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U woont of gaat wonen in Duitsland. En u krijgt alleen een
vervroegd bedrijfspensioen uit Nederland.

In welk land bent u
sociaal verzekerd?

U bent niet meer in verzekerd in Nederland. Als u alleen een pensioen krijgt
uit Nederland, dan bent u ook niet sociaal verzekerd in Duitsland.
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.

Hoe zit het met uw
ouderdomspensioen en
uw nabestaanden
uitkering Anw?

U bouwt geen Nederlands ouderdomspensioen (AOW) meer op. Gaat u met
pensioen, dan krijgt u een gedeeltelijk AOW-pensioen. Verder bent u niet
meer verzekerd voor de nabestaandenuitkering Anw. Overlijdt u, dan krijgen
uw nabestaanden geen A nw-uitkering.
U kunt zich vrijwillig verzekeren voor de AOW en de Anw zodat uw AOWopbouw gewoon doorloopt en dat uw nabestaanden misschien een uitkering
k rijgen als u komt te overlijden. Doe uw aanvraag binnen één jaar nadat u uit
Nederland bent v ertrokken of er niet meer werkt. Kijk voor meer informatie op
www.svb.nl/vv.

Hoe zit het met uw
kinderbijslag?

U krijgt geen Nederlandse kinderbijslag meer.

Hoe zit het met uw
medische zorg?

Lees hiervoor de leaflet ’Wonen in Duitsland, uitkering uit Nederland Medische zorg’.
Uw inkomen voor uw oude dag
Als u in Nederland heeft gewoond of gewerkt ontvangt u na uw 65e een
AOW-pensioen. Wat kunt u naast het AOW‑pensioen nog meer ontvangen?
-- Een Duits pensioen. Dit ontvangt u als u r echten heeft opgebouwd in
Duitsland.
De Duitse Rentenversicherung kan u daarover meer vertellen.
-- Een aanvullend bedrijfspensioen. Dit bouwt u op bij uw werkgever.
Voor werknemers is deelname aan een bedrijfspensioenfonds vastgelegd
in de cao. Uw werkgever kan u vertellen hoe dat bij u is geregeld.
-- Een aanvullend individueel pensioen. Daarvoor sluit u zelf een
pensioenverzekering of lijfrentepolis af.
Als u alle inkomsten bij elkaar optelt, krijgt u een beeld van uw totale inkomen
voor uw oude dag. Komt u er niet uit? Kom dan langs op een spreekuur van
Bureau voor Duitse Zaken.
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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.

