Wonen of werken in
Nederland of Duitsland

Wat verandert er voor uw sociale zekerheid?
Bureau voor Duitse Zaken vertelt u daarover
meer.

Gaat u de grens over om er te wonen, te werken, te
ondernemen of te studeren? Dan komt er heel wat op u af.
Ook voor uw sociale zekerheid. Heeft u zich bijvoorbeeld al
afgevraagd wat er gebeurt met uw ouderdomspensioen als u
verhuist naar Duitsland of Nederland? Of in welk land u uw
rekening voor de huisarts kunt indienen? Of wat er gebeurt
als u ziek wordt of arbeidsongeschikt?
Dat zijn waarschijnlijk niet de eerste vragen die bij u opkomen als u denkt aan
een verhuizing of een verandering van uw werk over de grens heen. Maar uw
sociale zekerheid is zeker iets om bij stil te staan. Met al uw v ragen over
sociale zekerheid, kunt u terecht bij Bureau voor Duitse Zaken (BDZ). Wij zijn
een onafhankelijke specialist als het gaat over dit soort onderwerpen.
Wij staan voor u klaar om u persoonlijk en in begrijpelijke taal informatie op
maat te geven.

Wie is BDZ?

Bureau voor Duitse Zaken is al jarenlang de specialist op het gebied van
sociale zekerheid tussen Nederland en Duitsland. BDZ is een onderdeel van
de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wat kunnen wij voor
u doen?

Wij hebben voor u de informatie over allerlei onderwerpen gebundeld, zodat
u uw vragen maar op één plek hoeft te stellen. Zo ziet u niets over het hoofd.
Dat is wel zo prettig. We kunnen u informatie geven op de manier die u het
beste uitkomt.
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-- Lees informatie in onze brochures of op www.svb.nl/bdz
Ook als u liever zelfstandig informatie wilt doorlezen, kan dat natuurlijk.
Wij hebben voor u diverse brochures en leaflets samengesteld waarin u per
situatie een korte uitleg vindt. Zo heeft u in één oogopslag de belangrijkste
informatie bij elkaar. Ook kunt u via www.svb.nl/bdz de informatie nalezen.
Als u daarna nog vragen heeft, kunt u natuurlijk ook telefonisch of via e-mail
contact met ons opnemen. Of een bezoek brengen aan één van onze
spreekuren.
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-- Bezoek eens een presentatie
Wij organiseren ook bijeenkomsten op locatie voor groepen. We kunnen
uitleg geven over diverse thema’s. Neem contact op met BDZ en vraag naar
de mogelijkheden.
-- Kom langs voor een persoonlijk gesprek
Wilt u het liefst in een persoonlijk gesprek uw vragen stellen? Dan bent u van
harte welkom tijdens een van onze spreekuren. Dat kan bij ons kantoor in
Nijmegen op afspraak. Er zijn ook spreekuren bij u in de buurt. Voor sommige
spreekuren vragen wij u vooraf te bellen en bij andere kunt u zonder afspraak
binnenlopen.
-- Neem een kijkje op www.grensinfo.nl
Ook werken wij mee aan Grensinfo.nl. Dit is een samenwerking tussen
de Belastingdienst in Nederland en de SVB. Hierdoor kunt u op
www.grensinfopunt.nl ook informatie vinden over sociale zekerheid én
belastingen. U kunt bij het Grensinfopunt dus niet alleen terecht met uw
vragen over sociale zekerheid, maar ook met vragen over belastingen.

Hoe kunt u ons
bereiken?

Bezoekadres
Bureau voor Duitse Zaken
Sociale Verzekeringsbank
Takenhofplein 4
6538 SZ Nijmegen
Openingstijden
Op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
Postadres
Postbus 10505
6500 MB Nijmegen
Telefoon +31 (0)24 343 18 11
Fax +31 (0)24 343 19 05
E-mail bdz@svb.nl
Internet www.svb.nl/bdz
Spreekuur op locatie
U kunt ons vinden op locaties in Bocholt, Emmen, Glanerbrug, Hardenberg,
Herzogenrath, ’s-Heerenberg, Kleve, Bad Nieuweschans, Nijmegen, Nordhorn,
Venlo en Winterswijk.
De data en adressen vindt u op onze website of vraag deze bij ons op.

