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U woont in Nederland en werkt in Duitsland. Als u ziek wordt,
meldt u zich ziek volgens de Duitse regels. Uw werkgever
betaalt dan maximaal zes weken uw loon door. Hierna krijgt u
een ziekengelduitkering van de Krankenkasse. Zolang u ziek
bent mag uw werkgever u niet ontslaan. Kunt u niet meer
werken? Dan kunt u een Duitse arbeidsongeschiktheids
uitkering krijgen.

Wat doet u als u ziek
wordt?

U meldt zich op de eerste ziektedag ziek bij uw werkgever en belt voor 12.00 uur
het UWV telefoonnummer 0900-9294. U geeft aan het UWV het volgende door:
-- bij welke Krankenkasse u verzekerd bent;
-- uw Duitse Versicherungsnummer (dit staat op uw
Sozialversicherungsausweis);
-- de naam en het adres van uw Duitse werkgever;
-- vanaf wanneer u ziek bent.
Het is van groot belang dat de ziekmeldingen naadloos op elkaar aansluiten.
U wordt uitgenodigd voor het spreekuur bij een arts van het UWV. Zodra u weer
beter bent, meldt u dat bij uw werkgever en het UWV. Het UWV houdt contact met
uw Krankenkasse, zodat u over de juiste periode een ziekengelduitkering ontvangt.
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Een ziekengelduitkering krijgt u als u verplicht of vrijwillig verzekerd bent bij
de Krankenkasse. Bent u particulier verzekerd? Dan krijgt u alleen een
uitkering als u een extra verzekering heeft afgesloten, bijvoorbeeld een
Krankentagegeldversicherung.

Hoeveel krijgt u als u
ziek bent?

Uw werkgever betaalt 6 weken uw loon door. Na 6 weken krijgt u
Krankengeld. Dit is 70% van uw gemiddelde brutoloon met een maximum van
90% van uw gemiddelde nettoloon. De twaalf maanden voorafgaand aan uw
ziekte worden hiervoor als basis gebruikt. Heeft u regelmatig overgewerkt,
dan krijgt u meer ziekengeld. In veel collectieve arbeidsovereenkomsten is
vastgelegd dat de werkgever na de loondoorbetaling van 6 weken, een
bijdrage aan het ziekengeld levert om uw inkomen op peil te houden.

Wat gebeurt er als u
langer dan 78 weken
ziek bent?

Dan stopt uw ziekengeld. De Duitse Rentenversicherung beslist dan of u een
arbeidsongeschiktheidsuitkering (Erwerbsminderungsrente) krijgt. U moet dan
minimaal vijf jaar in Duitsland of andere landen van de EU gewerkt hebben en
volgens de Duitse wetgeving voldoende arbeidsongeschikt zijn.

Ziek of arbeidsongeschikt - Wonen in Nederland, werken in Duitsland

3 van 3

De Duitse uitkering wordt berekend over de jaren dat u in Duitsland heeft
gewerkt. Werkte u eerder ook in Nederland? Dan kunt u ook in Nederland een
uitkering krijgen. Deze uitkering is alleen voor de jaren dat u in Nederland
werkte en als u ook volgens de Nederlandse regels arbeidsongeschikt bent.
De Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering kunt u pas na 104 weken
krijgen. De Duitse krijgt u na 78 weken. Daardoor kan uw inkomen in de periode
tussen de 78e en 104e week van uw ziekte dalen. Om deze daling zo klein
mogelijk te maken, zijn er verschillende mogelijkheden. Neem voor meer
informatie contact op met het Bureau voor Duitse Zaken.

Blijft u sociaal verzekerd Zolang u loon of ziekengeld krijgt, bent u in Duitsland sociaal verzekerd.
als u ziek of arbeids
Dat betekent dat u via de Duitse Rentenversicherung pensioen opbouwt,
ongeschikt bent?
Duitse kinderbijslag kunt krijgen en verzekerd bent tegen ziektekosten.
Maar als u een Erwerbsminderungsrente krijgt, bent u niet langer sociaal
verzekerd in Duitsland.
Krijgt u alleen een Erwerbsminderungsrente, dan heeft u nog steeds recht op
medische zorg in Nederland. Duitsland betaalt deze kosten. Meer informatie
staat in de leaflet ‘Wonen in Nederland, uitkering uit Duitsland - Medische
zorg’.

Wat als …

… u een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering of
werkloosheidsuitkering krijgt?
Dan bent u in Nederland verzekerd tegen ziektekosten. Daarvoor sluit u een
basisverzekering af bij een Nederlandse zorgverzekeraar naar keuze.
… u ziek bent door een arbeidsongeval of een beroepsziekte?
Vraag dan aan uw Berufsgenossenschaft of u recht heeft op een uitkering.
Uw werkgever kan u vertellen bij welke Berufsgenossenschaft u terecht kunt.
Belasting
Over uw inkomen betaalt u belasting. In welk land u belasting betaalt is
afhankelijk van het soort inkomen en hoe hoog dit inkomen is. Meer informatie
vindt u op de website van de belastingdienst.

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.
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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.

