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U woont met uw gezin in Duitsland en werkt in Nederland.
Als u zwanger bent, kunt u met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Tijdens uw verlof krijgt u een zwangerschaps- en
bevallingsuitkering. U krijgt dan Nederlandse kinderbijslag en
misschien ook kindgebonden budget en kinderopvang
toeslag. U kunt ook Kindergeld uit Duitsland krijgen.

Verlof en uitkering vóór
en ná de bevalling

Hoeveel verlof krijgt u vóór en ná de bevalling?
U kunt zestien weken verlof krijgen: zes weken voor de uitgerekende datum
(zwangerschapsverlof) en tien weken na de bevalling (bevallingsverlof). U mag
uw zwangerschapsverlof één of twee weken later laten ingaan. Dus vijf of vier
weken vóór de uitgerekende datum. Uw bevallingsverlof wordt dan één of
twee weken langer.
Hoe hoog wordt uw uitkering tijdens uw verlof?
Tijdens uw verlof krijgt u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Het UWV
betaalt die meestal uit aan uw werkgever, zodat u uw loon krijgt doorbetaald.
Deze uitkering is net zo hoog als uw loon. De zwangerschaps- en
bevallingsuitkering kennen wel een maximumbedrag. Kijk voor de bedragen in
de cijferbijlage.
Hoe vraagt u het verlof en de uitkering aan?
U geeft uw werkgever een zwangerschapsverklaring en geeft aan wanneer u
met verlof gaat. Uw werkgever vraagt dan de uitkering voor u aan bij het
UWV. Dat gebeurt minstens twee weken voordat u met verlof gaat.

Elterngeld

Wie krijgt Elterngeld
Als uw kind na 1 januari 2007 geboren is, kunt u Elterngeld krijgen.
Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
-- u verzorgt uw kind zelf en voedt het zelf op, en
-- u werkt niet meer dan 30 uur in de week, en
-- uw kind woont bij u in huis.
Hoelang kunt u Elterngeld krijgen?
Vanaf de dag van de geboorte van het kind, kunt u voor minimaal twee
maanden en voor maximaal veertien maanden Elterngeld ontvangen.
De periode kan over beide ouders verdeeld worden. Voor kinderen geboren
na 1 juli 2015 kunt u Elterngeld combineren met Elterngeld Plus. Hierdoor
kunt u langer gebruik maken van Elterngeld.
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Hoe hoog is het Elterngeld en Elterngeld Plus?
Het Elterngeld is ongeveer 67% van het laatst verdiende loon. Voor Elterngeld
is het minimaal € 300,00 en maximaal € 1800,00 per maand. Voor Elterngeld
Plus is het minimaal € 150,00 en maximaal € 900,00 per maand.
Hoe vraagt u Elterngeld aan?
U kunt de aanvraag indienen bij de Elterngeldstelle die in uw gebied bevoegd
is. De adressen vindt u op de website www.bmfsfj.de.

Gezinsbijslagen uit
Nederland en Duitsland

Nederlandse gezinsbijslagen zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget
en de kinderopvangtoeslag. Duitsland heeft maar een gezinsbijslag, het
Kindergeld.
Nederland en Duitsland hebben afspraken gemaakt over de betaling van
gezinsbijslagen. Eén land betaalt de volledige gezinsbijslag en het andere
land hooguit een aanvulling. U krijgt nooit uit beide landen de volledige
gezinsbijslag.
Uit welk land u de gezinsbijslag krijgt, hangt ervan af of en waar uw partner
werkt.
Uw partner werkt in Duitsland?
Dan krijgt uw partner Kindergeld (Duitse kinderbijslag). Omdat Kindergeld
hoger is dan de Nederlandse kinderbijslag, krijgt u alleen een aanvulling uit
Nederland als de gezinsbijslagen samen hoger zijn dan het Kindergeld.
Uw partner krijgt geen volledig Kindergeld als hij of zij gemiddeld minder dan
acht uur per week werkt.
Uw partner werkt in Nederland of werkt niet?
Dan krijgt u kinderbijslag uit Nederland. Omdat de Nederlandse kinderbijslag
lager is dan de Duitse, krijgt uw partner een aanvulling uit Duitsland.
Duitsland betaalt een aanvulling op het geheel aan Nederlandse
gezinsbijslagen, totdat deze even hoog zijn als het Kindergeld. Alleen
kinderopvangtoeslag telt Duitsland niet mee.
Wilt u weten of u of uw partner gezinsbijslagen kunnen krijgen? Per gezinsbijslag
kunt u dit bepalen door onderstaande informatie te lezen.
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Wie krijgt kinderbijslag?
Omdat u in Nederland werkt en een kind onder de 18 jaar verzorgt of
onderhoudt, krijgt u kinderbijslag. Dit geldt voor uw eigen kinderen, maar ook
voor stief- of pleegkinderen. Voor kinderen vanaf 16 jaar krijgt u alléén
kinderbijslag als zij onderwijs volgen, werkloos of arbeidsongeschikt zijn.
Hoelang kunt u kinderbijslag krijgen?
Voor kinderen vanaf 16 jaar krijgt u alléén kinderbijslag als zij onderwijs
volgen, werkloos of arbeidsongeschikt zijn. De kinderbijslag stopt als uw kind
18 jaar wordt.
Hoe hoog is kinderbijslag?
Hoeveel kinderbijslag u krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind. U ontvangt
de kinderbijslag per kwartaal. Kijk voor de bedragen in de cijferbijlage.
Hoe vraagt u kinderbijslag aan?
U vraagt de kinderbijslag aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Welke
SVB bevoegd is, hangt af van de hoofdzetel van uw Nederlandse werkgever.
Het adres van de SVB vindt u op de website www.svb.nl.

Kinderopvangtoeslag

Wie krijgt kinderopvangtoeslag?
Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u een maandelijkse
tegemoetkoming in de kinderopvangkosten krijgen. Deze Nederlandse
kinderopvangtoeslag krijgt u als:
-- u en uw partner allebei werken, en
-- uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaat en u de
kosten betaalt, en
-- uw kind op uw woonadres staat ingeschreven.
Hoelang kunt u kinderopvangtoeslag krijgen?
U kunt kinderopvangtoeslag krijgen zolang uw aan de voorwaarden voldoet.
Hoe hoog is kinderopvangtoeslag?
De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het
aantal uren dat u werkt. Ook het aantal kinderen dat naar de opvang gaat,
het aantal uren opvang en de prijs per uur bepalen de hoogte. Op de website
www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken om te zien hoeveel
kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.
Hoe vraagt u kinderopvangtoeslag aan?
U kunt de aanvraag indienen bij de Belastingdienst/toeslagen.
Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl.

Kind - wonen in Duitsland, werken in Nederland

Kindgebonden budget

5 van 6

Wie krijgt kindgebonden budget?
U krijgt kindgebonden budget als u
-- een of meer kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar, en
-- u of uw partner Nederlandse kinderbijslag krijgt, en
-- het inkomen en vermogen van uzelf en uw partner niet te hoog is.
Hoelang kunt u kindgebonden budget krijgen?
U kunt kindgebonden budget krijgen zolang u aan de voorwaarden voldoet
(zie Wie krijgt kindgebonden budget?).
Hoe hoog is kindgebonden budget?
Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Maak een proefberekening op
www.toeslagen.nl.
Hoe vraagt u kindgebonden budget aan?
Kindgebonden budget hoeft u niet aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht van
de Belastingdienst als u recht heeft op kindgebonden budget. Heeft u geen
bericht ontvangen en denkt u dat u wel recht heeft op kindgebonden budget?
Neem dan contact op met de Belastingdienst Toeslagen.

Kindergeld

Wie krijgt Kindergeld?
Omdat u in Duitsland woont, heeft u recht op Kindergeld (Duitse
kinderbijslag). Dit geldt voor uw eigen kinderen, de kinderen van uw
huwelijkspartner en pleegkinderen.
Hoelang kunt u Kindergeld krijgen?
U kunt Kindergeld ontvangen vanaf de maand waarin uw kind geboren is tot uw
kind 25 jaar wordt. Voor kinderen vanaf 18 jaar bestaat alleen recht als uw kind:
-- op school zit of beroepsonderwijs volgt, of
-- een vrijwillig sociaal of ecologisch jaar doet, of
-- uw kind werkloos is en beschikbaar is voor de arbeidsmarkt (alleen voor
kinderen tot 21 jaar).
U krijgt het Kindergeld elke maand betaald.
Hoe hoog is Kindergeld?
De hoogte van het Kindergeld hangt af van het aantal kinderen waarvoor u
kinderbijslag ontvangt. Kijk voor de actuele bedragen in onze cijferbijlage.
Hoe vraagt u Kindergeld aan?
Kindergeld vraagt u aan bij de Agentur für Arbeit Saarbrücken. Kijk voor meer
informatie op de website www.arbeitsagentur.de.

Kind - wonen in Duitsland, werken in Nederland

Wat als…

6 van 6

… u niet meer in Nederland werkt?
Dan stopt de Nederlandse kinderbijslag, kinderopvangtegemoetkoming en
het kindgebonden budget.
… u in Nederland gaat wonen?
Dan verandert er niets aan uw Nederlandse kinderbijslag. Als uw partner
aanvullend Duits Kindergeld krijgt en niet in Duitsland woont, dan stopt het
Kindergeld.
… u of uw partner in Duitsland werkte en nu Erziehungsurlaub
(ouderschapsverlof) heeft?
Voor het recht op kinderbijslag wordt Erziehungsurlaub voor maximaal drie
jaar gezien als werken in Duitsland. Zolang niet buiten Duitsland gewerkt
wordt. U of uw partner ontvangt daarom volledig Kindergeld.
… u thuis een gehandicapt kind verzorgt?
Dan kunt u tweevoudige kinderbijslag krijgen. Dit geldt alleen voor kinderen
in de leeftijd van 3 tot 18 jaar die intensieve zorg nodig hebben.
U vraagt deze dubbele kinderbijslag aan bij de SVB in Roermond,
telefoonnummer +31 (0)475 368 040.
…. uw kind gaat werken?
Is uw kind 16 of 17 jaar? Geef dan het inkomen door aan de SVB. Als de
inkomsten te hoog zijn, kan het zijn dat u geen kinderbijslag meer krijgt. Kijk
voor het bedrag dat uw kind mag bijverdienen op www.svb.nl/kinderbijslag.
… uw kind gaat studeren?
Dan krijgt uw kind misschien Nederlandse studiefinanciering. Kijk voor meer
informatie op www.ocwduo.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.

