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De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de 

nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale 

socialezekerheidsstelsels MISSOC (Mutual Information System on Social Protection). 

Meer informatie over het MISSOC-netwerk is te vinden op: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=815. 

 

Deze gids geeft een algemeen overzicht van de regelingen op het gebied van de 

sociale zekerheid in de desbetreffende landen. Aanvullende informatie kan worden 

verkregen uit andere MISSOC-publicaties, die allemaal op bovengenoemde MISSOC-

webpagina te vinden zijn. U kunt ook contact opnemen met de bevoegde autoriteiten 

en instellingen die staan vermeld in de lijst van de bijlage bij deze gids. 

 

De Europese Commissie noch enige namens de Commissie handelende persoon 

aanvaardt welke aansprakelijkheid dan ook voor de wijze waarop de informatie in deze 

publicatie wordt gebruikt. 
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Hoofdstuk I: Inleiding, organisatie en financiering 

Inleiding 

Inschrijving 

Zodra u in Oostenrijk als werknemer begint te werken, dient uw werkgever de nodige 

formaliteiten te vervullen voor uw aanmelding bij de sociale zekerheid. U wordt eerst 

aangemeld bij het ziekenfonds (Krankenkasse), en daarna wordt u ingeschreven bij de 

bevoegde instanties voor de ongevallen-, pensioen- en werkloosheidsverzekering. U 

krijgt een verzekeringsnummer waaronder uw verzekeringstijdvakken en het 

premieplichtige loon worden geregistreerd. Na de aanmeldingsprocedure ontvangt u 

van uw werkgever een kopie van de door het ziekenfonds bevestigde aanmelding. 

 

Indien u zelfstandige bent, dient u zich te wenden tot de in uw geval bevoegde 

socialeverzekeringsinstelling. Daar kunt u informatie krijgen over de bijzondere 

bepalingen die gelden voor uw aanmelding en premiebetaling. 

Overzicht 

De Oostenrijkse sociale zekerheid bestrijkt ziekte, ongevallen op het werk en 

beroepsziekten, pensioen, en werkloosheidsverzekering. De sociale verzekering is 

gebaseerd op de werksituatie (niet de woonplaats) van de verzekerde. Deze kan niet 

kiezen tussen verzekeringsfondsen. Om historische redenen is er sprake van een aan 

gebieden en beroepsverenigingen gerelateerde indeling in de sociale zekerheid. 

Daarom zijn er speciale verzekeringsfondsen voor werknemers bij de spoorwegen, 

mijnwerkers en ambtenaren, alsmede voor landbouwers, handelaren, ambachtslieden 

en notarissen. 

 

Afgezien van hun taken op het gebied van gezondheidszorg, innen de Oostenrijkse 

ziekenfondsen ook premies voor ongevallen-, pensioen- en 

werkloosheidsverzekeringen. Deze fondsen zijn ook verantwoordelijk voor de 

uitbetaling van opvoedingstoelagen. De gezondheidszorg wordt vooral verleend door 

geneeskundigen die op contractbasis werken, of andere partners. Aan wie geen 

inkomen heeft, kan een behoeftegericht gegarandeerd minimuminkomen worden 

verstrekt. 

Het sociale zekerheidsstelsel 

Alle verzekeringsfondsen maken deel uit van de Federatie van Oostenrijkse 

socialeverzekeringsinstellingen (Hauptverband der Österreichischen 

Sozialversicherungsträger) die de algemene belangen van het 

socialeverzekeringswezen vertegenwoordigt. De federatie beschikt over brede 

bevoegdheden teneinde de activiteiten van het Oostenrijkse socialeverzekeringswezen 

beter te coördineren.  

 

Sociale verzekeringen worden uitgekeerd door 22 verzekeringsfondsen. Dit zijn 

autonome, publiekrechtelijke instanties. Sommige verzekeringsfondsen moeten twee 

of alle drie de sectoren beheren. Er zijn 19 ziekenfondsen, 5 pensioenfondsen en 4 

ongevallenverzekeringsfondsen. 
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De regelingen voor de ziektekosten- en ongevallenverzekering staan onder toezicht 

van het Ministerie van Volksgezondheid (Bundesministerium für Gesundheit). Voor de 

zorg in het ziekenhuis werden in 9 deelstaten (Länder) fondsen opgericht die de taken 

van de ziekenfondsen overnamen. 

 

Het pensioenstelsel staat onder toezicht van het Ministerie van Werk, Sociale Zaken en 

Consumentenbescherming (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz). 

 

De werkloosheidsverzekering wordt beheerd door de arbeidsmarktdienst 

(Arbeitsmarktservice), onder toezicht van het Ministerie van Werk, Sociale Zaken en 

Consumentenbescherming. Het nationaal bureau van de arbeidsmarktdienst houdt 

algemeen toezicht op alle negen Länder-bureaus en op ongeveer honderd regionale 

bureaus. 

 

Het Ministerie van Economische, Gezins- en Jeugdzaken (Bundesministerium für 

Wirtschaft, Familie und Jugend) is de bevoegde instantie inzake gezinsuitkeringen. De 

belastingkantoren (Finanzämter) die rechtstreeks onder toezicht staan van dit 

ministerie beheren op hun beurt gezinstoelagen (Familienbeihilfe). 

 

De ziektenkostenverzekeringsinstanties die onder rechtstreeks toezicht staan van dit 

ministerie, zijn de bevoegde autoriteiten voor het beheer van de kinderbijslag 

(Kinderbetreuungsgeld). 

 

Uitkeringen voor langdurige zorg worden in zeven categorieën en overeenkomstig de 

behoefte aan hulp en zorg verleend. Dit gebeurt in de vorm van vergoedingen 

betreffende aan zorg gerelateerde bijkomende kosten. De federale overheid en de 

Länder zijn in dit verband bovendien overeengekomen een alomvattende zorgregeling 

te creëren in de vorm van uitkeringen in geld en uitkeringen in natura. De uitbetaling 

van zorguitkeringen aan pensioengerechtigden geschiedt door het respectievelijk 

bevoegde pensioen- of ongevallenverzekeringsfonds. 

 

Behalve sociale verzekeringen en de zorgtoelage, is er een stelsel voor sociale bijstand 

dat wordt beheerd door regionale autoriteiten en door gemeenten. 

Financiering 

Als werknemer dient u premie af te dragen voor de ziektekosten-, werkloosheids- en 

pensioenverzekering (invaliditeit, ouderdom en overlijden). De hoogte van de premie 

hangt af van uw inkomen. In het algemeen betalen werkgever en werknemer elk de 

helft. Uw werkgever is evenwel aansprakelijk voor het storten van de premies. Uw 

deel van de premie wordt ingehouden op uw loon. 

 

U hoeft geen premie te betalen voor de ongevallenverzekering (die wordt alleen door 

uw werkgever betaald), noch voor gezinstoelagen (die worden gefinancierd door de 

bijdragen van de werkgever en uit belastingen) noch voor uitkeringen voor langdurige 

zorg (deze worden uit belastingen gefinancierd). Als zelfstandige dient u premie voor 

de ziektekosten-, ongevallen- en pensioenverzekering te betalen. 

 

De hoogte van uw premie is gebaseerd op uw brutoloon (waaronder ook een 

eventuele 13e en 14e maand). Bij zelfstandigen is de premie gebaseerd op het 

beroepsinkomen. Daarbij geldt een minimumpremie voor inkomen onder een jaarlijks 

vast te stellen bedrag (bijvoorbeeld 4 230 EUR per maand). 
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De Länder en gemeenten zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de financiering 

van de behoeftegerichte gegarandeerde minimuminkomens.  
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Hoofdstuk II: Gezondheidszorg 

Wie komt in aanmerking voor gezondheidszorg? 

Verzekerd 

U heeft toegang tot gezondheidszorg als u gedekt bent door een 

ziektekostenverzekering. Verplichte verzekering geldt voor: alle werknemers die 

betaalde arbeid verrichten en stagiairs, werklozen die een werkloosheidsuitkering 

ontvangen, personen die een behoeftegericht gegarandeerd minimuminkomen 

ontvangen, personen die een pensioen ontvangen of er een aanvragen, personen die 

beroepsrevalidatie ondergaan, personen die zijn onderworpen aan militaire of 

burgerdienst, zelfstandigen, gezinsleden die bij hen in het bedrijf werken, personen 

met een zogenoemd ‘vrij dienstverband’ (freie Dienstnehmer), en andere kleine 

groepen personen, hetgeen tot een vrijwel volledige dekking van de gezondheidszorg 

leidt. 

 

Personen met een inkomen uit een of meer beroepsactiviteiten, dat in zijn totaliteit 

onder het marginaal inkomen (Geringfügigkeitsgrenze) van 376,26 EUR per maand 

ligt, zijn vrijgesteld van verplichte verzekering. Er bestaat een bijzondere vrijwillige 

verzekering.  

 

Eenieder die in Oostenrijk woont en niet verplicht is verzekerd, heeft het recht zich 

vrijwillig te verzekeren. Vrijwillig verzekerden kunnen aanspraak maken op medische 

vergoedingen, maar alleen als zij al ten minste zes maanden verzekerd zijn. 

Gezinsleden 

Van uw afhankelijke gezinsleden die in Oostenrijk wonen hebben wat betreft 

gezondheidszorg dezelfde rechten als uzelf. In de regel wordt met “afhankelijk 

gezinslid” bedoeld kinderen tot 18 jaar, of - wanneer deze een school- of 

beroepsopleiding volgen - tot 27 jaar.  

 

Uw echtgenoot is ook als gezinslid verzekerd. Deze medeverzekering is slechts gratis 

indien: hij/zij de kinderen grootbrengt of heeft grootgebracht gedurende ten minste 

vier jaar; als hij/zij een uitkering voor langdurige zorg geniet van ten minste categorie 

3; of als hij/zij een verzekerde langdurig verzorgt (categorie 3). In alle andere 

gevallen moet een aanvullende premie (3,4 % van uw brutosalaris) worden betaald.  

 

Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op een inwonende (ongehuwde) partner 

(ook als deze partner van hetzelfde geslacht is). Er mag in dat geval geen sprake zijn 

van bloedverwantschap met de verzekerde, er moet ten minste tien maanden een 

huishouden zijn gedeeld en de huishouding dient te worden verricht zonder dat daar 

een vergoeding tegenover staat.  
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Wat wordt er gedekt? 

Preventief onderzoek  

In het kader van de vroegtijdige opsporing van bepaalde ziekten heeft u en de van u 

afhankelijke gezinsleden recht op preventieve onderzoeken. Er bestaan speciale 

programma's voor jongeren tot 19 jaar, evenals jaarlijkse controles voor vroegtijdige 

opsporing van kanker, diabetes en hart- en vaatziekten. De ziektekostenverzekering 

dekt ook behandelingen in kuuroorden en revalidatiebehandelingen, ter voorkoming 

van een verdere verslechtering van de gezondheidstoestand. 

Gezondheidszorg 

U en uw gezinsleden hebben recht op medische behandeling door huisartsen, 

specialisten en tandartsen. U heeft ook recht op medicijnen en gebruik van medische 

apparatuur, als dit medisch geïndiceerd is.  

 

Thuisverzorging wordt ook door het ziekenfonds geregeld en betaald. Het gaat hierbij 

om bepaalde soorten medische behandelingen door gediplomeerde verpleegsters zoals 

het toedienen van injecties, sondevoeding, de verzorging van wonden, enz. 

 

Indien dat voor uw aandoening noodzakelijk is heeft u recht op ziekenhuisverpleging 

(zonder tijdlimiet)onder de basiscategorie.  

Wat moet u doen om gezondheidszorg te verkrijgen? 

Gezondheidszorg 

Vóór de behandeling dient u uw zgn. “e-kaart” aan de arts te overleggen. Eenieder die 

recht heeft op de diensten van de nationale ziektekostenverzekering in Oostenrijk 

krijgt zo een elektronische kaart. De kaart wordt automatisch uitgereikt aan elke 

verzekerde en de van hem of haar afhankelijke gezinsleden. De kaart kost 10 EUR per 

jaar (kinderen, gepensioneerden en mensen in de bijstand uitgezonderd). In 

dringende gevallen behandelt uw arts u zelfs zonder vertoon van uw e-kaart; in dat 

geval moet u hem meedelen bij welk ziekenfonds u bent aangesloten en uw e-kaart 

achteraf aan hem overleggen. 

 

De behandeling geschiedt door artsen en tandartsen die een overeenkomst met het 

ziekenfonds hebben gesloten (Vertragsärzte en Vertragszahnärzte resp.). Dit is het 

geval voor het merendeel van de artsen. U kunt uw keuze bepalen bij het begin van 

de behandeling, of aan het begin van elk kwartaal, of van elke maand. U kunt voor 

een lijst van deze artsen bij uw ziekenfonds terecht.  

 

U kunt ook een beroep doen op een niet bij het ziekenfonds aangesloten arts. In dat 

geval worden uw kosten vergoed tot 80 % van het bedrag dat uw ziekenfonds voor de 

behandeling door een ziekenfondsarts had moeten betalen. 

 

Indien uw behandelende arts u doorverwijst naar een specialist, een kliniek of een 

soortgelijke instelling, geeft hij u een Überweisungsschein (verwijskaart).  
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Geneesmiddelen, hulpmiddelen en prothesen 

Geneesmiddelen worden door de ziekenfondsarts voorgeschreven en kunnen in gelijk 

welke apotheek worden gekocht. In de regel geldt voor elk voorgeschreven 

geneesmiddel een forfaitaire eigen bijdrage van 5,15 EUR. Bij bepaalde infectieziektes 

of in geval van onvoldoende middelen, wordt geen eigen bijdrage gevraagd. 

Bovendien wordt het totaal van de eigen bijdragen van één persoon gedurende één 

jaar op basis van zijn/haar inkomen beperkt. De kosten voor prothesen worden in de 

regel ofwel geheel of gedeeltelijk door het ziekenfonds betaald. In het laatste geval 

geldt een maximumbedrag. 

Tandheelkundige behandeling 

Het ziekenfonds biedt dekking voor preventieve en chirurgische tandheelkundige 

behandelingen, orthodontie, en noodzakelijke kunstgebitten. De kosten van 

orthodontie en kunstgebitten worden echter niet volledig vergoed, waardoor de 

verzekerde vaak met aanzienlijke kosten wordt geconfronteerd. 

Thuiszorg 

Thuisverzorging wordt verleend op voorschrift van de arts.  

Ziekenhuisopname 

Ziekenhuisbehandeling wordt verstrekt in het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Gezinsleden 

van werknemers betalen gedurende de eerste vier weken van opname een eigen 

bijdrage van 10 % van de kosten. De verzekerde zelf hoeft slechts een kleine 

dagelijkse bijdrage voor de ziekenhuisopname te betalen (voor hoogstens 28 

kalenderdagen per jaar). Vanaf het begin van de vijfde week is de 

ziekenhuisverpleging voor verzekerden en gezinsleden kosteloos.  

 

In bepaalde gevallen vergoedt het ziekenfonds geheel of gedeeltelijk de reiskosten die 

moeten worden gemaakt om toegang te krijgen tot gezondheidszorg. 
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Hoofdstuk III: Uitkeringen bij ziekte 

Wie komt in aanmerking voor een ziekte-uitkering? 

Werknemers in loondienst, werklozen die een uitkering ontvangen van een 

werkloosheidsverzekering en mensen die arbeidsrevalidatie ondergaan die wegens 

ziekte niet kunnen werken hebben recht op een ziekte-uitkering (Krankengeld). 

 

Ziekengeld wordt niet uitbetaald zolang u loon uitbetaald krijgt uit hoofde van 

arbeidsrechterlijke voorschriften. Een volledig salaris kan zes tot twaalf weken worden 

uitbetaald, afhankelijk van de lengte van de dienstbetrekking. Na deze periode wordt 

vier weken lang de helft van het loon doorbetaald, waarna de helft van de uitkering bij 

ziekte kan worden ontvangen.  

 

Als uw inkomen lager ligt dan het marginaal inkomen (Geringfügigkeitsgrenze) van 

376,26 EUR per maand, is er geen verplichte verzekering, en heeft u geen recht op 

ziekengeld. In dergelijke gevallen is het mogelijk een bijzondere vrijwillige verzekering 

af te sluiten.  

Wat wordt er gedekt? 

De eerste drie dagen van uw arbeidsongeschiktheid zijn niet gedekt. Ziekengeld wordt 

doorgaans vanaf de vierde dag uitbetaald. Als u ziek wordt en niet kunt werken, dient 

u dat binnen een week te melden. Doet u dat niet dan gaat het ziekengeld pas in op 

de dag van melding. 

 

Het ziekengeld per dag wordt berekend op basis van 50 % van het laatst genoten loon 

tot en met de 42ste dag en 60 % vanaf de 43ste dag, tot een maximumbedrag van 

4 230 EUR per maand. In bepaalde gevallen heeft u bovendien recht op een toeslag 

voor echtgeno(o)t(e) en/of meeverzekerde gezinsleden; waarbij geldt dat het 

verhoogde ziekengeld niet meer dan 75 % van het inkomen mag bedragen. 

 

Vrijwillig verzekerden met een inkomen beneden de drempel voor verplichte 

verzekering krijgen een vast bedrag aan ziekengeld (135,14 EUR). 

 

In principe kunt u tot en met 52 weken  (één jaar) ziekengeld ontvangen; de statuten 

van de ziekenfondsen kunnen deze duur verlengen tot maximaal 78 weken (anderhalf 

jaar). 

Wat moet u doen om een ziekte-uitkering te krijgen? 

Om in aanmerking te komen voor ziekengeld, moet uw arts vaststellen dat u niet in 

staat bent om te werken.  
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Hoofdstuk IV: Moederschaps- en 
vaderschapsuitkeringen 

Wie komt in aanmerking voor een moederschaps- of 
vaderschapsuitkering? 

Vrouwen die door het ziekenfonds zijn verzekerd en vrouwelijke gezinsleden van 

verzekerde personen komen in aanmerking voor uitkeringen in natura, te weten 

ziekenhuisopname vlak voor, tijdens en na de geboorte.  

 

Vrouwen die betaald werk verrichten, een werkeloosheidsuitkering ontvangen, of 

deelnemen aan beroepsrevalidatie hebben voor de duur van het verplichte deel van 

het zwangerschapsverlof (acht weken vóór en acht weken na de bevalling) recht op 

weekgeld (Wochengeld). Vrouwen hebben geen recht op zwangerschapsuitkering 

wanneer zij nog loon ontvangen van hun werkgever. 

Wat wordt er gedekt? 

Uitkeringen in natura 

Alle vrouwen met ziekenfondsdekking hebben recht op uitkeringen in natura tijdens de 

zwangerschap, alsook bij en na de bevalling. De verstrekkingen bij moederschap 

omvatten:  

 begeleiding door een arts en assistentie van een vroedvrouw tijdens de 

zwangerschap en na de bevalling;  

 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen;  

 verpleging in een ziekenhuis of kraamkliniek gedurende maximaal tien dagen (dit 

kan evt. verlengd worden als er zich in de loop van de zwangerschap of bij de 

bevalling complicaties voordoen). (evt.) zorg door gediplomeerde kinder- en 

babyverpleegkundigen. 

 

Oostenrijk biedt ook een vergoeding van 70 % van de kosten van in-vitrofertilisatie. 

De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn in afzonderlijke wetgeving 

vastgelegd. 

Zwangerschapsverlof en zwangerschapsuitkering 

De hoogte van de zwangerschapsuitkering wordt bepaald aan de hand van het 

gemiddelde nettoloon van de laatste 13 weken. 

 

Indien er geen sprake is van doorlopende uitbetaling van loon door de werkgever, 

wordt de zwangerschapsuitkering verstrekt voor een periode van acht weken voor en 

na de bevalling. Deze periode kan worden verlengd tot twaalf weken bij een te vroege 

bevalling, meervoudige bevalling of een keizersnede. 

 

Vrouwen die als zelfstandige werken komen in aanmerking voor een forfaitaire 

uitkering voor dezelfde periode. Voor vrijwillig verzekerden met een inkomen onder de 

drempel voor een verplichte verzekering bedraagt de bijstand 8,22 EUR per dag.  
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Wat moet u doen om een moeder- of vaderschapsuitkering te krijgen? 

Wanneer u zwanger bent, dient u direct een afspraak met uw arts te maken om een 

‘moeder-kindpas’ (Mutter-Kind-Pass) aan te vragen. In die pas staat informatie over 

de diverse onderzoeken die vóór en na de geboorte moeten worden uitgevoerd. Op 

deze pas worden de door uw arts uitgevoerde onderzoeken in verband met uw 

zwangerschap en het welzijn van uw kind vastgelegd. U komt alleen dan in 

aanmerking voor de volle ouderschapsuitkeringen (en dit vanaf de 10e, 13e, 17e of 

25e levensmaand van het kind, afhankelijk van de gekozen optie) als alle op de 

moeder-kindpas aangeven onderzoeken zijn uitgevoerd. De op de pas vermelde 

medische certificaten dienen aan het ziekenfonds te worden overhandigd. 

 

Een zwangerschapsuitkering moet bij het bevoegde ziekenfonds worden aangevraagd. 
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Hoofdstuk V: Uitkeringen bij invaliditeit 

Wie komt in aanmerking voor een invaliditeitspensioen? 

Verzekerde personen 

Een invaliditeitsverzekering is verplicht voor alle werknemers in betaalde loondienst en 

stagiairs, gezinsleden die werken in het bedrijf van een zelfstandige en personen die 

geen officiële arbeidsovereenkomst hebben maar in wezen werknemers zijn (freie 

Dienstnehmer).  

 

Er is geen sprake van verplichte verzekering wanneer de som van alle inkomsten lager 

is dan het marginaal inkomen (Geringfügigkeitsgrenze) van 376,26 EUR per maand. 

Indien van toepassing wordt het inkomen van meerdere arbeidsbetrekkingen 

gecombineerd. 

 

Elke Oostenrijks ingezetene die niet valt onder de verplichte verzekering en de leeftijd 

van vijftien jaar heeft bereikt, kan vrijwillig toetreden tot de Oostenrijkse 

pensioenregeling. Na afloop van een verplichte verzekering kan deze onafhankelijk 

van de woonplaats vrijwillig worden voortgezet. 

Mate van invaliditeit 

In Oostenrijk bestaat geen gedeeltelijke invaliditeit. Mensen zijn ofwel geschikt dan 

wel ongeschikt om te werken. Voor geschoolde werknemers geldt een 

‘beroepsbeschermingsregeling', waarbij wordt bekeken of zij nog daadwerkelijk in 

staat zijn om een bepaald beroep uit te oefenen (Berufsschutz). Ongeschoolde 

werknemers en zelfstandigen kunnen daarentegen naar elk beroep op de arbeidsmarkt 

worden verwezen. Alle verzekerden komen tot het 57e levensjaar onder bepaalde 

voorwaarden in aanmerking voor bijzondere bescherming, dat wil zeggen dat wordt 

bekeken of zij het beroep die zij uitoefenden, nog kunnen uitoefenen 

(Tätigkeitsschutz). 

 

Beroepsongeschiktheid (Berufsunfähigkeit) doet zich voor als gesalarieerden en 

werknemers die vooral werkzaam zijn in de beroepen waarvoor zij zijn opgeleid en 

gekwalificeerd om gezondheidsredenen minder dan de helft kunnen doen dan een 

gezond persoon die hetzelfde werk doet. Voor zelfstandigen moet worden aangetoond 

dat zij om gezondheidsredenen blijvend ongeschikt zijn om regelmatig te werken.  

 

Van volledige arbeidsongeschiktheid (Erwerbsunfähigkeit) is sprake wanneer een 

handarbeider, vanwege zijn fysieke of geestelijke toestand, niet in staat is om, met 

welke activiteit dan ook, ten minste de helft van het inkomen te verdienen van een 

gezond persoon die dezelfde activiteit uitvoert.  

 

Invaliditeit (Invalidität) doet zich voor wanneer verzekerden van 57 jaar of ouder die 

als gevolg van een ziekte of een ander gebrek, of van een vermindering van hun 

lichamelijke of geestelijke vermogens, niet in staat zijn de activiteit uit te oefenen die 

zij in de loop van de laatste 180 kalendermaanden vóór de referentiedatum gedurende 

minimaal 120 maanden achtereen hebben uitgeoefend. Elke redelijke verandering van 

de activiteit moet in aanmerking worden genomen. 
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Er is sprake van originele invaliditeit (Originäre Invalidität) als iemand op het moment 

dat hij of zij actief aan de arbeidsmarkt deelnam, in principe arbeidsongeschikt was 

vanwege ernstige gezondheidsproblemen, maar toch minimaal 10 jaar lang rechten 

heeft kunnen opbouwen.  

Wat wordt er gedekt? 

Invaliditeitspensioen 

Om in aanmerking te komen voor een invaliditeitspensioen (Invaliditätsrente), moet er 

sprake zijn geweest van een bepaalde minimale verzekeringsperiode, te weten ten 

minste 60 maanden verzekering gedurende de laatste 120 kalendermaanden. Nadat 

de leeftijd van 50 jaar is bereikt, wordt de wachttijd voor elke maand verhoogd met 

een maand en de referentieperiode met twee maanden, tot maximaal 180 

verzekeringsmaanden in de laatste 360 kalendermaanden. Indien er 180 maanden 

premie is betaald of er 300 maanden door de verzekering zijn gedekt, is er geen 

referentieperiode vereist. 

 

Er is geen wachttijd wanneer de invaliditeit het gevolg is van een arbeidsongeval of 

een beroepsziekte of wanneer de invaliditeit optreedt voor de 27e verjaardag en de 

verzekerde ten minste zes maanden was gedekt. 

 

Sinds 2005 worden bepaalde periodes erkend als periodes waarvoor bijdragen uit 

publieke middelen worden betaald. Dit zijn: tijdvakken van kinderopvoeding 

(Kindererziehungszeiten) voor maximaal vier jaar per kind (vijf jaar bij meervoudige 

bevallingen), periodes van militaire dienst of mobilisatie en gelijkgestelde perioden 

(bijvoorbeeld burgerdienst), periodes van zwangerschapsverlof wanneer 

zwangerschapsuitkering (Wochengeld) wordt ontvangen en periodes wanneer de 

werkloosheidsuitkering (Arbeitslosengeld) of ziekengeld (Krankengeld) worden 

ontvangen. 

 

Met betrekking tot verzekeringsperioden daterend van vóór 2005, worden de 

bovenvermelde perioden aangemerkt als gelijkgestelde, niet op premie- of 

bijdragebetaling berustende perioden. Hetzelfde geldt voor personen die aan het begin 

van 2005 al de leeftijd van vijftig jaar hadden bereikt. 

 

De hoogte van het invaliditeitspensioen wordt berekend met inachtneming van de 

leeftijd van de aanvrager en de periode dat deze was verzekerd. Voor personen die 

aan het begin van 2005 nog geen vijftig jaar oud waren en voor verzekeringsperiodes 

na januari 2005, is een stelsel van pensioenrekeningen van kracht met vastgestelde 

uitkeringen die gebaseerd zijn op financiering op basis van het huidige inkomen 

(omslagstelsel). 

 

In dit stelsel worden de opgebouwde pensioenrechten jaarlijks berekend. De 

berekeningsgrondslag is het gemiddeld inkomen over een kalenderjaar, waarvoor een 

maximum geldt. Per kalenderjaar wordt 1,78 % van dit bedrag op de 

pensioenrekening geboekt. 

 

Fictieve verzekeringsmaanden kunnen tot de 60e verjaardag worden toegekend. De 

hoogte van het pensioen wordt berekend volgens een formule die gebaseerd is op het 

totaal van de verzekeringsmaanden en toegekende maanden. 

 

Bij vervroegde uittreding wordt het pensioen verminderd met 4,2 % per jaar tot een 

maximum van 15 %. 
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Voor personen die aan het begin van 2005 nog niet de leeftijd van vijftig jaar hadden 

bereikt, maar al een bepaalde verzekeringsperiode hadden opgebouwd, is zowel de 

oude als de nieuwe wetgeving van toepassing. Het pensioenbedrag wordt vastgesteld 

aan de hand van een parallelle berekening, volgens de pro rata temporis-methode. 

Een deelpensioen wordt op grond van de nieuwe en indien van toepassing oude 

wetgeving berekend. Een invaliditeitspensioen staat gelijk aan de som van zulke 

deelpensioenen. 

 

Voor personen die aan het begin van 2005 de leeftijd van vijftig hadden bereikt, is de 

wetgeving van eind 2004 nog van toepassing. De berekeningsgrondslag van het 

pensioen is het gemiddeld inkomen van de 24 beste verzekeringsjaren. Deze periode 

zal van nu tot 2028 geleidelijk worden verhoogd tot veertig verzekeringsjaren. 

Pensioenen vanaf het begin van 2004 mogen niet meer dan 5 % lager zijn dan het 

vergelijkbare pensioen aan het eind van 2003. Dit cijfer zal geleidelijk worden 

verhoogd tot 10 % in 2024.  

 

Het invaliditeitspensioen wordt 14 keer per jaar uitbetaald. Voor mijnwerkers kunnen 

bijzondere regelingen gelden.  

Toeslagen 

Mensen met een totale maandelijkse inkomen (alle pensioen en andere inkomsten - 

waaronder die van echtgenoten die deel uitmaken van dezelfde huishoudens - samen) 

minder is dan een bepaald bedrag komen in aanmerking voor een compensatietoeslag 

(Ausgleichszulage). De aanvulling kan oplopen tot aan het niveau van het verschil 

tussen het eigenlijke inkomen en de inkomensgrens. Zowel de toeslag als het 

invaliditeitspensioen kan worden verhoogd in het geval van ten laste komende 

kinderen. Bovendien kan er een uitkering voor langdurige zorg worden verstrekt. 

Revalidatiebehandelingen 

De pensioenverzekering omvat de meest uiteenlopende medische, beroeps- of sociale 

revalidatiebehandelingen om het prestatievermogen van de verzekerde te herstellen 

en hem of haar opnieuw een passende plaats in het beroeps- en economische leven te 

laten innemen. Revalidatie verdient de voorkeur boven een invaliditeitspensioen. 

Wat moet u doen om een invaliditeitspensioen te krijgen? 

Pensioenen kunnen enkel op aanvraag worden toegekend. Aanvragen kunnen met 

gebruikmaking van het juiste formulier in principe bij elk socialeverzekeringsfonds of 

lokale autoriteit worden ingediend, maar bij voorkeur bij de bevoegde 

socialezekerheidsinstelling. Aanvragen zonder specifiek formulier worden echter ook 

beoordeeld.  

 

Het invaliditeitspensioen wordt verstrekt vanaf de eerste dag van de maand die volgt 

op het begin van de invaliditeit of de aanvraag.  

 

Het invaliditeitspensioen wordt voor een periode van maximaal 24 maanden verstrekt. 

Na een positief medisch onderzoek wordt het voor een periode van maximaal 24 

maanden verlengd. Indien op grond van de lichamelijke of geestelijke toestand van de 

begunstigde mag worden uitgegaan van blijvende arbeidsongeschiktheid, wordt er 

voor onbepaalde tijd een invaliditeitspensioen verstrekt. 
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Na het bereiken van de pensioenleeftijd wordt hetzelfde bedrag aan 

invaliditeitspensioen toegekend. Het is ook mogelijk om het invaliditeitspensioen door 

middel van een aanvraag om te zetten in een ouderdomspensioen. 
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Hoofdstuk VI Ouderdomspensioenen en -uitkeringen 

Wie komt in aanmerking voor een ouderdomspensioen? 

U heeft recht op ouderdomspensioenen indien u een pensioenverzekering heeft 

(hierboven beschreven onder invaliditeitspensioenen). 

 

Daarnaast moet er een bepaalde wachttijd worden voltooid. 

 

 Verzekerden die aan het begin van 2005 nog niet de leeftijd van vijftig hadden 

bereikt en toen ook nog geen verzekeringsperiode hadden, moeten gedurende ten 

minste 180 maanden verzekerd zijn, waarvan er ten minste 84 moeten worden 

opgebouwd op grond van beroepsactiviteiten (bijvoorbeeld in loondienst). 

 Personen die in 2005 de leeftijd van vijftig hebben bereikt, moeten ofwel gedurende 

ten minste 180 maanden van de afgelopen 360 kalendermaanden verzekerd zijn 

geweest, dan wel 180 maanden aan premies hebben betaald, dan wel 300 maanden 

zijn verzekerd, zonder referentieperiode. 

 Voor personen die op 1 januari 2005 niet de leeftijd van vijftig jaar hadden bereikt, 

maar ten minste één verzekeringsmaand hebben opgebouwd, geldt de gunstigste 

regeling.  

Wat wordt er gedekt? 

Normale pensioenleeftijd 

Vanaf de leeftijd van 60 jaar (voor vrouwen) en 65 jaar (voor mannen) heeft u recht 

op een ouderdomspensioen (Altersrente). De pensioensgerechtigde leeftijd voor 

vrouwen wordt tussen 2024 en 2033 geleidelijk opgetrokken tot de 

pensioengerechtigde leeftijd voor mannen (ofwel naar 65). 

Vervroegd ouderdomspensioen 

Vervroegd pensioen (Vorgezogene Rente) kan op 62-jarige leeftijd voor mannen en 

vrouwen worden aangevraagd. Het kan op 60-jarige leeftijd worden aangevraagd door 

personen die zwaar werk hebben verricht, op voorwaarde dat hiervan gedurende ten 

minste tien van de twintig voorgaande jaren sprake is geweest en er in totaal 45 

verzekeringsjaren zijn opgebouwd. 

 

Tegelijkertijd is een bepaalde overgangsperiode van toepassing. Bovendien gelden 

voor personen die in 2005 vijftig jaar of ouder zijn geworden, alsmede voor jongere 

personen die op deze datum reeds een geaccumuleerde verzekeringsmaand hebben, 

speciale leeftijdsvoorwaarden. Zo zijn voor mannen 772 levensmaanden en voor 

vrouwen 712 levensmaanden vereist. Deze leeftijdsgrenzen worden tussen 2004 en 

2014 geleidelijk opgetrokken (afschaffing van deze vorm van vervroegd 

ouderdomspensioen). 

 

Daarnaast komen mensen die heel lang verzekerd zijn geweest of die onder bijzonder 

zware omstandigheden hebben gewerkt in aanmerking voor vervroegde uittreding, 

maar alleen als zijn in bepaalde jaren zijn geboren.  
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Wanneer een persoon weer met werken begint, wordt de vervroegde 

pensioenuitkering opgeschort. 

Hoogte van de uitkering 

De hoogte van het ouderdomspensioen hangt af van de leeftijd van de aanvrager en 

de duur van de periode dat deze was verzekerd. Voor personen die aan het begin van 

2005 nog geen vijftig jaar oud waren en voor verzekeringsperiodes na januari 2005, is 

een stelsel van kracht met vastgestelde uitkeringen die gebaseerd zijn op financiering 

op basis van het huidige inkomen (omslagstelsel). 

 

In dit stelsel worden de opgebouwde pensioenrechten jaarlijks berekend. De 

berekeningsgrondslag is het gemiddeld inkomen over een kalenderjaar, waarvoor een 

maximum geldt. Per kalenderjaar wordt 1,78 % van dit bedrag op de 

pensioenrekening gestort. 

 

Bij vervroegde uittreding wordt de uitkering verminderd met 4,2 % per jaar 

(maximaal 2,1 % voor personen die zwaar werk hebben verricht, al naar gelang het 

aantal werkmaanden), met een maximum van 15 %. Bij uitgestelde uittreding wordt 

de uitkering verhoogd met 4,2 % per kalenderjaar tot maximaal 12,6 %. 

 

Voor personen die aan het begin van 2005 nog niet de leeftijd van vijftig jaar hadden 

bereikt, maar al een bepaalde verzekeringsperiode hadden opgebouwd, is zowel de 

oude als de nieuwe wetgeving van toepassing. Het pensioenbedrag wordt vastgesteld 

aan de hand van een parallelle berekening, volgens de pro rata temporis-methode. 

Een deelpensioen wordt op grond van de nieuwe en indien van toepassing oude 

wetgeving berekend. Een invaliditeitspensioen staat gelijk aan de som van zulke 

deelpensioenen. 

 

Voor personen die aan het begin van 2005 de leeftijd van vijftig jaar hadden bereikt, 

is de wetgeving van eind 2004 nog van toepassing. De basis voor de berekening van 

het pensioen is het gemiddeld inkomen van de 24 beste verzekeringsjaren. Deze 

periode wordt tot aan 2028 geleidelijk tot veertig jaar opgetrokken. Op basis hiervan 

wordt voor elk jaar 1,78 % berekend. Verhogingen en verlagingen van het pensioen 

komen overeen met wat eerder is beschreven. Het verhoogde pensioen mag echter 

niet hoger zijn dan 91,76 % van de berekeningsgrondslag.  

 

Pensioenen vanaf het begin van 2004 mogen niet meer dan 5 % lager zijn dan het 

vergelijkbare pensioen aan het eind van 2003. Dit cijfer zal geleidelijk toenemen tot 

10 % in 2024.  

 

Het pensioen wordt 14 keer per jaar uitbetaald. Voor mijnwerkers kunnen bijzondere 

regelingen gelden.  

Toeslagen 

Mensen met een totale maandelijkse inkomen (alle pensioen en andere inkomsten - 

waaronder die van echtgenoten die deel uitmaken van dezelfde huishoudens - samen) 

minder is dan een bepaald bedrag komen in aanmerking voor een compensatietoeslag 

(Ausgleichszulage). De aanvulling kan oplopen tot aan het niveau van het verschil 

tussen het eigenlijke inkomen en de inkomensgrens. Deze toeslag kan worden 

verhoogd indien er sprake is van ten laste komende kinderen. Bovendien kan er een 

uitkering voor langdurige zorg worden verstrekt. 
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Wat moet u doen om een ouderdomsuitkering te krijgen? 

Pensioenen worden alleen op aanvraag toegekend. Aanvragen moeten bij voorkeur 

worden ingediend bij de bevoegde pensioenverzekeringsinstelling (maar kunnen ook 

worden ingediend bij elk socialeverzekeringsfonds of bij lokale autoriteiten), met 

gebruikmaking van een passend formulier. Aanvragen zonder specifiek formulier 

worden echter ook beoordeeld.  
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Hoofdstuk VII: Nabestaandenpensioenen 

Wie komt in aanmerking voor een nabestaandenpensioen? 

U heeft recht op een nabestaandenpensioen (Hinterbliebenenpensionen) als u een 

pensioenverzekering heeft en een bepaalde wachttijd heeft voltooid. Het komt overeen 

met het hierboven beschrevene inzake invaliditeitspensioen. 

Wat wordt er gedekt? 

Weduwe- of weduwnaarspensioen 

Indien de langstlevende echtgenoot (of ten laste komende voormalige echtgenoot) 

van een overleden verzekerde de leeftijd van 35 heeft bereikt, of als er uit het 

huwelijk een kind is voortgekomen, kan er aanspraak worden gemaakt op een 

weduwe- of weduwnaarspensioen (Witwenpension of Witwerpension).  

 

De echtgenoot of echtgenote heeft recht op een pensioen tussen 0 en 60 % (naar 

gelang zijn of haar inkomen) van het pensioen waarop de overledene recht had of 

recht zou hebben gehad (zie de secties over invaliditeits- en ouderdomspensioenen 

hierboven voor de voorwaarden).  

 

Indien het nabestaandenpensioen en het eigen inkomen van de nabestaande samen 

minder bedraagt dan 1 762,98 EUR per maand, wordt er een aanvullend bedrag 

uitgekeerd tot een hoogte van 60 % van het pensioen van de overledene. Dit pensioen 

kan eveneens worden aangevuld met een compensatietoeslag of een 

verzorgingsuitkering. 

Wezenpensioen 

Het wezenpensioen (Waisenpension) wordt toegekend aan kinderen tot 18 jaar, of tot 

27 jaar indien zij een opleiding volgen of universitair onderwijs genieten. Er is geen 

leeftijdsgrens voor gehandicapte kinderen.  

 

Voor wezen waarvan één van de ouders is overleden bedraagt het wezenpensioen 

40 %, voor wezen waarvan beide ouders zijn overleden bedraagt dit 60 % van het 

pensioen waarop de overleden verzekerde recht had of recht zou hebben gehad (zie 

de secties over invaliditeits- en ouderdomspensioenen hierboven voor de 

voorwaarden).  

 

De richttarieven voor compensatietoeslagen voor wezenpensioenen zijn afhankelijk 

van de leeftijd van de wees. Het wezenpensioen kan worden aangevuld met een 

verzorgingsuitkering. 

Begrafeniskosten  

Een tegemoetkoming in begrafeniskosten (Zuschuss zu den Bestattungskosten) van 

maximaal 436,04 EUR kan worden verleend indien men deze niet zelf kan betalen. 

Deze tegemoetkoming wordt overeenkomstig de statuten van de verzekeringsfondsen 

(en zeer zelden) toegekend. 
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Wat moet u doen om een nabestaandenpensioen te krijgen? 

Pensioenen worden alleen op aanvraag toegekend. Aanvragen moeten, met 

gebruikmaking van het daarvoor bedoelde formulier, bij de bevoegde 

socialeverzekeringsinstelling worden ingediend.  

 

Een tegemoetkoming in de begrafeniskosten moet worden aangevraagd bij uw 

ziekenfonds (voor zover uw ziekenfonds dergelijke uitkeringen doet).  
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Hoofdstuk VIII: Uitkeringen bij arbeidsongevallen en 
beroepsziekten 

Wie komt in aanmerking voor uitkeringen bij arbeidsongevallen en 
beroepsziekten? 

De ongevallenverzekering biedt u dekking tijdens uw beroepswerkzaamheden en op 

de weg van en naar het werk. Zowel maatregelen ter voorkoming van 

arbeidsongevallen als prestaties in geval van arbeidsongevallen zijn gedekt.  

 

Iedereen met een arbeidsovereenkomst, stagiaires, en veel zelfstandigen (en 

gezinsleden van zelfstandigen die in hetzelfde bedrijf werken) is/zijn verplicht 

verzekerd tegen ongevallen. Deze dekking strekt zich eveneens uit tot leerlingen 

tijdens de uren dat zij een middelbare school bezoeken en studenten. 

 

Er is een lijst van erkende beroepsziekten. Ziekten die niet op de lijst voorkomen 

worden van geval tot geval bekeken, en kunnen als beroepsziekten worden erkend.  

Wat wordt er gedekt? 

Werkgevers zijn verplicht preventieve maatregelen te treffen, ofwel de werkplekken zo 

in te richten en te onderhouden dat de werknemers beschermd zijn tegen ongevallen 

en beroepsziekten.  

Gezondheidszorg en kort lopende uitkeringen 

Bij een ongeval of een beroepsziekte kan in eerste medische hulp en een medische 

vervolgbehandeling worden voorzien. Dit omvat medische behandeling, levering van 

medicijnen en medische uitrustingen (bijvoorbeeld prothesen) alsmede behandeling in 

een ziekenhuis of speciale kliniek. In principe verstrekt de ziektekostenverzekering 

een uitkering gedurende de eerste vier weken, maar het ongevallenverzekeringsfonds 

kan er op elk moment voor zorgen dat er een uitkering wordt verstrekt. In de regel 

hoeft de verzekerde geen eigen bijdrage te betalen. Uitzonderingen zijn kleine 

bijdragen voor zorg in een ziekenhuis, medische of tandheelkundige behandeling en 

geneesmiddelen.  

 

In eerste instantie heeft u recht op de in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte 

vastgestelde uitkeringen (behoud van het salaris of ziekengeld). Indien het bedrag van 

het invaliditeitspensioen waarop hij recht heeft hoger is, wordt het verschil betaald. Bij 

verpleging in een ziekenhuis of een speciale kliniek heeft u recht op een gezinstoelage 

of dagelijkse uitkering (“Familiengeld” of “Taggeld“), afhankelijk van uw 

gezinsomstandigheden. In dergelijke gevallen wordt de uitbetaling van het 

invaliditeitspensioen geschorst. 

Revalidatie/Herintegratie/Ontwenning 

Voor slachtoffers van ongelukken op het werk of van beroepsziekten worden behalve 

maatregelen voor medische revalidatie beroepsgerichte en sociale 

revalidatiemaatregelen getroffen. 
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Sociale revalidatie is beschikbaar in de vorm van bijvoorbeeld een toelage voor de 

aanpassing van de woning. 

 

Beroepsgerichte revalidatie omvat in het bijzonder hulp bij het houden of vinden van 

een baan, een vervolgopleiding en omscholing. Tijdens de opleiding wordt een 

overgangstoelage (Übergangsgeld) toegekend. 

 

Invaliditeitspensioen 

Na een periode van arbeidsongeschiktheid (van niet langer dan 27 weken), ontvangt u 

een invaliditeitspensioen (Unfallrente) indien uw verdiencapaciteit met ten minste 

20 % is afgenomen (50 % voor leerlingen en studenten). Deze afname moet langer 

dan drie maanden duren en dient het gevolg te zijn van uw ongeval op het werk of 

beroepsziekte.  

 

In geval van een vermindering van uw verdiencapaciteit met 100 % heeft u recht op 

een maandelijks pensioen dat twee derde van de berekeningsgrondslag bedraagt (het 

gemiddeld verzekerd inkomen van het vorige jaar). Indien de vermindering van uw 

verdiencapaciteit lager ligt, wordt het maandelijks pensioen evenredig verminderd.  

 

Het pensioen wordt 14 keer per jaar uitbetaald (twaalf maandelijkse bedragen en 

toeslagen in mei en oktober). 

 

Bij ernstige invaliditeit kan bovenop dit pensioen eventueel een toeslag van 20 % 

worden toegekend (wanneer uw verdiencapaciteit met minder dan 70 % is 

verminderd) of van 50 % wanneer uw verdiencapaciteit met minstens 70 % is 

verminderd). Voor elk kind ten laste jonger dan 18 jaar (jonger dan 27 jaar wanneer 

het kind een school- of beroepsopleiding volgt), wordt een verhoging toegekend van 

10 % van het pensioen. Voorwaarde voor deze verhogingen is evenwel dat uw 

verdiencapaciteit met ten minste 50 % is verminderd. 

 

Indien u als gevolg van een ongeval of beroepsziekte zorgbehoevend bent geworden, 

kunt u naast het pensioen ook een verzorgingsuitkering ontvangen. 

 

Indien het arbeidsongeval of de beroepsziekte het gevolg is van een grove nalatigheid 

in het naleven van de voorschriften inzake de gezondheid en de veiligheid van de 

werknemer, ontvangt u een eenmalige toeslag waarvan de hoogte afhangt van de 

mate van vermindering van de lichamelijke of geestelijke integriteit 

(Integritätsabgeltung). 

 

Onder bepaalde voorwaarden kan in plaats van het invaliditeitspensioen een 

afkoopsom worden betaald (gewoonlijk wanneer de mate van arbeidsongeschiktheid 

minder is dan 25 %).  

Nabestaandenpensioen 

Echtgeno(o)t(e)n of geregistreerde partners van verzekerden die zijn overleden als 

gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte hebben recht op een 

nabestaandenpensioen dat wordt uitgekeerd door de ongevallenverzekeringsinstelling. 

Onder bepaalde omstandigheden kan dit recht ook blijven bestaan na ontbinding van 

het huwelijk of het partnerschap. 

 

Indien u de normale pensioenleeftijd heeft bereikt of zelf voor ten minste 50 % 

arbeidsongeschikt bent, is het bedrag van het nabestaandenpensioen gelijk aan 40 % 
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van de berekeningsgrondslag die van toepassing is op de overledene. Anders bedraagt 

het pensioen 20 % van de berekeningsgrondslag. 

 

Kinderen tot 18 jaar (of 27 jaar wanneer zij een school- of beroepsopleiding volgen, 

geen leeftijdslimiet voor gehandicapte kinderen) ontvangen een wezenpensioen. Een 

kind dat een van zijn ouders heeft verloren ontvangt 20 % en een kind dat het verlies 

van beide ouders heeft geleden 30 % van de berekeningsgrondslag van de 

overledenen. 

 

Aan ouders (grootouders) met onvoldoende inkomsten en ten laste komende broers 

en zusters kan ook een pensioen worden verstrekt, waarbij ouders voorrang hebben, 

indien deze gezinsleden voornamelijk door de overledene werden onderhouden.  

 

Een pensioen mag voor alle begunstigden in de regel niet meer dan 80 % van de 

berekeningsgrondslag van de overledene bedragen. 

Begrafeniskosten  

Een tegemoetkoming in de begrafeniskosten wordt verstrekt indien de dood te wijten 

is aan een ongeluk op het werk of een beroepsziekte.  

Wat moet u doen om een uitkering i.v.m. een arbeidsongeval en 
beroepsziekte te krijgen? 

Indien u op uw werk een ongeluk krijgt, moet u dit onmiddellijk melden bij uw 

werkgever. Deze is verplicht de bijzonderheden van het ongeluk door te geven aan het 

verzekeringsfonds. De werkgever of de arts moet hiervan binnen vijf dagen een 

kennisgeving sturen. 

 

Uitkeringen worden gedeeltelijk uitsluitend verstrekt indien zij zijn aangevraagd. 

Aanvragen moeten worden ingediend bij het bevoegde ongevallenverzekeringsfonds, 

met gebruikmaking van een passend formulier. Aanvragen zonder specifiek formulier 

worden echter ook beoordeeld.  

 

Het invaliditeitspensioen kan in geval van aanzienlijke wijzigingen worden herzien. Na 

de eerste twee jaar dat het is toegekend kan een herziening over het algemeen 

slechts plaatsvinden met tussenpozen van één jaar na de laatste beoordeling.  
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Hoofdstuk IX: Gezinstoelagen 

Wie komt in aanmerking voor een gezinstoelage? 

Kinderbijslag (Familienbeihilfe) wordt verleend in het kader van een algemene regeling 

voor alle Oostenrijkse ingezeten (gefinancierd uit bijdragen van werknemers en 

belastingen).  

 

Mensen die permanent of gewoonlijk in Oostenrijk verblijven en minderjarige kinderen 

in huis hebben of verantwoordelijk zijn voor het merendeel van de onderhoudskosten 

van minderjarige kinderen komen voor kinderbijslag in aanmerking. Ook ouders, 

grootouders, adoptie- of pleegouders, alsmede het kind zelf, kunnen onder bepaalde 

voorwaarden in aanmerking komen voor een toelage. 

 

Ouders, adoptieouders en pleegouders kunnen in aanmerking komen voor een 

opvoedingstoelage (Kinderbetreuungsgeld, KBG). Deze toelage wordt onafhankelijk 

van een eerder uitgeoefende beroepsactiviteit of een verplichte verzekering 

toegekend. Voor de inkomensafhankelijke opvoedingstoelage (einkommensabhängiges 

Kinderbetreuungsgeld) moet men vóór de geboorte van het kind of vóór een 

arbeidsverbod zes maanden lang hebben gewerkt.  

 

Ouders die voor zuigelingen zorgen krijgen de toelage als gedeeltelijke vergoeding 

voor inkomensderving.  

 

Voorwaarde voor de opvoedingstoelage is dat u in aanmerking komt voor kinderbijslag 

en deze ontvangt. Daarnaast dienen ontvanger en kind bij elkaar te wonen (hetzelfde 

woonadres hebben). Bovendien mag het totale inkomen tijdens de uitkeringsperiode 

niet meer dan 60 % van het laatste inkomen bedragen, waarbij aanvullende 

inkomsten tot maximaal 16 000 EUR gedurende het kalenderjaar zijn toegestaan. Wat 

de inkomensgerelateerde opvoedingstoelage betreft, is een klein bedrag aan 

aanvullende inkomsten (5 800 EUR in het kalenderjaar) toegestaan. Hier wordt enkel 

rekening gehouden met het inkomen van de ouder die de opvoedingstoelage 

aanvraagt; het inkomen van de andere ouder speelt geen rol. 

Wat wordt er gedekt? 

Kinderbijslag 

De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van het kind. Daarnaast wordt 

er vanaf het tweede kind nog een aanvulling toegekend. Als een kind ernstig 

gehandicapt is, kan de kinderbijslag worden verhoogd. 

 

De kinderbijslag bedraagt 105,40 EUR per kind per maand. Dit bedrag neemt toe met 

de leeftijd van het kind:  voor een kind van 3, 10 en 19 jaar respectievelijk tot 

112,70, 130,90 en 152,70 EUR.  

 

Met ingang van 1 januari 2008 is de totale maandelijkse kinderbijslag verhoogd met 

12,80 EUR voor twee kinderen, 47,80 EUR voor drie kinderen, 97,80 EUR voor drie 

kinderen en 50 EUR voor elk daaropvolgend kind.  
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Voor ernstig gehandicapte kinderen wordt een extra bedrag van 138,30 EUR per 

maand toegekend. Tezamen met de kinderbijslag wordt in september een 

schoolstarttoelage (Schulstartgeld) van 100 EUR uitbetaald voor elk kind van 6 tot 15 

jaar. Hiervoor is geen aparte aanvraag benodigd. 

 

Kinderbijslag wordt gewoonlijk verleend totdat het kind volwassen is (18 jaar oud). 

Het ontvangen van kinderbijslag kan worden verlengd tot de leeftijd van 24 jaar voor 

kinderen die een beroepsopleiding volgen of een vervolgopleiding doen in het kader 

van hun beroep (in speciale gevallen tot 25 jaar voor zwangere vrouwen, vrouwen 

met een kind, miitaire dienstplichtigen, personen met handicaps, personen die een 

langdurige studie volg 

end, en personen die vrijwillig maatschappelijke diensten verlenen) Er geldt geen 

leeftijdsgrens voor de kinderbijslag voor kinderen die naar verwachting blijvend 

arbeidsongeschikt zijn (indien deze toestand voor de leeftijd van 21 is ingetreden of 

tijdens de beroepsopleiding, in elk geval vóór de leeftijd van 25 jaar). 

 

Kinderbijslag wordt niet verleend voor kinderen van 18 jaar of ouder die meer dan een 

bepaald bedrag verdienen (10 000 EUR per jaar). 

Toeslag voor grote gezinnen 

Voor grote gezinnen geldt een toeslag (een Mehrkindzuschlag) van 20 EUR per maand 

voor het derde en daaropvolgende kind waarvoor kinderbijslag is verleend. 

Voorwaarde is dat het jaarlijkse belastbare gezinsinkomen in het kalenderjaar vóór het 

jaar dat de aanvraag is ingediend, niet meer bedroeg dan 55 000 EUR. 

Opvoedingstoelage 

Om gedurende de hele periode in aanmerking te komen voor de volledige 

opvoedingstoelage dienen de tien (gratis) onderzoeken die in de moeder-kindpas 

staan aangegeven (vijf vóór en vijf na de geboorte) binnen de voorgeschreven 

termijnen te zijn uitgevoerd en de certificaten aan het ziekenfonds te zijn 

overhandigd. Indien dit niet is gebeurd, wordt de opvoedingstoelage vanaf de 10e, 

13e, 17e of 25e levensmaand van het kind, afhankelijk van de gekozen optie, tot de 

helft teruggebracht. 

 

Wat het bedrag van de opvoedingstoelage betreft, zijn er vijf opties (vier forfaitaire en 

één inkomensafhankelijke), vanaf het begin van 2011:  

 14,53 EUR dagelijks tot het kind 30 maanden oud is (verlenging tot 36 maanden 

mogelijk indien de andere ouder de toelage ontvangt), 

 20,80 EUR dagelijks tot het kind 20 maanden oud is (verlenging tot 24 maanden 

mogelijk indien de andere ouder de toelage ontvangt), 

 26,60 EUR dagelijks tot het kind 15 maanden oud is (verlenging tot 18 maanden 

mogelijk indien de andere ouder de toelage ontvangt), 

 33 EUR dagelijks tot het kind 12 maanden oud is (verlenging tot 14 maanden 

mogelijk indien de andere ouder de toelage ontvangt), 

 inkomensgerelateerde optie (gelijke duur en verlenging als in optie 4.). 

 

De keuze voor een van de vijf opties moet worden gemaakt in de eerste aanvraag 

voor de opvoedingstoelage. Wijzigingen zijn daarna niet toegestaan en de andere 

ouder is ook gehouden aan de gekozen optie. 
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De uitbetaling kan worden verlengd als de andere ouder ook een opvoedingstoelage 

ontvangt.  

 

Beide ouders mogen de uitkering ten hoogste tweemaal om de beurt aanvragen (het 

is niet toegestaan dat zij beiden tegelijkertijd uitkeringen ontvangen). De 

minimumduur voor het ontvangen van uitkeringen is 2 maanden. 

  

Een opvoedingstoelage is alleen beschikbaar voor het jongste kind. Dit geldt ook bij 

meervoudige bevallingen. In het geval van een meervoudige bevalling (bijvoorbeeld 

tweelingen), wordt de opvoedingstoelage met de helft verhoogd. Wanneer voor de 

inkomensgerelateerde optie is gekozen, wordt bij meervoudige bevallingen geen 

verhoging uitgekeerd. 

 

De opvoedingstoelage wordt niet uitbetaald indien de kosten reeds worden gedekt 

door een zwangerschapsuitkering en een buitenlandse uitkering. 

 

Gezinnen met een laag inkomen krijgen gedurende ten hoogste 12 maanden een 

aanvulling op de forfaitaire opvoedingstoelage van 6,06 EUR per dag. Er wordt geen 

aanvulling uitbetaald indien er sprake is van een inkomensgerelateerde 

opvoedingstoelage. 

Belastingaftrek voor kinderen 

Een belastingaftrek voor kinderen (Kinderabsetzbetrag) van 58,40 EUR per kind per 

maand wordt in combinatie met de kinderbijslag op de algemene inkomstenbelasting 

in mindering gebracht. 

Wat moet u doen om een gezinstoelage te krijgen? 

Kinderbijslag wordt alleen op aanvraag toegekend. Er kan voor de vijf voorafgaande 

jaren worden uitbetaald. Aanvragen moeten bij het belastingkantoor (Finanzamt) 

worden ingediend, met gebruikmaking van een speciaal daartoe dienend formulier. 

Het belastingkantoor betaalt de uitkering elke twee maanden, te beginnen in de eerste 

maand dat er aanspraak op kan worden gemaakt.  

 

Ontvangers van kinderbijslag zijn verplicht om alle wijzigingen die van invloed kunnen 

zijn op hun recht op kinderbijslag binnen een maand na het bekend worden daarvan 

aan de bevoegde belastingdienst te melden. 

 

De toeslag voor grote gezinnen dient elk kalenderjaar opnieuw bij de aangifte van de 

inkomstenbelasting (voor werknemers) bij de belastingdienst van de woonplaats te 

worden aangevraagd. 

 

Een opvoedingstoelage kan bij het bevoegde ziekenfonds worden aangevraagd. De 

toelage wordt niet meer dan zes maanden uitbetaald. Rechthebbenden zijn verplicht 

het bevoegde ziekenfonds in kennis te stellen van elke wijziging in de gezinssituatie en 

in de gegevens die op het aanvraagformulier staan vermeld. 
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Hoofdstuk X: Werkloosheid 

Wie komt in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering? 

Alle werknemers, personen in opleiding en deelnemers aan beroepsgerichte revalidatie 

met een inkomen boven het marginaal inkomen (Geringfügigkeitsgrenze) van 376,26 

EUR per maand) zijn verzekerd tegen werkloosheid. 

 

In de regel is vrijwillige verzekering niet mogelijk. Sinds 1 januari 2011 mogen 

zelfstandigen echter vrijwillig toetreden tot het stelsel van 

werkloosheidsverzekeringen.  

 

U kunt aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering (Arbeitslosengeld) als u de 

laatste 24 maanden ten minste 52 weken verzekerd bent geweest tegen werkloosheid, 

of - indien u jonger bent dan 25 jaar - 26 weken binnen de laatste 12 maanden. 

 

U kunt werklozenbijstand (Notstandshilfe) aanvragen wanneer het recht op een 

werkloosheidsuitkering is verlopen, en in geval van een noodsituatie. Van een 

dergelijke noodsituatie is sprake wanneer het beschikbare gezinsinkomen onvoldoende 

is om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien. 

Wat wordt er gedekt? 

De behandeling van de aanvragen en de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen 

worden verzorgd door de Oostenrijkse dienst voor de arbeidsmarkt. De voornaamste 

uitkeringen zijn werkloosheidsuitkeringen en werklozenbijstand (Notstandshilfe).  

 

Verder verstrekt de Oostenrijkse dienst voor de arbeidsmarkt informatie over het 

recht op uitkeringen, verzorgt hij de arbeidsbemiddeling en stimuleert hij de opleiding 

en bijscholing van werklozen. 

Werkloosheidsuitkering 

U heeft recht op een werkloosheidsuitkering indien u werkloos bent, in staat en bereid 

bent om te werken (om passend werk te aanvaarden), ter beschikking staat van het 

arbeidsbureau, en de duur van de uitkering niet heeft overschreden. Daarnaast moet 

de hierboven vermelde wachttijd zijn voltooid.  

 

Een werkloosheidsuitkering wordt berekend op grond van het gemiddelde inkomen 

van het laatste volledige kalenderjaar met een vastgestelde bovengrens (4 230 EUR 

per maand). Speciale uitbetalingen (13e en 14e maand) worden naar verhouding 

verrekend. Het basisbedrag is 55 % van het dagelijks netto inkomen met een 

bepaalde variatie (afhankelijk van de uitbetaling van gezinstoeslagen). De laagste en 

hoogste dagelijkse normen zijn ook vastgesteld.  

 

De duur van een werkloosheidsuitkering hangt af van de periode dat u bent verzekerd 

en van uw leeftijd. De uitkering loopt minimaal 20 weken en wordt verlengd tot  

 30 weken indien u in een periode van vijf jaar, drie jaar verzekerd bent geweest; 

 39 weken voor een verzekering van zes jaar in de laatste tien jaar, indien u ten 

minste veertig jaar oud bent; en 
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 52 weken voor een verzekering van 9 jaar, indien u negen jaar heeft gewerkt in een 

periode van 15 jaar en ten minste 50 jaar oud bent. 

 

Deze duur kan worden verlengd met de periode tijdens welke de rechthebbende 

deelneemt aan een vervolgopleiding of aan door de arbeidsmarktdienst 

voorgeschreven herscholing of re-integratie. Deze kan worden verlengd met drie of 

vier jaar indien de begunstigde deelneemt aan een arbeidsfonds (bijzondere 

opleidingsmaatregel). 

 

Indien u een aanbod van werk of een kans een beroepsopleiding te volgen weigert of 

dwarsboomt, worden er sancties opgelegd; de werkloosheidsuitkering wordt 

ingetrokken of de duur van het recht op die uitkering wordt met ten minste zes weken 

bekort. De werkloosheidsuitkering wordt toegekend vanaf de dag waarop u hiertoe 

een aanvraag heeft ingediend. Maar als uw arbeidscontract is beëindigd als gevolg van 

uw handelen of zonder goede redenen, dan wordt de uitkering met vier weken 

opgeschort. 

Bijzondere bijstand vanwege werkloosheid 

De werklozenbijstand bedraagt 92 % (in sommige gevallen 95 %) van het basisbedrag 

van de werkloosheidsuitkering. In het geval van een kortlopend recht op een 

werkloosheidsuitkering, kan er na zes maanden sprake zijn van een vermindering. 

Werklozenbijstand wordt toegekend voor onbepaalde tijd, maar wordt jaarlijks 

herzien. 

Gedeeltelijke werkloosheid 

In het geval van gedeeltelijke werkloosheid wordt een aantal uitkeringen toegekend, 

bijvoorbeeld bij kortlopende arbeidsondersteuning (Kurzarbeitsunterstützung) van de 

werkgever in het geval van kortlopend werk. Er is in dit geval geen sprake van 

wettelijk recht op werk, aangezien de bijstand aan de werkgever wordt betaald. 

Slechtweervergoeding in de bouwsector (Schlechtwetterentschädigung) moet door 

werkgevers aan werknemers worden betaald bij wijze van vergoeding voor het verlies 

aan arbeidsuren vanwege weersomstandigheden die het werken onmogelijk maakten. 

 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen aanvullende opleidingsvergoedingen 

(Weiterbildungsgeld) worden toegekend. Deeltijdtoelagen voor oudere werknemers 

(Altersteilzeitgeld) worden uitgekeerd aan werknemers van een bepaalde leeftijd die 

hun werkzaamheden verminderen.  

Andere uitkeringen 

Tijdens de werkloosheid betaalt de werkloosheidsverzekering in uw naam de premies 

voor de ziektekosten- en pensioenverzekering. U bent eveneens verzekerd tegen 

bepaalde ongevallen. 

 

De uitkering in verband met gederfd inkomen door insolventie valt onder de 

bevoegdheid van het orgaan "Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds-Service GmbH" (IAF-

Service GmbH). Deze uitkering wordt toegekend als een onderneming failliet gaat of 

onder curatele wordt gesteld, om de werknemers te beschermen tegen 

inkomensderving of vertraging in de uitbetaling van het loon. 

 

Gezinstoeslagen (Familienzuschläge) kunnen worden uitbetaald voor echtgenoten 

(partners), kinderen en kleinkinderen. 
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Overbruggingsuitkeringen (Übergangsgeld) en overbruggingsuitkeringen na 

deeltijdwerk voor oudere werknemers (Übergangsgeld nach Altersteilzeit) kunnen 

worden toegekend tot aan de voorwaarden voor een ouderdomspensioen is voldaan. 

Binnen de werkloosheidsverzekering, kan speciale bijstand (Sonderunterstützung) 

worden verleend aan werkloze mijnwerkers die ouder zijn dan 52. 

Wat moet u doen om een werkloosheidsuitkering te krijgen? 

Wanneer u werkloos wordt, moet u zich inschrijven bij de arbeidsmarktdienst en een 

werkloosheidsuitkering aanvragen. Zolang u een uitkering ontvangt, dient u zich op de 

overeengekomen tijdstippen te melden bij de dienst voor de arbeidsmarkt om uw 

situatie met uw begeleider te evalueren. 

 

Elke wijziging in uw persoonlijke omstandigheden of in die van uw gezinsleden die van 

invloed kan zijn op het recht op uitkering (bv. het begin van een nieuwe baan of een 

wijziging in de inkomenspositie), dient u zelf bij de dienst voor de arbeidsmarkt te 

melden. 
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Hoofdstuk XI: Sociale minima 

Wie komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering? 

Het stelsel van behoeftegerichte gegarandeerde minimuminkomens (bedarfsorientierte 

Mindestsicherung) is de gemoderniseerde versie van de vroegere sociale bijstand 

(Sozialhilfe), die van kracht was tot 2011. 

 

Behoeftegerichte gegarandeerde minimuminkomens zijn bedoeld om een fatsoenlijk 

leven te bieden aan mensen die niet in staat zijn om uit eigen middelen in hun 

dagelijkse levensonderhoud of dat van hun gezinsleden te voorzien. 

 

Behoeftegerichte gegarandeerde minimuminkomens zijn een algemeen, niet op 

premie- of bijdragebetaling berustend stelsel voor de gehele bevolking, wat betekent 

dat u in Oostenrijk dient te wonen. Diverse groepen worden gelijkgesteld aan 

Oostenrijkse burgers, zoals burgers van de EER, burgers van derde landen met een 

specifieke verblijfsvergunning (met name een permanente verblijfsvergunning voor de 

EU) en personen die zijn erkend als vluchteling. 

 

Het eigen inkomen uit arbeid of andere bronnen zoals werkloosheidsuitkeringen en 

onderhoudsbetalingen, worden als eerste als inkomen in aanmerking genomen. 

Zorguitkeringen en kinderbijslag worden echter niet in aanmerking genomen bij het 

vaststellen van het inkomen van een begunstigde. Alleenstaanden en huishoudens 

(gezinnen, samenwonende partners) kunnen aanspraak maken op een 

behoeftegerichte gegarandeerde minimuminkomen met inkomenstoetsing. Het 

vermogen wordt ook in deze toetsing meegenomen. 

Wat wordt er gedekt? 

Minimumnormen en huisvesting 

Er mag vanuit worden gegaan dat wanneer het inkomen van een gezin minder is dan 

een bepaald bedrag, er sprake is van een noodsituatie. Een gezin bestaat uit een 

begunstigde, zijn of haar ten laste zijnde gezinsleden, en zijn of haar echtgeno(o)t(e) 

of partner, voor zover deze deel uitmaakt van het huishouden. 

 

De Länder stellen minimumnormen (Mindeststandards) vast ter dekking van de kosten 

van voedsel, onderhoud, persoonlijke hygiëne, verwarming, elektriciteit, 

huishoudelijke apparaten en persoonlijke behoeften aan passende deelname aan het 

sociale en culturele leven. Voor een stel met twee kinderen (van vijf en tien jaar oud) 

bedraagt de minimumnorm ten minste 1 438,26. Hierin is ook een aandeel van 25 % 

in huisvesting begrepen. Het behoeftegerichte gegarandeerde minimuminkomen 

bedraagt het verschil tussen het eigen inkomen en de minimumnorm of, als de 

begunstigde (gezin of huishouden) geen eigen inkomen heeft, het volledige bedrag 

van de minimumnorm. 

 

Het behoeftegerichte gegarandeerde minimuminkomen wordt verstrekt zo lang de 

noodsituatie voortduurt.  
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Aanvullende uitkeringen 

Behoeften die niet door de minimumnorm worden gedekt (bijvoorbeeld uitgaven voor 

geschikte huisvesting en verwarming) kunnen worden gedekt door aanvullende 

uitkeringen (in geld of in natura).  

 

Deze uitkeringen lopen sterk uiteen, tussen een forfaitaire toelage en de dekking van 

daadwerkelijke passende kosten van huisvesting. Ze worden verleend door de Länder, 

die huisvestingstoelagen kunnen toekennen als aanvulling op het gegarandeerde 

minimuminkomen of als afzonderlijke uitkering.  

 

Personen die geen ziektekostenverzekering hebben en een behoeftegericht 

gegarandeerd minimuminkomen ontvangen, zijn bij de bevoegde instellingen 

ingeschreven in de wettelijke ziektekostenverzekering. 

Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 

In principe wordt een behoeftegericht gegarandeerd minimuminkomen toegekend als 

subjectief recht van de rechthebbende. De vereisten voor het verlenen van sociale 

bijstand worden beoordeeld door de instantie voor sociaal welzijn op basis van een 

aanvraag, die vergezeld gaat van een bewijs van inkomen en een 

vermogensdeclaratie.  

 

Het recht op uitkering wordt meestal periodiek getoetst.  

 

Personen die in staat zijn om te werken moeten in de regel bereid zijn redelijk werk te 

verrichten. Ze kunnen naar het arbeidsbureau worden gestuurd om als 

werkzoekenden te worden ingeschreven. Er zijn uitzonderingen betreffende de leeftijd 

van mannen (mannen die ouder zijn dan 65 en vrouwen ouder dan 60) en betreffende 

zorgplichten of lopende opleidingen (uitgezonderd studies). In dit geval wordt van 

ontvangers van een behoeftegericht gegarandeerd minimuminkomen niet geëist dat 

ze werken of werk zoeken. 
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Hoofdstuk XII: Langdurige zorg 

Wie komt in aanmerking voor langdurige zorg? 

Oostenrijkse ingezetenen die voor hun verzorging afhankelijk zijn van anderen kunnen 

aanspraak maken op uitkeringen in geld of natura voor langdurige zorg, ongeacht hun 

leeftijd.  

 

Er geldt geen wachttijd om aanspraak te kunnen maken op uitkeringen. Alleen 

personen die naar verwachting gedurende ten minste zes maanden gemiddeld meer 

dan vijftig uur per week zorgbehoevend zullen zijn hebben echter recht op uitkeringen 

voor langdurige zorg (Pflegegeld).  

 

Wanneer u van de ene deelstaat (Land) naar een andere verhuist, kan het zijn dat u 

er eerst een bepaalde tijd moet wonen voordat u in aanmerking komt voor 

verstrekkingen (bijvoorbeeld intramurale zorg).  

Wat wordt er gedekt? 

Uitkeringen in natura 

Uitkeringen in natura kunnen bestaan uit mobiele en externe zorg (bijvoorbeeld 

bezoekdiensten, thuiszorg, 24-uurszorg, uitgebreide zorg, tafeltje-dek-je, 

gezinsbijstand, districtsverpleging, psychosociale diensten), semi-intramurale zorg 

(bijvoorbeeld in dagverblijven) en intramurale zorg (bijv. in een verpleegtehuis of 

uitgebreide zorg in een woongemeenschap). Bij uitkeringen in natura door 

professionele aanbieders worden in de regel sociale aspecten in aanmerking genomen. 

 

Daarnaast kan worden voorzien in een raadplegings- en voorlichtingsdienst voor 

mensen die dringend hulp nodig hebben, en hun gezinsleden. Dit kan variëren van 

langdurige zorg in de vorm van telefoondiensten tot rechtsbijstand voor 

gehandicapten, tot ondersteuningsgroepen en zelfhulpgroepen. 

 

Verstrekkingen gelden in de regel voor de periode die in het contract staat vermeld.  

Uitkeringen in geld 

Een uitkering voor langdurige zorg (Pflegegeld) is een forfaitaire uitkering die niet 

gerelateerd is aan het inkomen of het vermogen van een begunstigde. Ze heeft tot 

doel te zorgen voor een tegemoetkoming in de kosten die voortvloeien uit langdurige 

zorg, en personen die afhankelijk zijn zo veel mogelijk noodzakelijke zorg en bijstand 

te verlenen. De uitkering is bedoeld ter verhoging van de kansen om zelfstandig te 

kunnen blijven leven. Uitkeringen voor langdurige zorg kunnen worden verleend in 

geval van fysieke, geestelijke en emotionele handicaps, of beschadiging van de 

zintuigen.  

 

Er zijn zeven afhankelijkheidscategorieën, van categorie 1 (zorg voor 60 tot 85 uur 

per maand) tot categorie 7 (zorg voor meer dan 180 uur, wanneer niet alle vier 

ledematen goed kunnen worden bewogen, of in een vergelijkbare situatie).  
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De hoogte van de uitkering voor langdurige zorg wordt vastgesteld op grond van de 

afhankelijkheidscategorie. Deze bedraagt bijvoorbeeld 154,20 EUR per maand voor 

categorie 1, en 1 655,80 EUR per maand voor categorie 7.  

 

Bij verlening van intramurale zorg wordt maximaal 80 % van de uitkering voor 

langdurige zorg direct overgeschreven naar de instelling. De begunstigde behoudt een 

maandelijkse toelage van 44,30 EUR.  

 

De uitkering voor langdurige zorg wordt verstrekt zo lang als er sprake is van 

afhankelijkheid.  

Wat moet u doen om langdurige zorg te krijgen? 

Uitkeringen in natura worden gedaan door publieke en private dienstverleners (op 

basis van de contractuele overeenkomst). 

 

De afhankelijkheid/mate van afhankelijkheid wordt medisch vastgesteld, 

overeenkomstig de voorschriften van het bevoegde bondsministerie. De indicatoren 

zijn activiteiten die tot het dagelijks leven behoren, zoals aankleden en uitkleden, het 

uitvoeren van persoonlijke hygiëne, bereiden van voedsel, naar het toilet gaan, het 

innemen van medicijnen. De mate van afhankelijkheid kan op verzoek van de 

begunstigde of bij andere specifieke gelegenheden opnieuw worden getoetst.  

 

De uitkering voor langdurige zorg wordt rechtstreeks aan de begunstigde uitbetaald en 

kan naar eigen believen worden besteed aan de bekostiging van langdurige zorg. In 

de regel kan er niet worden gekozen tussen uitkeringen in geld en in natura 

(verstrekkingen). Bij oneigenlijk gebruik kan de uitkering in geld worden vervangen 

door uitkeringen in natura. 

 

Alleen bij uitkeringen voor langdurige zorg die door de Länder zijn toegekend, kan de 

ontvanger in plaats daarvan kiezen voor verstrekkingen (uitkeringen in natura). 

Voorwaarde hiervoor is dat kan worden aangetoond dat het doel beter kan worden 

bereikt met uitkeringen in natura dan met uitkeringen in geld.  
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Bijlage : Nuttige adressen en sites 

 

Bij de openbare lichamen die het stelsel van sociale bescherming beheren kunt u 

nadere inlichtingen verkrijgen over de voorwaarden en de persoonlijke 

socialezekerheidsuitkeringen in Oostenrijk. 

 

Voor socialezekerheidskwesties met betrekking tot meer dan één EU-land kunt u een 

contactinstelling zoeken in de organendatabase die wordt bijgehouden door de 

Europese Commissie en die te vinden is op: http://ec.europa.eu/social-security-

directory. 

 

 

Voor informatie over uitkeringen bij verzekering in twee of meer lidstaten kunt u 

richten tot: 

 

Bondsministerie van Arbeid, Sociale Zaken en Consumentenbescherming 

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

Stubenring 1 

1010 Wenen 

Tel. +43 1 71100 0 

Fax: +43 1 71100 0 

E-mail: briefkasten@bmask.gv.at  

http://www.bmask.gv.at  

 

Bondsministerie van Economische, Gezins- en Jeugdzaken 

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 

Franz-Josefs-Kai 51 

1010 Wenen 

Tel. +43 1 71100 0 

Fax: +43 1 71100 933279 

E-mail: POST@II1.bmwfj.gv.at  

http://www.bmwfj.gv.at  

 

Bondsministerie van Volksgezondheid 

Bundesministerium für Gesundheit 

Radetzkystraße 2 

1030 Wenen 

Tel. +43-1/711 00-0 

Fax +43-1/711 00-14300 

E-mail: buergerservice@bmg.gv.at  

http://www.bmg.gv.at  

 

Bondsministerie van Financiën 

Bundesministerium für Finanzen 

Hintere Zollamtstraße 2b 

1030 Wenen 

Tel. +43 1 51433 

Fax: +43 1 51433 507075 

E-mail: Post.V-6-EP@bmf.gv.at  

http://www.bmf.gv.at  

 

http://ec.europa.eu/social-security-directory.
http://ec.europa.eu/social-security-directory.
mailto:briefkasten@bmask.gv.at
http://www.bmask.gv.at/
mailto:POST@II1.bmwfj.gv.at
http://www.bmwfj.gv.at/
mailto:buergerservice@bmg.gv.at
http://www.bmg.gv.at/
mailto:Post.V-6-EP@bmf.gv.at
http://www.bmf.gv.at/
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Federatie van Oostenrijkse socialeverzekeringsinstellingen 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

Kundmanngasse 21 

1030 Wenen 

Tel. +43 711 32 2400 

Fax: +43 711 32 3777 

E-mail: posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at  

http://www.hauptverband.at  

 

Arbeidsvoorzieningsdienst Oostenrijk 

Arbeitsmarktservice Österreich, Bundesgeschäftsstelle 

Treustrasse 35-43  

1200 Wenen 

Tel. +43 1 33178 

Fax: +43 1 33178 120 

E-mail: ams.oesterreich@ams.at  

http://www.ams.at  

 

Pensioenverzekeringsorgaan, hoofdkantoor  

Pensionsversicherungsanstalt, Hauptstelle 

Friedrich-Hillegeist-Straße 1  

1021 Wenen  

Tel. +43 50303  

Fax: +43 50303 28850  

E-mail: pva@pva.sozvers.at  

http://www.pensionsversicherung.at  

 

Algemene Ongevallenverzekeringsinstelling  

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 

Adalbert Stifter-Straße 65  

1201 Wenen  

Tel. +43 1 33111 404  

Fax: +43 1 33111 737  

E-mail: hfa@auva.at  

http://www.auva.at  
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