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01 Informatie Belgische medewerkers
Woon je in België en kom je bij Zuyderland werken, dan gelden er een
aantal bijzondere regels. Deze hebben betrekking op jouw belastingen,
ziektekostenverzekering en werkloosheid.
BURGERSERVIC ENU MMER
Indien je een Belgische medewerker bent dien je in het bezit te zijn van een Burgerservicenummer (BSN). Als je (nog) geen Burgerservicenummer hebt dan kun je digitaal een afspraak maken voor het
aanvragen van het BSN, via de website van de gemeente Heerlen https://www.heerlen.nl/burgerservicenummer.html. Op deze pagina vul je jouw contactgegevens in en kies je een datum en tijdstip voor de
afspraak. Let op: je moet een geldig ID-bewijs/paspoort meenemen naar de afspraak.
Indien je vragen hebt over sociale zekerheid en belastingen in Nederland en België dan kun je een afspraak maken met het Informatie Bureau Belgische zaken, via nummer (0031) (0)76-5485840. Voor
nadere informatie verwijzen wij je naar de website www.svb.nl/bbz.

BIG
Als er, vanwege de functie, een BIG moet worden aangevraagd moet er aan de volgende criteria worden voldaan:
•

Je dient in het bezit te zijn van een gewaarmerkte kopie van je diploma;
Dit kun je bij het opleidingsinstituut opvragen, soms kan ook de notaris een kopie maken met verklaring (vooraf dien je bij de notaris te controleren of hier kosten aan verbonden zijn). Let op: in
sommige gevallen ontbreekt op de gewaarmerkte kopie de handtekening, in dat geval kun je een handtekening laten zetten door het opleidingsinstituut of de notaris.

•

Een origineel diploma supplement of een gewaarmerkte kopie van het diploma supplement;
Indien de opleiding is gevolgd bij meerdere opleidingsinstituten dan zal een opleidingsinstituut originele diploma supplementen met stempels moeten kunnen overleggen op naam dan wel originele
credits met stempels.

•

Bewijs van taalvaardigheid;
Aangezien je een Nederlandstalige beroepsopleiding hebt gevolgd voldoe je hier reeds aan. Dit kan kan echter aangetoond worden met jouw diploma supplement.

•

Bewijs dat geen buitenlandse bevoegdheidsbeperkingen van kracht zijn;
Hiervoor moet je een Certificate of current professional status aanvragen bij de Belgische overheid. Dit is het zgn. CCPS attest. Dit kan per mail aangevraagd worden via:
visa@health.belgium.be. Als bijlage bij de aanvraag moet je een kopie van het identiteitsbewijs en een kopie van je diploma toevoegen.

•

Bewijs dat er geen sprake is van een strafrechtelijke veroordeling (certificate op good conduct);
Hiervoor kun je bij jouw eigen gemeente een bewijs van goed gedrag aanvragen. Je moet hierbij altijd de originele document meesturen.

Let op: je hoeft geen Verklaring omtrent Gedrag (VOG Justis) uit Nederland aan te leveren.

