
Rijksregisternummer= Burgerservicenummer
Personenbelasting = Inkomstenbelasting
Ziekenfondsen/Hulpkas = Zorgverzekeraars
Wettelijk pensioen = AOW-pensioen

Diploma's
De Bachelor verpleegkunde is aan beide zijden van de grens 
vergelijkbaar. De HBO5 verpleegkundige is een opleiding die 
vergelijkbaar is met de MBO4 verpleegkundige.

De Vlaamse zorgkundige is niet vergelijkbaar met verzorgende IG. 
De zorgkundige mag vaak minder verpleegtechnische handelingen stellen 
dan een verzorgende IG. Je diploma verzorgende IG kan wel erkend worden 
als zorgkundige, maar informeer je bij je werkgever naar je takenpakket 
en denk na of je dit uitdagend genoeg vindt.

Andere begrippen

Werken in de zorg 
in de grensregio

Wonen in Nederland en werken in België

Woon je in de grensregio, kijk dan ook eens naar de 
mogelijkheden net over de grens. Ook daar vind je interessante 

werkgevers die opzoek zijn naar zorgprofessionals.
Maar werken over de grens, hoe begin je eraan en waar moet je 
op letten? In deze folder gaan we in op waar je moet op letten.

Ga voor specifieke vragen langs bij het grensinfopunt in je buurt 
voor kosteloze eerste hulp!

grenzinfo.eu/eus

CONTACTEER JE GRENSINFOPUNT 
OF EURES ADVISEUR

Onze partners

Links
https://grenzinfo.eu/nl/informaties/werken-in-een-buurland/werken- 
in-belgie/
www.grensinfo.nl
www.werk.nl
www.vdab.be
www.zz.nl
startpuntgrensarbeid.benelux.int
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/stan 
daard_functies/prive/contact/belastingtelefoon_bellen/team_grensov 
erschrijdend_werken_en_ondernemen_gwo

Meer weten?
Om je persoonlijke situatie in te schatten, raden we je aan je profiel aan te 
maken op de site www.grensinfo.nl. Vervolgens krijg je dan extra informatie 
op basis van je persoonlijke gegevens. Voor een persoonlijk gesprek kan je 
terecht bij een grensinfopunt in je buurt.

Tijdens de aangifteperiode heeft de FOD Financiën specifieke 
telefoonnummers waar niet-inwoners een afspraak kunnen maken om de 
aangifte te laten invullen.

Meer informatie:
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/niet- 
inwoners/aangifte/hulp-telefoon
en ook Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO): 0800 - 
024 12 12 (belastingdienst.nl)
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Denk je aan een stage over de grens? In België wordt een stage vaak niet 
betaald. Vaak wil je onderwijsinstelling ook dat je stageplek erkend is door 
SBB. Veel werkgevers over de grens hebben dit, maar vraag dit eerst na! Ze 
kunnen hun erkenning aanvragen via deze LINK 
Via de stagemodule van grensmatch kan je in contact komen met bedrijven 
over de grens: Vind jouw stageplaats met GrensMatch | GrensMatch

Werken over de grens kan gevolgen hebben voor je sociale zekerheid en 
belastingen. Check deze stagetool : Stage adviestool - Grenstech

LET op: schoolvakanties in Vl en Nl lopen niet gelijk

Getuigenis
Mijn naam is Ellen van Hoecke en ik woon nu ongeveer 
8jaar in Axel, vlakbij Terneuzen. Ik werk in de zorg in 
België.
Persoonlijk ervaar ik geen negatieve zaken op de 
werkvloer. Ik zelf moet wel 40 minuten reizen (37 
kilometet) met de auto enkele reis, maar dat heb ik er 
voor over.
Voor toekomstige grensarbeiders raad ik aan zich vooraf 
voldoende te informeren ivm belastingen en dergelijke. 
Dat is soms ingewikkeld en vraagt meer papier werk voor 
bepaalde dingen. 

De weg naar het vinden van werk
Welke profielen zoekt de arbeidsmarkt?
In België zoeken werkgevers vooral verpleegkundigen en zorgkundigen.

Hoe vind je een job in België?
Kijk op www.vdab.be of bij de jobsites en de interimkantoren. In België kan 
je ook zelf solliciteren bij een WZC of ziekenhuis. Kijk op hun sites!

Rijksregisternummer
Je werkgever vraagt een bis- of rijksregisternummer aan. Dit is vergelijkbaar 
met het BSN-nummer. Hij meldt je aan bij het RIZIV en de belastingdienst.

Minimumloon
Het minimumloon in België bedraagt circa 1850EUR bruto.

Vakantie
In Nederland krijg je direct vakantiedagen op basis van je aantal uren dat je 
per week werkt. Dit is anders in België. Als je in België gaat werken zijn je 
prestaties van het voorgaande jaar in België bepalend. Zijn die er niet dan 
heb je geen verlof opgebouwd voor België. Je kan wel gebruikmaken van 
het systeem van aanvullende vakantie. Er zijn 10 wettelijke feestdagen. 
Vallen die in het weekend dan kan je die compenseren op een andere dag. 
Wie ouder is dan 45 jaar kan in België in de zorg extra verlofdagen 
opbouwen.

Reiskosten
In België komt de werkgever vaak enkel tussen bij OVkosten. Informeer je 
bij je werkgever.

Soorten contracten
Je krijgt een contract van onbepaalde tijd, zonder proefperiode. Bij een 
voltijdse functie in België werk je gemiddeld 38h per week.

Wat is je diploma waard?

verklaring omtrent gedrag 
conformiteitsattest (of via CIBG)
certificaat van de tuchtrechtelijke autoriteit

Diploma-erkenning en visum
Om in België te werken laat je je diploma erkennen bij het Agentschap 
Zorg en Gezondheid:

Je hebt deze documenten nodig:

Wil je in België in de zorg aan de slag moet je ook een visum hebben.
Na de erkenning van je diploma krijg je automatisch een visum 
doorgestuurd.

Vergelijking diploma's 
Het diploma verzorgende IG is niet 1-op-1 vergelijkbaar met de 
zorgkundige. Ook je jobinhoud is verschillend.

Een zorgkundige zal vaak minder verpleegtechnische handelingen doen. 
Informeer je bij je werkgever wat je zal doen en bekijk of je dit uitdagend 
genoeg vindt.

LET op een erkenning kan gauw 4 maand duren.

Sociale zekerheid
Zorgverzekering
Als je in Nederland woont en in België werkt moet je in België verzekeren 
voor medische zorg.

Als je in België gaat werken geef je dit door aan uw Nederlandse 
zorgverzekeraar. Je zorgverzekering stopt vanaf de eerste werkdag in 
België. Om verzekerd te zijn voor medische zorg moet je in België 
aansluiten bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering of 
een ziekenfonds (mutualiteit).

Bij de Hulpkas moet je geen bijdrage betalen. Bij een ziekenfonds betaal je 
voor de extra service een lidmaatschap van ong. 10 EUR per maand.
Bij je inschrijving krijg je een ISI+kaart. Met die kaart kan je gebruik maken 
van de medische zorg in België.

Als je ouder bent dan 25 jaar dan moet je je aansluiten bij de Vlaamse 
Sociale Bescherming. Je betaalt een bijdrage van 53 EUR per jaar.
Medische zorgen in een ziekenhuis worden in België niet volledig vergoed. 
Je kan je apart verzekeren door een hospitalisatieverzekering af te sluiten. 
Informeer je op voorhand waar je je best aansluit.

Je kan ook gebruik maken van de zorg in je woonland. Hiervoor moet je je 
aanmelden bij CZ. Veranderingen in de werksituatie geef je steeds door aan CZ.

Pensioen
Als je in België werkt, verlies je de opgebouwde rechten in Nederland niet. 
Gedurende je werkzaamheden in België bouw je echter alleen in België 
pensioen op en niet meer in Nederland.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Als je ziek bent moet je je ziek melden bij je werkgever en contact opnemen 
met het UWV (+31 (0) 888 98 20 01) in Nederland. In de eerste maand krijg 
je gewoon je loon. Ben je langer ziek, dan krijg je een uitkering van je 
ziekenfonds of de Hulpkas. Je valt terug op 60% van uw brutoloon.

Werkloosheid
Bij volledige werkloosheid vraag je een werkloosheidsuitkering aan in 
Nederland. Bij gedeeltelijke werkloosheid vraag je dit in België aan. Laat je 
informeren in een grensinfopunt.

Belastingen
Dubbele aangifte
Je moet in België én Nederland een aangifte indienen. Je geeft in België 
enkel je inkomsten uit België aan, inkomen uit Nederland hoef je niet aan te 
geven. Je kan onder bepaalde omstandighedengebruik maken van de 
aftrekposten in België.

Financiële compensatie
Als je in België meer belastingen betaalt dan dat je in Nederland zou 
betalen kan je een financiële compensatie krijgen van de belastingdienst. 
Dat kan ook met een voorschot iedere maand.

Hoe doe je je belastingaangifte in Nederland?
Je krijgt hiervoor een gebruiksnaam en wachtwoord toegestuurd, of je 
doet dit via je Digi-D als je die hebt. Kreeg je geen login, dan kan je dit 
aanvragen bij http://www.belastingsdienst.nl

Bruto-netto calculator
Een eerste indruk van je nettoloon kan je krijgen op 
http://www.loonwijzer.be

Wat bij stages?
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