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Algemeen
Premie volksverzekeringen
wet

premie

maximum premieloon

Algemene Ouderdomswet (AOW)

17,90%

€ 34.712 per jaar

Algemene nabestaandenwet (Anw)

0,10%

€ 34.712 per jaar

Wanneer u van de SVB ontheffing van de verzekeringsplicht heeft gekregen betaalt u geen premie voor
de AOW en de Anw. De AOW-premie wordt geheven tot uw AOW-leeftijd, de Anw-premie is
onafhankelijk van leeftijd.
Als u een Belgisch rustpensioen ontvangt, berekent België hierover de solidariteitsbijdrage. Het bedrag
en/of percentage waarmee wordt gerekend, is afhankelijk van uw gezinssituatie.

Medische zorg België
begrip

bedrag/percentage

toelichting

ZIV-bijdrage

3,55%

 e hoogte van deze bijdrage hangt
D
af van uw inkomen.

lidmaatschapsgeld

ca. € 10 per maand

 edrag wordt betaald aan het
B
ziekenfonds.

Vlaamse sociale bescherming

€ 52 per jaar

 eze vergoedt (gedeeltelijk) de
D
kosten van niet medische hulp- en
dienstverlening of mantelzorg.
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Medische zorg Nederland
begrip

bedrag/percentage

toelichting

verplicht eigen risico

€ 385

Bedrag kan per jaar wijzigen.

aanvullende verzekeringen

 aandbedragen zijn afhankelijk van
m
pakketkeuze

U kunt deze afsluiten bij CZ.
Een aanvullende verzekering afsluiten
bij een andere zorgverzekeraar is niet
altijd mogelijk.

Wlz-zorg

afhankelijk van persoonlijke
omstandigheden

Dit is een eigen bijdrage.
Het Centraal Administratiekantoor
(CAK) berekent de bijdrage en stuurt
u hiervoor een factuur.
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Toegelaten inkomsten uit arbeid
Als u nog geen 65 jaar bent en u als u alleen een overlevingspensioen ontvangt, mag u als werknemer
de volgende bedragen bijverdienen in 2020:
situatie

bruto bedrag per jaar

geen kinderen (op 1 januari)

€ 19.542

kinderen (op 1 januari)

€ 24.428

Als u een overlevingspensioen (of een rustpensioen) ontvangt vanaf de wettelijke pensioenleeftijd of als u
een vervroegd rustpensioen ontvangt mag u in 2020 als werknemer de volgende bedragen bijverdienen:
situatie

bruto bedrag per jaar

geen kinderen (op 1 januari)

€ 24.243

kinderen (op 1 januari)

€ 29.489

Vanaf 1 januari van het jaar waarin u 65 jaar wordt of indien u een loopbaan van 45 jaar of meer heeft,
mag u onbeperkt bijverdienen.

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

