
Checklist emigratie / detachering: juridische en fiscale aandachtspunten, 15-01-2021 

Emigratie / detachering: juridische en fiscale aandachtspunten 
 
Formaliteiten 
 
O Uitschrijving(sbewijs) bevolkingsregister (in Nederland gele kaart 1 tot 5 dagen voor verhuizing) 
O Uittreksel geboorteregister 
O Internationaal uittreksel huwelijksakte 
O Aanvraag en/of verlenging reisdocumenten zoals paspoort (ook voor de kinderen) en (internationaal) 

rijbewijs 
O Aanvang maken met formaliteiten voor het andere land, zoals visum, werk- en verblijfsvergunning (laat 

vast pasfoto´s maken) 
O Arbeidsovereenkomst met of werkgeversverklaring van uw toekomstige werkgever 
O Diploma´s en getuigschriften met gewaarmerkte vertalingen 
O Testament opstellen of wijzigen in verband met buitenlandse fiscale en erfrechtelijke gevolgen 
O Medische keuring, gezondheidsverklaring, (tijdig) inenten en inentingsboekje 
O Brief huisarts met medische gegevens (vertaald in de taal van het bestemmingsland of tenminste in het 

Engels)  
O Inentingsverplichtingen buitenland en paspoort huisideren/quarantaine huisdieren (tijdige actie is vereist) 
O Reisdocumenten (tickets etc.) regelen 

 
Opzeggingen/ aanmeldingen en adreswijzigingen 
 
O Invullen verhuisbericht postkantoor in verband met automatische doorzending post naar nieuw adres 
O Versturen adreswijzigingen privé- en zakenrelaties (inclusief fiscus, verzekeringen, belastingadviseur, 

bank, pensioenfonds etc.) 
O Inlichten van huis- en tandarts, specialisten en ziektekostenverzekeraar 
O Opzeggen/aanmelden lidmaatschappen (ANWB, clubs, verenigingen, vakbond, kerkgenootschap etc. 

ook voor kinderen 
O Opzeggen/vinden huishoudelijke hulp, kinderoppas etc. 
O Opzeggen/aangaan onderhoudsabonnementen (cv, geiser, combiketel, schoorsteenveger, glazenwasser 

etc.) 
O Opzeggen/aansluiten gas, elektriciteit, water, kabeltelevisie, internet 
O Afsluiten telefoon (na verhuisdag) dan wel aansluiten telefoon 
O Opzeggen/nemen abonnement op krant, tijdschriften, etc. 
O Opzeggen/lid worden bibliotheek 
O Opzeggen/aanmelden (taal)curcussen, abonnementen op vakliteratuur 
O Opzeggen/openen postbusnummer 
O Opzeggen/aangaan verzekeringen 
O Opzeggen/openen bankrekeningen 

 
Belastingen en sociale zekerheid 
 
O Tijdig contact opnemen met uw belastingadviseur (ook in het buitenland), die gespecialiseerd is in het 

uitzenden van personeel 
O Laten adviseren inzake fiscale planning (denk aan planning van bijvoorbeeld lijfrentes, pensioenen, 

hypotheekrente, verhuiskostenvergoeding etc.) 
O Arbeidscontract laten 'reviewen' (toepasselijkheid arbeidsrecht 
O Belastingdienst van uw woonplaats inlichten inzake vertrek naar het buitenland of vestiging in Nederland 
O Verzamelen inkomens-/vermogensgegevens ivm opstellen emigratieaangiftebiljet inkomstenbelasting 

(periode 0101 tot vertrekdatum) 
O Aanvragen en (laten) opstellen emigratiebiljet (indienen mag tot zes maanden na emigratie) 
O Fiscaal aftrekbare posten zoals ziektekosten, schenkingen, rente e.d. voor datum vertrek voldoen 


