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Deutsche Rentenversicherung  
Westfalen 
48125 Münster 
DUITSLAND  
Telefon:   +49 251 238 0 

Deutsche Rentenversicherung  
Bund 
10704 Berlin 
DUITSLAND  
Telefon:   +49 30 865 0 

Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See  
Regionaldirektion Bergheim 
Rentenbüro 2 
50123 Bergheim 
DUITSLAND  
Telefon:   +49 2271 762 0 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Duits verzekeringsnummer 

 
Kenmerk  
DRV Bund 

 
burgerservicenummer (BSN)  

            
            5 5 4 4  

   

Bij nabestaanden moet voor de 
weduwe/ weduwnaar en voor elke 
wees apart een formulier worden 
ingevuld! 

 

Aanvraag om een tegemoetkoming in de premiekosten voor de 
Nederlandse ziektekostenverzekering (Zorgverzekeringswet/ AWBZ) die 
over het Duitse pensioen afgedragen moeten worden 
 
A. Gegevens van de aanvrager/aanvraagster 
A.1 Gegevens van de uitkeringsgerechtigde 
naam, eventueel afwijkend meisjesnaam, voornamen geslacht geboortedatum 
   

straat, huisnummer, postcode en woonplaats overdag telefonisch te bereiken onder nummer 
(vrijwillige verklaring) : 

  

 

A.2 Gegevens van de overleden verzekerde (bij nabestaandenrenten) 
naam, eventueel afwijkend meisjesnaam, voornamen geboortedatum overlijdensdatum 
   

 
B. Nederlandse ziektekostenverzekering 
Bent u in Nederland verzekerd ingevolge de Zorgverzekeringswet en AWBZ ? 

 ja            neen 
 
C. Toelichting 
Wanneer u als ontvanger van een pensioen/uitkering uit de Duitse wettelijke pensioenverzekering 
(‘Rentenversicherung‘) in Nederland verzekerd bent volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), komt u mogelijk in aanmerking voor een toeslag (‘Zulage‘) uit de 
Duitse pensioenverzekering voor de inkomensafhankelijke zorgverzekeringspremies die over het Duitse 
pensioen afgedragen moeten worden. 
 
De premie die u volgens de Zvw verschuldigd bent, is als volgt samengesteld: 

- een inkomensonafhankelijk vast bedrag dient rechstreeks aan de zorgverzekeraar te worden 
afgedragen. Houdt u er rekening mee dat u over dit bedrag geen toeslag kunt ontvangen. 

- een inkomensafhankelijke bijdrage dient aan de Nederlandse Belastingdienst te worden afgedragen. 
Over deze bijdrage kan eventueel een toeslag worden verleend. 

 
Recht op een toeslag bestaat eventueel ook op grond van de aan de Nederlandse Belastingdienst af te 
dragen inkomensafhankelijke AWBZ-premies. 
 
De toeslag bedraagt maximaal de helft van de inkomensafhankelijke zorgverzekeringspremies die u in 
Nederland over het Duitse pensioen moet betalen. In geen geval wordt echter meer dan de helft van het 
bedrag betaald dat is berekend over het Duitse pensioenbedrag van het met 0,9 procent verminderde 
algemene premiepercentage van de Duitse wettelijke ziektekostenverzekering. 
 
Houdt u er a.u.b. rekening mee dat uw aanvraag op tijd moet worden ingediend om de toeslag zo snel 
mogelijk te kunnen ontvangen. Stuurt u dus het aanvraagformulier graag zo spoedig mogelijk aan 
ons terug. 

 

- z.o.z. - 



 

C. Toelichting 
De volgende termijnen dienen in acht te worden genomen: 
- Indien u een ouderdomspensioen ontvangt, dient de aanvraag op zijn laatst te worden ingediend aan het 
einde van de 3e kalendermaand na afloop van de maand waarin aan de eisen van een aanspraak op de 
toelage wordt voldaan. 
- Indien u van een nabestaandenpensioen geniet, wijzen we u erop dat de toelage maximaal over een 
tijdperk van 12 maanden vóór het indienen van de aanvraag kan worden verstrekt. 
Als uw aanvraag te laat binnenkomt gaat de toeslag pas in op de eerste dag van de maand, waarin de 
aanvraag werd ingediend. 
 
Om de toeslag te kunnen ontvangen moet u door middel van een verklaring van de Nederlandse 
Belastingdienst in principe voor ieder belastingjaar aantonen welke bedragen aan inkomensafhankelijke 
zorgverzekeringspremies u in Nederland over het Duitse pensioen heeft betaald. Om te voorkomen dat u 
ieder jaar opnieuw zelf bij de Belastingdienst een verklaring moet opvragen, is een geautomatiseerde 
procedure ontwikkeld, waarmee, uiteraard met inachtneming van de voorschriften m.b.t. de 
databescherming, de gegevens die de Duitse verzekeringsorganen nodig hebben met de Nederlandse 
Belastingdienst uitgewisseld worden. Daarbij maken de Duitse verzekeringsorganen,los van uw aanvraag, 
aan de Belastingdienst de hoogte van het in een kalenderjaar betaalde Duitse pensioen bekend. Na afgifte 
van de definitieve Nederlandse belastingaanslag deelt de Belastingdienst aan het Duitse 
verzekeringsorgaan de hoogte van de over het Duitse pensioen te betalen zorgverzekeringspremies mee. 
Zodra de Duitse verzekeringsorganen over deze gegevens beschikken kan, mits uw aanvraag op tijd werd 
ingediend, de toeslag over ieder kalenderjaar achteraf worden berekend en in één bedrag aan u worden 
uitbetaald. Wij wijzen u erop dat een periodieke betaling van de premiestoeslag niet mogelijk is. 
 
 
D. Verklaring van de aanvrager/aanvraagster 
Ik verklaar alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en tevens kennis te hebben genomen van de 
toelichting in paragraaf C. 

   
plaats, datum  handtekening 

 


