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Algemeen
Offerte vrijwillige verzekering aanvragen
Als u zich vrijwillig wilt verzekeren voor de AOW, Anw of voor beide regelingen, dan kunt u bij de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) een offerte opvragen. Uw aanvraag moet door de SVB zijn ontvangen binnen
één jaar nadat u buiten Nederland bent gaan wonen of werken. Elk jaar wordt de minimumpremie en de
maximumpremie bepaald. De AOW-premie is in 2020 17,9% van uw inkomen, de Anw-premie 0,10% van
uw inkomen.
Premies 2020
soort premie

minimum

maximum

premie AOW

€ 529

€ 5.294

premie Anw

€

€

2

28

Kijk voor meer informatie en voor het aanvragen van een offerte op www.svb.nl/vv. Het maximum
bedrag voor de premieberekening is € 34.712.

Medische zorg
U bent niet verzekerd volgens de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en Zvw in Nederland. Toch is Nederland
verantwoordelijk voor de kosten van medische zorg die u in België en Nederland gebruikt. U betaalt
bijdragen aan het CAK om deze kosten te financieren. De bijdragen worden ingehouden op uw pensioen
of uitkering en worden als volgt opgebouwd:

soort

percentage / bedrag

maximum premieloon

toelichting

inkomensafhankelijke
bijdrage Zvw

 ,70% over loon, WIA,
6
WAO/WAZ-,
Anw-uitkering*

€ 57.232 per jaar

vergelijkbaar met
procentuele premie Zvw

inkomensafhankelijke
bijdrage Zvw

 ,45% over AOW-pensioen* € 57.232 per jaar
5
en overige inkomsten

vergelijkbaar met
procentuele premie Zvw

inkomensafhankelijke
bijdrage Wlz

9,65%

vergelijkbaar met
procentuele premie Wlz

nominale bijdrage Zvw

€ 1.415 per jaar

€ 34.712 per jaar (geboren
in 1946 of later)
€ 35.375 per jaar (geboren
in 1945 of eerder)

vergelijkbaar met de
jaarlijkse nominale premie
Zvw

* bijdrage Zvw wordt ingehouden door SVB/UWV
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Medische zorg is niet in alle landen even duur. Ieder bovenvermeld deel van de bijdrage wordt
vermenigvuldigd met een ‘woonlandfactor’ (0,7303). Dit percentage wordt jaarlijks aangepast.

Cijferbijlage - wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

3 van 3

Overige medische zorg
begrip

bedrag/percentage

toelichting

lidmaatschapsgeld

ca. € 10 per maand

Het bedrag is per persoon.

vaste bijdrage aan CAK voor

€ 1.033 in 2020

Bedrag wordt ingehouden op (uw)

gezinsleden (niet verzekerde partner

pensioen of uitkering of kan

en/of kinderen ouder dan 18 jaar)

rechtstreeks aan CAK betaald worden.

maandbedrag afhankelijk van pakket, Aanvullende Belgische verzekering.
hospitalisatieverzekering
We raden aan om deze af te sluiten
(bijvoorbeeld vergoedingen remgeld leeftijd, enzovoorts.
voor uw 65e.
en kosten ziekenhuisopname)

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

