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Algemeen
Hoeveel premie betaalt u als werknemer in Nederland?
bijdrage

premie

maximum premieloon

Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

-

-

Wet langdurige zorg (Wlz)

9,65%

€ 34.300 per jaar

Algemene Ouderdomswet (AOW)

17,90%

€ 34.300 per jaar

Algemene nabestaandenwet (Anw)

0,10%

€ 34.300 per jaar

Heeft u de AOW-leeftijd en bent u geboren vóór 1 januari 1946, dan is het maximum premieloon € 34.817 per jaar.

Gezin
Nederlandse kinderbijslagbedragen
Onderstaande bedragen gelden sinds 1 januari 2019.

leeftijd

kwartaalbedrag

0 t/m 5 jaar

€ 219,97

6 t/m 11 jaar

€ 267,10

12 t/m 17 jaar

€ 314,14

Belgische kinderbijslagbedragen: Groeipakket Vlaams Gewest
Als u op of na 1 januari 2019 in België (Vlaanderen) bent gaan werken of bent komen wonen, krijgt u te maken met de nieuwe kinderbijslagregeling: het Groeipakket. Dit pakket bestaat uit de gezinsbijslagen en andere financiële tegemoetkomingen op maat van elk kind.

Startbedrag geboorte of adoptie

€1.122,00

Schoolbonus (in augustus)

Basisbedrag per kind (maandelijks)

€ 163,20

0 tot 4 jaar

€

20,40

5 tot 11 jaar

€

35,70

12 tot 17 jaar

€

51,00

18-24 jaar

€

61,20

Sociale toeslag

per kind,
per maand

< 2 kinderen, inkomen < 30.984

€

51,00

> 2 kinderen, inkomen < 30.984

€

81,60

€

61,20

> 2 kinderen, inkomen
€ 30.984-€ 61.200
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Daarnaast kan er recht zijn op een extra Zorgtoeslag: voor weeskinderen, halfwezen, kinderen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte en voor pleegkinderen. Voor bedragen zie www.groeipakket.be

Cijferbijlage - Wonen in België en werken in Nederland

3 van 5

Medische zorg
U bent in Nederland sociaal verzekerd. Daarom bent u verplicht een Nederlandse basisverzekering af te
sluiten bij een zorgverzekeraar in Nederland.
begrip

bedrag/percentage

toelichting

Premie aan zorgverzekeraar

€ 115

Gemiddelde premie per maand

verplicht eigen risico voor verzekerden
ouder dan 18 jaar

€ 385 per jaar

Sommige kosten worden gedeeltelijk
vergoed. Welke dit zijn, kunt u
terugvinden in de voorwaarden van uw
zorgverzekeraar.

mogelijk vrijwillig eigen risico

€ 500 maximaal per jaar

 ierdoor wordt de prijs van de
H
basispremie lager.

eigen bijdrage Wlz (onder andere
langdurige zorg, thuiszorg)

afhankelijk van persoonlijke
omstandigheden en inkomen

Dit is een eigen bijdrage. Het Centraal
Administratiekantoor (CAK) berekent
de bijdrage en stuurt u een factuur.

bijdrage ‘meeverzekerde’ gezinsleden,
ouder dan 18 jaar

€ 1.024 in 2019

De nominale premie per maand is
€ 115,42. Dit wordt vermenigvuldigd
met een ‘woonlandfactor’ (0,7392).
De nominale premie en de
woonlandfactor worden jaarlijks
aangepast.

Lidmaatschapsbijdrage België

ca. € 10 per maand

 it bedrag betaalt u aan het
D
ziekenfonds in België.

Nabestaanden
Maximale hoogte nabestaanden- en wezenuitkering (1 juli 2019)
uitkering voor een
nabestaande

bruto per maand
€ 1231,21

vakantie-uitkering
€

84,45

nabestaande met een verzorgingsrelatie

€

790,50

€

60,33

wees tot 10 jaar

€

405,63

€

27,02

wees van 10 tot 16 jaar

€

599,88

€

40,54

wees van 16 tot 21 jaar

€

794,14

€

54,05

Het bruto bedrag per maand is inclusief een tegemoetkoming Anw van € 17,12 per maand. De vakantie-uitkering krijgt u jaarlijks in
mei. Een nabestaande met verzorgingsrelatie verzorgt een hulpbehoevende en voert daarmee een gezamenlijke huishouding.

Ouderdom
Maximale hoogte ouderdomspensioen (1 juli 2019)
ouderdomspensioen voor een

bruto per maand

vakantie-uitkering

ongehuwde/alleenstaande

€ 1.228,22

€

69,97

gehuwde/samenwonende met partner van 65 of ouder

€

843,78

€

49,98

De vakantieuitkering ontvangt u jaarlijks in mei. De bruto-bedragen per maand zijn inclusief de Inkomensondersteuning AOW
van € 25,23.

0991NX/0619

De AOW-toeslag voor een partner is sinds 2015 vervallen. Daarvoor kon u een toeslag boven op uw
AOW-pensioen krijgen als uw partner nog geen AOW kreeg en niet te veel verdiende. Heeft u al een toeslag?
Dan houdt u deze zolang uw partner niet te veel verdient.
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Werkloos
Nederlandse werkloosheidsuitkering
periode

percentage

1e en 2e maand

75% van het dagloon dit is maximaal € 216,90

vanaf de 3e maand *

70% van het dagloon

Maximale uitkering wordt dan 75% van 216,90 is 162,67 per dag of 70% van 216,90 is 151,83 per dag.
* duur is afhankelijk van arbeidsverleden.

Belgische werkloosheidsuitkering
De hoogte van de Belgische werkloosheidsuitkering wordt berekend als een percentage van het gemiddelde
dagloon (van een full time contract). Het gemiddelde dagloon is 1/26e van uw maandloon en kent een
maximum bedrag.
Bruto uitkeringsbedragen voor werknemer met gezin
percentage

minimum
per dag

maximum
per dag

minimum
per maand

maximum
per maand

1e tot 3e maand

65%

€ 48,89

€ 66,78

€ 1.271,14

€ 1.736,28

4e tot 6e maand

60%

€ 48,89

€ 61,65

€ 1.271,14

€ 1.602,90

7e tot 12e maand

60%

€ 48,89

€ 57,46

€ 1.271,14

€ 1.493,96

periode

Bruto uitkeringsbedragen voor werknemer die alleen woont
percentage

minimum
per dag

maximum
per dag

minimum
per maand

maximum
per maand

1e tot 3e maand

65%

€ 40,48

€ 66,78

€ 1.052,48

€ 1.736,28

4e tot 6e maand

60%

€ 40,48

€ 61,65

€ 1.052,48

€ 1.602,90

7e tot 12e maand

60%

€ 40,48

€ 57,40

€ 1.052,48

€ 1.493,96

periode

Bruto uitkeringsbedragen voor werknemer die samenwoont
percentage

minimum
per dag

maximum
per dag

minimum
per maand

maximum
per maand

1e tot 3e maand

65%

€ 30,05

€ 66,78

€ 781,30

€ 1.736,28

4e tot 6e maand

60%

€ 30,05

€ 61,65

€ 781,30

€ 1.602,90

7e tot 12e maand

60%

€ 30,05

€ 57,46

€ 781,30

€ 1.493,90

periode

Voor de bedragen vanaf de 13e maand kunt u kijken op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).
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Bedrijfsvoorheffing
Er wordt een percentage van 10,09% ingehouden op uw uitkering als u bovenop uw werkloosheidsuitkering
een beroepsinkomen heeft. Deze inhouding is te vergelijken met de Nederlandse loonbelasting.

Cijferbijlage - Wonen in België en werken in Nederland

5 van 5

Ziek of arbeidsongeschikt
hoogte uitkering tijdens loondoorbetaling

maximum dagloon

70% van uw loon, waarbij rekening wordt gehouden met het maximum dagloon

€ 216,90

De werkgever betaalt het loon van een zieke werknemer door tijdens de eerste 104 weken van ziekte. Soms kunt u
tijdens de eerste 52 weken van ziekte een hogere uitkering krijgen dan 70%. Dit hangt af van de afspraken die zijn
gemaakt in uw collectieve arbeidsovereenkomst. Als u na 104 weken nog steeds ziek bent, kunt u mogelijk een
WIA-uitkering krijgen.

Zwangerschap en bevalling
hoogte uitkering tijdens verlofperiode

maximum dagloon

100% van uw loon, waarbij rekening wordt gehouden met het maximum dagloon

€ 216,90

De bedragen en percentages veranderen regelmatig. Neem voor de meest recente bedragen contact met ons op.

Zo blijft u op de hoogte
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
www.svb.nl/bbz
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Vragen per e-mail: Ga naar www.svb.nl/bbz, Contact, gebruik ons e-mailformulier

