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In deze bijlage vindt u allerlei praktische informatie over
bedragen en percentages waar u misschien mee te maken
krijgt als u in Nederland woont en in Duitsland werkt of
omgekeerd. Alle bedragen, premies en percentages gelden
vanaf 1 juli 2019.

Percentage premie
volksverzekeringen

Hieronder vindt u de premies voor volksverzekeringen die u in Nederland
betaalt over uw inkomen.
Wetgeving

Percentage

AOW

17,90%

Anw

0,10%

Wlz

9,65%

Te betalen over maximaal € 34.300,00

Percentages premies
werknemers
verzekeringen

Hieronder vindt u de premies voor werknemersverzekeringen die u in
Nederland betaalt over uw inkomen.
Wetgeving

Percentage

WIA (betaalt de werkgever)

6,46%

Zvw (betaalt de werkgever)

6,95% *

WW (betaalt de werkgever)

3,6%

*) Heeft u geen werkgever, dan is het percentage 5,7%
Te betalen over maximaal € 55.927,00

AOW-pensioen
Leefsituatie

brutobedrag

bruto vakantie-uitkering

alleenstaande

€

1.202,99

€

69,97

gehuwde

€

818,55

€

49,98

Bedragen zijn exclusief de Inkomensondersteuning AOW. De hoogte van de
inkomensondersteuning hangt af van de hoogte van de AOW en bedraagt

0940NX/0819

maximaal € 25,23.
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Nabestaandenuitkering
Anw

Soort nabestaandenuitkering
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brutobedrag

bruto vakantie-uitkering

nabestaande

€ 1.214,09

€

84,45

nabestaande met verzorgingsrelatie

€

773,38

€

60,33

wees t/m 9 jaar

€

388,51

€

27,02

wees van 10 t/m 15 jaar

€

582,76

€

40,54

wees van 16 t/m 20 jaar

€

777,02

€

54,05

Bedragen zijn exclusief de tegemoetkoming aan de Anw gerechtigde.

Kinderbijslag
Leeftijdsgroepen

kwartaalbedrag

0 t/m 5 jaar

€ 219,97

6 t/m 11 jaar

€ 267,10

12 t/m 17 jaar

€ 314,24

Kindergeld
Kind
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Eigen risico
Zorgverzekeringswet

maandbedrag

Voor de eerste 2 kinderen

€ 204,00

Voor het derde kind

€ 210,00

Voor ieder volgend kind

€ 235,00

maximaal bedrag per kalenderjaar 					

€ 385,00

Dit is het bedrag dat u zelf betaalt per kalenderjaar als u medische kosten heeft.
De medische kosten die hoger zijn dan dit bedrag, krijgt u vergoed van uw
zorgverzekeraar.
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Maximum dagloon

€ 216,90
Uw uitkering in Nederland wordt berekend over een dagloon. Dit is het bedrag
waarover een uitkering in Nederland maximaal wordt berekend.

Woonlandfactor
Duitsland

Factor

Bedrag

0,8701

€ 100,43 per maand

De gemiddelde premie in Nederland wordt met dit bedrag vermenigvuldigd.
Dit wordt gedaan als uw zorg in Duitsland door Nederland wordt betaald.
Op deze manier betaalt u net zoveel premies als u in Duitsland zou betalen.

Premies Duitse sociale
zekerheid

Hieronder vindt u de premies voor sociale zekerheid die u en uw werkgever
betalen in Duitsland. De hoogte van de premie hangt af van uw inkomen.
Premie
werkgever

Premie
werknemer

Te betalen
over maximaal
bruto per
maand

Wetgeving

Loongrens
bruto per
maand

Krankenversicherung

€ 5.062,50

7,3%

7,3%

€

4.537,50

Pflegeversicherung

€ 5.062,50

1,525%

1,525%

€

4.537,50

Rentenversicherung
(AOW, Anw en WIA)

geen

9,3%

9,3%

€ 6.700,00

Arbeitslosen
versicherung (WW)

geen

1,25%

1,25%

€ 6.700,00

Krankenversicherung (Zvw): De Krankenkasse kan nog een inkomensafhankelijke premieopslag vragen.
Pflegeversicherung (Wlz): Als de werknemer geen kinderen heeft is het werknemerspercentage 1,775%

Actuele rentewaarde

Westen € 33,05
Oosten € 31,89

Unfallversicherung
Alleen de werkgever betaalt een percentage. Het percentage wordt per
(ongevallenversicherung) kalenderjaar achteraf vastgesteld en hangt af van de financiële middelen die
de Unfallversicherung nodig had. Ook het risico van de bedrijfstak en de
hoogte van de betaalde loonsom van de onderneming spelen een rol.
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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.

