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Met grote regelmaat worden wij gecon-

fronteerd met de vraag wat de wacht-

tijd is die wordt toegepast bij het recht 

op langdurige zorg wanneer men na 

een verblijf in het buitenland naar Ne-

derland terugkeert. 

Op dit moment lezen wij op de website 

van Zorginstituut Nederland: 

Er kan een wachttijd gelden 

Als remigrant kunt u te maken krijgen 

met een wachttijd voor Wlz-zorg in Ne-

derland. Afhankelijk van de verzeke-

ring en de duur van het verblijf in het 

buitenland bedraagt de wachttijd maxi-

maal twaalf maanden. Uw zorgverze-

keraar beoordeelt of er in uw situatie 

een wachttijd van toepassing is en wat 

de duur daarvan is. Tijdens de wacht-

tijd komen de kosten van zorg met ver-

blijf in een Wlz-instelling voor uw eigen 

rekening. Dat is geregeld in het Besluit 

langdurige zorg. 

Het blijkt dat deze uitleg onvoldoende 

duidelijkheid biedt hetgeen voor ons 

aanleiding was contact op te nemen 

met Zorginstituut Nederland waar men 

ons mededeelde dat: 

Voor de berekening van een eventuele 

wachttijd  is een aantal factoren van 

belang. We hebben rekening te hou-

den met:  

- de datum van de beëindiging van 

de AWBZ/Wlz -verzekering in Ne-

derland, bijvoorbeeld als gevolg 

van emigratie, 

- de periodes van verzekering vol-

gens wettelijke ziekteverzekerings-

stelsels van een verdragsland 

(waaronder EU/EER-landen), en 

- de periodes van het recht op zorg 

in een verdragsland voor rekening 

van Nederland (verdragsrecht). 

Er wordt gewerkt aan een verduidelij-

king op de website maar in afwachting 

daarvan kregen wij de volgende uitleg: 

Volgens het Besluit kan een wachttijd 

maximaal 12 maanden duren overeen-

komend met 12 jaar niet AWBZ /Wlz -

verzekerd zijn.  

Die termijn wordt verkort met periodes 

dat een betrokkene in de -maximaal- 

12 jaar voorafgaand aan het weer in 

Nederland verzekerd worden, verze-

kerd is geweest volgens het wettelijke 

ziekteverzekeringsstelsel van een ver-

dragsland en/of verdragsrechtgerech-

tigd is geweest.  

Het feit alleen dàt een remigrant voor-

afgaand wettelijk verzekerd is geweest 

volgens een stelsel van een verdrags-

land of verdragsgerechtigde is ge-

weest, betekent niet automatisch dat 

de wachttijd niet van toepassing zou 

zijn als men weer in Nederland komt 

wonen en  Wlz -verzekerde wordt.  

Een voorbeeld: een AOW-gepensio-

neerde verhuist 7 jaar geleden van Ne-

derland naar Thailand. Vanaf dat mo-

ment eindigt de AWBZ-verzekering. Bij 

remigratie naar Nederland zou dan de 



2 

 

Factsheet VBNGB 2016/1 – Wachttijd bij langdurige zorg 
 

eventuele wachttijd 7 maanden bedra-

gen. Als deze persoon na 4 jaar in 

Thailand te hebben gewoond naar 

Spanje verhuist, dan heeft hij nog 3 

jaar verdragsrecht gehad. In dat geval 

bedraagt de AWBZ-wachttijd bij remi-

gratie 4 maanden. 

Merk wel op dat het bovenstaande van 

verkorting geldt voor remigranten van 

Nederland, dus voor degenen die met-

terwoon terugkeren naar Nederland, 

en eerder AWBZ- of WLZ-verzekerd 

zijn geweest.  

Daarnaast bestaat er voor gepensio-

neerde verdragsgerechtigden en hun 

medeverdragsgerechtigde gezinsleden 

die in de EU/EER of Zwitserland wo-

nen recht op pensioenlandzorg in Ne-

derland (ook WLZ zorg voor zover men 

daartoe een indicatie van het CIZ heeft 

verkregen).  

Bij gebruik van pensioenlandzorg geldt 

de Nederlandse wachttijdregeling niet 

zolang men niet in Nederland woont. 

Wie in dat kader in bijvoorbeeld een 

verpleeghuis in Nederland wordt opge-

nomen moet er wel op rekenen dat hij 

bij langdurig verblijf in een verpleeg-

huis op enig tijdstip geacht wordt te zijn 

gaan wonen in Nederland.  

Wanneer dat precies is hangt af van 

persoonlijke feiten en omstandigheden, 

en de wil van betrokkene speelt daarin 

blijkens HvJEU jurisprudentie ook een 

rol. 

Wij hopen dat deze uitleg voor het 

overgrote deel van de belanghebben-

den voldoende duidelijkheid biedt in af-

wachting van de definitieve tekst op de 

website van ZINL. 

 

Toevoeging januari 2016. 

Inmiddels is de tekst op de website van 

het ZIN als volgt: 

Er kan een wachttijd gelden. 

Remigranten kunnen te maken krijgen 

met een wachttijd voor Wlz-zorg in Ne-

derland. Afhankelijk van de verzeke-

ring en de duur van het verblijf in het 

buitenland bedraagt de wachttijd maxi-

maal 12 maanden. De zorgverzekeraar 

beoordeelt of er een wachttijd van toe-

passing is en wat de duur daarvan is. 

Tijdens de wachttijd komen de kosten 

van zorg met verblijf in een Wlz-instel-

ling voor eigen rekening van de remi-

grant. 

De wachttijd kan maximaal 12 maan-

den duren, overeenkomend met 12 

jaar niet AWBZ/Wlz-verzekerd zijn 

voorafgaand aan het wonen in Neder-

land. Die termijn wordt verkort met pe-

riodes dat een betrokkene in de (maxi-

maal) 12 jaar voorafgaand aan het op-

nieuw in Nederland verzekerd worden, 

verzekerd is geweest volgens het wet-

telijke ziekteverzekeringsstelsels van 

een verdragsland en/of verdragsrecht-

gerechtigd is geweest. 

Een voorbeeld: een AOW-gepensio-

neerde verhuisde 15 jaar geleden van 

Nederland naar Thailand. Op dat mo-

ment eindigde de AWBZ-verzekering. 

Bij remigratie naar Nederland zou dan 

de eventuele wachttijd 12 maanden 

bedragen. Als deze persoon na 8 jaar 

in Thailand te hebben gewoond naar 

Spanje is verhuisd, dan heeft hij nog 7 

jaar verdragsrecht gehad. In dat geval 

bedraagt de wachttijd bij remigratie 5 

maand 

Het Bestuur

 


