Studeren in België
Je gaat in België studeren? Een uitstekende keuze, want België
heeft een uitgebreid aanbod aan studierichtingen. De kwaliteit
van het onderwijs is bovendien uitstekend.

Hoe schrijf ik me in bij CM?
Er zijn verschillende mogelijkheden:
1. Ik ben een inwoner van de EER of Zwitserland*
Je bent een inwoner van de EER als je woont in: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland,
Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd
Koninkrijk, Zweden, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.
*Onder voorbehoud van Verenigd Koninkrijk

Ik heb een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK)
Breng deze kaart mee naar België. Je kunt de kaart krijgen bij je ziekteverzekeringsinstelling in je
thuisland. Opgelet! De geldigheidsduur van de kaart dekt de duur van je verblijf in België. Je hoeft je
niet in te schrijven in een ziekenfonds en dus ook geen bijdrage te betalen.
Heb je medische kosten? Ga dan naar het CM-kantoor in je buurt. We regelen een administratieve
inschrijving om de terugbetalingen van je medische kosten vlot te laten verlopen.
Ik heb geen EZVK
Kan de ziekteverzekeringsinstelling van je thuisland je geen EZVK geven of kreeg je een ander
document? Dan is een inschrijving in een Belgisch ziekenfonds noodzakelijk. Meestal kun je je
inschrijven zoals beschreven onder ‘Ik ben geen inwoner van de EER’.
Opgelet! Ontvang je geen inkomsten in België (bijvoorbeeld loon) en blijf je verzekeringsplichtig in
een land van de EER of Zwitserland? Dan is een EZVK verplicht.
Ik ben een Nederlandse student
Vraag aan je ziekteverzekering (de Nederlandse zorgverzekering) een formulier S1. Je Nederlandse
zorgverzekeraar zal een S1-formulier afleveren als er een uitschrijving uit het bevolkingsregister van
je Nederlandse gemeente is gebeurd. Met dat formulier kun je ingeschreven worden bij CM. Je krijgt
je Belgische ziektekosten terugbetaald op basis van de Belgische reglementering. Je betaalt een
CM-bijdrage voor extra diensten en voordelen.
2. Ik ben geen inwoner van de EER
Je bent verplicht je in te schrijven bij een Belgisch ziekenfonds. Afhankelijk van je situatie zijn er twee
mogelijkheden:
1. Inschrijving als ‘resident of verblijvende in België’
Deze inschrijving is mogelijk als je een officiële verblijfplaats in België hebt en als je over de juiste geldige
verblijfsdocumenten beschikt. Na aankomst in België neem je zo snel mogelijk contact op met de dienst
bevolking van je woonplaats. Zo kun je de procedure opstarten voor het verkrijgen van de
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verblijfsdocumenten. Je betaalt aan CM volgende bijdrage:
• een wettelijke bijdrage tussen 0 en 753,75 euro per trimester (2021). Deze bijdrage is afhankelijk
van je belastbaar inkomen in België of in het buitenland;
• een CM-bijdrage voor extra diensten en voordelen.
2. Inschrijving als student Hoger Onderwijs
Deze inschrijving is bedoeld voor studenten die (nog) geen geldige verblijfdocumenten hebben. Bezorg
CM een bewijs van inschrijving van je onderwijsinstelling (Universiteit of Hoger Onderwijs).
Je betaalt aan CM volgende bijdrage:
• een wettelijke bijdrage van 63,90 euro per trimester (2021);
• een CM-bijdrage voor extra diensten en voordelen.
3. Ik ben inwoner van Australië
Breng je Medicard mee naar België. Deze kaart kun je krijgen van je ziekteverzekering in Australië. Je hoeft je
niet in te schrijven in een ziekenfonds in België en je hoeft dus ook geen bijdrage te betalen.

Welke extra voordelen krijg ik bij CM?
Als CM-lid betaal je een CM-bijdrage. Hierdoor heb je recht op een ruim pakket diensten en voordelen. Zo
krijg je prachtige geboortegeschenken bij de geboorte van een kindje, extra voordelen bij oogzorg en bij
behandelingen door de osteopaat en chiropractor (‘kraker’). Ook als je aan sport doet, geeft CM je een
financieel steuntje in de rug. Ga je op reis? Dan heb je recht op de CM-reisbijstand.
Meer info over onze diensten en voordelen vind je op www.cm.be/voordelen.
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