Nederlands gepensioneerd.
De VBNGB behartigt de belangen van Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland.
Wij als VBNGB verstaan onder gepensioneerden ook uitkeringsgerechtigden die met een
wettelijke uitkering naar het buitenland zijn vertrokken. Dit houdt in uitgeschreven uit
Nederland en resident zijn in het buitenland.
Wanneer bent u Nederlands gepensioneerd? Als u een wettelijk pensioen, een collectief
pensioen of een pensioen voortkomend uit eigen beheer of een lijfrente vanuit Nederland,
of opgebouwd in Nederland, ontvangt. Ook gezinsleden van zo’n gepensioneerde behoren
tot onze doelgroep.
In verband met internationale wetgeving wordt u in veel staten verdragsgerechtigd ten laste
van Nederland als u een wettelijk pensioen of bepaalde wettelijke uitkeringen vanuit
Nederland ontvangt. Dat zijn de volgende:
Pensioenen
- AOW - ouderdomspensioen
- Anw – Nabestaanden pensioen
- Flexibel (vervroegd) pensioen of keuzepensioen
Uitkeringen
- WAO, WIA of WAZ uitkering
- Overbruggingsuitkering – OBR
- Wajong-uitkering
- Wachtgelduitkeringen (WW+) voor militairen en ambtenaren
Zie voor meer informatie de website van het CAK
https://www.hetcak.nl/regelingen/buitenland/pensioenen-uitkeringenformulier121/wanneer-wettelijk-pensioen-of-uitkering .
Als u in een verdragsland woont en u ontvangt één van bovenstaande pensioenen of
uitkeringen dan bent u verdragsgerechtigde. Als verdragsgerechtigde heeft u recht op zorg
volgens het wettelijke woonlandpakket. Hiervoor betaalt u jaarlijks een bijdrage aan het
CAK. De hoogte van uw bijdrage is mede afhankelijk van de woonlandfactor die het CAK
toepast voor uw woonland. Ook gezinsleden van een verdragsgerechtigde kunnen onder
voorwaarden medeverdragsgerechtigd zijn.
Nederland heeft verschillende verdragen met landen. Maar voor de medische zorg in geval
van emigratie heeft Nederland alleen afspraken met de volgende landen:
- EU-landen
- EER-landen en Zwitserland
- Verdragslanden buiten de EU/EER/Zwitserland. Dat zijn Bosnië-Herzegovina,
Kaapverdië, Noord-Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije.

Zie ook de website van het CAK https://www.hetcak.nl/regelingen/buitenland en
https://www.hetcak.nl/regelingen/buitenland/gepensioneerden-emigreren-wonenverdragsland/wat-is-een-verdragsland
De EU verordening Vo8823/2004 over wettelijk pensioenen.
In de EU verordening 883/2004 is voor gepensioneerden die wonen in een verdragsland in
de bijlage XI voor Nederland onder 1.f. als met wettelijke pensioenen gelijkgestelde
opgenomen. Tekst bijlage XI lid 1.f”
f) Voor de toepassing van de artikelen 23 tot en met 30 van deze verordening worden de
volgende uitkeringen (naast de pensioenen bedoeld in titel III, hoofdstukken 4 en 5, van
deze verordening) gelijkgesteld met op grond van de Nederlandse wetgeving
verschuldigde pensioenen:
- pensioenen ingevolge de Wet van 6 januari 1966 houdende nieuwe regeling van
de pensioenen van de burgerlijke ambtenaren en hun nabestaanden (Algemene
burgerlijke pensioenwet);
- pensioenen ingevolge de Wet van 6 oktober 1966 houdende nieuwe regeling van
de pensioenen van militairen en hun nabestaanden (Algemene militaire
pensioenwet);
- arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ingevolge de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen van 7 juni 1972;
- pensioenen ingevolge de Wet van 15 februari 1967 houdende nieuwe regeling van
de pensioenen van de personeelsleden van de NV Nederlandse Spoorwegen en
hun nabestaanden (Spoorwegpensioenwet);
- pensioenen ingevolge het Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse
Spoorwegen;
- uitkeringen die bij pensionering vóór de leeftijd van 65 jaar worden verstrekt
ingevolge een pensioenregeling die de verzorging van de gewezen werknemers bij
ouderdom ten doel heeft, of een uitkering bij vervroegde uittreding uit het
arbeidsproces ingevolge een van rijkswege of bij collectieve arbeidsovereenkomst
vastgestelde regeling voor vervroegde uittreding uit het arbeidsproces voor
personen van 55 jaar of ouder;
- uitkeringen die aan militairen en ambtenaren worden verstrekt ingevolge een
regeling in het geval van overtolligheid, functioneel leeftijdsontslag en vervroegde
pensionering.
Daarnaast geldt: AOW, ANW, WAO, WIA, WAZ. Dat zijn allemaal pensioenen in de zin van
Vo883/2004 titel III hoofdstuk 1 die meetellen voor verdragserechtigdheid binnen het
grondgebied van die verordening.

