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U woont in Nederland en werkt in Duitsland. U bent daardoor
verplicht verzekerd voor medische kosten in Duitsland.
De Krankenversicherung is er voor de gewone medische zorg
en voor een ziekengelduitkering als u ziek wordt. Voor
medische zorg kunt in Nederland en Duitsland terecht.
Waarvoor bent u
verzekerd?

Als u in Duitsland werkt, dan bent u verplicht verzekerd voor de
Krankenversicherung. Hierbij wordt gekeken of uw inkomen onder de
loongrens ligt en u verplicht verzekerd was tegen ziektekosten. Als uw
inkomen boven de loongrens ligt, kunt u kiezen voor een vrijwillige opname in
de Krankenkasse of voor een particuliere ziektekosten verzekering. Kijk voor
bedragen in de cijferbijlage.
Bij een verplichte of vrijwillige Krankenversicherung bent u verzekerd voor de
Krankenversicherung (vergelijkbaar met de Zorgverzekeringswet) en de
Pflegeversicherung (vergelijkbaar met de Wlz). U moet uiterlijk de eerste
werkdag aangemeld zijn bij een Krankenkasse (zorgverzekeraar) naar keuze.
De Krankenkasse stuurt u het S1-formulier (voorheen E106-formulier). Hiermee
meldt u zich aan bij CZ Zorgverzekeringen (CZ). U mag dan kiezen voor zorg in
Nederland of Duitsland.
Bovenop het basispakket, kunt u zich ook aanvullend verzekeren. Dit kan in
Nederland of in Duitsland.
Kunt u geen verplichte of vrijwillige ziektekostenverzekering krijgen? Dan kunt
u een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten. In welk land u dat doet
maakt niet uit. Welke zorg u dan vergoed krijgt, hangt af van de dekking die u
heeft gekozen.
Als u particulier verzekerd bent dan bent u niet verzekerd voor de Wet langdurige
zorg en kunt u geen Wlz-zorg krijgen in Nederland. Bijvoorbeeld kosten voor
opname in een verzorgingsinstelling. Deze kosten betaalt u zelf.

Zijn uw gezinsleden
meeverzekerd?

Uw gezinsleden (uw partner en kinderen onder de 18) zijn verplicht verzekerd
in Nederland voor de gewone ziektekosten. Maar u kunt uw gezinsleden
meeverzekeren voor de Krankenversicherung. Dat kan alleen als uw
gezinsleden niet werken. Meld hen hiervoor aan bij CZ Zorgverzekeringen in
Nederland. U doet dit met het formulier S1 (voorheen E106 formulier).
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Wat wordt vergoed?

Bij de verplichte en vrijwillige verzekering krijgt u in Duitsland alle zorg uit de
Krankenversicherung en de Pflegeversicherung vergoed. Bovendien krijgt u in
Nederland de zorg volgens het basispakket in Nederland, als u bent
ingeschreven bij CZ. Dit geldt ook voor de bijzondere ziektekosten. In
Nederland krijgt u deze medische zorg volgens de Wlz en in Duitsland volgens
de Duitse Pflegeversicherung. De hoogte van de vergoedingen in Duitsland
kan afwijken van de hoogte van de vergoedingen in Nederland.

Wat kost het?

Uw werkgever houdt premies voor de verplichte en vrijwillige
Krankenversicherung in op uw loon. Kijk voor de bedragen en percentages in
de cijferbijlage. Afhankelijk van de Krankenkasse moet u ook een eigen
bijdrage (Zusatzbeiträge) betalen. De kosten van de particuliere verzekering
hangen onder andere af van de leeftijd en de gekozen risicodekking.

Wat als …

… u op vakantie gaat naar een ander land van de Europese Unie, naar IJsland,
Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland?
Vraag dan een Europese verzekeringskaart (EHIC) aan bij de Krankenkasse.
U krijgt dan in het vakantieland medische hulp die tijdens het verblijf nodig is.

Zo blijft u op de hoogte Bureau voor Duitse Zaken van de SVB heeft in deze leaflet kort uitleg
gegeven. Maar niet alle voorwaarden en uitzonderingen staan in deze
leaflet. En wetten en regelingen veranderen. Kijk daarom regelmatig op
www.svb.nl/bdz.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bureau voor Duitse Zaken, via
telefoonnummer +31 (0)24 343 18 11. Wij helpen u graag verder.

