40 meest gestelde vragen over

Werken in Duitsland
Overgenomen uit EURES‐brochure „40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland“

1. Als je in Duitsland wilt gaan werken, waar kun je dan
terecht voor de eerste informatie?
Als werkzoekende kunt u terecht bij EURES (EURopean Em‐
ployment Services). Dit is een netwerk van EURES‐adviseurs,
die werkzaam zijn bij de Nederlandse en Duitse arbeidsbu‐
reaus (UWV resp. Bundesagentur für Arbeit) en de bij de
EUREGIO’s. De EURES‐adviseurs van de Nederlandse ar‐
beidsbureaus beschikken ook over Duitse vacatures. U kunt
een afspraak maken met de EURES‐adviseur van het Duitse
arbeidsbureau. Bij de Nederlandse EURES‐adviseurs kunt u
ook informatie krijgen over de wijze waarop u in Duitsland
kunt solliciteren. Duitse vacatures vindt u op de website van
de Agentuur für Arbeit (arbeidsbureau):
www.arbeitsagentur.de. Informatie over de fiscale en socia‐
le gevolgen bij werken in Duitsland vindt u op de websites:
www.go‐euregio.eu, www.eures.info, www.grensinfo.nl en
www.startpuntgrensarbeid.nl.
2. Mag iedereen in Duitsland werken?
Als u de nationaliteit hebt van een van de Lidstaten van de
Europese Economische Ruimte (EU, Noorwegen, Liechten‐
stein en IJsland) of Zwitserland, dan kunt u zonder tewerk‐
stellingsvergunning in Duitsland werken. Hebt u die niet, dan
moet uw Duitse werkgever een tewerkstellingsvergunning
hebben. Dit is ook het geval als u in Nederland blijft wonen.
Als u gehuwd bent met een EU‐burger en in Duitsland gaat
wonen, dan mag u ook in Duitsland werken. Voor bepaalde
overheidsfuncties geldt dat u de Duitse nationaliteit moet
hebben. Als u in Duitsland werkt, gelden voor u dezelfde
arbeidsvoorwaarden (arbeidsrecht, CAO enz.) als voor Duitse
werknemers. Dit is geregeld in de Europese verordening
1612/68.
3. Hoe worden mijn Nederlandse diploma’s erkent resp.
gewaardeerd in Duitsland?
Er geldt een Europese richtlijn (EG 2005/36) voor de weder‐
zijdse erkenning van de opleidingen voor gereglementeerde
beroepen. In Duitsland zijn meer beroepen gereglementeerd
dan in Nederland. Een beperkt aantal Nederlandse beroeps‐
opleidingen worden automatisch erkend. Dit betreft arts,
apotheker, verpleegkunde, architect enz. Andere Nederland‐
se beroepsopleidingen worden gelijkgesteld aan Duitse be‐
roepsopleidingen. Als het niveau resp. de duur van uw Ne‐
derlandse opleiding lager resp. korter is dan de vergelijkbare
Duitse opleiding, dan wordt uw Nederlandse opleiding vaak
gelijkgesteld aan de vergelijkbare Duitse opleiding als u be‐
roepservaring heeft opgedaan in Nederland. Is dit niet het
geval dan kan men u vragen een toets te doen, een cursus te
volgen of een aanpassingsstage te doen.
De meeste beroepen in Duitsland zijn niet gereglementeerd.
Wellicht is het verstandig om door Colo (t/m middelbaar

beroepsonderwijs) of Nuffic (hoger onderwijs) een diplo‐
mawaardering te laten uitvoeren. Deze Nederlandse
instellingen geven dan aan met welk Duits diploma uw
Nederlands diploma te vergelijken is.
Informatie over de erkenning van diploma’s vindt u op:
www.beruflicheanerkennung.de en www.anabin.de
(Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungs‐
nachweise). Informatie over de waardering van uw Ne‐
derlandse diploma’s: www.colo.nl en www.nuffic.nl.
4. Welke zaken zijn van belang als ik in Duitsland woon
én werk?
Als u in Duitsland woont én werkt – u bent dan geëmi‐
greerd – dan gelden voor u de Duitse fiscale en sociale
wet‐ en regelgeving.
Het opgebouwde AOW‐ en bedrijfspensioen blijft behou‐
den. In het geval van werkloosheid geldt dat Duitsland
de Nederlandse tijdvakken van verzekering erkent en
samentelt met de Duitse tijdvakken. Bij arbeidsonge‐
schiktheid kunt u aanspraak maken op een Nederlandse
arbeidsongeschiktheiduitkering voor de jaren die u in
Nederland verzekerd was. U ontvangt dan een zgn. pro‐
rata WIA‐uitkering. Wanneer een van de meeverhuisde
gezinsleden niet werkt, dan kan deze zich 10 jaar voort‐
gezet vrijwillig verzekeren voor AOW.
Informatie over wonen én werken (emigreren) in Duits‐
land: www.go‐euregio.nl, www.grensinfo.nl
Informatie over uw opgebouwde AOW‐pensioen en de
mogelijkheid om een vrijwillige AOW‐verzekering af te
sluiten: www.svb.nl
5. Kan ik met behoud van mijn Nederlandse werkloos‐
heidsuitkering werk gaan zoeken in Duitsland?
Het is mogelijk om gedurende drie maanden met behoud
van uw Nederlandse werkloosheidsuitkering in Duitsland
te verblijven of te wonen om daar werk te zoeken. Er
geldt dan wel dat u nog drie maanden recht moet heb‐
ben op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. Er gel‐
den de volgende voorwaarden:
• u moet uw werkloosheidsuitkering minstens vier we‐
ken ontvangen hebben in Nederland;
• u dient zich binnen zeven werkdagen na uw aankomst
in Duitsland in te schrijven bij het Duitse arbeidsbureau
(Arbeitsagentur);
• u moet voldoen aan de controleprocedures die gelden
voor werkzoekenden in Duitsland;
• u dient het formulier PDU2 aan te vragen bij het UWV;
• u blijft tijdens het ontvangen van de Nederlandse
werkloosheidsuitkering sociaal verzekerd in Nederland
Keert u binnen de periode van 3 maanden terug naar
Nederland dan wordt de Nederlandse werkloosheidsuit‐

kering voortgezet. Komt u binnen 6 maanden nadat uw
uitkering is gestopt weer in Nederland wonen, dan krijgt u
weer uw Nederlandse WW‐uitkering als u daar nog recht
op heeft. U dient zich hiervoor wel onmiddellijk te melden
bij het UWV. Wordt u werkloos nadat u in Duitsland hebt
gewerkt, dan kunt u aanspraak maken op een Duitse
werkloosheidsuitkering als u in Duitsland woont. Vraag
dan aan het UWV het PD U1. Informatie over werk zoeken
met behoud van een Nederlandse werkloosheidsuitkering:
www.uwv.nl/Internationaal
6. Wat verstaat men onder een (niet) grensarbeider? En
wat onder een gedetacheerde werknemer?
Volgens de Europese coördinatieverordening 883/2004
bent u een ‘grensarbeider’ als u voor uw Duitse werkgever
in Duitsland werkt en minstens een keer per week terug‐
keert naar uw woonplaats in Nederland.
Keert u niet elke week naar huis, omdat u bijvoorbeeld in
Berlijn werkt, dan bent u een niet‐grensarbeider. Dit ver‐
schil is alleen van belang in het geval u werkloos wordt. U
kunt slechts in één land wonen. Een ‘zweiter Wohnsitz’
wordt beschouwd als ‘verblijven’. U bent een
’gedetacheerde werknemer of ´expat’ als u door uw in
Nederland gevestigde werkgever tijdelijk wordt uitgezon‐
den naar Duitsland.
7. Welke fiscale en sociale regelingen gelden er als ik
door mijn Nederlandse werkgever uitgezonden wordt
naar Duitsland?
Op grond van de Europese coördinatieverordening
883/2004 kunt u 24 maanden sociaal verzekerd blijven in
Nederland. Uw Nederlandse werkgever moet bij de SVB
het PD A1 aanvragen. Waar u vervolgens woont speelt
geen rol.
Voor de belastingheffing geldt dat uw salaris in Duitsland
wordt belast, tenzij de zogenaamde 183‐dagen regeling
kan worden toegepast. Hieraan zitten verschillende voor‐
waarden. De Nederlandse werkgever mag u niet detache‐
ren naar een Duitse vestiging, u mag niet langer dan 183
in Duitsland werken en uw leidinggevende in Duitsland
mag niet iemand van de Duitse vestiging zijn.
Woont u in Duitsland dan wordt u vanaf de eerste werk‐
dag in Duitsland belast. Wordt u door een Nederlandse
uitzendbureau gedetacheerd in Duitsland, dan bent u ook
vanaf de eerste dag belastingplichtig in Duitsland.
Voor het arbeidrecht geldt in beperkte mate het keuze‐
recht. U kunt uw Nederlandse arbeidsvoorwaarden conti‐
nueren of tijdelijk voor het Duits arbeidsrecht c.q. Duitse
arbeidsvoorwaarden kiezen. Als u in Duitsland werkt dan
gelden altijd de dwingende bepalingen van het Duitse
arbeidsrecht ongeacht het recht dat u gekozen hebt. Voor
bepaalde sectoren (bouw enz.) gelden een groter aantal
Duitse arbeidsvoorwaarden (loon), indien de Nederlandse
arbeidsvoorwaarden ongunstiger zijn dan de Duitse ar‐
beidsvoorwaarden. Deze regelingen vindt u in het Arbeit‐
nehmerentsendegesetz.
Voor informatie over de fiscale regelingen bij detachering:
raadpleeg GWO. Informatie over de sociale zekerheid bij
detachering: www.svb.nl. Over het Arbeitnehmerentsen‐

degesetz vindt u informatie op www.zoll.de (Entsendung
von Arbeitnehmer).
8. Waar bent u sociaal verzekerd als u als grensarbeider
in Duitsland werkt? En waar bent u verzekerd als gedeta‐
cheerde werknemer?
Als grensarbeider bent u – overeenkomstig de Europese
Verordening 883/2004 – sociaal verzekerd in Duitsland als
u voor uw Duitse werkgever in Duitsland werkt
(werklandbeginsel). Voor gelijktijdig werken in meerdere
landen gelden de volgende regels:
• Werkt u voor uw Duitse werkgever meer dan 25 % van
uw arbeidstijd in Nederland, dan moet uw Duitse werkge‐
ver u naar Nederlands recht sociaal verzekeren in Neder‐
land. Deze regel geldt ook voor internationale chauffeurs.
• Werkt u gelijktijdig voor een Duitse werkgever in Duits‐
land én voor een Nederlandse werkgever in Nederland,
dan geldt ook de zogenaamde 25%‐regeling.
• Werkt u gelijktijdig in Duitsland als werknemer én als
zelfstandige in Nederland, dan wordt u Duits sociaal verze‐
kerd. Over uw Nederlands inkomen hoeft u geen Neder‐
landse sociale zekerheidspremies af te dragen.
Over gelijktijdig werken in meerdere landen: raadpleeg
altijd www.go‐euregio.eu, www.svb.nl en uw Duitse Kran‐
kenkasse.
Voor de belastingheffing gelden andere regels. Voor de
sociale zekerheid geldt dat u slechts in één land sociaal
verzekerd kunt zijn. Voor de belastingheffing geldt dat u in
meerdere landen belast kunt worden. Dit leidt overigens
nooit tot dubbele belastingheffing. Raadpleeg de belas‐
tingdienst.
9. Zijn er situaties waarbij zich problemen kunnen voor‐
doen als men in Duitsland werkt?
Werkt u als geringfügig Beschäftigte – zgn mini‐job of
€450,‐ baan– in Duitsland, dan kan dat zeer nadelig zijn
omdat u dan niet meer sociaal verzekerd bent Nederland.
In Duitsland bent u zeer beperkt sociaal verzekerd. Dit
geldt ook als u een Nederlandse uitkering/pensioen ont‐
vangt en gelijktijdig een mini‐job uitoefent in Duitsland. U
kunt zich dan wel vrijwillig AOW/Anw verzekeren. Voor de
ziektekosten bent u aangewezen op een Duitse particulie‐
re ziektekostenverzekering. U bent niet meer Zvw/AWBZ‐
verzekerd. Bent u naast die Duitse Minijob nog in Neder‐
land werkzaam, dan moet uw Duitse werkgever premies
sociale verzekeringen afdragen over het Duitse loon aan
de Nederlandse belastingdienst.
Bij internationale chauffeurs, ambtenaren en personen
met een Nederlandse uitkering/pensioen, die in Duitsland
(deeltijds) werken, kunnen zich ook problemen voordoen.
Ontvangt u een Duitse uitkering/pensioen en u werkt in
Nederland, dan kunt u zich niet laten vrijstellen voor de
verzekeringsplicht AOW/Anw en AWBZ/Zvw.
Om te voorkomen dat u niet, dubbel of in het verkeerde
land verzekerd wordt, is het bij werken in Nederland én
Duitsland altijd het zinvol om contact op te nemen met
het Bureau van Duitse Zaken van de Sociale Verzekerings‐
bank (www.svb/nl/bdz), EUREGIO of uw Duitse Kranken‐
kasse.
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10. Waar betaalt u als grensarbeider uw inkomsten‐ resp.
loonbelasting?
Over het in Duitsland verdiende loon bent u als grensarbei‐
der belastingplichtig in Duitsland als u uw werkzaamheden
op het grondgebied van Duitsland uitoefent. Dat is vastge‐
legd in het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland.
Werkt u voor uw Duitse werkgever in Nederland of in een
ander land dan Duitsland, dan bent u over die dagen
meestal vanaf de eerste werkdag belastingplichtig in Neder‐
land.
Werkt u als internationaal chauffeur voor een Duits bedrijf
dan gelden er afwijkende regels. U wordt dan alleen voor
de dagen die u in Duitsland werkt in Duitsland belast. Voor
de dagen die u in Frankrijk, Oostenrijk, Nederland enz. rijdt,
wordt u in Nederland belast. Werkt u als leraar in Duitsland
dan kan het zijn dat u de eerste 2 jaar belastingplichtig blijft
in Nederland.
Ook Duitse wettelijke uitkeringen (ziektegeld, werkloos‐
heidsuitkering, Renten) worden in Duitsland belast. Het
Duitse Elterngeld wordt in Nederland belast.
De Duitse werkgever draagt de loonbelasting af aan de
Duitse belastingdienst (Finanzamt). U hoeft geen Kirchen‐
steuer in Duitsland te betalen. Wel wordt er Solidaritäts‐
zuschlag ingehouden.
In Nederland zult u aangifte moeten doen. Het in Duitsland
verdiende loon enz. zult u moeten omrekenen naar Neder‐
lands fiscaal inkomen. Hoe dit moet vindt u op de website
van de Nederlandse Belastingdienst. In Nederland wordt u
vrijgesteld van inkomstenbelasting over het Duitse loon
omdat u elders – d.w.z. in Duitsland – belast wordt. Indien u
verder geen Nederlands inkomen heeft dan zult u in Neder‐
land geen belasting hoeven te betalen. Er bestaat geen
recht op Nederlandse heffingskortingen. Ook niet voor de
niet‐werkende partner zonder of met een gering inkomen.
Raadpleeg het GWO (Grensoverschrijdend Werken en On‐
dernemen): telefoon 0800 ‐ 024 12 12 (vanuit Nederland)
en www.belastingdienst.nl => particulier => buitenland
11. Welke Duitse belastingregels gelden er als je in Duits‐
land als grensarbeider werkt?
Werkt u als grensarbeider in Duitsland en bent u unbe‐
schränkt Steuerpflichtig dan heeft u recht op dezelfde af‐
trekposten en belastingvrije sommen (Steuerklassen) als uw
Duitse collega’s. U wordt als unbeschränkt Steuerpflichtig
beschouwd als meer dan 90% van de som van uw Duits en
Nederlands inkomen onderworpen is aan de Duitse belas‐
tingheffing. Dit is ook het geval wanneer uw Nederlandse
inkomen minder is dan € 8.004 (2014) per jaar. Dit betekent
dat u ook nog als unbeschränkt Steuerpflichtig wordt be‐
schouwd als u in een jaar € 32.000 aan Duits inkomen en €
8.000 aan Nederlands inkomen ontvangt.
Voor echtparen – men moet dan wel gehuwd zijn – geldt
ook dat zij behandeld worden als unbeschränkt Steuerp‐
flichtigen als 90% van hun totale gezinsinkomen in Duits‐
land belast wordt. Daarnaast geldt dat u als unbeschränkt
Steuerpflichtig behandeld wordt als uw huwelijkspartner
niet meer dan € 16.008 (2014) aan Nederlands inkomen
ontvangt. Verdient u bijvoorbeeld € 44.000 per jaar in
Duitsland en uw huwelijkspartner € 16.000 in Nederland,

dan wordt u als unbeschränkt Steuerpflichtige behan‐
deld. Dat betekent dat u ingedeeld wordt in Steuer‐
klasse III (belastingvrije voet € 16.009 per jaar 2014).
Er geldt dan wel dat het Nederlandse inkomen van uw
huwelijkspartner van invloed is op de hoogte van het
belastingpercentage dat u in Duitsland moet betalen
(zgn. Progressionsvorbehalt). In dit geval berekent
Duitsland het belastingpercentage over € 60.000 en
past dit percentage toe bij de berekening van de Ein‐
kommensteuer over € 44.000.
12. Heeft u als grensarbeider recht op hypotheekren‐
teaftrek? Heeft de partner zonder eigen inkomen
aanspraak op de algemene heffingskorting?
Wanneer u als grensarbeider alleenstaand of alleen‐
verdiener bent, dan is het niet mogelijk om de hypo‐
theekrente af te trekken omdat u of uw partner geen
Nederlands inkomen ontvangt. Dit geldt ook wanneer
uw partner in Duitsland werkt.
Voor dit soort situaties geldt de zgn. doorschuifrege‐
ling. Als u voor deze regeling in aanmerking komt, dan
past de belastingdienst deze automatisch toe. De
doorschuifregeling leidt er toe dat u op het moment
dat u weer belastingplichtig bent in Nederland alsnog
een beperkte teruggave krijgt.
Bent u alleenverdiener, dan heeft uw partner – zon‐
der eigen inkomen – geen recht op de algemene hef‐
fingskorting. U heeft dan – mits gehuwd – wel aan‐
spraak op de Duitse belastingvrije voet voor alleen‐
verdieners (Steuerklasse 3).
Heeft uw partner wel Nederlands inkomen, dan kan
de hypotheekrente toegerekend worden aan uw part‐
ner.
Waarschijnlijk zal vanaf 1 januari 2015 het nieuwe
belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in
werking treden. Hierin zijn maatregelen opgenomen
die voor Nederlandse grensgangers positief kunnen
uitvallen.
13. Welke sociale zekerheidspremies moet een
grensarbeider betalen?
Als grensarbeider betaalt u de premies voor de Ren‐
tenversicherung (arbeidsongeschiktheid, ouderdom
en overlijden), de Arbeitslosenversicherung
(werkloosheid), de Krankenversicherung (ziektekosten
en ziekengeld) en de Pflegeversicherung.
De werknemer en de werkgever betalen beiden ca.
20%. De werkgever betaalt daarnaast ook nog de pre‐
mie voor de Unfallversicherung (arbeidsongevallen en
beroepsziekten). In tegenstelling tot Nederland be‐
staan er in Duitsland minder bovenwettelijke regelin‐
gen zoals bedrijfspensioenregelingen. De premies
voor de Duitse sociale zekerheid worden geïnd door
de Krankenkassen.
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Premieheffing

Percentage(1)

Krankenversicherung

15.50 %

Pflegeversicherung

1,95 % (3)

Arbeitslosen‐
versicherung
Rentenversicherung

3,00 %
19,60 %

Maximumpre‐
miegrens
€ 3.825 per
maand (2)
€ 3.825 per
maand (2)
€ 5.600 per
maand (4)
€ 5.600 per
maand (4)

(1) De premies voor de Pflege‐, Renten‐ en Arbeitslosenversi‐
cherung worden voor 50% door de werknemer en voor 50%
door de werkgever betaald. Van de bovengenoemd percentages
betaalt de werknemer de helft. De premies voor de Unfallversi‐
chering worden volledig door de werkgever betaald. Van de
Krankenversicherung betaalt de werkgever 7,3 % en de werkne‐
mer 8,2 %.
(2) Verdient men meer dan de maximumpremiegrens, dan
wordt van het gedeelte van het loon dat boven € 5.600 per
maand ligt, geen premie meer geheven. Verdient men meer dan
€ 50.850 dan moet men zich particulier of vrijwillig verplicht
verzekeren tegen ziektekosten en ziekengeld. Dit geldt ook voor
de Pflegeversicherung.
(3) Kinderloze verzekerden moet 0,25 % extra premie betalen.
(4) Verdient men meer dan de maximumpremiegrens, dan
wordt van het gedeelte van het loon dat boven € 5.600 per
maand ligt, geen premie meer geheven. Deze grens geldt voor
de oude Bundesländer incl. West Berlijn.
Informatie over sociale zekerheid vindt u op de website van het
Bundesministerium für Arbeit und Soziales: www.bmas.de (zie
unser Themen)
16. Kent Duitsland ook een wettelijk minimumloon en een
wettelijk geregelde vakantiebijslag?
Nee. In tegenstelling tot Nederland, kent men in Duitsland géén
wettelijk minimumloon voor heel Duitsland. Er bestaat ook geen
wettelijke vastgestelde vakantiebijslag op nationaal niveau. De
hoogte van het loon, de vakantiebijslag (Urlaubs‐geld) en ande‐
re betalingen (Jahressonderzahlungen, bijv. dertiende maand)
zijn geregeld in de CAO’s (Tarifverträge). Dit geldt ook voor toe‐
slagen en overwerkvergoedingen. Voor uitzendkrachten geldt in
Duitsland wel een minimumloon.
14. Hoe wordt het netto loon in Duitsland berekend?
Inhoudingen op het
loon
Brutto Arbeitslohn
Lohnsteuer
Solidaritätszuschlag
Krankenversicherung
Pflegeversicherung
Rentenversicherung
Arbeitslosenversiche‐
rung
Netto Arbeitslohn

gehuwde alleen‐
verdiener
€ 2.000,00
€ 37,66
€ 00,00
€ 164,00
€ 24.50
€ 196,00
€ 30,00

tweeverdiener/
ongehuwde
€ 2.000,00
€ 217,08
€ 11,93
€ 164.00
€ 24,50
€ 196,00
€ 30,00

€ 1.547,84

€ 1.356,49

Inhoudingen op het
loon
Brutto Arbeitslohn
Lohnsteuer
Solidaritätszuschlag
Krankenversicherung
Pflegeversicherung
Rentenversicherung
Arbeitslosenversiche‐
rung
Netto Arbeitslohn
Inhoudingen op het loon

gehuwde al‐
leenverdiener
€ 3.000,00
€ 234,66
€ 12,90
€ 246,00
€ 36,75
€ 294,00
€ 45,00

tweeverdiener/
ongehuwde
€ 3.000,00
€ 468,33
€ 25,75
€ 246,00
€ 36,75
€ 294,00
€ 45,00

€ 2.130,69

€ 1.884,17

Brutto Arbeitslohn

gehuwde al‐
leenverdiener
€ 4.000,00

tweeverdiener/
ongehuwde
€ 4.000,00

Lohnsteuer

€ 461,66

€ 766,16

Solidaritätszuschlag

€ 25,39

€ 43,22

Krankenversicherung

€ 313,65

€ 313,65

Pflegeversicherung
Rentenversicherung

€ 46,86
€ 392,00

€ 46,86
€ 392,00

Arbeitslosenversiche‐
rung
Netto Arbeitslohn

€ 60,00

€ 60,00

€ 2.700,44

€ 2.379,20

Opmerkingen:
(1) Het betreft hier personen zonder kinderen
(2) De gehuwde alleenverdiener: Steuerklasse III. De tweever‐
diener/alleenstaande is ingedeeld in Steuerklasse I
Informatie over bruto/netto berekeningen: ww.nettolohn.de
of www.lohnspiegel.de
15. Welke arbeidsvoorwaarden gelden er in het algemeen in
Duitsland?
In de eerste plaats geldt het Duits wettelijk arbeidsrecht. De
arbeidsvoorwaarden worden in Duitsland meestal geregeld in
CAO’s (Tarifverträge). Deze CAO’s worden afgesloten tussen de
Duitse vakbond (DGB is de grootste) en de werkgever. Als deze
CAO’s algemeen verbindend verklaard zijn, dan gelden zij voor
alle werknemers. Wanneer dit niet het geval is dan geldt de
CAO alleen voor werknemers, die lid zijn van een (Duitse) vak‐
bond. Indien u wilt weten welke CAO er geldt, dan dient u con‐
tact op te nemen met de Betriebsrat (ondernemingsraad), de
P&O functionaris of de Duitse vakbond DGB. Informatie over
arbeidsrecht vindt u op de website van het Bundesministerium
für Arbeit und Soziales: www.bmas.de (zie unser Themen) en
op de website van de Duitse vakbond DGB: www.dgb.de. Veel
informatie over arbeidsvoorwaarden, CAO enz. vindt u de
website www.boeckler.de en www.arbeitsrecht.de
17. Hoe bent u als grensarbeider in Duitsland verzekerd tegen
ziekte?
Als grensarbeider bent u verplicht verzekerd in Duitsland als u
minder dan € 52.000 per jaar verdient. U betaalt dan de wette‐
lijke premies voor de Duitse Krankenversicherung en Pflege‐
versicherung. De Krankenversicherung is niet alleen een verze‐
kering tegen ziektekosten (Sachleistungen) maar ook een zie‐
kengelduitkering (Geldleistungen). U mag in Duitsland zelf uw
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Krankenkasse kiezen.
Verdient u meer dan € 52.000 dan kunt u zich
(voortgezet) vrijwillig verzekeren bij een gesetzliche
Krankenkasse of bij een particuliere verzekeraar
(Privatversicherung). U zult zich dan niet alleen moeten
verzekeren tegen ziektekosten maar ook een ziekengeld‐
verzekering (Krankentagesgeldversicherung) moeten
afsluiten. In het geval u particulier verzekerd bent, ont‐
vangt u van uw werkgever een Zuschuss voor deze Kran‐
kenversicherung. Het is niet mogelijk om in Nederland
(vrijwillig) Zvw/AWBZ‐verzekerd te blijven. Soms is het
mogelijk om in Nederland een particuliere polis af te
sluiten. Een particuliere verzekering is voor de meeste
Nederlanders (zowel in Nederland als in Duitsland) geen
verstandige keuze in verband met het niet gebruik kun‐
nen maken van de Nederlandse AWBZ en Nederlandse
zorgverzekering.
Informatie over het Duitse zorgstelsel vindt u op
www.bundesgesundheitsministerium.de. Informatie
over de Duitse gesetzliche Krankenkassen vindt u op:
www.gkv‐spitzenverband.de. Op de website van het
Verband der privaten Krankenversicherungen vindt u
informatie over particuliere ziekteverzekeringen:
www.pkv.de In Nederland vindt u veel informatie op de
website van het College voor zorgverzekeringen: www.
cvz.nl. Ook de EUREGIO en het Bureau voor Duitse Zaken
kunnen u verder informeren.
18. Welke rechten heeft u als grensarbeider in Neder‐
land als u in Duitsland wettelijk verzekerd bent tegen
ziektekosten?
De Europese coördinatieverordening Vo 883/2004 regelt
waar u verzekerd bent tegen ziektekosten (Duitsland) en
waar u aanspraak hebt op medische zorg (Duitsland én
Nederland). Wanneer u in Duitsland verplicht dan wel
vrijwillig verzekerd bent bij een gesetzliche Krankenkasse
dan ontvangt u een S1 (vroeger E‐106) formulier, waar‐
door u ‘ten financiële laste’ van de Duitse Krankenkasse
recht hebt op medische zorg in Nederland alsof u in Ne‐
derland wettelijk verzekerd zou zijn voor de ZVW/AWBZ.
Het S1 formulier overhandigt u aan CZ in Nederland.
Hiermee kunt u in Nederland gebruik maken van de Ne‐
derlandse zorgverzekering en AWBZ. Uw zorgverzeke‐
ringspolis bij uw Nederlandse zorgverzekeraar moet u
beëindigen. CZ is geen echte zorgverzekeraar. CZ regelt –
als orgaan van het woonland – voor u de medische zorg
in Nederland ten financiële laste van uw Duitse Kranken‐
kasse. In sommige gevallen kunt u uw aanvullende ziek‐
tekostenverzekering bij uw oude zorgverzekeraar voort‐
zetten, u kunt er ook voor kiezen deze bij CZ af te sluiten
(hiervoor betaalt u natuurlijk wel een bijdrage).
Medische zorg buiten Nederland wordt geregeld door
uw Duitse Krankenkasse door middel van uw Duitse Eu‐
ropäische Krankenversicherungskarte (EHIC).
Als grensarbeider mag u gebruik maken van zowel medi‐
sche zorg in Nederland als in Duitsland (keuzerecht).
Maakt u in Nederland gebruik van medische zorg dan
geldt het wettelijk eigen risico. Dit is ook het geval als u
in Duitsland gebruik maakt van zorg. Er geldt dan het

Duitse Eigenanteil. Voor informatie: www.cz.nl en
www.cvz.nl en uw Duitse Krankenkasse.
19. Welke rechten heeft u als grensarbeider als u in
Duitsland niet wettelijk verzekerd bent tegen ziektekos‐
ten? Welke regelingen gelden er voor aanvullende verze‐
keringen?
De coördinatie van de particuliere en aanvullende verze‐
keringen is niet geregeld in Vo 883/2004. Meestal kiest
een grensarbeider voor de aanvullende verzekeringen
(bijv. tandarts) in zijn woonland (Nederland). Deze aanvul‐
lende verzekeringen zijn aanvullend op de Zvw/AWBZ‐
verstrekkingen, waarop de grensarbeider recht heeft ten
financiële laste van de Duitse Krankenkasse. De aanvullen‐
de verzekeringen mag de grensarbeider bij elke zorgverze‐
keraar afsluiten c.q. continueren. Wanneer men een parti‐
culiere Krankenversicherung heeft afgesloten, dan kan
men zich niet met een S1 inschrijven bij CZ. De zorg in
Nederland wordt volgens de Duitse polisvoorwaarden
vergoed. Ook in Duitsland werkende Beamten kunnen zich
niet inschrijven bij CZ. Voor de meeste Nederlanders is
een particuliere ziektekostenverzekering niet verstandig.
20. Waar zijn de gezinsleden van de grensarbeider verze‐
kerd tegen ziektekosten, als deze grensarbeider in Duits‐
land is aangesloten bij een gesetzliche Krankenkasse?
Welke regels gelden er als de grensarbeider particulier
verzekerd is?
Wie er als gezinslid wordt beschouwd, wordt bepaald door
Nederland, d.w.z. door CZ (orgaan van het woonland). De
definitie van gezinslid wijkt af van de Duitse definitie van
gezinslid. Er zijn drie verschillende situaties denkbaar.

 De gezinsleden werken niet in Nederland
(alleenverdiener)
In dit geval worden de gezinsleden – partner en kinderen
t/m 18 jaar – ‘gratis’ meeverzekerd in Duitsland. De ge‐
zinsleden betalen geen wettelijke premies in Nederland en
kunnen gebruik maken van medische zorg in Nederland én
Duitsland. De aanvullende verzekering mag men in Neder‐
land afsluiten. Wanneer een van de gezinsleden werkt of
een Nederlandse uitkering ontvangt: zie derde punt

 Beide ouders werken in Duitsland (tweeverdieners)
In dit geval worden de gezinsleden – kinderen t/m 18 jaar
– ‘gratis’ meeverzekerd in Duitsland. De gezinsleden beta‐
len geen wettelijke premies in Nederland en kunnen ge‐
bruik maken van medische zorg in Nederland én Duits‐
land. De aanvullende verzekering mag men in Nederland
afsluiten

 De beide ouders werken in Nederland resp. Duitsland
(tweeverdieners)
In dit geval worden de gezinsleden – kinderen t/m 18 jaar
– ‘gratis’ meeverzekerd in Nederland. Onder werken in
Nederland wordt ook verstaan: het ontvangen van een
Nederlandse uitkering/pensioen.
Wanneer de grensarbeider in Duitsland particulier verze‐
kerd is, dan zijn de gezinsleden in Nederland Zvw/AWBZ‐
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verzekerd en premieplichtig.
Voor Duitse ambtenaren gelden aparte regelingen.
21. Bestaat er aanspraak op de Nederlandse zorgtoe‐
slag?
Er bestaat recht op Nederlandse zorgtoeslag wanneer de
partner van de grensarbeider zelf in Nederland Zvw/
AWBZ‐verzekerd is. Het inkomen waarover de zorgtoe‐
slag berekend wordt is gelijk aan de som van het Duitse
inkomen van de grensarbeider en het Nederlandse inko‐
men van de partner. De berekende zorgtoeslag wordt
gehalveerd omdat slechts een van beide partners in Ne‐
derland Zvw/AWBZ‐verzekerd is. Kinderen boven de 18
jaar, die zelfstandig verzekerd zijn hebben aanspraak op
de volledige zorgtoeslag.
22. Heeft u als grensarbeider recht op loondoorbetaling
bij ziekte? Bestaat er recht op Duits ziekengeld?
Bij ziekte heeft u recht op zes weken doorbetaling van
het loon (100% Lohnfortzahlung). Daarna heeft u gedu‐
rende 72 weken recht op Duits ziekengeld (Krankengeld),
dat wordt uitbetaald door de Duitse Krankenkasse. De
hoogte van dit Krankengeld bedraagt 72% van het netto‐
loon. U ontvangt max. 78 weken ziekengeld binnen een
periode van 3 jaar als sprake is van dezelfde ziekteoor‐
zaak. Dit is inclusief de eerste 6 weken van loondoorbe‐
taling. In een beperkt aantal gevallen is er in de CAO
(Tarifvertrag) geregeld dat de werkgever het Kranken‐
geld aanvult tot 100%. Lohnfortzahlung en Krankengeld
worden in Duitsland belast. In het geval van een arbeids‐
ongeval – ook een verkeersongeval op weg naar uw werk
– gelden er andere regelingen.
23. Op welke wijze moet een grensarbeider zich ziek
melden?
Na ziekmelding bij uw Duitse werkgever, dient u zich
onmiddellijke ziek te melden bij UWV (0900 ‐ 92 94).
Geef aan UWV de volgende gegevens door: uw Duitse
sociaalzekerheidsnummer en de naam van uw Duitse
Krankenkasse. Het UWV zal u oproepen voor controle.
Meestal vindt telefonische spoedcontrole plaats.
Aan uw Duitse werkgever moet u een verklaring van uw
arts geven. Nederlandse artsen geven deze verklaring
niet af. Het volstaat om de van het UWV ontvangen uit‐
nodigingsbrief als verklaring te gebruiken ten behoeve
van uw Duitse werkgever. U kunt ook aan UWV een spe‐
ciale Duitstalige brief vragen ten behoeve van uw werk‐
gever. De verzekeringsarts van UWV geeft de resultaten
van het medisch onderzoek door aan uw Duitse Kranken‐
kasse. Uw Duitse Krankenkasse kan het UWV verzoeken
om vervolgonderzoeken uit te voeren. Daarnaast is het
mogelijk dat de Krankenkasse u oproept voor een me‐
disch onderzoek in Duitsland. Zie voor meer informatie
over ziekmelding: www.uwv.nl/internationaal
24. Wat gebeurt er als u als grensarbeider niet meer
kunt werken als gevolg van arbeidsongeschiktheid?

Nadat u 78 weken ziek bent geweest kunt in Duitsland
een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen
(Erwerbsmin‐derungsrente). Het medisch onderzoek
wordt uitgevoerd door een verzekeringsarts van UWV. Hij
geeft de resultaten van het onderzoek door aan de Deut‐
sche Rentenversicherung. De Deutsche Rentenversiche‐
rung beoordeelt in hoeverre u naar Duits recht arbeids‐
ongeschikt bent.
Als u voorheen in Nederland gewerkt heeft dan hebt u
recht op een gedeeltelijke WIA‐uitkering, als u een Duitse
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt én naar Neder‐
lands recht ook arbeidsongeschikt bent. Er kan zich daar‐
bij een probleem voor doen. In Duitsland hebt u recht op
een Duitse Erwerbsminderungsrente na 78 weken ziek te
zijn geweest. De hoogte van die Rente is afhankelijk van
het aantal jaren dat u in Duitsland hebt gewerkt. In Ne‐
derland hebt u pas na 104 weken recht op uw gedeeltelij‐
ke WIA‐uitkering. Er kan dus een uitkeringshiaat van 26
weken ontstaan. Dit kan als volgt opgelost worden:

 Als er sprake eis van volledige en duurzame arbeidson‐
geschiktheid dan kunt u uw gedeeltelijke WIA‐uitkering
eerder aanvragen. Dring er bij het UWV op aan om al na
12 maanden een medisch onderzoek te verrichten om
vast te stellen of u naar Nederlands recht volledig en
duurzaam arbeidsongeschikt bent.

 Bent u naar Duits recht gedeeltelijk dan wel volledig
arbeidsongeschikt en heeft het UWV uw arbeidsonge‐
schiktheid nog niet vastgesteld, dan heeft u – als u naar
uw eigen opvatting kunt werken – na 78 weken recht
op een Nederlandse WW‐uitkering. U moet zich dan
wel als werkzoekende inschrijven bij het UWV WERKbe‐
drijf. Uw Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt
op uw Nederlandse WW‐uitkering gekort.

 Bent u naar Duits recht gedeeltelijk dan wel volledig
arbeidsongeschikt en kunt u naar uw eigen opvatting
niet werken, omdat u ziek bent, dan kunt u na 78 we‐
ken een Nederlandse uitkering op grond van de Toesla‐
genwet ontvangen. Daar bij wordt wel rekening gehou‐
den met het inkomen van de partner. Na 104 weken
kunt u als u aan de voorwaarden voldoet aanspraak
maken op een gedeeltelijke WIA‐uitkering
Als u door een bedrijfsongeval of beroepsziekte niet kunt
werken, dan heeft u wellicht recht op een Verletztenren‐
te. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u deze Rente
al 26 weken na een arbeidsongeval krijgen.
25. Op welke wijze worden de Duitse resp. Nederlandse
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen berekend?
Wanneer u voorheen in Nederland gewerkt hebt, dan
kunt u recht hebben op een Duitse arbeidsongeschikt‐
heidsuitkering (Rente) én een Nederlandse WIA‐uitkering.
Dit is bijvoorbeeld het geval als u van uw 20 Europese
arbeidsjaren, eerst 16 jaar in Nederland en daarna 4 jaar
in Duitsland gewerkt hebt. De berekening vindt plaats op
grond van de Europese coördinatieverordening
883/2004.
Op grond van het Duits resp. het Nederlands recht wordt
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vastgesteld of u arbeidsongeschikt bent Daarna wordt de
hoogte van de beide arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
berekend. Duitsland zal 4/20‐deel van de Duitse Rente
(prorata) – theoretisch berekend alsof u 20 jaar in Duits‐
land hebt gewerkt – uitbetalen. Dit ondanks het feit dat er
voor de Duitse Rentenversicherung een wachttijd van 5
jaar bestaat. Ondanks het feit dat u op het moment van
arbeidsongeschiktheid niet in Nederland verzekerd was,
zal het UWV 16/20‐deel van de volledige Nederlandse
WIA‐uitkering uitbetalen. Deze uitkering noemt men een
prorata WIA‐uitkering. Duitsland en Nederland hanteren
hun eigen arbeidsongeschiktheidscriteria. Daardoor kan
het voorkomen dat u in Duitsland gedeeltelijk of volledig
arbeidsongeschikt verklaard wordt en in Nederland niet
arbeidsongeschikt verklaard wordt.
Wanneer u een Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering
(Rente) én een Nederlandse prorata WIA‐uitkering ont‐
vangt (zgn. dubbelgepensioneerde), dan wordt u in Neder‐
land verzekerd voor de Zvw/AWBZ én voor AOW/Anw.
Onder bepaalde voorwaarden kunt u zich laten vrijstellen
van de verzekeringsplicht voor de AOW/Anw. Neem con‐
tact op met het Bureau voor Duitse Zaken van de SVB.
Wanneer u alleen een Duitse arbeidsongeschiktheidsuit‐
kering (Rente) ontvangt (zgn. enkelgepensioneerde), dan
wordt u in Nederland verzekerd voor de voor AOW/Anw.
Onder bepaalde voorwaarden kunt u zich laten vrijstellen
van de verzekeringsplicht voor de AOW/Anw. Neem con‐
tact op met het Bureau voor Duitse Zaken van de SVB.
Voor wat de Zvw/AWBZ‐verzekering bent u niet verze‐
kerd. U betaalt in Duitsland de premies voor de Kranken‐
en Pflegeversicherung der Rentner. U hebt in Nederland
wel recht op de Zvw/AWBZ‐verstrekkingen ten laste van
Duitsland. U kunt in Nederland vrijgesteld worden van de
Zvw/AWBZ‐premieplicht. Neem contact op het College
voor zorgverzekeringen en met CZ (orgaan van het woon‐
land). Informatie: www.cvz.nl; www.svb.nl/bdz en
www.deutsche‐rentenversicherung.de.
26. Wanneer u als grensarbeider onvrijwillig werkloos
wordt in Duitsland, heeft u dan recht op een Duitse of
een Nederlandse werkloosheidsuitkering?
In het geval van onvrijwillige en definitieve werkloosheid
hebt u recht op een Nederlandse werkloosheidsuitkering
alsof u altijd in Nederland sociaal verzekerd bent geweest.
Bij het berekenen van de hoogte en de duur van de Neder‐
landse werkloosheidsuitkering moet het UWV de tijdvak‐
ken, die u in Duitsland sociaal verzekerd was, gelijkstellen
aan Nederlandse verzekeringstijdvakken en optellen bij de
eerder in Nederland vervulde verzekeringstijdvakken.
Om in aanmerking te komen voor een Nederlandse werk‐
loosheidsuitkering moet u bij de Duitse Agentur für Arbeit
een PD U1 verklaring (v/h. E‐301) aanvragen en deze over‐
handigen aan het UWV. Als gevolg van de nieuwe coördi‐
natieverordening 883/2004 kunt u niet meer in aanmer‐
king komen voor een Duitse werkloosheidsuitkering op
grond van het arrest Miethe. Bij faillissement hebt u eerst
recht op een Duitse uitkering (Insolvenzgeld) en daarna op
een Nederlandse werkloosheidsuitkering.

27. Als u in Nederland woont en als niet‐grensarbeider
in Duitsland werkt, waar heeft u dan recht op werkloos‐
heidsuitkering?
Als u in Duitsland werkt en u komt niet elke dag of elke
week naar huis, dan bent u géén grensarbeider. U ver‐
blijft dan voor uw werk in Duitsland en woont in Neder‐
land. Wordt u volledig werkloos dan hebt u het keuze‐
recht, te weten:
1.U kunt in Duitsland verblijven om daar werk te zoeken.
U heeft dan aanspraak op een Duitse werkloosheidsuit‐
kering alsof u altijd in Duitsland sociaal verzekerd bent
geweest.
2.U kunt ook terugkeren naar Nederland. In dat geval
hebt u recht op een Nederlandse werkloosheidsuitke‐
ring alsof u altijd in Nederland sociaal verzekerd bent
geweest.
Bij het berekenen van de hoogte en de duur van de Ne‐
derlandse resp. Duitse werkloosheidsuitkering moet het
UWV resp. de Bundesagentur für Arbeit de verzekerings‐
tijdvakken van beide landen erkennen en gelijkstellen
aan eigen verzekeringstijdvakken (samentellingsregel).
Wordt u tijdelijk dan wel gedeeltelijk werkloos, dan hebt
u aanspraak op een Duitse werkloosheidsuitkering. Er
geldt dan wel dat er sprake moet zijn van continuering
van het Duitse arbeidscontract .
28. Als een grensarbeider tijdelijk en/of gedeeltelijk
werkloos wordt in Duitsland, heeft hij dan recht op een
Nederlandse of een Duitse werkloosheidsuitkering?
In het geval van onvrijwillige tijdelijke en/of gedeeltelijke
werkloosheid hebt u recht op een Duitse werkloosheids‐
uitkering (Arbeitslosengeld) alsof u altijd in Duitsland
sociaal verzekerd bent geweest. Bij het berekenen van
de hoogte en de duur van de Duitse werkloosheidsuitke‐
ring moet de Bundesagentur für Arbeit de tijdvakken, die
u voorheen in Nederland sociaal verzekerd was, gelijk‐
stellen aan Duitse verzekeringstijdvakken. Er moet nog
wel sprake zijn van een Duits arbeidscontract .
29. Hoe is de opbouw van ouderdomspensioenen gere‐
geld, als u als grensarbeider in Duitsland werkt?
Vanaf het moment dat u in Duitsland werkt, bouwt u in
Nederland géén ouderdomspensioenen meer op. Dit
betekent dat u op 65 jarige leeftijd – voor elk jaar dat u
in Duitsland gewerkt heeft – 2 % per jaar gekort wordt
op de Nederlandse AOW‐uitkering.
Voor de periode die u in Duitsland werkt, bouwt u een
wettelijk Duits ouderdomspensioen (Altersrente) op. De
hoogte van de Duitse Altersrente is afhankelijk van het
gemiddelde inkomen, dat u tijdens uw Duitse loopbaan
verdiend heeft (middelloonsysteem). Hoe hoger uw Duit‐
se inkomen des te hoger de Duitse Altersrente. Tegen‐
over een jaarinkomen van € 34.250
(Durchschnittsverdienst in 2013 oude Bundesländer)
staat een levenslang pensioenbedrag (Altersrente) van 1
Entgeltpunkt. Een Entgeltpunkt wordt jaarlijks vastge‐
steld en bedraagt dit jaar € 28,42 bruto per maand.
Als u 10 jaar lang het gemiddeld Duitse loon verdiend
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hebt – dan ontvangt u vanaf uw pensionering levenslang
10 x € 28,42 (1 Entgeltpunkte) = € 284,20 bruto per maand
aan Altersrente. Uw AOW‐uitkering wordt echter met 10 x
2% gekort. Voor een samenwonende is dit een korting van
ca 10 x € 16,10 bruto per maand (2013). Voor een alleen‐
staande is de korting ca 10 x € 23,00 bruto per maand
(exclusief vakantiebijslag). De Duitse Rente is in beide
gevallen hoger dan de korting op de AOW, doch u
‘verliest’ ook de Nederlandse bedrijfspensioenopbouw
voor 10 jaar. Werkt u 10 jaar tegen een gemiddeld loon
van 1/3 van € 34.250 = € 11.417 per jaar dan bedraagt de
Altersrente slechts € 95 bruto per maand. Uw AOW‐
uitkering wordt dan ook 10 x 2% = 20% gekort. Deze AOW‐
korting is groter dan de Duitse Rente.
Informatie over de Duitse Rente: www.deutsche‐
rentenversicherung.de, www.svb.nl/bdz (Bureau voor
Duitse Zaken) en EUREGIO.
30. Bestaat er in Duitsland naast de wettelijke ouder‐
domsverzekering ook een stelsel van aanvullende pensi‐
oenen (Zusatzversorgung). Kan ik als grensarbeider daar
aan deelnemen?
In een aantal bedrijven bestaat er naast de gesetzliche
Rentenversicherung ook Betriebliche Altersvorsorge. U
kunt als grensarbeider op vrijwillige basis deelnemen aan
de door de Duitse overheid gesubsidieerde pensioenen
(bijv. de zgn. Riester Rente). Een grensarbeider kan, als hij
unbeschränkt Steuerpflichtig is, een aanmerking komen
voor een Staatliche Zulage (subsidie) en fiscale begunsti‐
ging (aftrekpost). De Zulage wordt per gezinslid (partner
en kinderen) uitgekeerd.
Informatie over de Riester Rente: www.ihre‐vorsorge.de/
rechner‐co/foerderrechner/riesterrente.html
Let op: Een Riester Rente is niet altijd voordelig en vaak
zelfs af te raden. Er zijn ook andere particuliere regelingen
waar u aan mee kunt doen en waar ook de werkgever aan
mee moet werken. Deze regelingen kunt u vergelijken met
de oude Nederlandse spaarloonregeling, u spaart van uw
brutoloon en daarmee bouwt u voor relatief lage inbreng
een hoog bedrag op. Over het algemeen zijn deze regelin‐
gen voor de Nederlandse grensganger gunstiger dan een
Riester Rente.
31. Waar moet u uw Duitse Rente aanvragen? Waar
wordt de Duitse Rente belast?
De Alters‐ en Hinterbliebenenrente moeten aangevraagd
worden bij SVB. De SVB zal uw aanvraag doorleiden naar
de Duitse Rentenversicherung. Bedrijfspensioenen, Riester
Rente enz. moet u zelf aanvragen.
De AOW‐uitkering ontvangt u vanaf uw 65‐ste jaar. De
Duitse Rente kan in bepaalde gevallen vervroegd aange‐
vraagd worden. In een aantal situaties heeft men voor zijn
65‐ste jaar al recht op volledige Duitse Rente. Is dit niet
het geval dan kan men de Altersrente vervoegd ontvan‐
gen. Er geldt dan wel dat men levenslang gekort wordt op
de Altersrente. Voor elke maand dat men zijn Rente eer‐
der aanvraagt, wordt men 0.3% per maand (levenslang)
gekort.

De reguliere Altersrente gaat in na uw 65e verjaardag,
omdat in Duitsland de pensioenleeftijd verhoogt naar
67 jaar. Deze verhoging gaat in stappen en afhankelijk
van uw geboortejaar ontvangt u later uw Duitse pensi‐
oen.
Overeenkomstig het dubbelbelastingverdrag Nederland‐
Duitsland wordt de wettelijke Rente in Duitsland belast
en zal Nederland belastingvrijstelling verlenen. Duitse
bedrijfspensioenen worden door Nederland belast. Als
in 2015 het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland
en Duitsland ingaat, zal deze regeling in veel gevallen
veranderen.
Ontvangt u naast uw Duitse Rente ook nog een Neder‐
landse uitkering/pensioen – u bent dan een zgn. dubbel‐
gepensioneerde – dan wordt u sociaal verzekerd in Ne‐
derland. In bepaalde situaties kunt u vrijgesteld worden
van de premieheffing voor AOW/Anw. De premies voor
Zvw/AWBZ worden geheven over het Duitse én Neder‐
landse inkomen. U ontvangt vanuit Duitsland een Zulage
voor de Nederlandse ziektekosten.
Als u enkel een Duitse Rente ontvangt – u bent dan een
zgn. enkelgepensioneerde – dan hebt u aanspraak op de
Nederlandse Zvw/AWBZ‐verstrekkingen én op de Duitse
zorg als u in Duitsland verblijft (keuzerecht). U betaalt
dan in Duitsland de premies voor de Duitse Kranken‐ en
Pflegeversicherung der Rentner. U kunt door de SVB
vrijgesteld worden van AOW/Anw‐premieheffing. Ook
mag de Belastingdienst geen AWBZ‐premie heffen als u
een verklaring van het CVZ kunt overleggen. Deze CVZ‐
verklaring wordt verstrekt als u het Duitse E‐121 formu‐
lier – uitgereikt door uw Duitse Krankenkasse – hebt
overhandigd aan CZ (orgaan van het woonland).
32. Hoe hoog is de Duitse kinderbijslag en wat verstaat
men onder Elterngeld?
De Duitse kinderbijslag (Kindergeld) bedraagt voor het
eerste en tweede kind € 184 per maand. Voor het derde
kind heeft men recht op € 190 per maand. Voor het
vierde kind en verder bedraagt het Kindergeld € 215 per
maand. Het Kindergeld wordt uitbetaald tot 25 jaar
(studerende kinderen). De Duitse kinderbijslag wordt
uitbetaald door de Familienkasse. Deze vindt u meestal
bij de Arbeitsagenturen.
Naast het Kindergeld kent men in Duitsland ook betaald
ouderschapsverlof (Elterngeld). Ouders hebben het
recht op betaald ouderschapsverlof gedurende het eer‐
ste levensjaar van het kind. In principe bedraagt het
Elterngeld 65% van het nettoloon dat men minder gaat
verdienen met een minimum van € 300,‐ per maand en
een maximum van € 1.800,‐ per maand. Daarnaast kun
je onbetaald verlof opnemen (Elternzeit) t/m het derde
levensjaar van het kind.
In Nordrhein‐Westfalen wordt het Elterngeld uitbetaald
door de Kreisen en kreisfreien Städte
(www.elterngeld.nrw.de). In Niedersachsen verschilt de
Elterngeldstelle per regio (www.ms.niedersachsen.de =>
zoek Elterngeldstelle)
Informatie over de Duitse kinderbijslag:
ww.arbeitsagentur.de (zie Familie und Kinder) en
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www.familienkasse.de.
Voor informatie over Elternzeit en Elterngeld: www.bmfsfj.de
(Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend)
en www.familienwegweiser.de
33. Waar heeft u als grensarbeider recht op kinderbijslag, kin‐
deropvangtoeslag, Kindergeld, Elterngeld enz.?
In de Europese Verordening 883/2004 is geregeld wat er onder
gezinsuitkeringen moet worden verstaan. Dat zijn het Duitse
Kindergeld, de Nederlandse kinderbijslag (AKW incl. TOG), het
Nederland kindgebondenbudget (KGB), de kinderopvangtoeslag
(KOT) en het Duitse Elterngeld. Soms komt het voor dat een
gezin aanspraak heeft op de Duitse én de Nederlandse gezins‐
uitkeringen. In dit soort gevallen geval regelt Vo 883/2004 welke
Lidstaat met voorrang de gezinsuitkeringen moet uitbetalen en
welke Lidstaat de aanvullende gezinsuitkeringen moet uitbeta‐
len. Er geldt daarnaast de nationale wet‐ en regelgeving. Gezins‐
uitkeringen gelden per gezin, de berekening vindt plaats per
kind.
De coördinatie van gezinsbijslagen is zeer ingewikkeld. Raad‐
pleeg altijd het Bureau voor Duitse Zaken (SVB).

34. Op welke Duitse resp. Nederlandse gezinsuitkeringen heeft
een alleenverdienersgezin recht?
In dit geval werkt een ouder als grensarbeider in Duitsland en
werkt de andere ouder niet. De coördinatieverordening
883/2004 bepaalt dat het gezin bij voorrang recht heeft op de
Duitse kinderbijslag en het Duitse Elterngeld. De niet‐werkende
ouder, die in Nederland sociaal verzekerd is en blijft, heeft aan‐
spraak op € 300 Elterngeld per maand. Indien de som van alle
Nederlandse gezinsuitkeringen (AKW, TOG, KGB) hoger is dan de
som van de Duitse gezinsuitkeringen, hetgeen meestal niet het
geval is, dan bestaat er recht op een Nederlandse aanvulling.
Wanneer het kind studerend is bestaat er aanspraak op Neder‐
landse WSF en Duits Kindergeld. Als de grensarbeider of zijn
partner Elterngeld ontvangt, dan wordt dit belast in Nederland.
35. Op welke gezinsuitkeringen heeft een gezin aanspraak
wanneer beide ouders als grensarbeider in Duitsland werken?
Welke regeling geldt voor een eenoudergezin?
In deze situaties zijn beide ouders in Duitsland sociaal verze‐
kerd. Er bestaat recht op de Duitse kinderbijslag en het Duitse
Elterngeld. Er bestaat geen aanvullend recht op de Nederlandse
kinderbijslag (AKW,TOG) en het Nederlandse kindgebondenbud‐
get. Wel bestaat er aanspraak op de Nederlandse kinderopvang‐
toeslag. Deze wordt echter verminderd met het bedrag dat men
aan Duitse gezinsuitkeringen ontvangt. Het Duitse Elterngeld
wordt in Nederland (progressief) belast.
36. Op welke gezinsbijslagen heeft een gezin recht als een ou‐
der in Duitsland werkt en de andere ouder in Nederland
werkt?
Als een ouder in Nederland werkt of een Nederlandse werkloos‐
heidsuitkering ontvangt, dan heeft deze ouder aanspraak op alle
Nederlandse gezinsuitkeringen, te weten: de Nederlandse kin‐
derbijslag (AKW incl. TOG), het kindgebondenbudget (KGB) en
de kinderopvangtoeslag (KOT). Er geldt dan wel dat de hoogte

van het kindgebondenbudget en de kinderopvangtoe‐
slag berekend worden over de som van het Duitse en
Nederlandse inkomen.
De andere ouder heeft aanspraak op het Duitse Kin‐
dergeld en Elterngeld, dat bestemd is voor het gezin,
dus voor beide ouders. Duitsland betaalt het Duitse
Kindergeld minus de som van de Nederlandse kinder‐
bijslag (AKW incl. TOG) en het kindgebondenbudget.
Er bestaat in Nederland geen wettelijk betaald ouder‐
schapsverlof. Voor het Elterngeld geldt dat dit daarom
ook uitbetaald kan worden aan de in Nederland wer‐
kende partner van de grensarbeider. Er moet dan wel
voldaan worden aan de Duitse voorwaarden. Het El‐
terngeld wordt niet verminderd met een Nederlandse
gezinsuitkering.
Ontvangt de grensarbeider het Elterngeld, dan wordt
dat in Nederland belast. Wordt het Elterngeld uitbe‐
taald aan de in Nederland (gedeeltelijk) werkende
ouder, dan wordt het Elterngeld in Nederland belast
en onderworpen aan de Nederlandse premieheffing.
37. Bestaat voor kinderen van grensarbeiders recht
op Nederlandse studiefinanciering (WSF)?
Kinderen ouder dan 18 jaar en studerend hebben
aanspraak op Nederlandse WSF én Duits Kindergeld.
Zij zijn vanaf 15 jaar verzekerd voor AOW en worden
vanaf 18 jaar individueel verzekerd voor ZVW/AWBZ.
38. Welke rechtbank is bevoegd in het geval van een
grensoverschrijdend arbeidsconflict?
De Europese verordening Vo 2001/44 schrijft dwin‐
gend voor waar de Duitse werkgever en zijn grensar‐
beider moeten procederen. In het geval de werkne‐
mer ’iets te vorderen’ heeft (bijvoorbeeld achterstal‐
ling loon) dan zal de hij zich moeten wenden tot de
Duitse rechter (Arbeitsgericht).
Wanneer de Duits werkgever ’iets te vorderen’ heeft
op de grensarbeider (bijvoorbeeld de arbeidsovereen‐
komst ontbinden), dan moet de Duitse werkgever in
het woonland van de grensarbeider (Nederland) pro‐
cederen. Er wordt dan door de Nederlandse rechter
Duits arbeidsrecht toegepast. Van deze regeling mag
alleen afgeweken worden als de grensarbeider en zijn
Duitse werkgever, dit overeenkomen nadat het con‐
flict is ontstaan.
39. Welke fiscale regels gelden er als u rijdt met een
wagen die door de Duitse werkgever ter beschikking
is gesteld?
U kunt als grensarbeider vrijstelling BPM krijgen als u
een vrijstellingsverzoek doet en voldoet aan de vol‐
gende voorwaarden:
• U woont in Nederland en werkt voor een buiten‐
landse werkgever.
• Uw werkgever stelt een personenauto met een bui‐
tenlands kenteken aan u ter beschikking.
• U moet een schriftelijke verklaring van uw werkge‐
ver overleggen, waarin uw werkgever schrijft dat de
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auto bestemd is voor uitoefening van werk buiten Neder‐
land.
In Nederland is de bijtelling hoger dan in het Duitsland. Dit
leidt er niet toe dat u ook in Nederland belasting moet be‐
talen. Dit is alleen het geval u over uw (Duitse) loon ook in
Nederland belastingplichtig bent, bijvoorbeeld omdat u ook
in Nederland voor deze werkgever werkt. Informatie:
www.belastingdienst.nl en als zoekterm opgeven: werkne‐
mersvrijstelling.
40. Als u in Duitsland werkt, van welke vakbond kunt u
dan lid worden?
Wanneer u lid bent van het FNV of CNV dan kunt u gewoon
lid blijven. In het geval van een arbeidsconflict heeft u dan
ook recht op rechtsbijstand van de Duitse vakcentrale DGB.
Bent u nog geen lid van een vakbond, dan kunt lid worden
van een van de vakbonden van de Deutsche Gewerkschafts‐
bund (DGB): bijv. IG‐Metall (industrie), IG‐BAU (bouw en
landbouw), Gewerkschaft Verdi (commerciële dienstverle‐
ning, gezondheidszorg, transport en overheid), Gewerk‐
schaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW), IG‐BCE
(Bergbau, Chemie, Energie) enz. Door lid te worden van een
Duitse vakbond raakt u gemakkelijker en sneller
‘ingeburgerd‘ in het bedrijf. Als u lid bent van de DGB heeft
u in Nederland recht op de dienstverlening van de FNV/
CNV. Informatie over de DGB‐vakbond kunt u opvragen via
de internetsite: www.dgb.de.

Meer informatie per onderwerp vindt u op de
website van de het project Burgeradvisering bij
de EUREGIO: www.go‐euregio.eu.
De afdeling Burgeradvisering van de EUREGIO
organiseert meerdere spreekuren per maand in
de Nederlands‐Duitse grensstreek. Op de web‐
site vindt u een overzicht van deze spreekuren.
Bij de meeste spreekuren zijn ook vertegen‐
woordigers van andere instanties aanwezig.
EUREGIO, afdeling Burgeradvisering
Enschederstrasse 362
48599 Gronau, Duitsland
Telefoon
(NL) 053‐4605151
(D) 02562‐7020
Email
info@euregio.nl
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