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Reglementering aangaande wonen in een E.U. lidstaat

4.1

Verblijfsrecht

Als onderdaan van een van de E.U lidstaten bent je automatisch burger van de Europese Unie. Dit
betekent dat je de vrijheid hebt om overal op het grondgebied van de E.U te verblijven. Aan die
vrijheid zijn echter wel enkele voorwaarden en beperkingen gesteld. Deze variëren van het eigen
statuut. Iedereen heeft het recht om tijdelijk in elke andere lidstaat te verblijven indien de persoon in
kwestie daar zijn vakantie wil doorbrengen, hij uitgezonden wordt door zijn werkgever of incidenteel
diensten verricht.
Iedereen mag zich ook begeven naar een andere lidstaat om er te werken en er dus op permanente
wijze te verblijven, als je werknemer of zelfstandige bent.
Als men naar een andere Europese lidstaat verhuist, is het zo dat men zijn persoonlijke bezittingen
mag meenemen zonder douanerechten, belastingen of andere beperkingen. Het verblijfsland mag de
persoon in kwestie wel autobelastingen laten betalen of beperkingen opleggen voor bepaalde
goederen, zoals wapens en munitie.

4.2

Formaliteiten

De te vervullen formaliteiten variëren volgens de verblijfsduur.
•
•
•

indien de persoon van plan is om maximum drie maanden in een andere lidstaat te verblijven
is er geen visum of verblijfskaart nodig.
indien een persoon drie maanden tot een jaar in een andere lidstaat tijdelijk wil werken als
werknemer of zelfstandige, krijgt men een verblijfsvergunning voor de gevraagde periode.
wanneer men om een andere reden meer dan drie maanden ergens wil verblijven, moet je
een aanvraag indienen voor een verblijfskaart.

Vaak is het mogelijk om een speciale studentenkaart of zelfs een studentenvisum te verkrijgen. Je
vraagt hierover best advies aan de instelling waar je ingeschreven bent.

4.3

Erkenning van diploma’s en nuttige ervaring

Vaak is men nogal vrij onzeker wanneer men de studies wenst voort te zetten in een ander EU land.
Zal het diploma wel worden erkend? Worden alle behaalde kwalificaties in het thuisland wel naar
waarde geschat? Bestaat er kans dat de opleiding in het thuisland zal moeten worden overgedaan?
Al deze voorgaande bedenkingen hebben in het verleden een negatieve invloed gehad op de
mobiliteit van studenten. Inmiddels zijn veel van de hindernissen uit de weg geruimd.
4.3.1

Academische erkenning

Dit begrip betekent eigenlijk dat het volledige of gedeeltelijke diploma, dat in een EU lidstaat wordt
behaald, dezelfde waarde krijgt in een andere lidstaat. Dit wil dan zeggen dat de houder van dit
diploma zijn of haar opleiding in een ander land kan voortzetten zonder achterstand op te lopen.
Wegens verschillen tussen opleidingen en diploma’s is dit niet altijd vanzelfsprekend.

2

Van een Erasmus student moet de hogeschool of universiteit zonder voorbehoud erkennen dat de
studieperiode in het buitenland integraal deel uitmaakt van het studieprogramma en een vergelijkbare
studie aan de eigen hogeschool of universiteit vervangt, zelfs als de inhoud niet volledig
overeenstemt. Dit is trouwens ook van toepassing op de examens en andere mogelijke vormen van
beoordeling.
In het kader van Erasmus maken heel wat onderwijsinstellingen gebruik van een Europees stelsel
voor toekenning en overdracht van studiepunten.
Voor meer informatie aangaande dit onderwerp, kan u zich wenden tot het NARIC (Nationaal
informatiecentrum voor de academische erkenning)
NARIC: www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/NARIC/
4.3.2

Beroepsgerichte erkenning

Onder dit onderwerp verstaan we dat een diploma dat in een bepaalde lidstaat is behaald, in een
andere lidstaat wordt erkend zodat de houder van het diploma zijn of haar beroep kan uitoefenen in
die andere lidstaat.
De Europese Gemeenschap heeft al tal van maatregelen genomen om ervoor in te staan dat de
kwalificaties van alle burgers in alle lidstaten van de EU worden erkend. We behandelen dit onderwerp
ten gronde in hoofdstuk 7.
4.3.3

Hoe zorg ik dat mijn diploma wordt erkend?

Op communautair vlak zijn voorschriften en procedures vastgelegd om diploma’s door andere
lidstaten te laten erkennen. Er is een algemeen stelsel voor de erkenning van beroepskwalificaties.
Hierover vind je in latere modules meer informatie.( hoofdstuk 7)

4.4

Wat met de sociale zekerheid van de student?

De communautaire regels bieden aan studenten die voor kortere of langere tijd in een andere lidstaat
van de Europese Unie verblijven een bepaalde bescherming inzake sociale zekerheid, vooral dan
voor ziektekosten.
Deze bescherming wordt geboden aan studenten die:
•
•

ofwel onderdaan zijn van een EU lidstaat en verzekerd zijn in een sociaal zekerheidsstelsel
dat van toepassing is op loontrekkenden of zelfstandigen en gepensioneerden.
ofwel gezinslid zijn van die personen.

Het is dus aan te raden vooraf bij de mutualiteit na te gaan of men aan deze voorwaarden voldoet.
Voor meer informatie aangaande deze thematiek kan je terecht op onderstaand adres:
http://www.socialsecurity.be
http://www.kamiel.info/
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4.5

Kennis en taaltest

De meeste instellingen en de beursverlenende instanties vragen vaak een bewijs van behoorlijke
taalbeheersing. Voor vele buitenlandse instellingen is de score op kennis- en of talenproeven een niet
onbelangrijk deel van het toelatingsdossier. Dat gebeurt aan de hand van een taalproef of interview.
De resultaten van deze testen zijn vaak maar voor een beperkte periode geldig. Verlies dit gegeven
dus niet uit het oog.
Ieder jaar worden overal ter wereld verschillende taalcursussen ingericht waar het mogelijk is om de
taalkennis bij te schaven. Wie zo een cursus wil volgen, moet voldoende aandacht schenken aan de
prijs/kwaliteit verhouding.
Het is wel wenselijk dat de student beseft dat enkel een rudimentaire kennis van de taal van het
gastland het zeer moeilijk tot onmogelijk maakt om de opleiding daar tot een goed einde te brengen.
Een objectieve inschatting van de eigen mogelijkheden is hier zeker niet misplaatst.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik
van de informatie die erin is vervat.
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