voor emigreren 
� Heb je een huisdier? Emigreert die wel of niet mee? 
� Vraag aan de dierenarts of speciale inentingen nodig zijn. 
� Vraag aan de dierenarts of quarantaine vereist is. 
� Wie moet je allemaal op de hoogte stellen? 
� Stel een lijst op van alle contactpersonen en orden die: 
NAAM  RELATIE    CONTACT 
WILLEM  BROER VAN MIJN PARTNER WE ZIEN WEL 
WILLIE  COLLEGA VAN KANTOOR  STOPPEN 
JURRIAAN BUURMAN   BEHOUDEN 
…………… ……………………….  ……………………… 
…………… ……………………….  ……………………… 
 
� Stel een lijst op van al je testamenten of maak ze alsnog op: 
    O Donorverklaring               
    O Codicil 
    O Zorgverklaring 

0 Algehele zorgverklaring 
0 Verklaring Behandelverbod 
0 Verklaring Niet-reanimeren 
0 Euthanasieverklaring  

    O Scenarium (uitvaartwensen) 
    O Testamonium (levensverhaal) 
    O Levenstestament 
    O Overlijdenstestament 
� Laat alle testamenten vertalen. 
� Check bij de notaris ter plaatse hoe deze van kracht blijven.  
� Regel eventueel nieuwe of gewijzigde testamenten. 



� Ga na of je wensen realiseerbaar zijn in je nieuwe woonland. 
� Bespreek met je naasten het risico van overlijden. 
� Check de geldigheidsduur van paspoorten en rijbewijzen.  
� Opvragen vertaald internationaal uittreksel van huwelijksakte.  
� Regel voldoende pasfoto’s. 
� Laat diploma’s en getuigschriften vertalen.  

2 tot 4 maanden voor emigreren 
� Overweeg een postbus of ander postadres in Nederland om post door te laten sturen. 
� Zorg voor een via internet bij te houden e-mailadres.  
� Vraag een verklaring van goed gedrag aan bij het ministerie van justitie in Den Haag voor u 
en uw mede-emigranten. 
� Ga je bij een werkgever werken? Vraag dan om een concept arbeidsovereenkomst en een 
werkgeversverklaring. 
� Vraag je huisarts om je medisch dossier en laat dat vertalen.  
� Gebruik je medicijnen? Bespreek dan met je arts hoe dit in het buitenland (tijdelijk of 
structureel) voort te zetten. 
� Regel de reis, bijvoorbeeld tickets, vignet. 
� Ga na hoe je resterende inboedel kan worden vervoerd. 

1 maand voor emigreren 
� Vraag de gemeente om uitschrijving uit het bevolkingsregister.  
� Vraag de gemeente om een internationaal uittreksel van het geboorteregister. 
� Maak een overzicht van wat je zelf meeneemt bij emigratie. 
� Maak een overzicht van wat je laat vervoeren bij emigratie. 
� Organiseer ruim voor je verhuisdag een afscheidsfeest 

De emigratie 
� Begin goed uitgerust aan je vertrek 
� Selecteer en baken af in een aparte hoek, kast of kist wat je zelf mee wilt nemen 
� Vraag bij de nieuwe gemeente een inschrijvingsbewijs van het bevolkingsregister aan.  
� Maak kennis met buren en andere personen.  
� Vraag inwoners en instanties van het land wat de omgangsvormen zijn en vraag om tips. 
� Vraag bij een lokale bank rekening + creditcard  aan . 

De eerste maanden na emigratie 
� Check alle voorgaande acties of ze inderdaad goed zijn afgerond. 
� Ontving je nog niet automatisch het M-biljet voor de laatste belastingaangifte in 
Nederland? Dan zelf opvragen. 
� Check of er iets moet worden gedaan aan de belastingaangifte in in het nieuwe woonland. 
� Informeer de contacten in Nederland die je wil behouden. 
� ………………… 

Jaren na je emigratie 
� Gebruik minimaal eenmaal per drie jaar je DigiD. 
� Vernieuw om de vijf jaar je Nederlandse paspoort. 
� Let op dat je je Nederlanderschap verliest als je ook een andere nationaliteit bezit en 
officieel afstand doet of tien jaar met een dubbele nationaliteit buiten de EU woont. 
� Blijf de Nederlandse taal gebruiken, wordt minimaal tweetalig. 
� Overweeg je een terugkeer naar Nederland? Bereid je dan opnieuw voor met een plan B. 



� Maak een nieuw financieel plan � Oriënteer je op de (on)mogelijkheden in geval van 
overlijden. 

Plan B: remigreren 
� Doorloop de checklist opnieuw vanaf 4 tot 6 maanden voor emigreren, maar dan voor 
remigreren. 
� Let op wachttijd langdurige zorg in Nederland, schrijf je daarom snel in op een officieel 
adres om de wachttijd zo vroeg mogelijk te doorlopen 
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