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Beste landgenoten, 
 
 
Frankrijk blijft een favoriete bestemming voor veel Belgen, niet enkel voor toerisme, maar 
ook om er te wonen. 
 
Meer dan 130.000 landgenoten wonen er permanent, waarvan 48.700 op dit moment 
ingeschreven staan bij het Consulaat-generaal van België in Marseille, dat bevoegd is voor de 
28 departementen van het zuiden van Frankrijk en voor Monaco. 
Alle informatie met betrekking tot uw administratieve en consulaire formaliteiten 
(inschrijving, Belgische identiteitskaarten en paspoorten, procedures betreffende de 
Belgische nationaliteit, burgerlijke staat, hulpdiensten…) zijn terug te vinden op de volgende 
officiële website: http://france.diplomatie.belgium.be/nl 
 
Als antwoord op vele vragen met betrekking tot thema’s waar het consulaat niet voor 
bevoegd is, zoals met name belastingen, sociale zekerheid, pensioenen in Frankrijk… leek het 
ons handig hiervoor een gids op te stellen. 
 
Op de volgende pagina’s vindt u informatie die hopelijk een antwoord biedt op al uw vragen. 
We zullen ons best doen de inhoud up-to-date te houden. Voel u vrij om uw opmerkingen of 
suggesties ter aanvulling door te sturen naar het volgende e-mailadres: 
marseille@diplobel.fed.be 
 
Wij wensen u een prettig en informatief leesmoment. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Eric Jacquemin, 
Consul-Generaal 
  

http://france.diplomatie.belgium.be/nl
mailto:marseille@diplobel.fed.be
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1. Rijbewijs en voertuigen 
1.1 Autorijden in Frankrijk met een Belgisch rijbewijs 

 
 

a) Geldigheid 
 
Een Belgisch rijbewijs blijft geldig in Frankrijk, of het nu om een oud Belgisch rijbewijs gaat 
(afgeleverd voor 1 januari 1989), een Belgisch rijbewijs naar “Europees model” (afgeleverd 
tussen 1989 en 2013) of een nieuw Europees rijbewijs in “bankkaartmodel” (te bekomen 
sinds 2013). Toch is het nuttig om, voor uw vertrek, uw oude “roze” rijbewijs in België om te 
ruilen tegen een rijbewijs van het nieuwe “bankkaartmodel”, om mogelijke problemen te 
voorkomen.  
 

a) Virtuele puntenvergunning 
 

Sinds 18 november 2016 worden er punten toegewezen aan het buitenlandse rijbewijs. Dit 
aantal punten zal worden verlaagd als de bestuurder in Frankrijk een overtreding begaat.  
 
 

1.2 Afgifte/verlenging/vervanging e.d. van rijbewijzen 
 
Als Belg die in Frankrijk woont, heeft u de keuze om ofwel uw Belgisch rijbewijs te behouden 
ofwel het om te wisselen tegen een Frans rijbewijs van dezelfde categorie (enkel A3 of B). 
Voor alle andere categorieën (motorfiets vanaf 125cc, vrachtwagen…) gelden bijzondere 
regels. Contacteer uw prefectuur voor meer informatie hieromtrent.  
 
 

a) Vervanging van uw rijbewijs 
 

Als u uw rijbewijs wilt inwisselen tegen een Frans rijbewijs, dient u dit aan te vragen. Dit is 
geen verplichting, behalve dan in het geval dat deze niet meer conform is (beschadigd 
bijvoorbeeld) of in het geval van een verkeersovertreding die leidt tot een beperking, 
opschorting, intrekking van het rijbewijs of een verlies van punten.  
 

⚠ Het verstrijken van de geldigheidsduur van het buitenlandse rijbewijs sluit het 

uitwisselingsverzoek echter niet uit.  
 

⚠ Verzoeken worden nu per post gedaan en niet meer aan het loket van prefecturen of 

subprefecturen. 
 
 
Welke documenten heeft u nodig om uw rijbewijs in te wisselen? 
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  2 ingevulde aanvraagformulieren (“Centre d’enregistrement et de révision des 
formulaires administratifs” – cerfa: zie website https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1758)  

  Fotokopie van het huidige rijbewijs (kleurenkopie) 
  Kopie van het identiteitsbewijs 
  Bewijs van domicilie  
  Kopie recto-verso van verblijf in Frankrijk gedurende minstens 6 maanden (bv.  

huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst, bewijs van sociale zekerheid, 
belastingaangifte…).  

  3 pasfoto’s  
  Het bedrag van de gewestbelasting per cheque te betalen aan de 

inkomstenbeheerder, wanneer u in een van de volgende departementen woont: 
Corse-du-Sud, Haute-Corse, Réunion, Frans Guyana, Martinique of Mayotte. 

  Een voorgefrankeerde enveloppe, formaat “klaar om te posten” (50 g), met uw naam 
en adres 

 
U dient uw dossier per post te sturen naar de nationale dienst: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Afgifte van het rijbewijs:  

 
  Na het opsturen van de formulieren, zal de desbetreffende dienst contact met u 

opnemen.  
   De periode voor de afgifte van het Franse rijbewijs varieert, afhankelijk van de   
     toestroom van verzoeken en de complexiteit van het dossier.  
     Het Franse rijbewijs zal tenslotte opgestuurd worden naar uw domicilieadres in 

Frankrijk.  
    Het Franse rijbewijs is een officieel rijbewijs – en dus geen tijdelijk rijbewijs –, tenzij 

het oorspronkelijke rijbewijs minder dan 3 jaar geleden is verkregen. De afgiftedatum 
is de datum van het Franse rijbewijs en is vanaf dan voor 15 jaar geldig (of 5 jaar voor 
de zogenaamde “zware” categorieën van meer dan 7,5 ton).  

 
 

b) Procedure om een verloren/gestolen rijbewijs te laten vervangen: 
 
  Laat een proces-verbaal van verlies/diefstal opstellen door de nationale politie en  

vraag er een kopie van. 
   Vraag aan de gemeente van uw laatste woonplaats in België een getuigschrift i.v.m. 

het oorspronkelijk afgeleverde rijbewijs (datum van afgifte, geldigheid, categorieën…) 

Préfecture de la Loire-Atlantique 
CERT PCI 
6 quai Ceineray 
BP 33515 
44035 Nantes Cedex 1 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1758
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1758
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  Leg dit getuigschrift voor aan de prefectuur van uw woonplaats in Frankrijk. Deze 
overheid zal een nieuw (Frans) rijbewijs uitkeren, eventueel na een onderzoek dat tot 
zes maanden in beslag kan nemen.  

 
 

c) Verlenging van het rijbewijs 
 

Wanneer de geldigheidsperiode van uw Belgisch rijbewijs is verlopen, dient u het rijexamen 
opnieuw uit te voeren om een Frans rijbewijs te verkrijgen.  
 
Indien u de Franse nationaliteit hebt en uw Belgisch rijbewijs graag wilt vernieuwen, moet 
u in Frankrijk een hernieuwing aanvragen. U kan desalniettemin een attest ontvangen van 
de gemeente in België waar u het laatst verbleef. 
 
 

d) Internationaal rijbewijs 
 

Sinds 30 mei 2018 dient u eerst een aanvraag in te dienen via de website van ANTS 
(“Agence Nationale des Titres Sécurisés”): https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire 
 
U heeft het volgende nodig bij deze aanvraag: 
 
  identiteitskaart 
  kopie van het bewijs van uw verblijf in Frankrijk gedurende ten minste 6 maanden 

(bv.: huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst, bewijs van sociale zekerheid, 
belastingaangifte…) 

  rijbewijs 
 
Dit rijbewijs is geldig voor een periode van drie jaar vanaf de uitreikingsdatum. Wanneer het 
nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationale rijbewijs die 
geldigheidsdatum rechtstreeks over.  
 
Het duurt minstens 11 weken vooraleer het rijbewijs wordt geleverd. De kost is verder 
gratis.  
 
 

1.3 Registreren van voertuigen uit België 
 
 

a) Verblijf van LANGER dan 6 maanden 
 

Wanneer u verhuist naar Frankrijk en u neemt uw auto met u mee, gelden er bepaalde 
voorwaarden voor de inschrijving van uw auto. Deze zijn meer bepaald afhankelijk van 
hoelang u plant te blijven.  
 

https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
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Eerst en vooral dient u binnen de zes maanden na aankomst uw voertuig in Frankrijk in te 
schrijven, iets wat u gemakkelijk online kan doen (https://ants.gouv.fr/monespace/s-
inscrire). Wanneer uw inschrijvingsbewijs beschadigd, verloren of gestolen is, kan u een 
duplicaat aanvragen (26 euro) bij de DIV (Dienst voor Inschrijving van Voertuigen) in België.  
 
Voor meer informatie:   
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen  

 
Als u reeds een inschrijvingsbelasting betaalde in België, kan u in aanmerking komen voor 
een belastingteruggave. Helaas kan het voorvallen dat u de inschrijvingsbelasting twee keer 
zal moeten betalen. 
 

                                                                                                                                                                   
Voor meer gespecificeerde informatie over o.a. het invoeren van oude en nieuwe voertuigen, zie: 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N367 

 
 

b) Verblijf van KORTER dan 6 maanden 
 

Uw voertuig dient niet ingeschreven te worden wanneer u voor minder dan zes maanden in 
Frankrijk verblijft, en u betaalt bijgevolg ook geen inschrijvingsbelasting. Desondanks kan het 
wel voorvallen dat u een wegenbelasting moet betalen voor het gebruik van uw auto in 
Frankrijk. Het is verder aangewezen om het inschrijvingsbewijs van uw auto, het 
eigendomsbewijs en bewijs van woonplaats altijd bij u in de auto te hebben. Op die manier 
kan u aan de politie bewijzen in welk land u belastingen betaalt.  
 
 

c) Boetes  
 

Wanneer u uw auto niet op tijd inschrijft, de belastingen niet betaalt of wanneer u rijdt met 
een auto die nog een Belgische kentekenplaat heeft zonder een bewijs van woonplaats en 
van een geldige technische keuring, kan u een boete verwachten. 
 
 

1.4 Rijbewijs en voertuigen in Monaco 
 
 

a) Omwisselen van het rijbewijs 

Wat u moet doen wanneer u naar 
Frankrijk verhuist 

 Uw auto inschrijven 

 Uw kentekenplaat veranderen 

 Uw eigendomsbewijs en bewijs 
van technische controle tonen 

 Inschrijvings- en wegenbelasting 
van uw auto betalen 

 

Wat u moet doen wanneer u het land weer 
verlaat 

 Uw auto uitschrijven 

 Uw kentekenplaat inleveren 

 Uw eigendomsbewijs en bewijs van 
technische controle tonen 

 Vragen om terugbetaling van de 
inschrijvingsbelasting 

https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N367


 9  
Consulaat-generaal van België in Marseille (update 21/08/2018) 

 

  

 
In Monaco dient u binnen het jaar uw Belgisch rijbewijs in te wisselen tegen een 
Monegaskisch rijbewijs. Als u deze periode overschrijdt, zal uw rijbewijs als ongeldig worden 
beschouwd en zal u het theoretische en praktische rijexamen opnieuw moeten doen in 
Monaco.  
 
Voor meer informatie en toegang tot de formulieren die dienen ingevuld te worden: 
https://service-public-particuliers.gouv.mc/Transports-et-mobilite/Permis-de-conduire/Echange-de-
permis/Echanger-un-permis-de-conduire-etranger#etape6305 

 
 

b) Registreren van voertuigen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie:  
https://service-public-particuliers.gouv.mc/Transports-et-mobilite/Immatriculation-des-vehicules 
  

Service des Titres de Circulation 
23, Avenue Albert II 
BP 699 
MC 98014 MONACO CEDEX 
Tel.: (+377)98 98 80 14 
Fax: (+377)98 98 40 36 
 
 

https://service-public-particuliers.gouv.mc/Transports-et-mobilite/Permis-de-conduire/Echange-de-permis/Echanger-un-permis-de-conduire-etranger#etape6305
https://service-public-particuliers.gouv.mc/Transports-et-mobilite/Permis-de-conduire/Echange-de-permis/Echanger-un-permis-de-conduire-etranger#etape6305
https://service-public-particuliers.gouv.mc/Transports-et-mobilite/Immatriculation-des-vehicules
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2. Vestiging en verblijf 
2.1 Vestiging van MINDER dan 3 maanden 

 
 

Als Europeaan kan u vrij reizen en vrij in het buitenland verblijven voor een periode van drie 
maanden, ongeacht de reden van uw verblijf: toerisme, stage, werk voor korte termijn, etc… 
U dient enkel te beschikken over een geldig paspoort of identiteitskaart.  
 
EU-burgers en hun familieleden hoeven zich verder niet te melden wanneer ze in Frankrijk 
arriveren. Niet-Europese familieleden moeten echter wel beschikken over een geldige 
verblijfsvergunning, een geldig paspoort met een visum voor een kort verblijf of een 
document waarin hun familiebanden worden vastgelegd als ze vanwege hun nationaliteit 
zijn vrijgesteld van visa. Ter ondersteuning van de visumaanvraag dient uw familielid zijn 
relatie met u te bewijzen. De Franse Ambassade of het Consulaat in het land van herkomst 
zal het visum kosteloos en zo snel mogelijk bezorgen.   
 
Voor meer informatie: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13512 
 
 

2.2 Vestiging van MEER dan 3 maanden 
 

 
Als inwoner van een land van de Europese Economische Ruimte bent u vrij om in Frankrijk te 
blijven en te werken. U kan eender welke betaalde of zelfstandige beroepsactiviteit 
uitoefenen (behalve dan bij de overheid en onder bepaalde voorwaarden, bij gereguleerde 
beroepen). 
 
 

a) Tijdelijk verblijf tot 5 jaar als “actieve” Europeaan  
 
Voorwaarden: 
 
   beschikken over een geldige identiteitskaart of paspoort 
   geen bedreiging vormen voor de openbare orde 
   om het recht te hebben om als werknemer te blijven, dient u de uitoefening van een 

beroepsactiviteit in Frankrijk te kunnen rechtvaardigen  
 
Zelfs als u niet langer werkt, behoudt u mogelijk uw recht om in bepaalde situaties te blijven, 
zoals wanneer u een tijdelijke handicap heeft of wegens onvrijwillige werkloosheid.  
 
Voor een tijdelijk verblijf als werknemer dient u geen verblijfsvergunning te hebben. 
Wanneer u echter een verzoek indient, zal de prefectuur uw dossier onderzoeken. Als u 
vervolgens voldoet aan alle voorwaarden, zal u een verblijfskaart “Citoyen UE/EEE/Suisse – 
Toutes activités professionnelles” ontvangen. Deze kaart is gelijk aan de duur van uw 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13512
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arbeidsovereenkomst of, als u zelfstandige of dienstverlener bent, aan de verwachte duur 
van uw activiteit. De geldigheid is echter maximaal 5 jaar.  
 
 

b) Permanent verblijf na 5 jaar als “actieve” Europeaan  
 

Na 5 jaar ononderbroken en legaal in Frankrijk te hebben gewoond, krijgt u recht op 
permanent verblijf. Aan het einde van deze periode hoeft u niet langer de voorwaarden van 
uw verblijf te verantwoorden. U kan bijgevolg permanent in Frankrijk blijven, op 
voorwaarde dat u geen ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde.  
 
De continuïteit van uw verblijf over 5 jaar kan u op alle mogelijke manieren bewijzen 
(bijvoorbeeld documenten van overheidsinstanties of particuliere instanties). Desalniettemin 
zijn enkele afwezigheden toegestaan:  
 
  Een tijdelijke afwezigheid die niet langer is dan 6 maanden per jaar  
  Afwezigheid voor de vervulling van militaire verplichtingen 
  Afwezigheid van maximaal 12 opeenvolgende maanden om een belangrijke reden 

(ernstige ziekte, studies of een professionele uitzending in het buitenland bv.) 
 
In bepaalde situaties kan u reeds vóór de periode van 5 jaar recht krijgen op permanent 
verblijf. Dit is onder meer het geval wanneer u als werknemer in het buitenland bent of 
wanneer u stopt met werken als gevolg van blijvende arbeidsongeschiktheid of wanneer u 
op pensioen gaat.    
 
Wanneer u zich voor 2 opeenvolgende jaren buiten Frankrijk bevindt, verliest u uw recht op 
permanent verblijf.  
 
Als u eenmaal het recht op permanent verblijf in Frankrijk heeft verkregen, kunt u een 
verblijfskaart aanvragen bij uw prefectuur (“Citoyen UE/EEE/Suisse – Séjour permanent – 
Toutes activités professionnelles”). Deze kaart is 10 jaar geldig en kan worden verlengd. Let 
op, deze kaart is niet verplicht.  
 
 

c) Tijdelijk verblijf tot 5 jaar als “inactieve” Europeaan  
 

Een inactieve of gepensioneerde Europeaan kan langer dan 3 maanden in Frankrijk 
verblijven, op voorwaarde dat: 
 
  hij een geldig identiteitskaart of paspoort heeft 
  hij een gezondheids- en moederschapsverzekering heeft 
  hij over voldoende middelen beschikt om geen last te worden in het Franse sociale 

bijstandssysteem 
 
Wanneer u aan bovenstaande voorwaarden voldoet en u geen ernstige bedreiging vormt 
voor de openbare orde, mag u in Frankrijk verblijven. Uw recht om 5 jaar te blijven, kan op 
alle mogelijke manieren worden bewezen (bv. bankafschriften).  
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⚠ U dient zich binnen de 3 maanden na aankomst bij de burgemeester van uw 

gemeente te registreren. Als u zich niet aan deze verplichting houdt, kan u niet langer 
dan 3 maanden in Frankrijk verblijven.  

 
Gedurende de eerste 5 jaar van uw verblijf in Frankrijk kan u een verblijfskaart aanvragen bij 
uw prefectuur (“Citoyen UE/EE/Suisse – Non actif). De geldigheidsduur van de kaart hangt af 
van de duurzaamheid van uw middelen (max. 5 jaar).  
 
 

d) Permanent verblijf na 5 jaar als “inactieve” Europeaan  
 

Na 5 jaar ononderbroken en legaal in Frankrijk te hebben gewoond, heeft u recht op 
permanent verblijf. Aan het einde van deze periode hoeft u niet langer de voorwaarden van 
uw verblijf te bewijzen (middelen bijvoorbeeld). U kan bijgevolg permanent in Frankrijk 
blijven, op voorwaarde dat u geen ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde.  
 
De continuïteit van uw verblijf over 5 jaar kan u op alle mogelijke manieren bewijzen 
(bijvoorbeeld documenten van overheidsinstanties of particuliere instanties). Desalniettemin 
zijn enkele afwezigheden toegestaan:  
 
  Een tijdelijke afwezigheid die niet langer is dan 6 maanden per jaar  
  Afwezigheid voor de vervulling van militaire verplichtingen 
  Afwezigheid van maximaal 12 opeenvolgende maanden om een belangrijke reden 

(ernstige ziekte, studies of een professionele uitzending in het buitenland bv.) 
 
Wanneer u zich 2 opeenvolgende jaren buiten Frankrijk bevindt, verliest u uw recht op 
permanent verblijf.  
 
Als u eenmaal het recht op permanent verblijf in Frankrijk heeft verkregen, kunt een 
verblijfskaart aanvragen bij uw prefectuur (“Citoyen UE/EEE/Suisse – Séjour permanent – 
Toutes activités professionnelles”). Deze kaart is 10 jaar geldig en kan worden verlengd. Let 
op, deze kaart is niet verplicht.  
 
 

e) Tijdelijk verblijf tot 5 jaar als student  
 

Als inwoner van de Europese Economische Ruimte kan u vrij studeren en verblijven in 
Frankrijk. U moet echter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen voor de eerste 5 jaar van 
uw verblijf. Daarentegen hoeft u geen verblijfsvergunning te hebben. Na meer dan 5 jaar 
legaal verblijf in Frankrijk, kan u recht op permanent verblijf verkrijgen. 
 
Voorwaarden: 
 
  U beschikt over een geldige identiteitskaart of paspoort 
  U vormt geen bedreiging voor de openbare orde 
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  U bent ingeschreven in een instelling om studies of beroepsopleidingen te volgen  
  U beschikt over een gezondheids- en moederschapsverzekering  
  U beschikt over voldoende middelen voor u en eventueel uw gezinsleden, zodat u 

geen belasting vormt voor het Franse socialezekerheidsstelsel 
 
Wanneer u minder dan 5 jaar in Frankrijk woont, kan u een verblijfskaart aanvragen 
(“Citoyen UE/EEE/Suisse – Etudiant”). Let op, deze is niet verplicht. Als u een aanvraag 
indient, zal de prefectuur uw dossier onderzoeken en, als u aan alle voorwaarden voor een 
recht op verblijf voldoet, u een kaart bezorgen. Deze kaart heeft een maximale 
geldigheidsduur van 1 jaar, maar is verlengbaar voor de duur van uw studie.  
 
 

f) Permanent verblijf na 5 jaar als student  
 

Na 5 jaar ononderbroken en legaal in Frankrijk te hebben gewoond, heeft u recht op 
permanent verblijf. Aan het einde van deze periode hoeft u niet langer de voorwaarden van 
uw verblijf te bewijzen (studies, middelen bijvoorbeeld). U kan bijgevolg permanent in 
Frankrijk blijven, op voorwaarde dat u geen ernstige bedreiging vormt voor de openbare 
orde.  
 
De continuïteit van uw verblijf over 5 jaar kan u op alle mogelijke manieren bewijzen 
(bijvoorbeeld documenten van overheidsinstanties of particuliere instanties). Desalniettemin 
zijn enkele afwezigheden toegestaan:  
 
  Een tijdelijke afwezigheid die niet langer is dan 6 maanden per jaar  
  Afwezigheid voor de vervulling van militaire verplichtingen 
  Afwezigheid van maximaal 12 opeenvolgende maanden om een belangrijke reden 

(ernstige ziekte, studies of een professionele uitzending in het buitenland bv.) 
 
Wanneer u zich gedurende 2 opeenvolgende jaren buiten Frankrijk bevindt, verliest u uw 
recht op permanent verblijf.  
 
Als u eenmaal het recht op permanent verblijf in Frankrijk heeft verkregen, kunt een 
verblijfskaart aanvragen bij uw prefectuur (“Citoyen UE/EEE/Suisse – Séjour permanent – 
Toutes activités professionnelles”). Deze kaart is 10 jaar geldig en kan worden verlengd. Let 
op, deze kaart is niet verplicht.  
 
 

2.3 Verblijven in Monaco  
 

 
Wanneer u naar Monaco wenst te gaan voor maximaal 3 maanden, dient u enkel een geldig 
paspoort of identiteitsbewijs bij u te hebben. 
  
In het geval dat u langer dan 3 maanden wenst te blijven of in Monaco uw verblijfplaats wilt 
vestigen, moet u een Monegaskische verblijfsvergunning aanvragen. Neem hiervoor contact 
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op met de “Section des Résidents de la Direction de la Sûreté Publique” (4, rue Louis Notari; 
(+388) 93 15 30 17 OF (+377) 93 15 30 18). De benodigde documenten: 
 
  Een verklaring van goed gedrag (strafregister), afgegeven door de autoriteiten van uw 

vroegere rechtsgebied. Dit document betreft de laatste vijf jaar van uw vroegere 
woonplaats. Wanneer u daar al vijf jaar niet meer woont, dient u een soortgelijk 
certificaat te verkrijgen dat bezorgd wordt door de bevoegde rechtbank van uw 
vroegere woonplaats. 

  een werkdocument goedgekeurd door de Arbeidsvoorziening van Monaco 
(https://service-public-particuliers.gouv.mc/Emploi/Recherche-d-emploi-et-
recrutement/Recherche-d-emploi-et-chomage/S-inscrire-au-Service-de-l-Emploi) 
of een ander professioneel bewijs, of een aanvraag voor toestemming om een 

bedrijf op te richten of een bankcertificaat dat aantoont dat u over voldoende 
middelen beschikt 

  een recente foto 
  een huurcontract, een huisvestingsattest of een eigendomsakte 
  een paspoort  
 
 

2.4 Weigering van toegang en uitzetting 
 

 
Als burger van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte kan uw vrijheid 
van verkeer en verblijf in Frankrijk (en dat van uw gezin) in beperkte gevallen in twijfel 
worden getrokken. Zo kan u worden onderworpen aan een administratief verbod op het 
grondgebied of verplicht worden Frankrijk te verlaten.  
 
 

a) Weigering van toegang in Frankrijk 
 

U kan de toegang tot Frankrijk ontzegd worden wanneer uw gedrag (of dat van een 
familielid) een bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid. Deze bedreiging moet 
zijn: 
 
   reëel 
  actueel 
  ernstig genoeg voor van fundamenteel belang te zijn voor de samenleving  
 
U zal bijgevolg onderworpen worden aan een administratief verbod op het grondgebied.  
 
 

b) Verplichting om Frankrijk te verlaten 
 

U of een familielid kan in een van de volgende gevallen verplicht worden Frankrijk te 
verlaten: 
 

https://service-public-particuliers.gouv.mc/Emploi/Recherche-d-emploi-et-recrutement/Recherche-d-emploi-et-chomage/S-inscrire-au-Service-de-l-Emploi
https://service-public-particuliers.gouv.mc/Emploi/Recherche-d-emploi-et-recrutement/Recherche-d-emploi-et-chomage/S-inscrire-au-Service-de-l-Emploi
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  Wanneer u geen recht heeft om te verblijven in Frankrijk gedurende de eerste 3 
maanden van uw verblijf of na 3 maanden verblijf als (niet-)werknemer, student of 
familielid. 

 
  Bij misbruik van het recht om te blijven: bijvoorbeeld wanneer u in Frankrijk verblijft 

om sociale uitkeringen te ontvangen of wanneer u uw verblijf van meer dan 3 
maanden vermenigvuldigt om in Frankrijk te blijven wanneer u een verblijfsrecht van 
meer dan 3 maanden niet kan verantwoorden (bij afwezigheid van werk of middelen 
bv.).  

 
  Wanneer u een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde tijdens de eerste 3 

maanden van verblijf in Frankrijk. 
 
De verplichting om Frankrijk te verlaten wordt genomen door de prefect, na onderzoek van 
uw situatie. De duur van uw verblijf in Frankrijk, uw gezondheidstoestand, uw 
familiebanden, etc., zullen door de prefect in aanmerking genomen worden.  
 
Na aanmelding heeft u een periode van 30 dagen (met uitzonderingen) om Frankrijk 
vrijwillig te verlaten. Na deze periode kan u gedwongen worden teruggestuurd. Niettemin 
kan u de verplichting om Frankrijk te verlaten, binnen 30 dagen na kennisgeving, 
aanvechten. Hiervoor dient u uw beroep in te dienen bij de administratieve rechtbank met 
territoriale bevoegdheid.  
 
Voor meer informatie, zie “Tribunal administratif” (http://www.conseil-etat.fr/Tribunaux-Cours/La-
juridiction-administrative) 

 
Wanneer u gedurende 10 jaar regelmatig in Frankrijk woonde, kan u echter niet het land 
worden uitgezet. Tenzij dit natuurlijk absoluut noodzakelijk is voor de veiligheid van de staat 
of de openbare veiligheid. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Ministère de l’Intérieur 
Direction générale des étrangers en 
France 
Place Beauvau 
FR – 75800 Paris Cedex 08 
Tel.: +33 1 77 72 61 00 
https://www.demarches.interieur.gouv.fr 
 

http://www.conseil-etat.fr/Tribunaux-Cours/La-juridiction-administrative
http://www.conseil-etat.fr/Tribunaux-Cours/La-juridiction-administrative
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
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3. Pensioenen 
3.1 Aanvraag van uw pensioen vanuit het buitenland 

 
 

a) U heeft nooit in Frankrijk gewerkt 
 

Wanneer u nooit in Frankrijk gewerkt heeft, dient u uw aanvraag persoonlijk of per 
aangetekend schrijven in bij de bevoegde Belgische administratie.  
 

 
Raadpleeg voor meer informatie: “Your Europe” (http://europa.eu) 

 
⚠ In het geval van overlijden zijn de erfgenamen verplicht dit te melden aan de 

pensioenautoriteit in België met een afschrift van de overlijdensakte van de 
pensioengerechtigde. Daarbij ontstaat er geen automatische omzetting op een 
overlevingspensioen voor de overlevende echtgenoot: deze dient zelf een aanvraag 
in te dienen bij de bevoegde Belgische administratie (zie hierboven).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor werknemers 
Rijksdienst voor pensioenen 
Bureau voor internationale overeenkomsten 
Zuidertoren 
1060 Brussel 
info@rvponp.fgov.be 
tel.: +32 2 529 30 02 
Groene lijn (in België): 0800 502 46 

Voor zelfstandigen 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen 
der Zelfstandigen 
Jan Jacobsplein 
1000 Brussel 
info@rsvz-inastie.fgov.be 
tel.: +32 2 546 42 11 
fax: +32 2 511 21 53 

Overheidssector en oorlogsrentes (oud-
strijders en oorlogsinvaliden) 
Administratie der Pensioenen 
Victor Hortaplein 40, bus 30 
1060 Brussel 
info@pdos.fgov.be 
tel.: +32 2 558 60 00 
fax: +32 2 558 60 10 

Fonds voor de beroepsziekten 
(voormalige mijnwerkers) 
Dit is een bijzondere categorie van 
pensioengerechtigden waarvoor 
afzonderlijke regels gelden. U vindt meer 
informatie hierover op de site 
www.fedris.be  

Pensioen van Dienst voor de Bijzondere 
Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) 
Jozef II-straat 47 
1000 Brussel 
tel.: +32 2 239 12 11 
e-mail: info@dosz.fgov.be 
 
 

http://europa.eu/
mailto:info@rvponp.fgov.be
mailto:info@rvponp.fgov.be
mailto:info@pdos.fgov.be
http://www.fedris.be/
mailto:info@dosz.fgov.be
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b) U heeft (deels) in Frankrijk gewerkt 
 

Wanneer u in Frankrijk woont, maar u heeft zowel in Frankrijk als in België (en/of een 
andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) gewerkt, dan 
richt u uw aanvraag tot de pensioenautoriteit in Frankrijk. 

 
 
 

 
 
 

⚠ U krijgt niet zomaar een Frans pensioen dat overeenkomt met het aantal gewerkte jaren 

in de EU. Meer bepaald krijgt u een pensioen uit elk land waar u ten minste een jaar 
gewerkt heeft. Uw uiteindelijke pensioen wordt vervolgens berekend op grond van de 
betaalde bijdragen in elk land: wat u ontvangt uit elk land komt overeen met de duur van 
uw sociale verzekering daar. 

 
 

3.2 Uitbetaling van uw Belgisch pensioen in het buitenland 
 

 
De pensioenen in het buitenland worden uitbetaald door de Rijksdienst voor Pensioenen 
(zie hierboven). Die van de overheidssector worden echter uitbetaald door de FOD 
Financiën, Centrale Dienst der Vaste Uitgaven, Kunstlaan 30 in 1040 Brussel (zie 
Administratie van de Thesaurie).  
 
Alle Belgische pensioenen zijn overal ter wereld uitbetaalbaar aan Belgen of EU-onderdanen. 
Hetzelfde geldt voor onderdanen van landen waarmee België een overeenkomst inzake 
sociale zekerheid heeft ondertekend. Mijnwerkerspensioenen zijn overal uitbetaalbaar (mits 
zekere beperkingen; zie voor meer informatie:  
https://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/benefits/retirement/special/miner/paginas/default.aspx). 

 
 

3.3 Problemen en klachten 
 

 
Bij problemen met uitbetaling van uw pensioen (bv. door vertraging, verlies, diefstal van 
cheques, etc.) kunt u zich als gerechtigde wenden tot: 
 
   de instelling in België die uw pensioen uitbetaalt 
  indien u woont in een land waarmee België een bilaterale overeenkomst inzake 

sociale zekerheid heeft afgesloten, kunt u uw klacht indienen bij het lokaal bevoegde 

Caisse nationale d’assurance vieillesse 
110, av. de Flandre 
FR – 75951 Paris Cedex 19 
Tel.: +33 821 10 39 60 
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil 
 

https://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/benefits/retirement/special/miner/paginas/default.aspx
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil
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organisme voor sociale zekerheid (zie https://www.lassuranceretraite.fr/portail-
info/home/salaries/nos-contacts.html) 

 
Voor klachten betreffende de werking en de dienstverlening van de pensioendiensten, de 
vaststelling van uw pensioenrechten of het bedrag en de uitbetaling van uw Belgisch 
pensioen kan u terecht bij de Ombudsdienst Pensioenen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de volgende website vindt u alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende 
pensioenen: https://mypension.onprvp.fgov.be/nl/mypension/Paginas/default.aspx 
  

Ombudsdienst Pensioenen 
WTC III Simon Bolivarlaan 30 bus 5 
1000 Brussel 
klacht@ombudsmanpensioenen.be 
tel.: +32 2 274 29 80 (tussen 9-17 u 
Belgische tijd) 
fax: +32 2 274 19 99 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/salaries/nos-contacts.html
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/salaries/nos-contacts.html
https://mypension.onprvp.fgov.be/nl/mypension/Paginas/default.aspx
mailto:klacht@ombudsmanpensioenen.be
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4. Sociale zekerheid 
 
 

 
Wanneer u in Frankrijk gaat wonen of werken, valt u in principe onder het 
socialezekerheidssysteem van dit land en moet u voortaan daar uw bijdrages betalen. 
Desalniettemin kan u een aantal rechten die u in België opbouwde meenemen. Europese 
verordeningen voorzien daarbij in de coördinatie van de regelingen van sociale zekerheid, 
die per land erg kunnen verschillen. Voor grensarbeiders en gedetacheerden zijn echter 
specifieke regels van toepassing.  
 
Zie voor meer informatie: https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/index.html 

 
 

4.1 Arbeidsongeschiktheid 
 
 
Wordt u ziek in Frankrijk, dan dient u uw ziekte aan de plaatselijke instelling voor 
arbeidsongeschiktheid te melden zodat die uw rechten op uitkeringen ten laste van het 
buitenlandse stelsel kan onderzoeken. Om tijd te winnen kan u vóór uw vertrek het beste 
informeren naar:  
 
  de identiteit en de juiste adresgegevens van de betrokken instelling 

(http://www.securite-sociale.fr) 
  de formaliteiten die in geval van arbeidsongeschiktheid moeten worden vervuld in 

Frankrijk (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1110&langId=fr&intPageId=4538) 
 
Verder tellen de tijdvakken waarin u in België verzekerd was nog steeds mee. Het is  
bijgevolg belangrijk dat u de plaatselijke instelling op de hoogte brengt van uw eerdere 
onderwerping aan het Belgische socialezekerheidsstelsel. De verzekeringsperiodes van 
Frankrijk kunnen daarnaast ook aangevuld worden met de verzekeringsperiodes die u in 
België doorlopen hebt, wanneer deze onvoldoende zouden zijn om recht te hebben op 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.  
 
Met betrekking tot uw recht op invaliditeitsuitkeringen ten laste van de Belgische staat, zal 
de bevoegde instelling in Frankrijk deze onderzoeken in het kader van de wetgeving die zij 
toepast. Vergeet dan zeker niet te vermelden dat u ook bij het Belgisch 
socialezekerheidsstelsel aangesloten bent geweest.  
 
 

 

 
 
 

Contacteer vóór vertrek uw Belgisch ziekenfonds voor meer informatie 

https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/index.html
http://www.securite-sociale.fr/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1110&langId=fr&intPageId=4538
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4.2 Vakantiegeld 
 

 
Wanneer u prestaties leverde als arbeider onderworpen aan de Belgische Sociale Zekerheid,  
wordt uw vakantiegeld berekend op basis van geleverde prestaties en/of gelijkstellingen. 
Verder wordt deze betaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie 
(https://www.rjv.fgov.be/nl) of een bijzonder vakantiefonds. Op eerder genoemde website 
kan u het formulier vinden om deze betaling mogelijk te maken.   
 
Wanneer u prestaties leverde als bediende onderworpen aan de Belgische Sociale 
Zekerheid, wordt uw vakantiegeld berekend op basis van geleverde prestaties en/of 
gelijkstellingen betaald door de werkgever(s) die u tewerkstelde(n) in het dienstjaar. 
Normaliter wordt dit vakantiegeld betaald op het moment wanneer u de werkgever zijn 
diensten verliet. Bij problemen richt u zich best tot de FOD Sociale Zekerheid.  
 
 

4.3 Kinderbijslag 
 
 

a) Het hele gezin verhuist 
 

Wanneer heel het gezin verhuist ontvangt u kinderbijslag in Frankrijk. Neem dus daar 
contact op met het kinderbijslagfonds (Caf). Wel is er eventueel nog recht op aanvullend 
kinderbijslag in België wanneer één van de ouders nog voor een Belgische werkgever werkt, 
Belgische zelfstandige is of van België een werkloosheids-, pensioen-, ziekte- of 
invaliditeitsuitkering ontvangt. Dit geldt desalniettemin enkel als het bedrag van de 
kinderbijslag in België hoger ligt.  

 
 
 
 
 

 
b) U verhuist, de andere ouder blijft met de kinderen in België 

 
In dit geval is er bij voorrang recht op kinderbijslag in België. Er is eventueel nog recht op 
aanvullende kinderbijslag in Frankrijk, als het bedrag van de kinderbijslag hier hoger ligt. 
Echter, wanneer de ouder die met de kinderen in België blijft, geen werknemer of 
zelfstandige is in België of geen Belgische werkloosheids-, pensioen-, ziekte- of 
invaliditeitsuitkering ontvangt, is er geen recht op kinderbijslag in België.  
 
Voor meer informatie, neemt u het beste contact op met uw kinderbijslagfonds of met het Federaal 
Agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED) – dienst Internationale Bemiddeling (02-237 22 07 of 
internationale.bemiddeling@rkw-onafts.fgov.be) 
 

 

Kinderbijslagfonds  
Caisse d’allocations familiales (Caf) 
https://www.caf.fr 

 
 
 

https://www.rjv.fgov.be/nl
mailto:internationale.bemiddeling@rkw-onafts.fgov.be
https://www.caf.fr/
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4.4 Sociale bijdragen 
 
 
Omdat u niet meer in België werkt, bent u niet verzekerd in het Belgische 
socialezekerheidsstelsel voor werknemers of zelfstandigen, maar in het stelsel van het land 
waar u werkt. Bijgevolg hangt het af van de lokale wetgeving (Sécurité Sociale, 
http://www.securite-sociale.fr) van Frankrijk welke bijdragen er moeten betaald worden en 
door wie.  
 
 
Voor meer informatie, zie www.socialsecurity.be of https://www.ameli.fr 
 
 

4.5 Sociale zekerheid in Monaco 
 

 
In Monaco heeft u de keuze uit 4 verschillende sociale zekerheidsfondsen: 
 
  La Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS) 
  La Caisse Autonome des Retraites (CAR) 
  La Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants 

(CAMTI) 
  La Caisse Autonome de Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI) 
 
Voor meer informatie: “Caisses Sociales de Monaco” (https://www.caisses-sociales.mc) 
  

http://www.securite-sociale.fr/
http://www.socialsecurity.be/
https://www.ameli.fr/
https://www.caisses-sociales.mc/
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5. Medische bijstand 
5.1 Ongeplande gezondheidszorg 

 
 

a) Ziektekostendekking bij kort verblijf 
 

Als u EU-burger bent en tijdens een kort verblijf in een ander EU-land ziek wordt, heeft u 
recht op alle medische zorg die niet kan wachten tot u weer thuis bent. U heeft meer 
bepaald recht op dezelfde gezondheidszorg als de inwoners van het land waar u verblijft.  
 
  De Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK): deze kaart is het bewijs dat u verzekerd 

bent in een EU-land. Heeft u deze niet of kan u deze niet gebruiken, dan mag men u 
de behandeling niet weigeren. Wel kan het zijn dat u de kosten zelf moet 
voorschieten en bij thuiskomst een vergoeding moet aanvragen bij uw eigen 
ziekenfonds.  

 
Een EZVK wordt gratis aangeboden, is individueel en nominatief: elke persoon in het gezin 
moet over een eigen kaart beschikken, zelfs kinderen. Deze kaart kan u aanvragen bij uw 
ziekenfonds. Als de kaart niet vóór uw vertrek is afgeleverd, ontvangt u een tijdelijk 
vervangend certificaat dat 3 maanden geldig is. 
 
 

b) Naar een dokter of ziekenhuis in het buitenland 
 

⚠  Noodgevallen: gratis alarmnummer 112 (zowel van een vaste als van een mobiele 

telefoon) 
 
Wanneer u onverwacht medische hulp nodig heeft, is de behandeling in de openbare 
gezondheidszorg en vergoeding van de kosten met uw Europese ziekteverzekeringskaart 
eenvoudiger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor inlichtingen 
 
Centre des Liaisons Européennes et 
Internationales de Sécurité Sociale 
(CLEISS) – Europees en internationaal 
verbindingscentrum voor de sociale 
zekerheid 
Tel.: +33 1 45 26 33 41 
E-mail: ceam@cleiss.fr 
 
Voor informatie over zorgverleners 
(artsen, tandartsen, verpleegkundigen 
etc.), ziekenhuizen in de regio waar u 
verblijft, kosten en dekking in Frankrijk: 
http://annuairesante.ameli.fr  
 

Ziektekostenverzekering (Assurance 
maladie, in het Frans) 
 
www.ameli.fr 
Bel 3646 in Frankrijk of +33 811 70 
3646 vanuit het buitenland 
 

mailto:ceam@cleiss.fr
http://annuairesante.ameli.fr/
http://www.ameli.fr/


 23  
Consulaat-generaal van België in Marseille (update 21/08/2018) 

 

  

 
Om gebruik te kunnen maken van uw Europese ziekteverzekeringskaart, dient u een 
(tand)arts te raadplegen die aangesloten is bij het openbare zorgstelsel (“conventionné”). 
Zorgverleners die hier bij zijn aangesloten, zijn ofwel artsen die het officiële tarief 
aanrekenen ofwel artsen die op dit officiële tarief een toeslag aanrekenen. Met het bewijs 
van behandeling (“feuille de soins”) kan u een terugbetaling vragen bij de CPAM (zie kader 
“ziektekostenverzekering” hierboven). 
 
Let op, geneesmiddelen op voorschrift worden enkel terugbetaald als ze op de lijst staan 
van geneesmiddelen die vergoed worden. De apotheker kan u hier meer over vertellen.  
 
Voor ziekenhuisvervoer per ambulance of per taxi heeft u steeds een medisch voorschrift 
nodig en moet u op voorhand betalen. Voor ziekenhuisvervoer per traumahelikopter is een 
medisch voorschrift en een voorafgaande toestemming van de lokale CPAM (Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie) nodig.  
 
Via de CPAM kan u om terugbetaling van uw medische kosten vragen. Zo worden 
standaardbehandelingen voor ongeveer 70% terugbetaald en ziekenhuisbehandelingen voor 
ongeveer 80%. Wat heeft u hiervoor nodig? 
 
  Het bewijs van behandeling (“feuille de soins”) 
  Kopieën van facturen en voorschriften/recepten 
  Een kopie van uw Europese ziekteverzekeringskaart 
  Een bewijs van uw vast adres 
  Uw bankgegevens, waaronder de IBAN- en BIC-code 
 
Wanneer u tijdens uw verblijf in Frankrijk niet om een vergoeding heeft kunnen vragen, neemt u bij 
thuiskomst contact op met uw ziekenfonds. 

 
 

5.2 Geplande medische zorg in het buitenland 
 

 
Wanneer u voor een bezoek aan een specialist, voor een operatie of voor een behandeling 
tegen een bepaalde ziekte naar Frankrijk gaat, gelden voor u dezelfde voorwaarden en 
dezelfde prijzen als voor de plaatselijke bevolking.  
 
Contacteer echter wel uw Belgisch ziekenfonds voor toestemming om voor medische zorg 
naar het buitenland te gaan. Sommige landen leggen immers beperkingen op voor bepaalde 
vormen van zorg in het buitenland.  
 
Afhankelijk van het type behandeling worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.  
 
Om een behandeling in het buitenland te plannen begint u dus allereerst met het checken 
van uw ziekenfonds. U gaat na of u in uw eigen land wel verzekerd bent voor de geplande 
behandeling, of u voorafgaande toestemming van uw ziekenfonds nodig heeft en in 
hoeverre de behandelingskosten worden vergoed. Ten tweede zoekt u een arts of 
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ziekenhuis. Bij deze zoektocht kan u uw ziekenfonds of mutualiteit om suggesties vragen of 
advies winnen bij het nationaal contactpunt grensoverschrijdende gezondheidszorg (zie 
hieronder).  
 

 
 
 
 
 

 
 

5.3 Medicijnen op voorschrift in het buitenland 
 

 
Het valt wel eens voor dat men geneesmiddelen op doktersvoorschrift moet afhalen in het 
buitenland. Belangrijk is dan dat het voorschrift/recept de juiste informatie bevat. Eventueel 
is het nuttig om zich te informeren over de te betalen kosten en eventuele terugbetaling.  
 
U kan echter geneesmiddelen waar geen doktersvoorschrift voor nodig is, in heel Europa vrij 
aankopen.  
 
 

a) Een doktersvoorschrift afhalen in het buitenland 
 

Met een doktersvoorschrift uit uw eigen land kan u terecht in alle EU-landen. Let wel op: een 
geneesmiddel dat in uw eigen land verkrijgbaar is, is niet altijd verkrijgbaar in een ander 
land of wordt anders benoemd. Informeer bij uw dokter, zodat hij eventueel een voorschrift 
kan geven dat u in een ander EU-land kan gebruiken (ook wel een internationaal of 
grensoverschrijdend recept genoemd).  
 

⚠ Sommige medicijnen mogen echter niet worden verkocht in een ander land of zijn 

niet overal beschikbaar.  
 
Een voorschrift dat u kan gebruiken in het buitenland moet ten minste de volgende 
informatie bevatten: 
 
  patiëntgegevens: achternaam, voornaam, geboortedatum 
  datum van afgifte van het voorschrift 
  gegevens van de arts die het voorschrift heeft gegeven: achternaam, voornaam, 

beroepskwalificatie, contactgegevens, werkadres (inclusief land), handtekening 
  gegevens van het medicijn dat wordt voorgeschreven: de generieke 

benaming/stofnaam (niet de merknaam, aangezien deze kan verschillen per land), de 
vorm (tabletten, oplossing…), hoeveelheid, concentratie, dosering 

 
Wanneer u een elektronisch recept ontvangt, vraagt u best ook een kopie op papier, 
aangezien elektronische recepten niet overal erkend worden.  

Nationaal contactpunt grensoverschrijdende gezondheidszorg 
http://www.crossborderhealthcare.be 
Tel.: +32 (0)2/290 28 44 
E-mail: information@crossborderhealthcare.be 
 

mailto:information@crossborderhealthcare.be
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b) Doktersvoorschriften in het buitenland: kosten en terugbetaling 
 

Wanneer u in het buitenland een geneesmiddel op voorschrift koopt, dient u vaak zelf de 
volle prijs te betalen, ook wanneer dit thuis niet het geval zou zijn. U kan desalniettemin uw 
ziekenfonds bij thuiskomst om een terugbetaling vragen.  
 
Met uw Europese ziekteverzekeringskaart heeft u in Frankrijk (in elk EU-land) recht op 
noodzakelijke medische hulp onder dezelfde voorwaarden als plaatselijke verzekerden. 
Wanneer u het voorschrift daar heeft gekregen, laat u best de apotheker uw kaart zien. Op 
die manier betaalt u dan dezelfde prijs als iemand die in dat land woont en er verzekerd is.  
 
U betaalt echter de volle prijs voor een geneesmiddel op voorschrift wanneer u: 
 
  geen ziekteverzekeringskaart heeft of deze vergeten bent 
  een particuliere ziekteverzekering heeft  
  een voorschrift heeft uit een ander EU-land (buitenlands voorschrift)  
 

⚠ Vraag de apotheker om een factuur. Op die manier kan u bij thuiskomst een 

terugbetaling vragen aan uw ziekenfonds. 
 
 

5.4 Wanneer u in het buitenland woont: ziektekostendekking 
 
 
Welk land verantwoordelijk is voor uw sociale zekerheid en uw ziektekostenverzekering 
hangt volledig samen met uw economische situatie en uw woonplaats (en dus niet uw 
nationaliteit). Het is bijgevolg belangrijk om te weten in welk land u verzekerd bent.  
 
 

a) Beheer van de geplande zorg in Frankrijk: S2 formulier 
 

Zoals eerder gezegd kan voorafgaande toestemming van uw Belgisch ziekenfonds nodig zijn 
voor een geplande behandeling. In het geval van een overeenstemming wordt het document 
S2 (“Recht op geplande medische zorg”) ter plaatse aangeboden. Met dit formulier kan u 
profiteren van zorg in overeenstemming met de Franse regelgeving en prijzen. De 
uitkeringen worden bijgevolg verstrekt onder dezelfde voorwaarden als die worden 
aangeboden aan verzekerden in het kader van het Franse stelsel.  
 
  Het S2-formulier kan u aanvragen bij uw ziekenfonds (in België of in Frankrijk) 
 
 

b) Hoe ter plaatse worden vergoed? 
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  U dient de ziekenfondscoupon samen met het voorschrift en een kopie van het 
formulier S2 (of E 112) naar de “Caisse primaire d’assurance maladie” (CPAM) van het 
departement van waaruit zorg wordt verleend, te zenden (aan de balie of per post).  

 
   Geef vervolgens ook uw permanent adres en uw bankreferenties op (bank, adres, 

SWIFT-code, rekeningnummer met IBAN-code of BIC) 
 
Medische kosten worden in Frankrijk vergoed tot 70%. Een deel van de kosten blijft echter 
de verantwoordelijkheid van de verzekerde. Verder worden laboratoriumanalyses en 
onderzoekskosten die door een arts werden voorgeschreven, vergoed tegen een tarief van 
60%.  
 
Medicijnen worden terugbetaald op basis van een referentietarief. Zo worden 
geneesmiddelen die als onvervangbaar en bijzonder duur worden erkend voor 100% 
terugbetaald, belangrijke geneesmiddelen voor 65%, gematigd-voordelige, homeopathische 
en bepaalde samengestelde voorbereidingen voor 30% en 15% voor minder belangrijke 
geneesmiddelen.  
 
Zie de website van CNAMTS (Ameli) om de tarieven en regels te raadplegen met betrekking tot 
terugbetaling. 
 

In het geval van een geplande ziekenhuisopname, dient u de toegangsdienst van het 
ziekenhuis het S2-formulier te geven. Dit formulier stelt u in staat om de hospitalisatiekosten 
niet te verhogen. Deze worden in sommige gevallen rechtstreeks door het Franse 
ziekenhuisfonds betaald voor 80% of 100%. 
 
 

c) Grenswerkers 
 

U bent een grenswerker volgens de EU-wetgeving als u dagelijks of tenminste één keer per 
week naar huis gaat. Wanneer u werkt in België en in Frankrijk woont (of andersom), heeft u 
recht op medische behandeling in beide landen. Allereerst dient u zich in te schrijven bij 
een ziekenfonds in het land waar u werkt en vervolgens hier een S1-formulier aan te vragen 
(het vroegere E106-formulier). Met dit formulier heeft u recht op zorg in het land waar u 
woont. Ook uw gezinsleden ten laste hebben recht op medische behandeling. 

 
 

d) Naar het buitenland gedetacheerd voor een korte periode (minder dan 2 
jaar) 
 

Wanneer u voor een periode van minder dan 2 jaar naar Frankrijk gedetacheerd wordt, kan 
u verzekerd blijven in België. U dient enkel een S1-formulier aan te vragen bij uw 
ziekenfonds in België. Bij aankomst in Frankrijk geeft u het S1-formulier af aan het 
ziekenfonds terplekke. Met dit formulier heeft u recht op zorg in het land waar u woont. Ook 
uw gezinsleden ten laste hebben recht op medische behandeling. 
 
 

https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/tableau-recapitulatif-taux-remboursement/tableaux-recapitulatifs-taux-remboursement
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e) Naar Frankrijk voor studie, onderzoek of stage 
 

In dit geval dient u volledig verzekerd te zijn in België. Wanneer u geen werk heeft, is de 
Europese ziekteverzekeringskaart een uitkomst. Wanneer u werk heeft in België, dient u 
daar een zorgverzekering af te sluiten.  
 

⚠ Doctoraatsstudenten kunnen in Frankrijk soms als werknemers worden beschouwd 

en moeten vervolgens daar dan een openbare of particuliere ziektekostenverzekering 
afsluiten. 

 
Wanneer uw eigen universiteit of onderzoeksinstelling u tijdelijk detacheert bij een instelling 
in Frankrijk, blijft u onder uw eigen ziekenfonds vallen voor de duur van de detachering. U 
moet vervolgens voor vertrek een Europese ziekteverzekeringskaart of een S1-formulier 
aanvragen bij uw ziekenfonds.  
 

⚠ Het is zeker aangeraden om bij uw ziekenfonds na te gaan of uw ziektekosten gedekt 

zijn in Frankrijk voor de volledige duur van uw verblijf. Wanneer dit niet het geval is, 
moet u zich aanmelden bij een nationaal ziekenfonds in Frankrijk of een particuliere 
verzekering nemen.  

 
 

f) Gepensioneerden  
 

Wanneer u een pensioen ontvangt uit het land waar u woont, dekt het ziekenfonds hier de 
ziektekosten van uzelf en uw gezin, ook wanneer u nog een pensioen uit een ander land 
ontvangt. 
 
Wanneer u geen pensioen of enig ander inkomen ontvangt van het land waar u woont, 
hebben u en uw gezinsleden recht op gezondheidszorg in het land waar u woont, wanneer u 
recht zou hebben op gezondheidszorg in het land dat uw pensioen betaalt.  
 
U dient een S1-formulier aan te vragen bij uw ziekenfonds in België. Bij aankomst in 
Frankrijk geeft u vervolgens het S1-formulier af aan het ziekenfonds daar. Met dit formulier 
heeft u recht op zorg in het land waar u woont. Ook uw gezinsleden ten laste hebben recht 
op medische behandeling. 
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6. Belastingen 
6.1 Inkomstenbelasting in Frankrijk 

 
 
Wanneer u minstens 6 maanden per jaar in Frankrijk woont, moet u uw belastingen in 
Frankrijk betalen voor al uw inkomsten, verzameld in dit land en in het buitenland.  
 
Wanneer u minder dan 6 maanden per jaar in Frankrijk woont, wordt u niet beschouwd als 
een belastingplichtige. U dient enkel belastingen te betalen voor inkomsten die u in Frankrijk 
heeft verdiend. 
 
Wanneer u inkomsten verdient in andere EU-landen, moet u opletten dat u niet twee keer 
belastingen betaalt voor hetzelfde inkomen.  
 
Voor meer informatie: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19803  
 
 

6.2 Wanneer en hoe betalen 
 

 
Het is verplicht om ieder jaar een belastingaangifte te doen, volgens een schema dat door 
de belastingdienst is vastgesteld. U vult uw belastingaangifte in en stuurt het terug naar het 
belastingkantoor waarvan u afhankelijk bent. Verder is belastingaangifte via het internet 
verplicht voor mensen waarvan hun domicilie verbonden is met een referentie-inkomen van 
2015 van meer dan € 28 000. Sancties worden toegepast in het geval van een late aangifte.  
 
Er zijn twee manieren om de belastingen te betalen: 
 
  termijnbetaling om uw belastingen te betalen wanneer ze vervallen zijn 
  maandelijkse aftrek: om deze optie te kiezen, dient u contact op te nemen met de 

belastingdienst (Frankrijk: https://www.impots.gouv.fr/portail/ of België: 
https://financien.belgium.be/nl/Contact) 

 
 
Wanneer u geen Belgische elektronische identiteitskaart meer heeft, kan u een token 
aanvragen (https://dt.bosa.be/nl/andere_diensten/tokenaanvraag) om vervolgens uw 
aangifte in te dienen via Tax-on-web. In 2018 opent u de online-dienst echter via MyMinfin 
(https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/splash?redirect=/mym-
portal/public/citizen/welcome). Vanaf 13 september 2018 kan u uw aangifte indienen via 
Tax-on-web. 
 
Voor meer informatie, zie https://www.impots.gouv.fr/portail/ of 
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte_niet-inwoners 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19803
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://financien.belgium.be/nl/Contact
https://dt.bosa.be/nl/andere_diensten/tokenaanvraag
https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/splash?redirect=/mym-portal/public/citizen/welcome
https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/splash?redirect=/mym-portal/public/citizen/welcome
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte_niet-inwoners


 29  
Consulaat-generaal van België in Marseille (update 21/08/2018) 

 

  

6.3 Klachten 
 
 
Bij een probleem stuurt u uw belastingaangifte en klacht naar de lokale belastingdienst – 
“Service des impôts des particuliers”. Deze dienst behandelt de inkomsten- en 
woonbelasting. 
 
 

6.4 Belastingen in Monaco 
 

 
Als inwoner van Monaco hoeft u geen inkomsten- of vermogensbelasting te betalen. Enkel 
Franse staatsburgers worden nog steeds belast op basis van de Franse inkomstenbelasting.  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Direction des Services Fiscaux 
Le Panorama 
57, rue Grimaldi 
MC 98000 MONACO 
Tel.: (+377) 98 98 81 21 OF (+377) 98 
98 81 22 
Fax: (+377) 98 98 81 55 
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7. Werk en werkloosheid 
7.1 Werken in Frankrijk 

 
 
Als onderdaan van een EU-land is het mogelijk om zonder werkvergunning te werken (als 
werknemer of als zelfstandige) in Frankrijk.  
 
 

a) Gelijke behandeling 
 

Als EU-onderdaan heeft u recht op dezelfde behandeling als de Fransen. Ook wanneer u 
werk zoekt heeft u recht op dezelfde arbeidsbemiddeling door een openbare instantie.  
 

 
Ook heeft u recht op dezelfde uitkeringen als onderdanen van Frankrijk. Daarnaast kan u 
eveneens in aanmerking komen voor niet-financiële hulp (zoals een tolk bij juridische 
procedures) en heeft u recht op toelagen voor levensonderhoud.  
 
Wanneer u uw job kwijtraakt terwijl u in Frankrijk woont, heeft u nog steeds het recht om 
daar te wonen. Desalniettemin kunnen er voorwaarden en formaliteiten gelden (zie 
hieronder).  
 
 

b) Voor korte tijd naar Frankrijk 
 

Het kan voorvallen dat uw werkgever u naar Frankrijk stuurt om een tijdelijke opdracht uit te 
voeren. Als gedetacheerde werknemer gelden er vervolgens speciale regels voor uw 
arbeidsvoorwaarden. Deze omvatten: 
 
  Minimumloon 
  Maximaal aantal werkuren en minimale rustperiodes 
  Regels voor gezondheid en veiligheid op het werk 
  Voorwaarden voor het in dienst nemen van mensen via uitzendbureaus 
  Arbeidsvoorwaarden voor zwangere vrouwen en jongeren 
  Gelijke behandeling om discriminatie te voorkomen 
 
Voor meer informatie: zie de website van het Ministerie van Arbeid in Frankrijk 
 

Arbeidsbureau 
 
Pôle Emploi 
Tel.: +33 1 77 86 39 49 
https://www.pole-emploi.fr/accueil/ 
 

Verbindingskantoor voor gedetacheerden 
Direction Générale du Travail 
Group national de veille, d’appui et de contrôle 
39-43, quai André Citroën 
75739 Paris cedex 15 
Tel: +33 1 45 38 25 80 
e-mail: bureau.liaison@dgt.travail.gouv.fr 
 
 

http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries-et-lutte-contre-la-fraude-au-detachement/article/le-detachement-temporaire-en-france-d-un-salarie-d-une-entreprise-etrangere
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
mailto:bureau.liaison@dgt.travail.gouv.fr
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Tijdens een detachering in Frankrijk: 
 
   hoeven uw beroepskwalificaties niet erkend te worden 
  heeft u alleen met uw eigen pensioeninstellingen te maken 
  hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen als u voor minder dan 6 maanden 

gedetacheerd wordt 
  valt u nog maximaal 2 jaar onder het socialezekerheidsstelsel van België 
 
 

c) Grenswerkers 
 

Wanneer u dagelijks of tenminste één keer per week naar huis gaat, bent u volgens de EU-
wetgeving een grenswerker. In het dagelijkse leven gelden voor u de regels van zowel België 
als Frankrijk. De wetgeving in Frankrijk (het land waar u werkt) geldt dan voor arbeidszaken 
en inkomstenbelasting en de wetgeving in België (waar u woont) geldt vervolgens voor de 
vermogensbelasting (en de meeste andere belastingen) en de formaliteiten in verband met 
uw verblijf.  
 
 

d) Beroepskwalificaties 
 

Indien u in Frankrijk wilt gaan werken waar uw beroep gereglementeerd is, moet u uw 
beroepskwalificaties (opleiding en beroepservaring) officieel laten erkennen, vooraleer u kan 
starten.  
 
Raadpleeg de database van gereglementeerde beroepen om na te gaan welke beroepen in Frankrijk 
zijn gereglementeerd:  
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage 
 
Wanneer u uw beroep niet vindt in de database, kan u contact opnemen met het nationaal centrum 
voor de erkenning van beroepskwalificaties:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.2 Werkloosheid 
 

 

Centre ENIC/NARIC France Centre international 
d’études pédagogiques (CIEP) 
1 avenue Léon Journault 
92318 Sevres Cedex 
FRANCE 
Tel.: +33 (0) 1 70 19 30 31 
E-mail: enic-naric@ciep.fr 
http://www.ciep.fr/en/enic-naric-menu/welcome-
to-the-french-enic-naric-centre 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
mailto:enic-naric@ciep.fr
http://www.ciep.fr/en/enic-naric-menu/welcome-to-the-french-enic-naric-centre
http://www.ciep.fr/en/enic-naric-menu/welcome-to-the-french-enic-naric-centre
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a) Werkloos in Frankrijk 
 

Wanneer u uw werk verliest en graag wilt blijven wonen in Frankrijk, dient u daar een 
werkloosheidsuitkering aan te vragen. U moet zich vervolgens ook inschrijven bij het 
arbeidsbureau als werkzoekende (zie kader bovenaan), waar u behandeld wordt als een 
onderdaan van Frankrijk.  
“L’Allocation d’aide au retour à l’emploi” (ARE) is de uitkering die wordt verleend door de 
werkloosheidsverzekering aan werknemers. Het is een vervangend inkomen dat u wordt 
toegekend als u een minimale duur van activiteit kan bewijzen, voorafgaand aan het 
onvrijwillig verlies van uw job. Daarnaast moet u ook kunnen aantonen dat u actief op zoek 
bent naar een job en dat in het kader van het “Projet personnalisé d’accès à l’emploi” (PPAE) 
(https://www.pole-emploi.fr/candidat/le-projet-personnalise-d-acces-a-l-emploi-@/article.jspz?id=60640). 
 
 
Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een werkloosheidsuitkering te ontvangen? 
 
  een beëindiging van de professionele relatie door ontslag of de totstandkoming van 

een termijnafspraak, of een contractuele opzeggen of ontslag om een geldige reden 
  worden geregistreerd als werkzoekende bij het arbeidsbureau en voldoen aan het 

“Projet personnalisé d’accès à l’emploi” (PPAE) 
  fysiek fit zijn om te werken 
  de uitvoering van positieve zoekacties naar werk 
  een bepaalde periode gewerkt hebben op het moment van beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst (ten minste 88 dagen in de voorgaande 28 maanden of 36 
maanden voor werknemers van 53 jaar en ouder) 

  niet de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt (of de leeftijd die 
vereist is om een volledig pensioen te ontvangen) 

  redelijke aanbiedingen van werk aanvaarden (in geval van weigering van twee 
redelijke aanbiedingen kan de werkzoekende worden gestraft) 

 
Als u minder dan 2 jaar naar het buitenland gedetacheerd werd en u koos ervoor om voor 
uw sociale zekerheid gedekt te blijven door België en u geraakt werkloos, dan betaalt België 
uw werkloosheidsuitkering. In dit geval moet u zich wel inschrijven bij het arbeidsbureau in 
België.  
 
Wanneer u als ambtenaar naar het buitenland gedetacheerd werd en u geraakt volledig 
werkloos, dan kan u ervoor kiezen om een uitkering aan te vragen in België of in Frankrijk. 
Als u besluit een uitkering aan te vragen in Frankrijk, dient u het arbeidsbureau in België om 
een U1-formulier te vragen (het voormalige E301-formulier; een bewijs van de periodes 
waar rekening mee moet worden gehouden bij het verlenen van een 
werkloosheidsuitkering). 
 
In het geval dat u werkt over de grens heen en u bent werkloos, kan u slechts een 
werkloosheidsuitkering aanvragen in België. Let op: als u in uw laatste grenswerkperiode 
minder dan één keer per week naar huis ging, mag u kiezen in welk land u een uitkering 
aanvraagt.  
 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/le-projet-personnalise-d-acces-a-l-emploi-@/article.jspz?id=60640
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b) Een job vinden in Frankrijk 
 

Normaal gezien moet u in het land wonen dat uw uitkering betaalt om deze te kunnen 
ontvangen. Onder bepaalde voorwaarden echter, kan u bijvoorbeeld naar Frankrijk gaan om 
werk te zoeken en uw werkloosheidsuitkering blijven ontvangen uit België, waar u werkloos 
werd.  
 
Zo kan u nog minstens 3 maanden uw werkloosheidsuitkering blijven ontvangen uit België. 
Deze termijn kan zelfs nog verlengd worden tot maximaal 6 maanden. Voordat u vertrekt, 
dient u: 
 
  minstens 4 weken geregistreerd te staan als werkloze werkzoekende bij de dienst 

voor arbeidsvoorziening in België, het land waar u werkloos werd (ACTRIS, VDAB, Le 
Forem, Arbeitsamt der DG) 

  een U2-formulier aan te vragen bij uw nationale dienst voor arbeidsvoorziening 
(goedkeuring om uw werkloosheidsuitkering mee te nemen) 

 
Bij aankomst in Frankrijk moet u vervolgens: 
 
   zich binnen 7 dagen vanaf de datum waarop u niet meer beschikbaar bent voor werk 

in België als werkzoekende inschrijven bij de nationale dienst voor arbeidsvoorziening 
(Pôle Emploi) 

  uw U2-formulier indienen bij de inschrijving  
  toestemmen in controles die worden uitgevoerd bij ontvangers van een 

werkloosheidsuitkering in Frankrijk, alsof u uw werkloosheidsuitkering van dat land 
zou ontvangen 

 
Als onderdaan van de EU heeft u bovendien ook toegang tot jobs in de publieke sector in 
Frankrijk. Toch kan het voorvallen dat men bepaalde jobs voor de eigen onderdanen 
reserveert. Dit valt enkel voor wanneer het gaat om het uitoefenen van 
overheidsbevoegdheden of om het beschermen van de algemene staatsbelangen.  
 
Wanneer u langer dan 3 maanden in Frankrijk verblijft zonder een job te vinden en zonder 
een verlenging te krijgen, verliest u uw recht op alle werkloosheidsuitkeringen na het einde 
van de periode die u hebt opgegeven in uw U2-formulier en moet u opnieuw in aanmerking 
komen. Wellicht dient u opnieuw een tijd te werken, vooraleer u weer recht krijgt op een 
werkloosheidsuitkering.  
 
 

c) Verblijfsrecht 
 

Indien u in Frankrijk werkt en u uw job verliest of indien u als zelfstandige zonder werk komt 
te zitten, kan u onder bepaalde voorwaarden uw recht op verblijf behouden.  
 
In het geval dat u minder dan een jaar werkte, mag u nog minstens 6 maanden in Frankrijk 
blijven wonen, mits u op zoek gaat naar ander werk. 
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Wanneer u meer dan een jaar in Frankrijk werkte, kan u zolang als u wilt blijven, op 
voorwaarde dat u als werkzoekende staat ingeschreven bij het arbeidsbureau en u aan de 
eisen voor werkzoekenden blijft voldoen.  
 
 

7.3 Werken in Monaco 
 

 
Om te mogen werken in Monaco dient u te voldoen aan minstens een van de volgende 
voorwaarden: 
 
  beschikken over de Monegaskische nationaliteit 
  beschikken over een kind of partner van Monegaskische nationaliteit 
  gedomicilieerd zijn in Monaco 
  woonachtig zijn in naburige gemeenten (Cap d’Ail, La Turbie, Beausoleil, Roquebrune-

Cap-Martin) en reeds een job uitgeoefend hebben in Monaco  
 
Beschikt u over minstens een van bovenstaande voorwaarden en u wilt graag werken in 
Monaco, dan bent u verplicht u in te schrijven bij de “Service de L’Emploi”. 
 

 
 
 
 
  

Service de L’Emploi 
La Frégate 
2, rue Princesse Antoinette 
MC 98000 Monaco 
Tel.: (+377) 98 98 88 14 
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8. Onderwijs 
 

 
 
In Frankrijk hebben uw kinderen recht op onderwijs op dezelfde voorwaarden als de Franse 
onderdanen. Daarnaast hebben ze recht op plaatsing in een klas met hun eigen 
leeftijdsgroep, op het niveau dat overeenkomt met hun klas in België, ongeacht hun 
taalniveau.  
 

⚠ Indien u voor uw werk naar Frankrijk verhuist, hebben uw kinderen daar recht op 

gratis cursussen om zich gemakkelijker te integreren in het Franse schoolsysteem. 
 
 

8.1 Belangrijkste kenmerken van het Franse onderwijssysteem 
 

 
Het Franse onderwijssysteem wordt gekenmerkt door een sterke aanwezigheid van de 
centrale overheid in de organisatie en financiering van onderwijs. Zo bepaalt de staat de 
details van curricula op alle onderwijsniveaus: het organiseert de toelatingsprocedure van 
leraren, bepaalt de inhoud, rekruteert leraren die ambtenaar worden en voorziet hen van 
bijscholing, het werft en traint inspecteurs die verantwoordelijk zijn voor het controleren 
van de kwaliteit van het onderwijssysteem. Daarnaast vormt het het belangrijkste 
financiersorgaan van het openbare onderwijsstelsel en subsidieert het “particuliere scholen 
onder contract” die ongeveer 20% van de scholieren ontvangen.  
 
De officiële taal van het onderwijs is vanzelfsprekend het Frans. Het openbaar onderwijs is 
seculier en gratis.  
 
Frankrijk kent verder een lange traditie van kleuteronderwijs: zo gingen de afgelopen 
twintig jaar bijna alle kinderen naar de kleuterschool (“école maternelle”) van 3 tot 6 jaar, 
hoewel deze facultatief is. Deze valt overigens onder de verantwoordelijkheid van het 
Departement voor Nationaal Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek, dat de leerplannen 
vaststelt.  
 
Tot hun 15de levensjaar krijgen leerlingen dezelfde vakken binnen een “collège unique”. Aan 
het einde hiervan vindt de eerste fase van specialisatie plaats (lager secundair onderwijs). 
Zo krijgt men de keuze om naar algemene, technologische of professionele “lycées” te 
gaan. Alle drie bereiden de leerling voor om het “baccalauréat” te behalen in drie jaar, 
waarmee het einde van het secundair onderwijs wordt afgesloten. Dit diploma geeft 
uiteindelijk toegang tot het hoger onderwijs en geeft hen het recht om zich aan te melden 
aan een universiteit.  
 
Het hoger onderwijs wordt gekenmerkt door het naast elkaar bestaan van twee systemen: 
universiteiten – openbare instellingen met een open toelatingsbeleid, met desalniettemin 
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enkele uitzonderingen – en een niet-universitaire sector, waaronder elitescholen, met een 
zeer selectief opnamebeleid.  
 
 

8.2 Fasen van het onderwijssysteem 
 
In Frankrijk is onderwijs verplicht tussen de leeftijd van 6 (het begin van het basisonderwijs) 
en 16 (niet het einde van een cyclus).  
 
Naar het kleuteronderwijs gaan kinderen van hun 2 à 3 jaar tot hun 6 jaar. Dergelijke 
scholen worden gezien – samen met het elementaire niveau – als een integraal onderdeel 
van het Franse “basisniveau van het onderwijs”. 
 
Het basisonderwijs wordt aangeboden aan kinderen tussen 6 en 11 jaar. Vanaf hun 6 jaar 
zijn kinderen verplicht naar school te gaan. Het onderwijs is verder seculier en kosteloos, 
wanneer het op openbare scholen wordt verstrekt. Op hun 11 jaar hebben leerlingen 
vervolgens automatisch toegang tot het middelbaar onderwijs.  
 
Het lager secundair onderwijs wordt gedurende vier schooljaren aangeboden in “collèges” 
aan leerlingen tussen 11 en 15 jaar. Aan het einde hiervan beveelt de school steeds een 
scholastieke weg aan, op basis van de schoolrapporten en de specifieke interesses van de 
leerling. 
 
Wanneer de leerling de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt, gaat hij over naar het hoger 
secundair onderwijs, dat wordt onderwezen in “algemene en technologische lycées” of in 
“professionele lycées”. Het hoger secundair onderwijs biedt bijgevolg drie leertrajecten: het 
algemene pad (dat leerlingen voorbereidt op langdurige hogere studies), het technologische 
pad (dat voornamelijk leerlingen voorbereidt op hogere technologische studies) en het 
professionele pad (dat voornamelijk leidt tot een actief beroepsleven, maar studenten ook 
in staat stelt om hun studies in het hoger onderwijs voort te zetten).  
 
Het hoger onderwijs vervolgens wordt gedoceerd in hoger onderwijsinstellingen met 
verschillende doelen en voorwaarden voor toelating. De meeste zijn desalniettemin 
gestructureerd in 3 studiecycli (bachelor, master en doctoraat) en in ECTS-credits, in 
overeenstemming met de principes van het Bolognaproces.  

 
 
 
 

Ministère de l’éducation nationale 
110 rue de Grenelle 
FR – 75357 Paris SP 07 
Tel.: +33 1 55 55 10 10 
http://www.education.gouv.fr 
 
 

Ministère de l ‘enseignement supérieur et de la recherche 
1 rue Descartes 
FR – 75231 Paris cedex 05 
Tel.: +33 1 55 55 90 90 
E-mail: sup-info@education.gouv.fr 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
 
 
  
 
 

Centrum voor academische erkenning en informatie 
Centre international d’études pédagogiques 
1 avenue Léon Journault 
Tel.: +33 1 45 07 60 00 
E-mail: enic-naric@ciep.fr 
http://www.ciep.fr/enic-naricfr 
 
 
 
  
 

http://www.education.gouv.fr/
mailto:sup-info@education.gouv.fr
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
mailto:enic-naric@ciep.fr
http://www.ciep.fr/enic-naricfr
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8.3 Onderwijs in Monaco 
 

 
Monaco beschikt over uitstekende tweetalige en internationale scholen voor buitenlandse 
kinderen. De Franse autoriteiten hebben het Monegaskische schoolsysteem goedgekeurd, 
met als gevolg dat in Monaco geschoolde kinderen terecht kunnen op universiteiten in 
Frankrijk (of elders).  
 

 

 
 
 
 
  

Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports 
Avenue de l’Annonciade 
MC 98000 MONACO 
Tel.: (+377) 98 98 83 05 
Fax: (+377)98 98 85 74 



 38  
Consulaat-generaal van België in Marseille (update 21/08/2018) 

 

  

9. Huisdieren 
9.1 Naar Frankrijk gaan met een huisdier 

 
 
Indien u Frankrijk binnenkomt met uw huisdier dient u bepaalde gezondheidsformaliteiten 
te respecteren. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om een Europees dierenpaspoort aan te 
vragen. Let op: bepaalde honden zijn verboden in Frankrijk. Het is belangrijk om zich aan 
deze formaliteiten te houden, aangezien douanecontroles kunnen worden uitgevoerd en 
boetes worden opgelegd voor overtredingen.  
 
 

a) Betrokken dieren 
 

Wanneer het aantal dieren die u tracht mee te nemen kleiner is dan of gelijk is aan 5, 
worden ze onderworpen aan een identiteitscontrole door de douane van Frankrijk.  
 
In het geval dat deze groter is dan 5, wordt de controle uitgevoerd door de veterinaire 
diensten van de grensinspectiepost. Aangezien niet alle luchthavens over dergelijke diensten 
beschikken, kan u extra beperkingen ondervinden, zoals het in quarantaine plaatsen van het 
dier.  
 
Verder is het verboden om aanvalshonden mee te nemen. Waak- en verdedigingshonden 
daarentegen zijn wel toegestaan, op voorwaarde dat er specifieke regels gelden voor 
honden die vermoedelijk gevaarlijk zijn.  
 
Zie volgende website voor meer informatie met betrekking tot dit onderwerp:  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1839 

 
 
Met betrekking tot vogels zijn de toegangsvoorwaarden in de EU verhoogd, omwille van een 
toename van aviaire influenza (een zeer besmettelijke infectieziekte) in verschillende niet-
Europese landen. Zo dient u een gezondheidscertificaat voor te leggen waaruit blijkt dat u 
een quarantaine, een screening of een vaccinatie tegen de vogelgriep H5 heeft uitgevoerd. 
 
 

b) Verplichtingen 
 

 
  Uw huisdier dient uitgerust te zijn met een microchip of een elektronische chip 

(transponder) die onder de huid is geïmplanteerd. Enkel een tatoeage is niet genoeg 
(wel wanneer deze geplaatst is voor 3 juli 2011). 

  De alfanumerieke identificatiecode wordt geacht dezelfde te zijn als die in het 
paspoort. 

  Identificatie moet altijd gebeuren vooraleer de vaccinatie als geldig wordt erkend.   

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1839
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  Het dier dient een Europees dierenpaspoort te hebben: deze wordt uitgedeeld en 
ingevuld door een dierenarts die gemachtigd is door de autoriteiten van Frankrijk.  

  De inenting tegen hondsdolheid is verplicht voor alle huisdieren. Vaccinaties 
(primaire vaccinatie en terugroepacties) dienen geldig te zijn. Honden, katten en 
fretten van minder dan 3 maand oud, die niet gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid, 
kunnen Frankrijk niet binnen. 

 

⚠ De microchip of de elektronische chip (transponder) dient te voldoen aan ISO 11784 

of ISO 11785 (bijlage A). Wanneer de chip niet voldoet aan een van deze normen, 
neemt u de middelen mee die nodig zijn om de chip te lezen.   

 

⚠ Een eerste vaccinatie wordt als geldig beschouwd na 21 dagen.  

 
 

c) Controles en sancties 
 

De douanediensten zijn in staat om te controleren of het huisdier aan de verplichte 
gezondheidsvoorwaarden voldoet. Daarbij kunnen luchtvaartmaatschappijen u vragen om 
een bewijs van deze gezondheidsvoorwaarden voor te leggen. 
 
In het geval van een overtreding van een van de voorschriften, kunnen de controleurs u 
verplichten het huisdier terug te sturen naar België, het in quarantaine te plaatsen of het te 
laten euthanaseren.  
 
Voor meer informatie:  
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_nl.htm of 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N18944 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Voor meer informatie i.v.m. het 
dierenpaspoort: 
Dr. Daphné Tamigniaux 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu 
DG Dier, Plant en Voeding 
Eurostation, blok II, 7de verdieping 
Victor Hortaplein 40, bus 10 
1060 Brussel 
Tel.: 02 524 73 17 
Fax: 02 524 73 49 
E-mail: daphne.tamigniaux@sante.belgique.be 
www.health.belgium.be 
 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_nl.htm
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N18944
mailto:daphne.tamigniaux@sante.belgique.be
http://www.health.belgium.be/
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10. Verkiezingen 
10.1 Stemmen vanuit het buitenland 

 
 
Als Belg die in het buitenland woont, bent u verplicht te stemmen bij nationale 
verkiezingen, maar mag u geen kandidaat zijn bij verkiezingen in België. Om vanuit het 
buitenland te mogen stemmen, dient u zich in te schrijven bij de diplomatieke 
vertegenwoordiging in Frankrijk.  
 
Voor meer informatie over de inschrijving als kiezer, de gemeente van aanhechting, de stemwijzen, 
etc…: 
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Deelname_aan_verkiezingen/Belgen_binnen_eu 

 
 

10.2 Gemeenteraadsverkiezingen 
 

 
Als EU-burger heeft u het recht om te stemmen en u verkiesbaar te stellen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente waar u woont. Wanneer u uw stem wilt 
uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk (waar u woont), moet u dat 
kenbaar maken en zich daar registreren als kiezer.  
 
De voorwaarden om te mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk: 
 
  minstens 18 jaar oud zijn 
  in Frankrijk wonen 
  de nationaliteit van een land van de Europese Unie hebben 
  beschikken over burgerlijke en politieke rechten  
 
De voorwaarden om voor gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk in aanmerking te komen: 
 
  minstens 18 jaar oud zijn 
  een verband met de gemeente hebben: ofwel door te worden ingeschreven op de 

lijst van kiezers die een aanvulling vormen op de gemeenteraadsverkiezingen ofwel 
door te voldoen aan de wettelijke voorwaarden die moeten worden geregistreerd op 
een lijst met kiezers die een aanvulling vormen op de gemeenteraadsverkiezingen 
(dat wil zeggen: 18 jaar oud zijn en woonachtig zijn in een Franse gemeente) 

  directe bijdragen leveren aan de gemeente (lokale belastingen) 
  

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Deelname_aan_verkiezingen/Belgen_binnen_eu
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11. Belgische verenigingen 
 

 
 
 
✗  UABF: Union des Associations Belges et Franco-Belges de France 

(https://www.facebook.com/UABF-607082032732142/) 
 
✗  Association France Belgique Rhône-Alpes (http://www.afbra.com) 
 
✗  Union des Anciens étudiants de l’ULB (https://www.facebook.com/UAEFrance/) 
 
✗  Fondation Universitaire (http://universityfoundation.be/fr/) 
 
✗  Amicale Franco-Belge des Pyrénées Orientales 

(http://amicalefb.wixsite.com/amicale) 
 
✗  Vlamingen in Parijs (http://www.vipinfo.be) 
 
✗  Cercle Léopold III (http://www.cercleleopoldiii.org) 
 
✗  Mutuelle et Maison de Retraite de l’Union Belge 

(https://www.unionbelge-mutuelle.com) 
 

✗ Amitiés belges de Menton et de Roquebrune-Cap-Martin (marcel.bar06@hotmail.fr) 
 

✗ Belges en Provence (https://www.facebook.com/groups/provencebe/) 
 
 
 
De twee volgende verenigingen bevinden zich in België en helpen expats die werken en 
wonen in het buitenland. Zij kunnen bijvoorbeeld raad geven over fiscaliteit, pensioen, 
sociale zekerheid… 
 
✗ VIW: Vlamingen in de Wereld (https://viw.be/nl) 
 
✗ UFBE: L’Union francophone des Belges à l’étranger (https://www.ufbe.be) 
  

https://www.facebook.com/UABF-607082032732142/
http://www.afbra.com/
https://www.facebook.com/UAEFrance/
http://universityfoundation.be/fr/
http://amicalefb.wixsite.com/amicale
http://www.vipinfo.be/
http://www.cercleleopoldiii.org/
https://www.unionbelge-mutuelle.com/
mailto:marcel.bar06@hotmail.fr
https://www.facebook.com/groups/provencebe/
https://viw.be/nl
https://www.ufbe.be/
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12. Diversen 
12.1 Overplaatsingen van gedetineerden 

 
 
Het Consulaat-Generaal is niet bevoegd voor de aanvragen tot overbrenging van 
gedetineerden. Enkel de Federale Overheidsdienst Justitie is hiervoor bevoegd.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

12.2 Euthanasieverklaring 
 

 
In tegenstelling tot de Belgische consulaire posten, kunnen de Belgische gemeenten wel 
euthanasieverklaringen ontvangen en/of registreren. Zelfs als deze niet geregistreerd is bij 
een Belgische gemeente, kan een correct ingevulde euthanasieverklaring gebruikt worden in 
België.  
 
Meer informatie over de geldigheidsvoorwaarden van een correct ingevulde euthanasieverklaring in 
België vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid (www.health.belgium.be/nl). 
 
 

12.3 Notariaat en erfenis 
 

 
De Ambassade in Parijs en het Consulaat-generaal in Marseille hebben sinds 2014 geen 
notariële bevoegdheid meer.  
 
Let op: er is een groot verschil tussen België en Frankrijk met betrekking tot 
erfgenaamschap. Het is sterk aangeraden om contact op te nemen met uw notaris in België 
en uw notaris in Frankrijk (https://www.notaires.fr/fr) voor meer informatie. 
 
 

12.4 Reizen vanuit Frankrijk naar het buitenland 
 

 

FOD Justitie 
Centrale Autoriteit Internationale 
Samenwerking in Strafzaken 
Waterloolaan 115 
1000 Brussel 
Tel.: 0032 (0)2210 56 89 

http://www.health.belgium.be/nl
https://www.notaires.fr/fr
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Wanneer u naar een land reist, dat niet behoort tot de Europese Economische Ruimte of 
Zwitserland, dient u bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen. 
 
Voor meer informatie: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32833 

 
In het geval dat u alleen reist met uw kinderen, is in sommige landen een bewijs vereist van 
verwantschap of toestemming van de andere ouder.  
 
Als uw minderjarig kind in Frankrijk woont en alleen reist of met iemand anders dan zijn 
ouders, dient deze toestemming te krijgen om het grondgebied te verlaten. Het AST-
formulier (“Autorisation de sortie du territoire”) vindt u hier: https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1359. In België bestaan er echter geen formulieren of 
procedures die de regels inzake ouderlijke toestemming vastleggen. Toch is het aangewezen 
om schriftelijk toestemming te geven om onaangename verrassingen te voorkomen.  
 
Voor de aanvraag van visa dient u in Frankrijk en niet in België te zijn.  
 
Voor meer informatie: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination 
 
 

12.5 Verandering van voornamen 
 

 
Vanaf 1 augustus 2018 komt de bevoegdheid met betrekking tot de verandering van 
voornamen toe aan de ambtenaren van de burgerlijke stand (en niet meer aan de Minister 
van Justitie).  
 
Als u in Frankrijk woont, richt u zich tot de Belgische gemeente van de laatste inschrijving in 
de bevolkingsregisters.  
 
Voor meer informatie: 
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/naamsverandering/veran
dering_voornaam/nieuwe_procedure 
  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32833
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/naamsverandering/verandering_voornaam/nieuwe_procedure
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/naamsverandering/verandering_voornaam/nieuwe_procedure
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13. CHECKLIST - zich vestigen in Frankrijk 
 

 
 

☐  Aangifte van uw vertrek naar het buitenland 

 
Wanneer u naar het buitenland verhuist, dient u dat te melden bij de Belgische 
bevolkingsdienst van de gemeente waar u ingeschreven bent (ten laatste de dag voor uw 
vertrek).  
 
De gemeente zal u vervolgens een getuigschrift van afvoering overhandigen, dewelke 
noodzakelijk is om u te laten registreren bij de Belgische diplomatieke of consulaire 
overheden in Frankrijk.  
 
Als dit getuigschrift ontbreekt, zal u automatisch geschrapt worden uit het 
bevolkingsregister. Het gevolg van het officieel schrappen is dat u niet langer een officieel 
adres heeft op het grondgebied van een Belgische gemeente. Dit brengt veel 
administratieve, politieke en sociale implicaties met zich mee. In de eerste plaats zal u niet 
langer een aanvraag kunnen indienen bij de Belgische gemeente om officiële documenten te 
verkrijgen, zoals een certificaat, een uittreksel uit het bevolkingsregister, een 
identiteitskaart, een rijbewijs…  
 
 

☐ Inschrijving bij de Ambassade of het Consulaat-generaal van 
België in Frankrijk 

 
Wanneer u zich inschrijft in de consulaire bevolkingsregisters bij de Ambassade of het 
Consulaat-generaal van België in Frankrijk, kan u gebruik maken van dezelfde diensten als 
deze van de gemeentelijke diensten in België, wat betreft het beheer van uw administratief 
dossier. 
 
 

☐ De identiteitskaart voor Belgen in Frankrijk 

 
Elke Belg ouder dan twaalf jaar die zijn hoofdverblijfplaats in Frankrijk heeft en ingeschreven 
is in het bevolkingsregister door de bevoegde Ambassade of Consulaat, moet een Belgische 
identiteitskaart aanvragen.  
 
Deze aanvraag gebeurt in persoon of per post bij de Ambassade of het Consulaat waar u 
bent ingeschreven. U dient hier het volgende formulier voor in te vullen: 
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/Formulier-eID-NL.pdf 
 
 
 

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/Formulier-eID-NL.pdf
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☐ Fiscale aspecten 

 
Wanneer u naar Frankrijk verhuist, is het aangewezen om voor uw vertrek contact op te 
nemen met uw belastingkantoor. Deze zal u meer kunnen zeggen over wat u voor uw 
vertrek precies moet doen om uw fiscale verplichtingen te vervullen. Daarbij kan deze u ook 
adviseren bij uw keuze om uw hoofdverblijfplaats al dan niet naar het buitenland over te 
brengen.  
 
In het geval dat u ervoor kiest om uw hoofdverblijfplaats over te brengen naar Frankrijk, zal 
u voortaan daar belastingen moeten betalen. U dient enkel een speciaal aangifteformulier 
aan uw belastingkantoor aan te vragen. Wanneer u na uw vertrek nog inkomsten vanuit 
België zou hebben, moet u nog steeds een belastingaangifte voor niet-inwoners indienen.   
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14. FAQ 
 

 
 

Ik heb de Belgische nationaliteit en ga studeren in Frankrijk, waar mij een beurs is 
aangeboden. Hoe kan ik aan de hand van mijn financiële situatie bewijzen dat ik 
hier recht op heb?  
U kan uw financiële situatie bewijzen aan de hand van een kopie van de belastingaangifte 
van het jaar voordien en een verklaring op erewoord van uw ouders of ze al dan niet 
inkomsten ontvangen in Frankrijk en het bedrag daarvan waarnemen. 
 

Ik ben Belg en inwoner van Frankrijk. Mijn zoontje is geboren in Frankrijk. In het 
“carnet de famille” word ik echter niet vermeld, aangezien ik de Franse nationaliteit 
niet heb. Is het mogelijk om een document te bekomen dat bewijst dat ik de 
moeder ben?  
Het Consulaat kan niets toevoegen op het Franse “carnet de famille”. Daarnaast kan het 
Franse gemeentehuis niets aanpassen op het Belgische trouwboekje. In dit geval dient u een 
attest van gezinssamenstelling aan te vragen bij de gemeente van uw laatste woonplaats in 
België. 
 

Ik ben Belg en ben woonachtig in Frankrijk. Waar kan ik terecht voor een bewijs van 
mijn militaire situatie (uitgevoerd in België)? 
Wanneer u bent geboren op of later dan 01/01/1975, kan u een gratis certificaat 
downloaden: 
(https://5513.f2w.fedict.be/sites/default/files/content/download/consulair/milice.pdf). Als 
u niet aan de bovenstaande voorwaarde voldoet, kan de Ambassade of het Consulaat u dit in 
uitzonderlijke gevallen bezorgen. Vaak zijn deze gegevens zelden beschikbaar en is het dus 
aangewezen om het Ministerie van Defensie te contacteren (www.mil.be).  
 

Ik reis met mijn kind, maar onze familienaam is niet dezelfde. Kan dit voor 
problemen zorgen? 
Een andere familienaam van een ouder en een kind blijkt bijna nooit een probleem te zijn. 
Voor de zekerheid kan u een meertalig uittreksel van de geboorteakte meenemen, dat u kan 
verkrijgen bij de Belgische gemeente waar uw kind geboren is of de geboorteakte is 
opgemaakt. Uw naam staat meer bepaald op dit document vermeld als ouder.  
 

Ik ben Belg en zou graag een zaak oprichten in Frankrijk. Waar vind ik hier meer 
informatie over? Heb ik recht op financiële hulp?  
Verschillende EU-fondsen steunen startende bedrijven. Via Startup Europe Club 
(http://startupeuropeclub.eu/eu-funds-and-support/) kan u nagaan waarvoor u in 
aanmerking komt. 
Voor meer informatie met betrekking tot administratieve procedures (inclusief registratie 
van een bedrijf): http://www.cfenet.cci.fr 
 

https://5513.f2w.fedict.be/sites/default/files/content/download/consulair/milice.pdf
http://www.mil.be/
http://startupeuropeclub.eu/eu-funds-and-support/
http://www.cfenet.cci.fr/
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Ik ben Belg, maar woon in Frankrijk. Ik heb een uittreksel van mijn strafblad nodig, 
waar kan ik dit aanvragen? 
De aanvraag voor een uittreksel uit het strafregister gebeurt bij voorkeur online (voor de 
periode in Frankrijk): https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20 
 

Ik zou graag een klacht indienen tegen een Belg. Dien ik dit in België of in Frankrijk 
te doen? 
Indien het om een strafrechtelijke kwestie gaat, kan u een klacht indienen bij de Franse 
gendarmerie, die de klacht zal doorgeven aan de Belgische federale politie. U kan ook 
onmiddellijk contact opnemen met de Belgische politie om de feiten te melden. 
Indien het om een privézaak gaat, legt u de klacht neer bij de griffie van de bevoegde 
rechtbank in België. Het is aangewezen om eerder contact op te nemen met een advocaat,  
om de kansen op succes van de procedure te bekijken.  
  

https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20
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15. Nuttige contacten 
15.1 Rijbewijs en voertuigen 

 
 
Préfecture de la Loire-Atlantique 
CERT PCI 
6 quai Ceineray 
BP 33515 
44035 Nantes Cedex 1 
 
Service des Titres de Circulation (MONACO) 
23, Avenue Albert II 
BP 699 
MC 98014 MONACO CEDEX 
Tel.: (+377)98 98 80 14 
Fax: (+377)98 98 40 36 
 
 

15.2 Vestiging en verblijf 
 

 
Ministère de l’Intérieur 
Direction générale des étrangers en France 
Place Beauvau 
FR – 75800 Paris Cedex 08 
Tel.: +33 1 77 72 61 00 
https://www.demarches.interieur.gouv.fr 
 
Section des Résidents de la Direction de la Sûreté Publique (MONACO) 
4, rue Louis Notari 
MC 98000 MONACO 
Tel.: (+377) 93 15 30 17 OF (+377) 93 15 30 18 
 
 

15.3 Pensioenen 
 

 
Voor werknemers 
Rijksdienst voor pensioenen 
Bureau voor internationale overeenkomsten 
Zuidertoren 
1060 Brussel 
info@rvponp.fgov.be 
tel.: +32 2 529 30 02 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
mailto:info@rvponp.fgov.be
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Groene lijn (in België): 0800 502 46 
 
Voor zelfstandigen 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 
Jan Jacobsplein 
1000 Brussel 
info@rsvz-inastie.fgov.be 
tel.: +32 2 546 42 11 
fax: +32 2 511 21 53 
 
Overheidssector en oorlogsrentes (oud-strijders en oorlogsinvaliden) 
Administratie der Pensioenen 
Victor Hortaplein 40, bus 30 
1060 Brussel 
info@pdos.fgov.be 
tel.: +32 2 558 60 00 
fax: +32 2 558 60 10 
 
Pensioen van Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) 
Jozef II-straat 47 
1000 Brussel 
tel.: +32 2 239 12 11 
e-mail: info@dosz.fgov.be 
 
Caisse nationale d’assurance vieillesse 
110, av. de Flandre 
FR – 75951 Paris Cedex 19 
Tel.: +33 821 10 39 60 
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil 
 

Ombudsdienst Pensioenen 
WTC III Simon Bolivarlaan 30 bus 5 
1000 Brussel 
klacht@ombudsmanpensioenen.be 
tel.: +32 2 274 29 80 (tussen 9-17 u Belgische tijd) 
fax: +32 2 274 19 99 
 
 

15.4 Sociale zekerheid 
 

 
Social Security:  https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/index.html 
 
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie: https://www.rjv.fgov.be/nl 
 
Kinderbijslagfonds  
Caisse d’allocations familiales (Caf) 

mailto:info@rvponp.fgov.be
mailto:info@pdos.fgov.be
mailto:info@dosz.fgov.be
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil
mailto:klacht@ombudsmanpensioenen.be
https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/index.html
https://www.rjv.fgov.be/nl
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https://www.caf.fr 
 
Federaal Agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED) – dienst Internationale Bemiddeling 
02-237 22 07 of internationale.bemiddeling@rkw-onafts.fgov.be 
 
Caisses Sociales de Monaco: https://www.caisses-sociales.mc 
 

 

15.5 Medische bijstand 
 

 
Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) – Europees 
en internationaal verbindingscentrum voor de sociale zekerheid 
Tel.: +33 1 45 26 33 41 
E-mail: ceam@cleiss.fr 
 
Ziektekostenverzekering  
www.ameli.fr 
Bel 3646 in Frankrijk of +33 811 70 3646 vanuit het buitenland 
 
Nationaal contactpunt grensoverschrijdende gezondheidszorg 
http://www.crossborderhealthcare.be 
Tel.: +32 (0)2/290 28 44 
E-mail: information@crossborderhealthcare.be 
 
 

15.6 Belastingen 
 

 
Franse administratie: www.service-public.fr 
 
Belastingadministratie: https://www.impots.gouv.fr/portail/ 
 
Direction des Services Fiscaux (MONACO) 
Le Panorama 
57, rue Grimaldi 
MC 98000 MONACO 
Tel.: (+377) 98 98 81 21 OF (+377) 98 98 81 22 
Fax: (+377) 98 98 81 55 
 
 

15.7 Werk en werkloosheid 
 

 
Verbindingskantoor voor gedetacheerden 

https://www.caf.fr/
mailto:internationale.bemiddeling@rkw-onafts.fgov.be
https://www.caisses-sociales.mc/
mailto:ceam@cleiss.fr
http://www.ameli.fr/
mailto:information@crossborderhealthcare.be
http://www.service-public.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/
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Direction Générale du Travail 
Group national de veille, d’appui et de controle 
39-43, quai André Citroën 
75739 Paris cedex 15 
Tel: +33 1 45 38 25 80 
E-mail: bureau.liaison@dgt.travail.gouv.fr 
 
Arbeidsbureau 
Pôle Emploi 
Tel.: +33 1 77 86 39 49 
https://www.pole-emploi.fr/accueil/ 
 

Centre ENIC/NARIC France Centre international d’études pédagogiques (CIEP) 
1 avenue Léon Journault 
92318 Sevres Cedex 
FRANCE 
Tel.: +33 (0) 1 70 19 30 31 
E-mail: enic-naric@ciep.fr 
http://www.ciep.fr/en/enic-naric-menu/welcome-to-the-french-enic-naric-centre 
 
Service de L’Emploi (MONACO) 
La Frégate 
2, rue Princesse Antoinette 
MC 98000 Monaco 
Tel.: (+377) 98 98 88 14 
 
 

15.8 Onderwijs 
 

 
Ministère de l’éducation nationale 
110 rue de Grenelle 
FR – 75357 Paris SP 07 
Tel.: +33 1 55 55 10 10 
http://www.education.gouv.fr 
 

Ministère de l ‘enseignement supérieur et de la recherche 
1 rue Descartes 
FR – 75231 Paris cedex 05 
Tel.: +33 1 55 55 90 90 
E-mail: sup-info@education.gouv.fr 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
 

Centrum voor academische erkenning en informatie 
Centre international d’études pédagogiques 
1 avenue Léon Journault 
Tel.: +33 1 45 07 60 00 

mailto:bureau.liaison@dgt.travail.gouv.fr
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
mailto:enic-naric@ciep.fr
http://www.ciep.fr/en/enic-naric-menu/welcome-to-the-french-enic-naric-centre
http://www.education.gouv.fr/
mailto:sup-info@education.gouv.fr
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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E-mail: enic-naric@ciep.fr 
http://www.ciep.fr/enic-naricfr 
 
Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports (MONACO) 
Avenue de l’Annonciade 
MC 98000 MONACO 
Tel.: (+377) 98 98 83 05 
Fax: (+377)98 98 85 74 
 
 

15.9 Huisdieren 
 

 
Dr. Daphné Tamigniaux 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
DG Dier, Plant en Voeding 
Eurostation, blok II, 7de verdieping 
Victor Hortaplein 40, bus 10 
1060 Brussel 
Tel.: 02 524 73 17 
Fax: 02 524 73 49 
E-mail: daphne.tamigniaux@sante.belgique.be 
www.health.belgium.be 
 
 

15.10 Verkiezingen 
 

 
Meer informatie:  
 
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Deelname_aan_ve
rkiezingen/Belgen_binnen_eu 
 
 

15.11 SOLVIT 
 

 
SOLVIT is een online netwerk dat bemiddelt bij grensoverschrijdende problemen en 
klachten van EU-burgers. De problemen hebben bijvoorbeeld te maken met het niet kunnen 
krijgen van een verblijfsvergunning, geen gebruik mogen maken van sociale voorzieningen, 
erkenning van diploma’s, problemen rond vestiging of betaling over de grenzen, etc…  
 
http://ec.europa.eu/solvit/index_nl.htm 
 
 

mailto:enic-naric@ciep.fr
http://www.ciep.fr/enic-naricfr
mailto:daphne.tamigniaux@sante.belgique.be
http://www.health.belgium.be/
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Deelname_aan_verkiezingen/Belgen_binnen_eu
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Deelname_aan_verkiezingen/Belgen_binnen_eu
http://ec.europa.eu/solvit/index_nl.htm
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15.12 Beëdigde vertalers 
 

 
Lijst van beëdigde tolkvertalers uit Frankrijk:  
 
https://www.annuaire-traducteur-assermente.fr 
 
 

15.13 Openbare dienst van Monaco 
 

 
https://service-public-particuliers.gouv.mc 
 
 
 
 
 

Document opgesteld in augustus 2018 door mej. Flo VAN DEN BROECK, studente-stagiaire 
 

https://www.annuaire-traducteur-assermente.fr/
https://service-public-particuliers.gouv.mc/
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