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U woont of gaat wonen in België. En u krijgt een inkomen uit
één van onderstaande regelingen uit Nederland.

In deze leaflet gaat het om flexibele (vervroegde) pensioenen of keuzepensioenen.
U was werknemer en u bent vervroegd met pensioen gegaan. U heeft gebruik
gemaakt van het flexibel pensioen of keuzepensioen voor werknemers.
Uw pensioenfonds betaalt dit pensioen aan u uit. Of u ontvangt een
overbruggingsuitkering (OBR) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

In welk land bent u
sociaal verzekerd?

U bent niet (meer) sociaal verzekerd in Nederland, omdat u niet in Nederland
woont en er ook niet werkt. Europese regels (Europese Verordening 883/2004)
bepalen dat u sociaal verzekerd bent in uw woonland, als u alleen een
inkomen uit één van de bovenstaande regelingen ontvangt. Maar door het
verschil in de sociale zekerheidsstelselsels van België en Nederland, valt u niet
onder de regelingen die in België gelden. Hieronder leest u wat dit voor uw
situatie betekent.

Hoe zit het met uw
ouderdomspensioen?

Omdat u in België woont of gaat wonen met een inkomen uit een van deze
bovenstaande regelingen, bouwt u geen ouderdomspensioen (AOW) meer op
in Nederland. Maar uw opgebouwde AOW-pensioen blijft wel staan. Vanaf uw
AOW-leeftijd krijgt u maandelijks een AOW-pensioen, voor de jaren dat u
AOW-pensioen heeft opgebouwd.

Hoe zit het met uw
Omdat u in België woont of gaat wonen met een inkomen uit een van de
nabestaandenu itkering? bovenvermelde regelingen, bent u niet meer verzekerd in Nederland voor de
nabestaandenuitkering Anw. Dit betekent dat uw nabestaanden geen
Anw‑uitkering krijgen als u overlijdt. Ook in België bent u daarvoor niet verzekerd.
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U kunt zich vrijwillig verzekeren voor de AOW en/of de Anw zodat uw
AOW-opbouw gewoon doorloopt en/of uw nabestaanden eventueel een
uitkering krijgen als u komt te overlijden. Doe uw aanvraag binnen één jaar
nadat u uit Nederland bent vertrokken of er niet meer werkt, bij de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) in Nederland (kantoor Verzekeringen). Kijk voor
meer informatie op www.svb.nl/vv. De vrijwillige verzekering kunt u afsluiten
voor maximaal 10 jaar.
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Hoe zit het met uw
kinderbijslag?

U krijgt geen Nederlandse kinderbijslag meer. Soms is het onder bepaalde
voorwaarden mogelijk om kinderbijslag te ontvangen vanuit België.
Neem voor meer informatie contact op met Bureau voor Belgische Zaken.

Hoe zit het met uw
medische zorg?

Lees hiervoor de leaflet ‘Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland
- Medische zorg’.

Wat als…

… u in Nederland blijft of gaat werken met een inkomen volgens een van deze
regelingen?
U blijft dan in Nederland sociaal verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet
(AOW), de nabestaandenwet Anw, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de
Zorgverzekeringswet. Meer informatie hierover vindt u in de leaflets ‘Wonen in
België, werken in Nederland’.
… u in België blijft of gaat werken?
Dan bouwt u een deel aan Belgisch rustpensioen op. Daardoor bent u na
uw AOW-leeftijd in België verzekerd voor medische zorg. Neem voor meer
informatie contact op met Bureau voor Belgische Zaken.
… uw partner in Nederland werkt?
Dan is uw partner wel sociaal verzekerd in Nederland, onder andere voor de
Nederlandse kinderbijslag. Meer informatie hierover vindt u in de leaflets
‘Wonen in België, werken in Nederland’.
… u de AOW-leeftijd bereikt?
Omdat u niet in Nederland woont, krijgt u niet automatisch een
aanvraagformulier voor het AOW-pensioen toegestuurd. U kunt het beste één
jaar voor u de AOW-leeftijd bereikt het AOW-pensioen aanvragen bij de
pensioendienst van de gemeente waar u woont.
Wilt u uw AOW-leeftijd weten? Kijk dan op www.svb.nl/aowleeftijd.
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... uw pensioen- of uitkeringsinstantie toch belasting en premies voor de
Nederlandse verzekeringen inhoudt?
Inhouding van belasting en van Nederlandse sociale verzekeringspremies is
niet altijd juist. De meeste pensioenuitkeringen zijn namelijk in het woonland,
België, belast. En als u verplicht ziekenfondsverzekerd bent in België, dan is
inhouding van de Nederlandse sociale verzekeringspremies ook niet juist.
In dat geval verzoekt u de Nederlandse belastingdienst om vrijstelling via het
formulier “Verzoek vrijstelling inhouding loonbelasting/premies
volksverzekeringen”. De vrijstellingsverklaring stuurt u op aan uw pensioen- of
uitkeringsinstantie.
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Let op: U moet ook steeds de “Verklaring belastingplicht woonland”
meesturen met uw verzoek om vrijstelling. Beide aanvraagformulieren vindt u
op de site van de Nederlandse belastingdienst.
Belasting
U betaalt in België belasting over uw pensioen of uitkering. Was u een
ambtenaar in dienst bij de overheid, heeft u een ABP-pensioen opgebouwd
en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan betaalt u in Nederland belasting
over uw ABP-pensioen.

Zo blijft u op de hoogte Bureau voor Belgische 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.grensinfo.nl en/of op www.svb.nl/bbz.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met
Bureau voor Belgische Zaken. Wij helpen u graag verder.
Bureau voor Belgische Zaken
Rat Verleghstraat 2, 4815 NZ Breda
+31 (0)76 548 58 40
Vragen per e-mail: Ga naar www.svb.nl/bbz, Contact, Gebruik ons
e-mailformulier.
www.svb.nl/bbz

Overige nuttige
adressen

SVB Amstelveen
Afdeling Vrijwillige Verzekeringen
Postbus 18607, 3501 CR Utrecht
+31 (0)20 656 52 25
www.svb.nl/vv
Belastingdienst, team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO)
0800 90 220
Belastingtelefoon Buitenland: +31 (0)55 538 53 85
www.belastingdienst.nl
www.toeslagen.nl
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Belastingkantoor Brussel
Afdeling Belintax
+32 (0)2 576 34 70

