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NL Sociale zekerheid, zorgverzekering en belastingen 
Hoe werkt dat in Spanje?

Presentatie op uitnodiging van de VBNGB 
La Nucia, 22 juni 2017

John de Nijs, CAK

Lisette van de Wouw en Maarten van Zeben, SVB NL ambassade
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Wie zijn we? 

John de Nijs van het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Lisette van de Wouw en Maarten van Zeben van de Sociale 

Verzekeringsbank, Nederlandse ambassade Madrid

Paseo de la Castellana 259d 28046 Madrid

Tel: 91 353 75 00 (ma t/m vr 9.30 - 13.30 uur) of

mad-sz@minbuza.nl

Websites: www.svb.nl en www.nederlandwereldwijd.nl

2juni 2017

Presentatie op basis van ingediende vragen 

Vragen over:

�De Zorgverzekeringswet

�Verzekering Algemene Ouderdomswet (AOW)

�Aanvraag AOW (procedures)

�AOW (inclusief toeslag)

�Algemene Nabestaandenwet (Anw)

�Regelingen voor oorlogsgetroffenen

�Resident of overwinteraar

�Belastingen

�Overige vragen

3juni 2017
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Wat doen wij? Onze regelingen

juni 2017 4

Wat doen wij? Onze regelingen (1)
1.Zorgverzekering en buitenland Registreren van burgers die o.b.v. 

Verordening of verdrag recht hebben op zorg in hun woonland t.l.v. 

Nederland. Innen van de verschuldigde bijdrage

2.Regeling onverzekerden Het opsporen van onverzekerden, 
aansporen tot het sluiten van een polis en beboeten bij uitblijven 

daarvan.
3.Wlz=Wet langdurige zorg Het berekenen, opleggen en innen van de 

eigen bijdrage.
4.Regeling gemoedsbezwaarden Gemoedsbezwaarden betalen een 

bijdrage vervangende belasting, die wordt bijgeschreven op een persoonlijke 

rekening die het CAK beheert. Declaraties voor zorgkosten door het CAK van 

die rekening vergoed.

5.Regeling wanbetalers Innen van de bestuursrechtelijke premie als er 
6 maanden of langer geen premie zorgverzekering is betaald.

juni 2017 5

Wat doen wij? Onze regelingen (2)
6. Wmo=Wet maatschappelijke ondersteuning berekenen, opleggen 
en innen van de verschuldigde eigen bijdrage.

7. Medicijnen mee op reis beoordelen aanvraag en verstrekken van een 
Schengenverklaring of Engelstalige medische verklaring als medicijnen. 

8. Regeling onverzekerbare vreemdelingen Verstrekken van een 
bijdrage bij verleende medische noodzakelijke zorg aan een 
vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (onverzekerbare vreemdelingen).

9. Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden 

Vergoeden van zorgkosten aan 1ste-lijns zorgverleners voor verleende 
medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde verzekeringsplichtigen.

juni 2017 6
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Hoe?
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Zorgverzekering (1) 

• Inschrijving bij Seguridad Social via formulier E121 bij ontvangst 

wettelijk pensioen/wettelijke uitkering uit NL

– AOW, Anw, OBR, Vervroegd pensioen, WAO, WIA, WAZ, Wajong, WW+
www.hetcak.nl/regelingen/financiele-informatie-verdragsgerechtigden/pensioenen-uitkeringen-formulier121/wanneer-wettelijk-

pensioen-of-uitkering

• Bijdrage 3 componenten

– Inkomensafhankelijke component Zvw (5,40%, over max. €53,701)

– Bij WIA/WAO/Anw: 6,65%, voor rekening van UWV/SVB

– Inkomensafhankelijke component Wlz (9,65%, over max. €34,130)

– Nominale component (€ 107,50)

– Woonlandfactor (voor Spanje 0,3767)

– Broninhouding en jaarafrekening
www.hetcak.nl/HETCAK/media/HetCAK/formulieren/klant/zorgverzekeringenbuitenland/Bijdragen-Zvw-woonlandfactoren-2017.PDF

814-11-2013

Zorgverzekering (2) 

• Aanmelding bij CAK, aanvraagformulier op website

• Ook melding aan CAK door SVB en UWV van 

pensioentoekenningen en verhuizingen

• Indien ook inkomsten uit Spanje: daar verzekerd, dus niet tlv NL

– Bij nieuwe pensioenen: vooronderzoek CAK

– Bij verhuizingen/aanmelding via E121: Seguridad Social stelt vast

• Zorg in Spanje: wettelijk pakket van de Seguridad Social
- Informatie over pakket en voorwaarden: Seguridad Social (bijv. over 

inkomensgrens i.r.t. bijbetalen medicijnen)

- Gelijke voorwaarden als Spaans verzekerde

- In Spanje “particulier” en hoorapparaat kopen en deze vergoed krijgen is 

niet mogelijk

914-11-2013



La Nucia, 22 juni 2017

4

Zorgverzekering (3)

• Zorg in NL: wettelijk pakket Zvw en Wlz, via Zilveren Kruis

- EHIC van CAK kan als “legitimatie” bij zorgverleners worden gebruikt; 

zorgverlener declareert bij ZK

- Verstandig om vooraf contact op te nemen met ZK

- Er geldt (nog) geen eigen risico

• Zorg in EU/EER/Zwitserland: via EHIC van CAK, aanspraak op 

wettelijk pakket van het land van verblijf (geen particuliere zorg)

• Zorg daarbuiten: nee

1014-11-2013

338.631 AOW-ers in het buitenland (dec 2016, 11% van totaal)

46.793 (dec 2016, 14%) in Spanje (tweede exportland)

€ 12.442.511 in dec 2016 uitbetaald naar Spanje 

€ 158.036.730 in 2016 = gemiddeld € 3.377 per AOW’er per jaar

juni 2017 11

Verzekering AOW (1)
• Iedereen die in Nederland woont of werkt is verzekerd

• Ieder jaar bouw je 2% op (bekend in Basisregistratie Personen)

• Verzekerd van 15 jaar + X maanden tot 65 + X maanden

Uw geboortedatum: 21-06-1952, U krijgt AOW vanaf 21-6-

2018, ww AOW-leeftijd is 66 jaar

• Berekening via www.svb.nl “wanneer krijg ik AOW”: 

https://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/index.jsp

• In Spanje alleen opbouw pensioen bij premie-afdracht

• Minimum vereiste verzekeringsperiode van 15 jaar 

• Verzekerde jaren in andere EU-landen tellen mee voor opening 

recht.

• Pensioenleeftijd 65 oplopend naar 67 in 2027

12.juni 2017
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Verzekering AOW (2) 
in het buitenland?
Je kunt buiten NL op een aantal manieren verzekerd blijven:

• Via Koninklijk Besluit (bijvoorbeeld diplomaten)

• Vrijwillige verzekering

– Aanvraag indienen binnen een jaar na einde verplichte verzekering

– Over een periode van maximaal (!) 10 jaar (uitzondering o.a. voor 

ontwikkelingswerkers, 50+, zie www.svb.nl)

– Vrijwillige verzekering AOW/Anw 0031 -20 - 656 52 25 

• Detachering 

– Uitgezonden door een in NL gevestigde werkgever

– Premieafdracht in Nederland

– Voor een periode van maximaal 2 jaar

– Informatie A1/certificate of coverage) 0031 - 20 - 656 52 77 

13juni 2017

Verzekering AOW (3) 
in het buitenland?

Op het SVB Pensioenoverzicht vindt u uw AOW-opbouw

• Wilt u een precieze opgave van de perioden dat u AOW heeft 

opgebouwd? Vraag dan een SVB Pensioenoverzicht aan via 

MijnSVB.

• Heeft u geen DigiD? Vraag dan een pensioenoverzicht aan met 

het formulier 'Aanvraag SVB Pensioenoverzicht'.

Zie voor beide deze link:

https://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/hoeveel_u/index.jsp

14juni 2017

Aanvraag AOW 

• Bij Het Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de 

Spaanse pensioeninstantie of

• het land waar u het laatst verzekerd was

• Aanvragen 6 maanden voor uw AOW-leeftijd 

• Meer informatie:
https://www.svb.nl/int/nl/aow/aanvragen/aow_aanvragen_als_u_buiten_nederland_woont/

• Vanaf het moment van AOW-toekenning, kunt u een 

(DigiD)inlogcode aanvragen voor Mijn SVB

• NB: indien geen AOW dan DigiD code ophalen bij NL ambassade

15juni 2017
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AOW (1) 

• AOW zelf is inkomensONafhankelijk

• De toeslag voor de jongere partner is afgeschaft voor 

pensioengerechtigden vanaf 1-1-2015

• De toeslag zelf is inkomensAFhankelijk (van het inkomen van de 

partner)

• Hoogte AOW afhankelijk van woonsituatie: max 70%* voor 

alleenstaande, 50%* voor samenwonende

• Jaarlijks levensbewijs totdat uitwisseling van 

overlijdensgegevens met INNS operationeel is

*van het netto NL minimum loon

16juni 2017

AOW (2) 

AOW en andere regelingen:

• Inkomensondersteuning €25/maand, zie criteria www.svb.nl

• Overbruggingsuitkering bij tijdelijk minder inkomen omdat 

bijvoorbeeld VUT of vergelijkbare uitkering stopt, lager wordt of 

overgaat in een ouderdomspensioen vóórdat uw AOW-pensioen 

ingaat

• Arbeidsongeschiktheidsuitkering en werkloosheidsuitkering 

lopen tot AOW-leeftijd

• Bedrijfspensioen idem maar mogelijkheid tot eerder/later 

stoppen

17juni 2017

Algemene Nabestaandenwet (Anw )

Alleen recht op Anw als de overleden partner op datum overlijden 

NL verzekerd is en de langstlevende partner:

• Voor meer dan 45% arbeidsongeschikt is

• Een eigen kind of een pleeg- of stiefkind verzorgt < 18 jaar

De Anw is;

• inkomensAFhankelijk

• Stopt bij samenwonenen, jongste kind 18 of AOW

• Wordt verlaagd bij kostendeler(snorm)

18juni 2017
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Regelingen voor oorlogsgetroffenen

• Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940 - 1945 (Wuv)

• Biedt financiële ondersteuning aan mensen die in de Tweede 

Wereldoorlog in Europa of Azië zijn vervolgd

• Ook weduwen, weduwnaars en minderjarige volle wezen van 

vervolgden kunnen ondersteuning krijgen

• Telefoonnummer afdeling Verzetsdeelnemers en 

Oorlogsgetroffenen

• Algemeen: 0031 - 71 - 535 65 00 

Clientenservice: 0031 - 71 - 535 68 88 

U kunt ons een e-mail sturen naar info.wvo@svb.nl.

19juni 2017

Residente (1)

• Specifiek Spaans begrip. 

• Vreemdelingendienst Spanje: bij verblijf > 3 maanden in Spanje 

registreren!

�Aantonen van voldoende inkomsten + zorgverzekering

�Verkrijg je een Nr Identificación de Extranjeros (NIE)

�Word je ingeschreven in het Registro de Ciudadanos de la Union

Checken via www.policia.es!

20juni 2017

Resident of non resident (2)

Onderscheid resident of non resident

• Verschil op gebied van uitkering (AOW, WAO/WIA, etc.)

• Verschil op gebied van belastingen (inkomstenbelasting)

• Verschil op gebied van recht op medische zorg

21juni 2017
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Belastingen (1)

Aangifte doen met DigiD via Mijn Belastingdienst

Buitenlands belastingplichtigen die hun DigiD kunnen gebruiken, 

kunnen hiermee online aangifte doen. Met hun DigiD loggen ze 

dan in op Mijn Belastingdienst. Vanaf april is daar het 

aangifteprogramma voor buitenlands belastingplichtigen 

beschikbaar.

Buitenlands belastingplichtigen moeten wel hun DigiD de 

afgelopen 3 jaar minimaal 1 keer hebben gebruikt. Dit geldt ook 

voor de fiscale partner (als daar sprake van is).

22juni 2017

Belastingen (2)

Aangifte doen met gebruikersnaam en wachtwoord

Buitenlands belastingplichtigen zonder DigiD kunnen met een 

gebruikersnaam en wachtwoord online aangifte doen. In de 

uitnodiging tot het doen van aangifte hebben zij hierover 

informatie ontvangen. Vervolgens krijgen zij nog 2 brieven: 1 met 

de gebruikersnaam en 1 met het wachtwoord. Vanaf 18 april 2016 

is het online aangifteprogramma beschikbaar op de internetsite 

van de Belastingdienst. De startlink naar de online C-aangifte is te 

vinden op www.belastingdienst.nl/internationaal.

23juni 2017

Belastingen (3)

• Bij verblijf > 183 dagen in Spanje volgens de nationale 

wetgeving van Spanje fiscaal inwoner;

• Indien daarnaast ook niet in Nederland woonachtig en 

ontvanger AOW en/of bedrijfspensioen ontvangt, dan…

• via de website van de belastingdienst een verzoek vrijstelling 

inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen indienen 

om toekomstige inhoudingen van de SVB en het pensioenfonds 

te voorkomen of

• via de aangifte inkomstenbelasting restitutie van ingehouden 

loonheffingen 

24juni 2017
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Belastingen (4)

ABP pensioen is belast in Nederland, voor zover de opbouw van 

dit pensioen toe te rekenen is aan werkzaamheden in de 

hoedanigheid van een publiekrechtelijke dienstbetrekking, dus als 

zijnde ambtenaar. Bedrijfspensioen dat later overgedragen is aan 

het ABP, naast het ambtenarenpensioen, wordt volgens de 

normale regels belast in het woonland.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/t

hemaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verzoek_vrijstelli

ng_inhouding_loonbelasting_premie_volksverzekeringen

25juni 2017

Belastingen (5)

Indien u zowel voor de Nederlandse als de Spaanse 

belastingautoriteiten als fiscaal inwoner wordt aangemerkt wordt 

uw fiscale woonplaats bepaald aan de hand van de ‘tie-breaker’ 

rule in het belastingverdrag. De fiscale woonplaats wordt bepaald 

volgens het volgende systeem:

• a) hij wordt geacht inwoner te zijn van de Staat waar hij een 

duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft. Indien hij in beide 

Staten een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft, wordt hij 

geacht inwoner te zijn van de Staat waarmede zijn persoonlijke 

en economische betrekkingen het nauwst zijn (middelpunt van 

de levensbelangen);

26juni 2017

Belastingen (6)

• b) indien niet kan worden bepaald in welke Staat hij het 

middelpunt van zijn levensbelangen heeft, of indien hij in geen 

van de Staten een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft, 

wordt hij geacht inwoner te zijn van de Staat waar hij gewoonlijk 

verblijft;

• c) indien hij in beide Staten of in geen van beide gewoonlijk 

verblijft, wordt hij geacht inwoner te zijn van de Staat waarvan 

hij onderdaan is;

• d) indien hij onderdaan is van beide Staten of van geen van 

beide, regelen de bevoegde autoriteiten van de Staten de 

aangelegenheid in onderlinge overeenstemming (overleg-

procedure starten via een van de Ministeries van Financiën).

27juni 2017
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Belastingen (7) 

Opgaaf Wereldinkomen

De definitieve jaarafrekening wordt vastgesteld door het CAK 

zodra zij de inkomensgegevens uit onder anderen de opgaaf 

wereldinkomen van de belastingdienst hebben ontvangen.

Militair pensioen/Wachtgeld militair 

• Een dergelijke pensioen/wachtgeld zal in alle gevallen onder het 

overheidsartikel 20 van het verdrag vallen en in NL belast zijn. 

Spanje zal dan vrijstelling moeten verlenen.

• ook al is men resident in Spanje. 

• Spanje moet dan vrijstelling ter voorkoming van dubbele 

belasting verlenen. Dit moet in de Spaanse aangifte aangegeven 

worden.
28juni 2017

Belastingen (9) 

NB: Bureau voor Sociale Zaken is geen belastingadvieskantoor. 

Informatie over Spaanse belastingheffing: 

http://www.agenciatributaria.es/

Database van administratiekantoren, belastingadviseurs, 

advocaten, etc.: www.holanda.es

WAO-ers moeten naar kantoor van Spaanse belastingdienst met 

vertaalde en gelegaliseerde documenten omtrent hun 

arbeidsongeschiktheidsgraad om vrijstelling van belasting aan te 

vragen.

29juni 2017

Overige vragen 

• Is dubbele nationaliteit mogelijk? Ja maar onder zeer specifieke 

criteria, zie www.Rijksoverheid.nl

• Heb ik bij terugkeer in NL recht op een woning: zie 

www.Rijksoverheid.nl

• Kun je als je woont in Spanje geen auto op naam hebben in NL? 

Informeer bij Rijksdienst Wegverkeer: www.rdw.nl

30juni 2017
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31juni 2017

Vragen?

Preguntas?


