woonplaats daarom vragen. Voor de overige verdragslanden zal de verzekeringsinstelling van uw nieuwe woonplaats de gezinsleden op uw formulier 121
vermelden. Voor alle landen geldt dat het recht op medeverzekering wordt
bepaald door de verzekeringsinstelling van het woonland.
Waar kunt u aanspraak op maken?
U en uw gezinsleden hebben in uw nieuwe woonland aanspraak op medische
zorg zoals die daar volgens de wetgeving is geregeld. U hebt dan dezelfde
rechten en plichten als de inwoners van dat land. Als in het woonland bijvoorbeeld eigen bijdragen bestaan voor medische zorg, dan gelden die ook voor u.
Nederland vergoedt die dan niet. De verzekeringsinstelling in uw nieuwe
woonland kan u meer informatie bieden over de zorg waar u recht op hebt,
de eventuele eigen bijdragen en mogelijke aanvullende verzekeringen.
U woont in het buitenland en gaat weer verhuizen
Als u in het buitenland woont en van plan bent om te gaan verhuizen naar
een ander land, dan moet u de verzekeringsinstelling van uw woonplaats en
het CVZ (Afdeling Buitenland, Postbus 320, 1110 AH Diemen), tijdig hierover
informeren. Het CVZ meldt u dan af bij uw huidige verzekeringsinstelling.
Bij verhuizing naar een verdragsland ontvangt u van het CVZ een nieuw
formulier 121. Bij verhuizing naar een niet-verdragsland moet u daar zelf
voor een andere verzekering zorgen.
Indien u een geldige Europese verzekeringskaart bezit, moet u die bij
verhuizing inleveren bij uw verzekeringsinstelling.
Nog vragen?

Zorgverzekering en
verhuizen naar het buitenland

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kunt u bellen met het
College voor zorgverzekeringen (CVZ), Afdeling Buitenland, telefoonnummer
020-797 89 54.
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• Informeer voor de verhuizing uw huidige zorgverzekeraar. Doe dat zodra

Wanneer u een uitkering of pensioen hebt en naar het buitenland verhuist,

Als u de verhuizing te laat doorgeeft, kan het zijn dat u nog niet meteen

heeft dat gevolgen voor uw zorgverzekeringen. Met deze brochure infor-

recht op medische zorg hebt in uw nieuwe woonland.

de verhuisdatum bekend is.

meert het College voor zorgverzekeringen (CVZ) u over de gevolgen en de
verdere stappen die u moet zetten.

Wat doen de uitkerings- of pensioeninstanties?
De Nederlandse uitkerings- of pensioeninstantie gaat een bijdrage op uw

Welke landen?

uitkering of pensioen inhouden voor medische zorg in uw nieuwe woonland.

U bent van plan naar het buitenland te verhuizen. In dat geval komt er een

Die bijdrage zal minder zijn dan de premies die u nu betaalt. Ook informeert

einde aan uw zorgverzekeringen via de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.

de uitkerings- of pensioeninstantie het CVZ over de datum van uw verhuizing.
Het is dus van belang dat u de juiste datum opgeeft.

Als u verhuist naar een land waarmee Nederland een verdrag heeft afgesloten,
hebt u in dat land recht op medische zorg. Dit geldt voor de volgende

Wat doet uw zorgverzekeraar?

verdragslanden: België, Bosnië-Herzegovina, Cyprus, Denemarken, Duitsland,

Uw zorgverzekeraar beëindigt op de datum van uw verhuizing uw bestaande

Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland,

zorgverzekering en stopt met het innen van de nominale premie. Ook infor-

IJsland, Italië, Kaapverdië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen,

meert hij het CVZ over de verhuizing van u en mogelijke gezinsleden. Vraag

Luxemburg, Macedonië, Malta, Marokko, Noorwegen Oostenrijk, Polen,

zelf uw zorgverzekeraar naar de gevolgen van uw verhuizing voor uw even-

Portugal, Servië en Montenegro, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië,

tuele aanvullende verzekering(en).

Tunesië, Turkije, Zweden en Zwitserland.
Wat doet het College voor zorgverzekeringen?
Als u verhuist naar een land waarmee Nederland geen verdrag heeft afge-

Als het CVZ het bericht over uw verhuizing heeft ontvangen, verstuurt het CVZ

sloten, dan moet u in dat land zelf een zorgverzekering afsluiten. Dit geldt

het verdragsformulier 121. Dit is een verklaring dat u recht hebt op medische

ook voor de Nederlandse Antillen en Suriname.

zorg in uw nieuwe woonland. Afhankelijk van het woonland zendt het CVZ
het formulier aan uzelf of rechtstreeks naar de verzekeringsinstelling van uw

Om van uw recht op medische zorg in een verdragsland gebruik te maken,

nieuwe woonplaats, met een bevestigingsbrief naar u. Als u het formulier zelf

moet u eerst een aantal stappen zetten.

ontvangt, kunt u zich daarmee als verzekeringsgerechtigde inschrijven bij de
verzekeringsinstelling in uw nieuwe woonland. Meer informatie hierover vindt

Welke stappen moet u zetten als u verhuist naar een verdragsland?

u in de brochure die wij u dan sturen.

• Informeer voor de verhuizing uw uitkerings- of pensioeninstantie.
Overigens houdt u niet in alle gevallen uw recht op uitkering of pensioen

Meeverhuizende gezinsleden

bij verhuizing naar het buitenland. Uw uitkerings- of pensioeninstantie

Als u binnen Europa verhuist, hebben uw gezinsleden die meeverhuizen

kan u meer daarover vertellen.

een eigen formulier 121 nodig. Wij sturen dat formulier mee, als wij hun
gegevens hebben. Anders zal de verzekeringsinstelling in uw nieuwe
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