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Emigreren naar Oostenrijk checklist   
 

Documenten en formaliteiten  
o Check de resterende duur van uw paspoort en rijbewijs. Vraag een nieuwe aan als 1 binnenkort verloopt  

o Het aanvragen van een DIGID voor vertrek  

o Regel uw uitschrijving bij de afdeling burgerzaken (max 5 dagen voor vertrek) in uw huidige gemeente en 

 geef uw nieuwe adres door als dit al voorhanden is. Zo niet is het land van bestemming afdoende  

 

 

Medische zaken    
o Laat een gezondheidsverklaring opstellen inclusief brief van uw huisarts. Voorzien van uw medische 

 gegevens en een Duitse vertaling  

 

 

Opzeggingen en adreswijziging   
o Stopzetten abonnementsdiensten op de krant, tijdschriften, cursussen, sportclub etc..   

o Opzeggen onderhoudsabonnementen (CV, glazenwasser etc..)  

o Invullen verhuisbericht bij uw postkantoor inclusief automatische doorzetting naar uw  nieuwe adres  

o Annuleren gas/water/licht tv, internet & telefoonaansluiting  

o Privé en zakenrelaties attenderen op adreswijziging  

o Controleer je huidige toeslagen+ verzekeringen en zet ze, indien nodig, tijdig stop om terugvorderingen te 

 voorkomen   

o Inlichten van huis- en tandarts, specialisten en uw zorgverzekeraar  

o Communiceer de adreswijziging met DUO wanneer er nog een studieschuld open staat  

o Opzeggen oud en aanvragen evt. nieuw postbusnummer  

 

 

Bank- en geldzaken  
o Openen of stopzetten van bank en/of girorekeningen. Inclusief het inleveren van evt. pasjes  

o Verzeker uzelf van de mogelijkheid tot internetbankieren   

o Loop al uw incasso opdrachten na en handel deze af  

o Regel geldoverschrijvingen naar uw nieuwe, te openen, bankrekening    

o Contant geld meenemen om de tijd te overbruggen tot uw nieuwe rekening geopend is  

o Opgebouwde rente laten bijschrijven  

o Wijs een gemachtigde aan die eventueel nog lopende belastingzaken kan afhandelen   

o Zet automatische afschrijvingen en eventuele machtigingen aan derden over uw bankrekening stil   
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Verzekeringen   

o Zet uw zorgverzekering stop en informeer tijdig naar de juiste manier waarop  

o Zorg voor direct toegang tot belangrijke documenten als uw verzekeringspolis  

 

 

Eigen woning   
o Plaats tijdig een advertentie of schakel een makelaar in voor de verkoop van uw huidige woning  

o Laat een officieel taxatierapport opstellen   

o Verzekeringen rondom uw hypotheek en woning opzeggen in overleg met uw verzekeraar  

o Het aflossen van uw huidige hypotheek zodra uw huis verkocht is  

 

 

Huur woning   
o Opzeggen van het huidige huurcontract en eventuele inboedelverzekeringen  

o Terug inleveren van de sleutel en andere eigendommen van de verhuurder  

o Innen van de vooruitbetaalde borg over uw huurwoning   

 

 

Kinderen en emigratie  

Als u kinderen heeft wil dit niet zeggen dat zij automatisch met u mee emigreren. Wanneer zij wel meegaan op het 

grote avontuur dient u de volgende zaken tijdig te regelen;  

o Een verklaring vanuit school m.b.t. de huidige schoolresultaten  

o Uitschrijving huidige onderwijsinstelling  

o Stopzetten overblijfregeling/kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/naschoolse opvang  

o Beëindigen eventuele kinderbijslag in Nederland en deze of een equivalent aanvragen in Oostenrijk  

o Kinderen aanmelden voor hun nieuwe school of opleiding  

 

 

Overige  
o Regel eventueel de in- en uitschrijving van het onderwijs voor uzelf  

o Krijg de Duitse taal onder de knie om z.s.m. in Oostenrijk te kunnen aarden   

o Laat uw relevante en recente diploma’s vertalen. Inclusief een statusverklaring van het  

 opleidingsniveau  

o Check de lokale inentingsverplichting voor eventuele huisdieren en voldoe hier tijdig aan   
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Rondom de verhuizing zelf  

o Leg de definitieve verhuisdatum vast  

o Regel de overdracht van alle huissleutels en vraag reserves tijdig terug van vrienden/familie  

o Zorg voor meubeltransport voor uw inboedel en verzeker uzelf van schadedekking tijdens transport   

o Zorg voor opslag van de inboedel die niet mee gaat, maar ook niet weg mag  

o Pak dingen die u snel weer nodig heeft apart in  

o Scan belangrijke papieren in en mail ze naar uzelf  

o Neem alle meterstanden voor vertrek op en leg ze vast  

o Stop huis- en autosleutels, medicijnen, wat geld en uw reisdocumenten in de handbagage  

  

 

Eenmaal in Oostenrijk aangekomen   

o Regel de inschrijving bij het volksregister van uw nieuwe woonplaats  

o Controleer of uw verhuizing juist geregistreerd is door alle belangrijke  instanties (belastingdienst, 

 pensioenfondsen)   

o Verzeker uzelf van nieuwe schadeverzekeringen (inboedel, auto, aansprakelijkheid enz..)  

o Zorg voor aansluiting van elektriciteit/gas/water/telefoon/tv/internet  

 

 


