Ziek of arbeidsongeschikt
Wonen in Duitsland, werken in Nederland
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U woont in Duitsland en werkt in Nederland. Als u ziek wordt,
meldt u zich ziek volgens de Nederlandse regels.
Uw werkgever betaalt dan maximaal twee jaar uw loon door
en mag u niet ontslaan. Kunt u niet meer werken? Dan kunt u
een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen.
Wat doet u als u ziek
wordt?

U meldt zich op de eerste ziektedag ziek bij uw werkgever en bij uw eigen
Duitse huisarts. Uw huisarts houdt via de Krankenkasse de arbodienst op de
hoogte. Een medewerker van de arbodienst kan u eventueel thuis bezoeken.
Zodra u weer beter bent, meldt u dat bij uw werkgever en uw huisarts.

Hoeveel krijgt u als u
ziek bent?

-- Werkt u in loondienst? Dan betaalt uw werkgever minimaal 70% van uw loon
door. In veel collectieve arbeidsovereenkomsten staat dat u het eerste jaar
100% van uw loon krijgt. U krijgt twee jaar lang (104 weken) uw loon
doorbetaald als u ziek bent.
-- Werkt u als uitzendkracht? Of stopt uw arbeidscontract als u nog ziek bent?
Dan krijgt u geen loon meer, maar ziekengeld van het UWV WERKbedrijf
(UWV). Het ziekengeld is 70% van uw laatstverdiende brutoloon. U krijgt
maximaal twee jaar ziekengeld.
U bent ziek, maar u krijgt wel betaald
Daar staat wel wat tegenover. Er wordt van u v erwacht dat u er alles aan doet
om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Uw werkgever en de
arbodienst (of het UWV) helpen u daarbij. Samen kijkt u wat u nog kunt doen.
Het is belangrijk dat u zich aan de regels en afspraken houdt die gelden bij
een ziekmelding. Anders kunt u worden gekort op uw loon of ziekengeld.

Wat gebeurt er als u
langer dan twee jaar
ziek bent?

Dan stopt uw loon of ziekengeld. Het UWV beslist dan of u een
arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA- of WAO-uitkering) krijgt, en welke.
Er zijn twee soorten uitkeringen: een voor als u helemaal niet meer kunt
werken, en een als u nog wel werk kunt doen.
Het UWV kijkt vooral naar wat u nog wél kunt, wat u daarmee zou kunnen
verdienen en hoeveel u er dan aan loon op achteruitgaat. Uw loonverlies
bepaalt welke uitkering u krijgt en hoe hoog uw uitkering wordt. Het UWV
betaalt de uitkering uit.
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Blijft u sociaal verzekerd Zo lang u loon of ziekengeld krijgt, bent u in Nederland sociaal verzekerd.
Dat betekent bijvoorbeeld dat u AOW-pensioen opbouwt, kinderbijslag kunt
als u ziek of
arbeidsongeschikt bent? krijgen en verzekerd bent tegen ziektekosten. Maar als u een WIA-uitkering
krijgt, bent u niet langer sociaal verzekerd in Nederland. Kijk voor meer
informatie in de leaflet ‘Wonen in Duitsland, uitkering uit Nederland Arbeidsongeschiktheid’.
Krijgt u alleen een WIA- of WAO-uitkering, dan kunt u nog medische zorg in
Duitsland krijgen. Nederland betaalt deze kosten. Meer informatie staat in de
leaflet ‘Wonen in Duitsland, uitkering uit Nederland - Medische zorg’.

Wat als …

… u in het verleden in Duitsland heeft gewerkt?
Dan heeft u meestal pensioen opgebouwd bij de Duitse Rentenversicherung.
Bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid (langer dan 78 weken) kunt u
een Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Dat heet een
Erwerbsminderungsrente. U krijgt deze rente alleen als u volgens de Duitse
wet arbeidsongeschikt bent. Het UWV verrekent een Erwerbsminderungsrente
met uw WIA-uitkering.
… u een Duitse Erwerbsminderungsrente krijgt?
Dan bent u bij de Duitse Krankenkasse verzekerd tegen ziektekosten. U krijgt
geen ziektekostenvergoeding meer uit Nederland.
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.
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.

