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U woont of gaat wonen in Nederland. En u krijgt alleen een
uitkering of pensioen uit Duitsland, de Duitse rente van de
Duitse Rentenversicherung.

In welk land bent u
verzekerd?

U krijgt medische zorg in Nederland als u verzekerd bent in Duitsland (via de
wettelijke ‘Krankenversicherung der Rentner’ of via de ‘freiwillige
Krankenversicherung’). U bent niet verzekerd in Nederland voor de Wet
langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). U betaalt hiervoor
ook geen premies in Nederland. U kunt bij Sociale Verzekeringsbank (SVB) een
verklaring ‘niet Wlz verzekerd’ aanvragen.
Wlz-zorg
In Nederland kunt u wel zorg krijgen volgens de Wlz. Wlz-zorg is bijvoorbeeld
een opname in een verpleeghuis - of verzorgingshuis

Hoe krijgt u medische
zorg?

U kunt zorg krijgen in Nederland als u zich inschrijft bij CZ Zorgverzekeringen
(CZ). Vraag hiervoor een inschrijfformulier aan bij de Duitse Krankenkasse.
U kunt dan vergoedingen krijgen uit de Nederlandse basisverzekering.
In de Nederlandse basisverzekering zit in elk geval:
-- hulp door huisarts;
-- ziekenhuiszorg;
-- hulp van medisch specialisten;
-- medicijnen.

Zijn uw gezinsleden
meeverzekerd?

Het CZ bekijkt welke gezinsleden met u zijn meeverzekerd. Vaak kunt u uw
echtgenoot en kinderen tot 18 jaar meeverzekeren. Ze mogen dan niet
zelfstandig verzekerd zijn, bijvoorbeeld doordat zij werken. Kinderen jonger
dan 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Waar krijgt u medische
zorg?

CZ kan u een overzicht geven met welke zorgverleners een contract is
afgesloten. Kiest u voor een andere zorgverlener, dan moet u misschien een
deel van de rekening zelf betalen.
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Wat kost het u?

U betaalt de premies volgens de wettelijke regelingen in Duitsland. U heeft
wel een eigen risico in Nederland (zie de cijferbijlage).

Wat als …

… u Nederlands inkomen gaat ontvangen?
U wordt dan verplicht verzekerd in Nederland. Daarvoor sluit u een
basisverzekering af bij een Nederlandse zorgverzekeraar naar keuze. Zorg er
dan voor dat u de inhoudingen op uw Duitse rente stopzet.
… u tijdens uw verblijf in het buitenland medische zorg nodig heeft?
Met uw zorgverzekering krijgt u wereldwijd spoedeisende hulp. U heeft
daarvoor een Europese verzekeringskaart (EHIC) nodig. Deze kaart krijgt u van
de Duitse Krankenkasse.
… u ziekengeld of een werkloosheidsuitkering uit Duitsland krijgt?
Dan bent u op dezelfde manier verzekerd als mensen die werken.
Meer informatie hierover vindt u in de leaflets ‘Wonen in Nederland, werken in
Duitsland’.
Zorgtoeslag
Heeft u een laag inkomen? Misschien kunt u dan zorgtoeslag krijgen. Dit is
een tegemoetkoming in de zorgkosten voor uzelf of voor uw gezinsleden die
zijn meeverzekerd. U kunt de zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst,
zie www.toeslagen.nl.

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.

