
Fédération des Associations Néerlandaises en France 
 

20 verenigingen 
4500 + 1200 ICNG + ? 1650 DNC leden 

Doelstelling: 
• Uitwisseling informatie 
• Voorlichting – nieuwsbrief/website – www.fanf.fr 
• Belangenbehartiging – collectief (NL, FR, EU ) 

Speerpunten: 
• Onderwijs in Nederlandse taal (Mieke Kriens) 
     Examinatoren 
• Juridisch-fiscaal (Cobi de Jongh) 
     Henriëtte van Zelm van Eldik - Europese Erfrechtverordening 17-08-2015 

• Zorgverzekering (Guido Smoorenburg)  
     Verdragsgerechtigden – microentreprise - individuele hulp 

Aantal pensionado’s: 2/3 van totaal 
 



ZIN > CAK-Centraal Administratiekantoor 

Overgang voorzien 1-1-2016 > 1-7-2016 > ??? 
 

• ZIN beleidsonderbouwend 

• Geen buitenlandse ervaring (voorkeur SVB) 

• Diemen > den Haag – personeel 

• Uitvoerend orgaan, niet beleidsonderbouwend 

• Mogelijk verbetering in uitvoering 

• Eigen risico 

 
 



Verdragsgerechtigden<>ZIN verzekerden 

Doelstelling Europese Unie: 
Vrij verkeer van goederen, diensten en personen 
 
Geen vrij verkeer zonder behoud sociale zekerheid 
Werknemers – Zelfstandigen – Gepensioneerden 
 
Onevenredige belasting van gepensioneerden op sociale 
stelsel woonland – zorgspaarpot 
Dus: Recht op terugvallen op pensioenland 
 
Zorgverzekeringswet 2006: 
Van recht > plicht 
1. Ter voorkoming onevenredige belasting bij hoog risico 
2. Terugkeer naar NL bij afnemende gezondheid 
3. Druk van laag-loon deelnemers 
 
 
 
 
 
 
 



Verplichting voor wie? 

• Woonachtig in verdragsland (EU-EER-Marokko-Turkije) 
• Pensioen, prepensioen of uitkering (AOW, WAO)uit NL 
• Inclusief gezinsleden 

 
• In meerdere landen gewerkt: 
     Indien het langst in NL onder sociale wetgeving 

 
• Nationaliteit niet van belang 

 
• Geen verplichting: 
   Frans pensioen met aanspraak op Sécu (>30€/mois) 
   Werknemer in FR – Micro Entreprise/autopreneur 
   Pensioen weigeren, vooral AOW (sinds 1-5-2010) 

 
 
 

 



Prevalerend recht 

Micro-entreprise / Auto-entrepreneur 
 afdracht sociale lasten in FR, ingeschreven CPAM? 
 RSI Regime Social Independants, LaRAM 
 
Partner in micro-entreprise,  
 eigen verzekering 
 
Probleem: Via partner verzekerd tot eigen pensioen 
 
Nieuwe FR wet: Protection Maladie Universelle 
 i.p.v. CMU - Individueel!! 
 Met en zonder inkomen 
 3 maanden wonen in FR, tijdig aanvragen  
 opvang Secara (CMUnf) 
 



Premiegrondslag 

Bijdrage op basis Nederlandse sociale stelsel 
 
3 componenten: 
• Nominale bijdrage 
• Inkomensafhankelijke (werkgevers) bijdrage 
• WLZ (AWBZ) bijdrage 

 
• De kosten van het totale NL pakket worden 

vergeleken met het totale FR pakket;  
    dus niet per onderdeel  
    > woonlandfactor 
 
• Gebaseerd op Box1 + Box2  
   opgave Box 3 voor ouderenkorting (WI>€ 35770.-) 

 



Nieuwe stelsel per 1-1-2015 

AWBZ opgeheven 
 
Componenten Van AWBZ naar ZVW, WLZ en WMO 
• ZVW,  typische directe ziektekosten 
• WLZ,  Wet Langdurige Zorg, 
     verzorgings-/verpleeghuizen 
• WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
     thuiszorg, via Gemeenten! 
 

Terug naar NL 
• Wachttijd WLZ 
• Indicatiestelling nodig voor WLZ 
   CIZ, Centrum Indicatiestelling Zorg, Heerlen 



Vergelijking premies in FR en NL 2012 
 
FR: (foyer) 
8% revenu fiscal de référence (revenu mondial) 
Seuil 2012: € 9356.-   /   geen bovengrens 
+ CSG/CRDS 
 
 NL: (pp) 
Nominaal  € 1291.- 
Zvw    7.1 % van 9102.- + 5% tot € 50056.- 
AWBZ   12.15% tot € 34055.-  
Heffingskorting € 747.- 
Woonlandfactor  0,7685 
 

Inkomen   18204.- 2*30000.- 
FR (incl. CSG)       2015.-            8327.- 
NL (incl. zorgtoeslag)    1900.-            8100.- 



Ontwikkeling premies NL 

Nominaal: afhankelijk verzekeraar,  
   natura versus restitutie, eigen risico 
 
Zvw: 7,5% > 6,95% en 5,4% > 4,85% 
 
AWBZ > Wlz: 12,65% > 9,65% 

Inkomsten ZIN, afdracht aan FR (2013) 
Inkomsten: 19,3 M€  van 8500 verdragsgerechtigden 
Afdracht:    35,4 M€ 



 
Mutuelle 
 
 
CMUnf – vereniging t.b.v. collectieve verzekering 
Secara 3000 

Voordelen: 
• Lage premies 
• Geen keuring, geen uitsluiting 
• Polis afgestemd op individuele situatie 
• Actuele voorlichting  
• Nederlandstalige helpdesk 
• Belangenbehartiging 

Opties:  
• 300% en 150% dekking t.o.v. CPAM tarief 
• Slechts ziekenhuis dekking 
• Reisverzekering 



Waarom een Mutuelle? 

• Gezondheidsrisico 
• Premie t.o.v. uitkering 

 
• Financiële risico 

 
• CPAM 100% Affection Longue Durée (ALD) 
   ALD: cardio-vasc., cancers, diabète, psychiatrique  
• Maar 100% van CPAM tarief (dépassement honoraire) 
• Conventionné, Secteur 1,2,3 
• Slechts ALD, niet bijkomende ziekten 

 
• Franse overheid leunt meer op Mutuelle 
• Contrat responsable 

 
• Mutuelle slechts aanvullend op CPAM, FR niet NL 

 
 



Dekking, aanspraak op zorg 

Geen polis, geen premie maar een bijdrage 
Geen vrije keuze verzekeraar 
Geen aanvullende verzekering 
Brochure “Toelichting” op website, samenvatting Baylé 
Nog? geen helpdesk 
 
Bijdrage op basis Nederlandse sociale stelsel 
Aanspraak op zorg conform woonland 
 
FR: CPAM, slechts Frans territorium 
NL: Basisverzekering ZilverenkruisAchmea (UZOVI 7125) 
EU: Nationale zorgstelsel 
Niet verzekerd in Marokko en Turkije 
 
 
 



Dekking EU, spoedeisende zorg 

EHIC (CEAM) via ZIN (uitgifte geautomatiseerd) 
 
Principe: EU verblijfsland bepalend voor vergoeding 
Procedure: part. kostenloos > declaratie zorgland > ZIN 
 
Zorg moet worden verleend door een door de nationale 
overheid erkende instelling (conventionné) 
 
Franse Mutuelle alleen aanvullend op CPAM 
 
EHIC: EU-EER (Zwitserland/L-Noorwegen-IJsland) 
 
Nederlanders op bezoek in FR 



Zorg in Nederland 

Spoedeisende zorg en geplande zorg  
 gepland, zorg naar keuze, alleen in NL 
 
Volgens basispolis Zilverenkruis Achmea (hoortoestel) 
 
Eigen risico (2015 - 375 Euro) 
 
Franse verwijzing naar specialist wordt geaccepteerd 
 
Aanspraak op WLZ zonder wachttijd, maar wel 
indicatiebesluit van CIZ nodig (Heerlen) 
 
Opname verzorgingshuis > woonachtig in NL 
Gevolg WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

 
 
 



Dekking buiten Europa 

• CPAM slechts Frans territorium sinds 1-5-2010 

• CPAM verwijst nu naar ZIN 

• FANF via Europees parlement, uitspraak EC  

   NL verantwoordelijk voor onderliggende verzekering 

• VWS afwijzend 

• Vanaf 1-1-2017 ook geen onderliggende verzekering 

buiten Europa voor Nederlanders in NL 

 
 



Particulier verzekeraars ex EU (1) 

• Premier (1er) euro tegenover onderliggend 
• Vrijwel altijd onderliggend zijn: 
      verzekering via credit kaart, bankkaart,    
 opstalverzekering, sportclub 

 
• NL: 1er euro:        OOM, Expatverzekering 
•       onderliggend:  Europeesche, Klim-Bergsport 

 
Er wordt verwacht dat de verzekerden de polis-
voorwaarden zelf goed doorneemt; in ieder geval de 
dekkingen en uitsluitingen. De Europeesche zal zich 
niet snel geroepen voelen het verdragsrecht als 
alternatief voor een onderliggende ziekte-
kostenverzekering als reisverzekeraar te accepteren 

 



Particuliere verzekeraars ex EU (2) 
 

• FR: 1er euro:       ACS-AMI, April Int.-Magellan 
•       onderliggend: AXA, Europ Assistance, banken 

 
• FR: Onbekend met positie verdragsgerechtigden 
         Vragen naar Carte Vitale, denken dan OK 
         CPAM weigert nu, verwijst naar ZIN  

 
• Schade tijdig melden; toestemming vragen! 
• Pas op met telefonische voorlichting 
• Denk aan repatriëring 

 
• Nieuw: CMUnf > Secara 3000 
   Allianz en Mapfre reisverzekeringen  
   (Europ Assistance nog niet) 

 



Aanmelding bij ZIN 

Zelfstandig aanmelden of melding van SVB 
 
Nieuwe regeling, 20% ging fout (discontinuïteit in 
verzekering - 2x premie) 
 
Eerst vooronderzoek bij betrokkene t.a.v. verplichting 
 
Zo ja, betrokkene meldt zich via E121 aan bij CPAM 
 
Bij geen reactie op vooronderzoek gaat ZIN wel 
bijdrage inhouden 
 
ZIN meldt niet meer aan bij CPAM 



Praktijk vaststelling bijdrage 

Cumulatie bijdrage verschillende inkomens 
• Systeem verbeterd 
• Betalingsregeling 
• Voorstel automatische incasso afgewezen 
• Nieuwe grondslag op basis 2 jaar oude bijdrage 
• Inhouding vooral bij grootste pensioenbron  

 
Betalingsregeling per kalenderjaar (geen rente): 
>50 € euro 
< 2400 € 12 maandelijkse termijnen 
 2400 € tot 24 maandelijkse termijnen 
   Beroep op beslagvrije voet  

 
 
 
 



Zorgtoeslag 

Nederlanders woonachtig in FR hebben recht op 
zorgtoeslag (max. alleen 35.000,- , samen 
51.700,-) 
 
Bij berekening zorgtoeslag wordt (ten onrechte) 
rekening gehouden met de woonlandfactor 
 
Kleine bedragen worden niet uitgekeerd 
 
Aanvragen bij belastingdienst met DigiD 
 
AOWers vragen DigiD aan bij Sociale 
Verzekeringsbank, internet formulier, Schiphol 
 
Rekenschema op internet 



Fiscale aspecten FR 

• Alleen de verplicht betaalde premie aftrekbaar,  
   niet die van de Mutuelle 

 
• Waar aangeven? 
   1. vermindering bruto inkomen (toelichten) 
• 2. aftrek via rubriek 6DD  

 
• Problemen met achteraf te betalen premie 

 
• Regionale verschillen 

 
• Premie Mutuelle ook niet aftrekbaar in NL als 

specifieke kosten 
 
 



Arrêt G. de Ruyter: CSG heffing 
 
Geen CSG (Contribution Sociale Généralisée) 
Verdragsgerechtigden niet ten laste van Franse 
sociale stelsel 
 
Aanpassing dec. 2015, CSG heffing gebruiken voor 
FSV (Fons Solidarité Vieillesse), maar gericht op 
vermogensinkomsten 
 
Gerechtshof Bordeaux: voor verdragsgerechtigden 
ook geen CSG op vermogensinkomsten 
 
Bezwaarschrift beschikbaar voor 2013-2015 
 
Geen CRDS (Contribution Remboursement Dette 
Sociale) 
 
 
 



Overzicht verdragsgerechtigden 2013 
   
Aantal       180.000 
Opbrengst     97.400.000 
Kosten    179.800.000 
 
Aantal betalenden in FR  8500 
Ontvangen bijdragen         € 19.349.000,- 
Afdracht aan Frankrijk       € 35.400.000 
 
Bijdrage per persoon         €    2300.- 
Totaal inkomen pp., vergelijkbaar met NL  €  32000.-  
 
    Afdracht       Inkomsten  (M€)    
Frankrijk     35,4         19,3         
Spanje     36,6*      12,0          * forfaitair 
Turkije     34,8*       20,8           
                                                



Toekomst woonlandfactor 

Grondslag berekening (zonder AWBZ) 
 
Kosten zorg naar keuze in NL 
 Woonland    Aantal         Kosten 
2010 Frankrijk      324    €     190.000 
 Spanje      510   €     418.000 
 Duitsland    2307    €  3.084.000 
 Totaal alle landen   3340  €  4.980.000 
 
2013 Frankrijk      988  €   2.292.000 
 Spanje    1058  €   2.518.000 
 Duitsland    3521  €   7.112.000 
 Totaal alle landen   9601  € 20.160.000 


