
                   

 

BIJEENKOMST OVER NEDERLANDSE SOCIALE 

ZEKERHEID EN ZORGVERZEKERING IN LA NUCIA 

 
DONDERDAG 22 JUNI 2017 om 19.30 uur 

 
De Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) 

ontvangt zeer geregeld vragen over allerlei zaken omtrent het Nederlandse Sociale zekerheid- en 

Belastingstelsel en de Zorgverzekering. Dit geldt zowel voor Nederlanders als niet-Nederlanders die 

nu in Spanje wonen maar in Nederland hebben gewoond of gewerkt. 

 
Vaak weet men niet wanneer en hoeveel AOW men zal ontvangen. De laatste jaren zijn er in 

Nederland veel veranderingen op dit gebied geweest, bijvoorbeeld de geleidelijke verhoging voor 

AOW uitkering van 65 naar 67 jaar. Ook is het zaak dat uw woon- en werktijdvakken in Nederland 

correct zijn geregistreerd om u bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd recht op het juiste 

AOW-pensioen te geven. Naast de AOW zijn er uiteraard nog meer gebieden die de aandacht 

verdienen. Hierbij valt te denken aan problemen op het gebied van de zorgverlening o.a. geplande 

pensioenlandzorg; rechten Wet Langdurige Zorg (WLZ) bij terugkeer naar Nederland; verkrijging 

Spaans pensioen indien men in Spanje gewerkt heeft etc.  

   
De bijeenkomst is zowel interessant voor oudere residenten die al lange tijd in Spanje wonen als voor 

nieuwe residenten om te weten welke documenten ze moeten hebben en welke actie ze moeten 

ondernemen om te ontvangen waar ze recht op hebben. 

 
Op 22 juni 2017 organiseert de VBNBG samen met het Bureau voor Sociale Zaken van de 

Nederlandse Ambassade te Madrid (waarin de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank,  

Belastingdienst en de Zorgverzekeringsinstelling zijn vertegenwoordigd) een bijeenkomst in     

La Nucia. U wordt voorgelicht door de mevrouw Lisette van de Wouw en de heer Maarten van 

Zeben, beide van het Bureau voor Sociale Zaken van de Nederlandse ambassade en de heer John 

de Nijs van de afdeling buitenland van het Centraal Administratie Kantoor (CAK), de opvolger van 

de taken van het Zorginstituut Nederland. 

 
Om een indruk te krijgen hoeveel personen aanwezig zullen zijn op deze bijeenkomst verzoeken wij 

u zich zo spoedig mogelijk aan te melden via het mailadres hanshueber@vbngb.eu. Gaarne ook 

vermelden met hoeveel personen u denkt te komen.   

 

Om zo goed mogelijk uw vragen te kunnen beantwoorden, stellen wij het op prijs uw vraag of vragen 

ruim van te voren te ontvangen (via hetzelfde mailadres hanshueber@vbngb.eu) om deze voor U 

voor te bereiden en te behandelen gedurende de bijeenkomst. Wij zien uw vragen graag tegemoet 

vóór 5 juni 2017. 

 
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 Juni in La Nucia vanaf 19:30  uur. 
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Wij zullen U zo spoedig mogelijk persoonlijk de exacte locatie, aanvangstijd en het programma sturen. 

De locatie hangt af van het aantal  aanmeldingen.  

 

ledereen die (nog) geen specifieke vragen heeft, maar in het algemeen over deze regelingen 

geïnformeerd wil worden is uiteraard ook hartelijk welkom. Stuurt u wel bericht van uw komst! 

 
Wij  hopen U op 22 Juni te verwelkomen, 

 

Hoogachtend, 

 

Mr. J.P. Hueber 
Secretaris VBNGB 
Apartado 59 
03740 Gata de Gorgos 
Spanje 
Tel. 0034686743216 
www.vbngb.eu 
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