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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 

Overzicht 

Het socialezekerheidsstelsel van Liechtenstein voorziet in de volgende uitkeringen, die 

voornamelijk gefinancierd worden via premies van de verzekerden en/of van hun 

werkgevers en deels worden aangevuld met een staatsbijdrage.  

Inschrijving 

Voor werknemers in dienstbetrekking geldt dat de werkgever zorg dient te dragen 

voor alle nodige formaliteiten, zodat gewaarborgd is dat de werknemers zijn 

aangesloten bij de sociale zekerheid. Zelfstandigen en mensen die niet werkzaam zijn, 

dienen zich zelf aan te melden bij de socialezekerheidsinstellingen.  

Beroep 

Tegen besluiten van socialezekerheidsinstellingen kan bij de rechter of bij de overheid 

beroep worden aangetekend. De voorgeschreven rechtsmiddelen en de termijnen 

waarbinnen rechtsmiddelen moeten worden ingesteld, zijn afhankelijk van de 

categorie sociale verzekering waarover een geschil bestaat. Bij het besluit van de 

desbetreffende socialezekerheidsinstelling wordt informatie over de mogelijke 

rechtsmiddelen verstrekt. 

Het sociale zekerheidsstelsel 

In Liechtenstein zijn verschillende ministeries verantwoordelijk voor de verschillende 

onderdelen van de sociale zekerheid.  

 

Het Bureau voor economische zaken (Amt für Volkswirtschaft) is, naast binnenlandse 

en buitenlandse economische zaken, verantwoordelijk voor de 

werkloosheidsverzekering. 

 

De afdeling ‘Controle van verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen’ van de 

toezichthouder voor de financiële markten (Finanzmarktaufsicht, FMA) is 

verantwoordelijk voor de arbeidsgerelateerde voorzieningen met betrekking tot 

ouderdom, invaliditeit en overlijden. Tegelijkertijd houdt de FMA, een autonome 

publiekrechtelijke instelling, toezicht op de pensioenfondsen.  

 

Het Bureau voor volksgezondheid (Amt für Gesundheit, AG) houdt toezicht op 

particuliere aanbieders van ziektekosten- en ongevallenverzekeringen. Het AG is 

verantwoordelijk voor de toekenning van inkomensafhankelijke overheidssubsidies 

voor de ziektekostenverzekeringspremies van individueel verzekerde personen. De 

door de overheid erkende aanbieders van ziektekostenverzekeringen (drie) zijn lid van 

de Liechtensteinse Vereniging van ziektekostenverzekeraars. Bij het AG geregistreerde 

en door het AG goedgekeurde aanbieders van ongevallenverzekeringen (acht) moeten 

een contract ondertekenen waarin de onderlinge samenwerking tussen hen wordt 

geregeld.  
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Het AG is ook verantwoordelijk voor de toekenning van inkomensafhankelijke 

zwangerschapsuitkeringen zonder recht op ziekengeld (Taggeld) uit hoofde van 

ziektekostenverzekeringen. 

 

De ouderdoms- en nabestaandenverzekering, de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

en de socialeverzekeringsfondsen voor gezinnen zijn drie onafhankelijke publieke 

instanties (AHV-IV-FAK-Anstalten). Deze drie instanties zijn echter in technische zin 

gefuseerd tot een gezamenlijk directoraat. Zowel de regering als het parlement houdt 

toezicht op deze instellingen. De AHV-IV-FAK-Anstalten beheren de zogeheten eerste 

pijler van de pensioenverzekering met betrekking tot ouderdom, 

arbeidsongeschiktheid en overlijden (een algemene nationale verzekeringsregeling 

voor alle ingezetenen en alle werknemers). Deze eerste pijler wordt aangevuld door 

de verplichte bedrijfspensioenvoorzieningen voor werknemers (tweede pijler) en door 

vrijwillige verzekeringen (derde pijler). 

 

Het FAK-Anstalt kent specifiek eenmalige uitkeringen bij geboorte toe, evenals de 

maandelijkse kinderbijslag en differentiële uitkeringen (als aanvulling op lagere 

uitkeringen van een ander land) en uitkeringen voor alleenstaande ouders. De AHV-

IV-FAK-Anstalten kennen ook aanvullende uitkeringen toe, dat wil zeggen uitkeringen 

die afhankelijk zijn van het inkomen of het vermogen van gepensioneerden, 

tegemoetkomingen wegens hulpbehoevendheid, uitkeringen voor blinden, steun- en 

zorgtoelagen en revalidatiemaatregelen. 

 

Het Bureau voor sociale diensten (Amt für Soziale Dienste, ASD) voert ministeriële en 

administratieve taken uit en is verantwoordelijk voor de psychosociale zorg aan de 

bevolking, in overeenstemming met de Wet op de sociale bijstand (Sozialhilfegesetz) 

en de Jeugdwet (Jugendgesetz). Het ASD bestrijkt diverse terreinen en is een orgaan 

waar kinderen, jongeren en volwassenen met persoonlijke of financiële problemen een 

beroep op kunnen doen. Het ASD verleent individuele bijstand in de vorm van 

adviezen, zorg en behandeling, financiële ondersteuning en andere verstrekkingen.  

Financiering 

Wanneer er sprake is van een dienstbetrekking, is de werkgever verantwoordelijk voor 

de afdracht van de premies. Hiertoe wordt het werknemersaandeel van de premie 

ingehouden op het loon en tezamen met het werkgeversgedeelte overgemaakt aan de 

bevoegde socialezekerheidsinstellingen.  

 

Zelfstandigen, mensen die niet werkzaam zijn en vrijwillig verzekerden dienen zelf 

voor de premieafdracht aan de desbetreffende uitvoeringsinstelling te zorgen.  

 

De premies voor de verzekeringen tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten worden 

betaald door de werkgever, terwijl de premies voor verzekeringen tegen niet-

arbeidsgebonden ongevallen als een percentage op het loon van de werknemer 

worden ingehouden.  
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Hoofdstuk II: Gezondheidszorg 

Wie komt in aanmerking voor gezondheidszorg? 

De ziektekostenverzekering in Liechtenstein biedt bescherming in geval van ziekte, 

ook in de vorm van verstrekkingen (gezondheidszorg). 

 

Iedereen die een ingezetene van Liechtenstein is of in Liechtenstein economisch actief 

is (als werknemer of als zelfstandige), moet een ziektekostenverzekering hebben. 

Iedereen dient zich persoonlijk bij een ziekenfonds aan te melden. De bijdragen 

(premies) worden per verzekerde berekend (in een persoonsgebonden systeem). De 

verzekering gaat zonder enig voorbehoud en geheel onafhankelijk van een bestaande 

ziekte in op de eerste dag waarop men zich bij het ziekenfonds aansluit. Er geldt geen 

minimumpremietijdvak.  

 

In Liechtenstein beschikken momenteel drie ziekenfondsen (particuliere verzekeraars) 

over een officiële vergunning van de overheid om de wettelijke 

ziektekostenverzekering uit te voeren.  

Wat wordt er gedekt? 

Preventieve onderzoeken, onderzoeken, behandelingen en medische behandelingen 

door de arts, manueel therapeut, of op voorschrift van de arts door andere in de 

gezondheidszorg werkzame personen, zoals fysiotherapeuten of organisaties voor de 

thuiszorg, met inbegrip van de door een arts voorgeschreven geneesmiddelen, 

medische hulpmiddelen of analyses. Geneesmiddelen moeten worden voorgeschreven 

door een arts op basis van een speciale lijst (die ook generieke geneesmiddelen 

omvat, ofwel geneesmiddelen die even effectief en onderling uitwisselbaar zijn). 

 

Onderzoeken, behandelingen en verpleegkundige zorg bij verblijf in ziekenhuizen (in 

een algemene afdeling), door een arts voorgeschreven kuren (10 CHF 8,33 EUR per 

dag, met een maximum van 21 dagen per jaar) zijn ook gegarandeerd. Ook vervoer 

per ambulance¸ wanneer en indien nodig, kan door het ziekenfonds worden gedekt.  

 

Voor tandheelkundige zorg is doorgaans een vrijwillige verzekering beschikbaar. Een 

ziektekostenverzekering kan ook de noodzakelijke behandelingen voor ernstige en 

onvermijdelijke kauwproblemen of enige andere ernstige ziekte of de gevolgen 

daarvan omvatten. Er gelden speciale regels voor schoolgaande kinderen.  

Wat moet u doen om gezondheidszorg te verkrijgen? 

In Liechtenstein is het verzekeringsstelsel gebaseerd op het contractsprincipe en op de 

vrije keuze van een verzekeringsinstelling door de verzekerde.  

 

Elke arts met een licentie van het Bureau voor volksgezondheid en een contract met 

de Vereniging van ziektekostenverzekeraars kan worden gekozen. Er bestaat derhalve 

vrije keuze tussen alle artsen, specialisten en ziekenhuizen waarmee een contract is 

gesloten.  

 

Als er een contract bestaat tussen de Vereniging van ziekenfondsen in Liechtenstein 

en de ambulante zorgverleners, worden de gemaakte kosten volgens het afgesproken 
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of wettelijke tarief voor 100 % vergoed. Als er geen contract bestaat, dient de 

verzekerde de kosten van de gezondheidszorg te betalen, waarvan 50 % volgens het 

geldende tarief aan hem of haar zal worden vergoed. De ziekenfondsen bieden een 

aanvullende verzekering ter dekking van de andere helft van de kosten volgens het 

geldende tarief. 

 

De regering van Liechtenstein maakt tariefafspraken met de zorginstellingen. Als de 

verzekerde een ziekenhuis kiest dat onder een dergelijke regeling valt, worden de 

kosten van onderzoeken, behandelingen, maaltijden en verblijf in de algemene 

afdeling van een ziekenhuis volledig gedekt. Voor ziekenhuisbehandelingen in niet-

aangesloten ziekenhuizen geldt echter dat de dekking van de kosten beperkt is. 

 

Afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde en het gekozen stelsel dient de 

verzekerde een verplichte eigen bijdrage te betalen van 200 CHF (167 EUR) per 

kalenderjaar of een vrijwillige bijdrage van hoogstens 1 500 CHF (1 250 EUR); 10 % 

van de kosten die uitgaan boven het jaarlijkse vaste bedrag is voor rekening van de 

verzekerde. Deze eigen bijdrage in de kosten geldt tot een bedrag van 600 CHF (500 

EUR) per jaar.  

 

Voor verzekerden die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, geldt een 

verplichte eigen bijdrage van 50 %. Voor kinderen onder de 20 jaar, chronisch zieken 

(volgens de lijst van indicaties) en medische onderzoeken om het ontstaan van 

ziekten te voorkomen geldt geen verplichte eigen bijdrage. 
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Hoofdstuk III: Uitkeringen bij ziekte 

Wie komt in aanmerking voor een ziekte-uitkering? 

Wanneer u bent verzekerd en niet kunt werken door ziekte (ten minste 50 % 

arbeidsongeschikt), kunt u recht hebben op een ziekte-uitkering. 

 

Alle werknemers van 15 jaar en ouder die in Liechtenstein werkzaam zijn bij een 

werkgever die over een hoofdkantoor of een vestiging in Liechtenstein beschikt, zijn 

verzekerd tegen de financiële gevolgen van ziekten. Uitgezonderd van deze verplichte 

verzekering zijn personen van wie het inkomen hoger is dan de inkomensgrens van 

126 000 CHF (105 020 EUR) en personen die minder dan acht uur per week of minder 

dan drie maanden werkzaam zijn. Wie niet verplicht verzekerd is (met inbegrip van 

zelfstandigen), kan een vrijwillige verzekering afsluiten. 

 

De werkgever en de werknemer kunnen overeenkomen om de betaling van ziekte-

uitkeringen uit hoofde van de ziektekostenverzekering uit te stellen wanneer de 

werkgever tijdens de ziekte het loon doorbetaalt. Dat mag niet langer dan 360 dagen. 

Wat wordt er gedekt? 

Ziekte-uitkeringen worden betaald vanaf de tweede dag van ziekte totdat de 

desbetreffende persoon weer aan het werk kan gaan. De dagelijkse ziekte-uitkering 

wordt echter over een periode van 900 opeenvolgende dagen niet langer dan 720 

dagen uitbetaald. Bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt de uitkering minimaal 

80 % van het gederfde loon. 

 

Werklozen kunnen hun bestaande collectieve verzekering inruilen voor een individuele 

verzekering waarin de betaling van de uitkering pas na de 31e dag begint. In de eerste 

dertig dagen blijven ze een werkloosheidsuitkering (Arbeitslosenentschädigung) 

ontvangen. In dit geval fungeert het werkloosheidsfonds als ‘werkgever’. 

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

De werkgever meldt de werknemer voor deze verzekering aan. Arbeidsongeschiktheid 

moet officieel worden vastgesteld door een arts.  
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Hoofdstuk IV: Moeder- en vaderschapsuitkeringen 

Wie komt in aanmerking voor een moeder- of vaderschapsuitkering? 

Uit hoofde van een ziektekostenverzekering kunnen vrouwen die economisch actief 

zijn (als werknemer of zelfstandige) en vrouwelijke ingezetenen van Liechtenstein 

recht hebben op verstrekkingen en/of uitkeringen. 

Wat wordt er gedekt? 

Uitkeringen in natura 

Een ziektekostenverzekering biedt verloskundige hulp door een arts en een 

vroedvrouw en de nodige controles tijdens de zwangerschap en de eerste tien weken 

na de geboorte (zie het gedeelte over gezondheidszorg). Bovendien geldt voor ziekte-

uitkeringen wegens zwangerschap dat de verzekerde geen eigen bijdrage hoeft te 

betalen. 

 

Hoe kan er aanspraak worden gemaakt op moederschaps- en 

vaderschapsverlof en -uitkeringen? 

De verzekerden hebben ook tijdens een zwangerschap aanspraak op alle 

verstrekkingen en uitkeringen van de ziekteverzekering. Aan alle werkende vrouwen 

die recht hebben op loongerelateerde uitkeringen zal daarom verplicht een ziekte-

uitkering (Krankentaggeld) moeten worden betaald. Deze uitkering bedraagt ten 

minste 80 % van het gederfde loon, inclusief reguliere aanvullende uitkeringen. 

 

Vrouwen die gedurende minimaal 270 dagen vóór de bevalling bij een ziekenfonds 

verzekerd waren, hebben gedurende twintig weken recht op een ziekte-uitkering. Van 

die 20 weken dienen minimaal 16 weken op de bevalling aan te sluiten. 

 

Ingezetenen die geen betaald werk hebben, ontvangen een uit de belastingen 

gefinancierde inkomensafhankelijke zwangerschapsuitkering (Mutterschaftszulage) of 

een variabel aanvullend bedrag bovenop de lagere ziekte-uitkering aan werkende 

vrouwen. De hoogte hiervan hangt af van het inkomen van de echtgenoot en het 

aantal kinderen. Het minimumbedrag van de zwangerschapsuitkering is 500 CHF (417 

EUR) en het maximumbedrag CHF 4 500 CHF (3 751 EUR). 

Wat moet u doen om een moeder- of vaderschapsuitkering te krijgen? 

Verstrekkingen dienen te worden voorgeschreven door de verantwoordelijke arts. 

Ziekte-uitkeringen dienen te worden aangevraagd bij het bevoegde ziekenfonds, en 

zwangerschapsuitkeringen bij het Bureau voor gezondheidszorg.  
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Hoofdstuk V: Uitkeringen bij invaliditeit 

Wie komt in aanmerking voor een invaliditeitspensioen? 

Drieledige opzet 

Een persoon wordt als invalide beschouwd wanneer zijn of haar verdiencapaciteit 

permanent is aangetast als gevolg van zijn of haar gezondheidssituatie. Er bestaat 

geen arbeidsgerelateerd invaliditeitspensioen, maar alleen een algemeen pensioen 

voor personen die niet kunnen werken. 

 

De invaliditeitsverzekering (Invalidenversicherung, IV) heeft een drieledige opzet.  

 

U valt onder de ‘eerste pijler’ als u economisch actief bent in Liechtenstein (als 

werknemer of zelfstandige) of als u een niet-economisch actieve ingezetene van 

Liechtenstein bent (bijvoorbeeld de partner van een economisch actieve persoon die 

ook verplicht premies moet betalen). Om recht te hebben op een invaliditeitspensioen 

moet iemand ten minste een jaar premies hebben betaald. 

 

Wanneer uw jaarinkomen hoger is dan een bepaalde drempel, valt u ook onder de 

‘tweede pijler’ (bedrijfspensioenregeling) Zelfstandigen kunnen zich op vrijwillige basis 

aansluiten bij de bedrijfspensioenregeling die voor hun werknemers geldt. Bij de 

verzekeringen in het kader van deze tweede pijler wordt op het jaarloon een franchise 

in mindering gebracht om een dubbele verzekering in het kader van de eerste en de 

tweede pijler te voorkomen.  

  

U kunt zich vrijwillig aansluiten bij een verzekering van de ‘derde pijler’ (bijvoorbeeld 

een particuliere, individuele verzekering). 

Mate van invaliditeit 

De mate van invaliditeit wordt bepaald door de inkomens van invalide en niet-invalide 

personen met elkaar te vergelijken. Preciezer gezegd: om de mate van invaliditeit vast 

te stellen wordt het inkomen dat iemand "kan worden verwacht te verdienen als 

invalide" ("invaliditeitsinkomen", Invalideneinkommen) vergeleken met wat hij of zij 

"kan worden verwacht te verdienen als valide persoon" ("validiteitsinkomen", 

Valideneinkommen). Het "inkomensverlies als gevolg van invaliditeit" (het verschil 

tussen het validiteitsinkomen en het invaliditeitsinkomen), uitgedrukt als percentage 

van het validiteitsinkomen, komt overeen met de mate van invaliditeit.  

 

Om recht te hebben op een invaliditeitspensioen moet de mate van invaliditeit 

minimaal 40 % zijn. 

Wat wordt er gedekt? 

Invaliditeitsverzekering (eerste pijler) 

De invaliditeitsverzekering voorziet in re-integratiemaatregelen en pensioenen, 

waarbij het beginsel ‘revalidatie gaat voor pensioen’ van toepassing is. 

 

Met behulp van re-integratiemaatregelen dient allereerst geprobeerd te worden om de 

arbeidsongeschikte weer aan het werk te helpen (bijvoorbeeld door omscholing voor 
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een nieuw beroep, waarbij een daguitkering verstrekt wordt, beroepenvoorlichting, 

arbeidsbemiddeling, geleidelijke re-integratie-inspanningen, loonsubsidies voor 

werkgevers die gehandicapten in dienst nemen, technische hulpmiddelen, enz.).  

 

Wanneer de re-integratie-inspanningen zonder resultaat blijven, heeft de verzekerde 

persoon (als deze althans gedurende ten minste een jaar premies heeft betaald) recht 

op een invaliditeitspensioen. De hoogte van het pensioen hangt voornamelijk af van 

de duur van de verzekering en van de betaalde premies (en deels ook van fictieve 

premies). De bedoeling van het pensioen is dat de basisbehoeften van de begunstigde 

worden gedekt.  

 

De hoogte van het pensioen wordt berekend op basis van twee factoren, te weten het 

premietijdvak en het zogeheten ‘toepasselijke gemiddelde jaarinkomen’ (de 

berekeningsgrondslag). 

 

Wanneer er volledig premie is betaald (dat wil zeggen zonder onderbreking vanaf de 

leeftijd van 20 jaar tot de invaliditeit zich voordoet), heeft de verzekerde recht op een 

volledig pensioen (Vollrente). De hoogte van het basisinvaliditeitspensioen 

(Stammrente) zal ergens tussen het minimum van 1 160 CHF (967 EUR) en het 

maximum van 2 320 CHF (1 934 EUR) per maand liggen.  

 

Wanneer de betaling van premies onderbroken is (geweest), heeft de verzekerde recht 

op een gedeeltelijk pensioen (Teilrente).  

 

De hoogte van het pensioen hangt af van het toepasselijke gemiddelde jaarinkomen. 

Dit bestaat uit het inkomen tijdens de gehele (actieve) verzekeringsperiode en de 

premies uit niet-actieve tijdvakken. Premiekredieten voor tijdvakken waarin een kind 

wordt opgevoed of de zorg voor iemand wordt gedragen worden in aanmerking 

genomen als fictief inkomen. Deze vier factoren worden gelijkelijk verdeeld over de 

echtgenoten (de zogeheten “splitsing”) voor de duur van het huwelijk, zodra beide 

partners recht hebben op een pensioen, of tot de echtscheiding. 

 

Als de invaliditeit zich voordoet voor de leeftijd van 45 jaar, wordt het toepasselijke 

gemiddelde jaarinkomen verhoogd met de zogeheten ‘loopbaantoeslag’ 

(Karrierezuschlag). 

 

Daarnaast kan de hoogte van het pensioen, zoals hierboven al is uitgelegd, afhangen 

van de mate van invaliditeit: Voor 40 % invaliditeit wordt een kwart van het pensioen 

verstrekt, 50 % invaliditeit geeft recht op de helft van het pensioen, en vanaf 67 % 

invaliditeit wordt het volledige pensioen toegekend. 

 

Dit pensioen wordt alleen uitgekeerd wanneer de invaliditeit al een jaar bestaat en 

waarschijnlijk van blijvende aard is. Het pensioen wordt uitgekeerd totdat de 

invaliditeit eindigt of het pensioen wordt vervangen door het ouderdomspensioen. De 

pensioenuitkeringen vinden dertien keer per jaar plaats. In december worden twee 

pensioenuitkeringen gedaan (waaronder de zogeheten kerstbonus, Weihnachtsgeld).  

 

Er wordt geen toelage voor de echtgenoot of echtgenote van de begunstigde 

uitgekeerd. Daarentegen kan er wel een toelage voor kinderen worden uitgekeerd, die 

tot 40 % van het minimumbedrag op de van toepassing zijnde pensioenschaal kan 

bedragen. Daarnaast kunnen er tegemoetkomingen wegens hulpbehoevendheid 

(Hilflosenentschädigungen), aanvullende uitkeringen voor gepensioneerden 

(Ergänzungsleistungen) en toelagen voor blinden (Blindenbeihilfe) worden verstrekt.  
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Bedrijfspensioenregeling (tweede pijler) 

De verplichte bedrijfspensioenregeling heeft tot doel om de door de begunstigde reeds 

verworven levenstandaard te beschermen. 

 

Het bedrijfspensioen voor invaliditeit (Invalidenrente) wordt berekend op basis van de 

voor verzekeringsdoeleinden gecrediteerde lonen (met aftrek van het vrije bedrag van 

13 920 CHF (11 602 EUR). 

 

Bij invaliditeit zal de verzekeringsinstantie het minimumpensioen uitkeren, dat 

overeenkomt met een jaarlijkse 30 % van de gecrediteerde lonen (plus 

kinderpensioenen, (Kinderrente). Dit bedrag geldt als sprake is van volledige 

invaliditeit. Bij gedeeltelijke invaliditeit wordt het pensioen verlaagd naargelang de 

mate van invaliditeit.  

 

Het recht op een bedrijfspensioen duurt tot de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, 

op welk moment het recht op een ouderdomspensioen van kracht kan worden. In 

bepaalde gevallen wordt het invaliditeitspensioen in één keer uitgekeerd. 

Wat moet u doen om een invaliditeitspensioen te krijgen? 

Of er sprake is van invaliditeit wordt vastgesteld door het daarvoor bevoegde orgaan. 

Herziening van de beoordeling is mogelijk bij een significante verandering van de 

gezondheidssituatie. Uitkeringen dienen te worden aangevraagd bij de bevoegde 

overheidsdienst voor sociale zekerheid.  
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Hoofdstuk VI: Ouderdomspensioenen en -uitkeringen 

Wie komt in aanmerking voor een ouderdomspensioen? 

De ouderdomsverzekering is gebaseerd op een driepijlerstructuur (zie het gedeelte 

over invaliditeit).  

 

Om in aanmerking te komen voor een ouderdomspensioen uit de eerste pijler moeten 

verzekerden gedurende minimaal één jaar premie hebben betaald. De 

standaardpensioenleeftijd voor mannen en vrouwen is 64 jaar.  

 

In het kader van de flexibele pensionering kunnen vrouwen en mannen nu 

onafhankelijk van hun echtgenoot/echtgenote tussen de 60 (vervroegd pensioen) en 

70 (uitgesteld pensioen) jaar met pensioen gaan. Het vervroegd pensioen wordt 

dienovereenkomstig permanent verlaagd, dus ook nadat de standaardpensioenleeftijd 

is bereikt. Deze verlaging kan oplopen tot 16,5 % voor vervroegd pensioen op een 

leeftijd van 60 jaar (en is lager naarmate iemand later met vervroegd pensioen gaat 

en zijn of haar leeftijd derhalve dichter bij de reguliere pensioenleeftijd van 64 jaar 

ligt). Gaat men daarentegen later met pensioen, dan stijgt de actuariële waarde van 

het pensioen. Deze stijging kan variëren van 5,22 % voor één jaar uitstel tot 40,71 % 

voor een uitstel van zes jaar (tot 70 jaar, gerekend vanaf de reguliere pensioenleeftijd 

van 64 jaar).  

 

Werknemers vanaf 23 jaar die een verzekeringsdekking in de eerste pijler en een 

contract voor onbepaalde tijd of voor een vaste termijn van langer dan drie maanden 

hebben, zijn verplicht verzekerd voor een arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen. 

Vrijgesteld zijn personen van wie het inkomen niet hoger is dan 20 520 CHF (17 103 

EUR). De pensioenleeftijd in de tweede, arbeidsgerelateerde pijler is gelijk aan die in 

de eerste pijler. Ook vervroegd en uitgesteld pensioen zijn mogelijk. 

Wat wordt er gedekt? 

Ouderdomsverzekering (eerste pijler) 

De hoogte van het pensioen wordt berekend op basis van twee factoren, te weten het 

premietijdvak en het zogeheten ‘toepasselijke gemiddelde jaarinkomen’ (de 

berekeningsgrondslag). 

 

Wanneer er zonder onderbreking premie is betaald vanaf de leeftijd van 20 jaar tot de 

pensionering, heeft de verzekerde recht op een volledig pensioen (Vollrente). 

Uitkeringsformule 43 is van toepassing, hetgeen betekent dat de hoogte van het 

basisouderdomspensioen (Stammrente) ergens tussen het minimum van 1 160 CHF 

(967 EUR) en het maximum van 2 320 CHF (1 934 EUR) per maand zal liggen.  

 

Wanneer de betaling van premies onderbroken is (geweest), heeft de verzekerde recht 

op een gedeeltelijk pensioen (Teilrente), dat wordt berekend aan de hand van een 

uitkeringsformule tussen 1 en 42.  
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De hoogte van het pensioen hangt af van het toepasselijke gemiddelde jaarinkomen. 

Dit bestaat uit het inkomen tijdens de gehele (actieve) verzekeringsperiode en de 

premies uit niet-actieve tijdvakken. Premiekredieten voor tijdvakken waarin een kind 

wordt opgevoed of de zorg voor iemand wordt gedragen worden in aanmerking 

genomen als fictief inkomen. Deze vier factoren worden gelijkelijk verdeeld over de 

echtgenoten (de zogeheten “splitsing”) voor de duur van het huwelijk (mits het 

echtpaar in deze jaren in Liechtenstein was verzekerd), zodra beide partners recht 

hebben op een pensioen, of tot de echtscheiding. 

 

Het is mogelijk om een gedeeltelijk pensioen als voorschot te ontvangen in plaats van 

een volledig pensioen. Het resterende gedeelte kan later worden ontvangen als een 

vervroegd, regulier of uitgesteld ouderdomspensioen.  

 

De pensioenuitkeringen vinden dertien keer per jaar plaats. In december worden twee 

pensioenuitkeringen gedaan (waaronder de zogeheten kerstbonus, Weihnachtsgeld). 

De pensioenen worden elke twee jaar aangepast aan de loon- en prijsstijgingen. 

Daarnaast kan een toelage voor kinderen worden uitgekeerd, die overeenkomt met 

40 % van het minimumbedrag van de van toepassing zijnde uitkeringsformule (van de 

pensioenschaal). 

 

Personen die in Liechtenstein woonachtig zijn en een ouderdomspensioen hebben, 

hebben voorts recht op tegemoetkomingen in de kosten voor medische hulmiddelen, 

zoals hoorapparaten.  

Bedrijfspensioenregeling (tweede pijler) 

Ouderdomspensioenen die onder de bedrijfspensioenregeling (tweede pijler) vallen, 

worden vastgesteld op basis van het geaccumuleerde kapitaal. Voor iedere verzekerde 

wordt een vermogen opgebouwd. Hiertoe wordt een deel van de aan de 

pensioeninstelling te betalen premies op een individuele pensioenrekening gezet. Het 

pensioenfonds kan de verzekerde ook de mogelijkheid bieden om een forfaitair bedrag 

te ontvangen in plaats van het reguliere pensioen (voor het leven).  

Wat moet u doen om een ouderdomsuitkering te krijgen? 

Ouderdomsuitkeringen dienen te worden aangevraagd bij de bevoegde 

overheidsdienst voor sociale zekerheid. Bedrijfspensioenen dienen te worden 

aangevraagd bij het bedrijfspensioenfonds.  
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Hoofdstuk VII: Uitkeringen aan nabestaanden 

Wie komt in aanmerking voor een nabestaandenpensioen? 

De nabestaandenverzekering is gebaseerd op een driepijlerstructuur (zie het gedeelte 

over invaliditeit). 

 

De langstlevende of gescheiden ex-echtgenoot en de kinderen (natuurlijke, 

geadopteerde of pleegkinderen) van de overledene hebben recht op een 

nabestaandenpensioen uit de eerste pijler van een nabestaandenverzekering, mits de 

overledene ten minste één jaar premies heeft betaald. 

 

Als de verzekerde persoon overlijdt voordat hij of zij de pensioenleeftijd bereikt, 

kunnen uit de bedrijfspensioenregeling (tweede pijler) een weduwen-

/weduwnaarspensioen (aan een echtgenoot/echtgenote, maar ook aan een ex-

echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner, maar alleen als daarin in de 

statuten van het pensioenfonds is voorzien) en een wezenpensioen (aan natuurlijke, 

geadopteerde of pleegkinderen) worden betaald.  

 

De langstlevende echtgenoot/echtgenote kan recht hebben op een pensioen (uit beide 

pijlers) als hij of zij een kind onderhoudt of ouder dan 45 jaar is en het huwelijk met 

de overledene ten minste vijf jaar heeft geduurd. Als deze voorwaarden niet zijn 

vervuld, kan de langstlevende echtgenoot/echtgenote recht hebben op een eenmalige 

uitkering ten bedrage van drie jaar pensioen. 

 

Kinderen jonger dan 18 jaar hebben recht op een wezenpensioen. Bij kinderen die een 

opleiding volgen wordt dit pensioen tot het eind van de opleiding, maar hoogstens tot 

het 25ste levensjaar uitbetaald.  

Wat wordt er gedekt? 

Nabestaandenverzekering (eerste pijler) 

Het weduwen/weduwnaarspensioen (Verwitwetenrente) wordt ofwel voor bepaalde tijd 

ofwel voor onbepaalde tijd uitbetaald, afhankelijk van een aantal factoren (kinderen, 

duur van het huwelijk, leeftijd). Personen die al een ouderdomspensioen of een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, kunnen bij overlijden van hun 

echtgeno(o)t(e) bovenop hun pensioen of uitkering een 

weduwen/weduwnaarspensioen ontvangen. 

 

Dit pensioen bedraagt 80 % van het hypothetische pensioen van de overledene. Bij 

overlijden voor de leeftijd van 45 jaar wordt de berekeningsgrondslag verhoogd met 

een loopbaantoeslag (Karrierezuschlag). 

 

Wezen hebben recht op een wezenpensioen (Waisenrenten) ten bedrage van 40 % 

van het hypothetische pensioen van de overleden ouder. Wanneer kinderen hun beide 

ouders verliezen, worden twee pensioenen uitgekeerd, een voor elke ouder. 
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Bedrijfspensioenregeling (tweede pijler) 

Als de verzekerde voor de pensioengerechtigde leeftijd overlijdt, wordt een levenslang 

weduwen/weduwnaarspensioen van jaarlijks 18 % van het in aanmerking te nemen 

salaris uitbetaald. Ook wordt jaarlijks een wezenpensioen van 6 % van het in 

aanmerking te nemen salaris uitbetaald.  

 

Als een persoon met een ouderdoms- of invaliditeitspensioen overlijdt, bedraagt het 

weduwen/weduwnaarspensioen 60 % en het wezenpensioen 20 % van het laatst 

ontvangen ouderdoms- of invaliditeitspensioen. 

Wat moet u doen om een nabestaandenpensioen te krijgen? 

Nabestaandenuitkeringen dienen te worden aangevraagd bij de bevoegde 

overheidsdienst voor sociale zekerheid. Bedrijfspensioenen dienen te worden 

aangevraagd bij het bedrijfspensioenfonds.  
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Hoofdstuk VIII: Uitkeringen bij arbeidsongevallen en 
beroepsziekten 

Wie komt in aanmerking voor uitkeringen bij arbeidsongevallen en 
beroepsziekten? 

De ongevallenverzekering verzekert tegen de risico’s van ongevallen op het werk, 

beroepsziekten en ongevallen die niet met het werk te maken hebben. 

 

Elke werkgever is verplicht om zijn/haar in Liechtenstein werkzame werknemers te 

verzekeren tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten. Personen die minimaal 8 uur 

per week bij een werkgever in dienst zijn, dienen daarnaast ook tegen de risico's van 

niet-arbeidsgebonden ongevallen verzekerd te worden. Zelfstandigen (en gezinsleden 

die hen helpen) hoeven zich niet verplicht te verzekeren, maar kunnen zich wel 

vrijwillig verzekeren. 

 

Ongelukken op het werk zijn ongelukken die hebben plaatsgevonden tijdens 

werkzaamheden die onder leiding of ten behoeve van de werkgever worden verricht, 

tijdens pauzes of voor of na het werk (wanneer de verzekerde toestemming heeft om 

op de werkplek te blijven). Ook de reis tussen de woning van de werknemer en de 

werkplek wordt gedekt. 

 

Ziekte die uitsluitend of overwegend is veroorzaakt door schadelijke materialen of 

specifieke werkzaamheden worden beschouwd als beroepsziekten. Er bestaat een lijst 

van dit soort ziekten, maar het is ook mogelijk om te bewijzen dat een ziekte 

uitsluitend of voornamelijk is veroorzaakt door beroepsactiviteiten. 

Wat wordt er gedekt? 

Gezondheidszorg  

De ongevallenverzekeraar vergoedt de volgende verstrekkingen: 

 

 medische behandeling, inclusief de ambulante behandeling door een arts, een 

tandarts of, indien voorgeschreven, door andere in de gezondheidszorg werkzame 

personen; 

 door de arts of tandarts voorgeschreven geneesmiddelen en analyses,  

 ziekenhuisopname (op een algemene afdeling); 

 door de arts voorgeschreven herstelverblijven en -kuren; 

 medische hulpmiddelen in verband met lichamelijk letsel of functiebeperkingen; 

 de noodzakelijke kosten voor reddingsmaatregelen en zoekoperaties en de medisch 

noodzakelijke reis- en vervoerkosten; 

 de noodzakelijke kosten voor het vervoer van het stoffelijk overschot naar de 

begraafplaats en de begrafeniskosten. 

 

De verzekerde hoeft geen eigen bijdrage te betalen.  
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Uitkeringen in geld  

Bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval heeft de verzekerde vanaf de 

tweede dag na het ongeval recht op een daguitkering. Bij volledige 

arbeidsongeschiktheid bedraagt de uitkering 80 % van het verzekerde loon. 

 

Bij invaliditeit als gevolg van een ongeval heeft de verzekerde recht op een 

invaliditeitspensioen. Als de verzekerde als gevolg van een handicap voor zijn of haar 

dagelijkse bezigheden op hulp is aangewezen, heeft hij of zij recht op een 

tegemoetkoming wegens hulpbehoevendheid (waarvan de hoogte afhankelijk is van 

de mate van hulpbehoevendheid). De invaliditeitsverzekering dekt diverse 

revalidatiemaatregelen. 

 

De nabestaanden van een persoon die als gevolg van een ongeval op het werk of een 

beroepsziekte is overleden, hebben recht op een nabestaandenpensioen, d.w.z. 

weduwe-/weduwnaars- en wezenpensioen. 

Daarnaast kan een eenmalige vergoeding voor letselschade (Integritätsentschädigung) 

worden uitgekeerd aan verzekerden die als gevolg van een ongeval blijvend en 

significant lichamelijk of geestelijk letsel hebben opgelopen. Deze vergoeding wordt 

vastgesteld aan de hand van het opgelopen letsel. Het maximumbedrag is 126 000 

CHF (105 020 EUR). 

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

Arbeidsongevallen en beroepsziekten moeten onmiddellijk aan de 

verzekeringsmaatschappij of de werkgever worden gemeld. U bent vrij in de keuze 

van een arts of ziekenhuis waarmee de verzekeraar een contract heeft gesloten.  

 

Een significante verandering in de mate van invaliditeit kan ertoe leiden dat het 

invaliditeitspensioen wordt herzien. 
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Hoofdstuk IX: Gezinstoelagen 

Wie komt in aanmerking voor een gezinstoelage? 

De mogelijke rechthebbenden op een gezinstoelage zijn alle niet-werkende personen 

die in Liechtenstein wonen en iedereen die in Liechtenstein werkzaam is. 

 

Ouders, grootouders, stiefouders, adoptieouders en in Liechtenstein wonende wezen 

kunnen recht hebben op een gezinstoelage. 

Wat wordt er gedekt? 

De gezinstoelage valt uiteen in de volgende categorieën: 

 eenmalige geboorte-uitkering (ook bij adoptie van kinderen onder 5 jaar),  

 maandelijkse kinderbijslag (wordt uitgekeerd tot de leeftijd van 18 jaar),  

 maandelijkse toelage voor eenoudergezinnen (wordt uitgekeerd tot de leeftijd van 

18 jaar), 

 

De hoogte van de kinderbijslag (Kinderzulage) hangt af van het aantal kinderen en 

hun leeftijd. De kinderbijslag bedraagt 280 CHF (233 EUR) per kind als het gezin een 

of twee kinderen telt, en neemt toe tot 330 CHF (275 EUR) per kind bij meerlingen als 

het gezin drie of meer kinderen telt, evenals voor elk kind dat ouder dan 10 jaar is.  

 

Geboortetoelagen (Geburtszulagen) worden uitgekeerd bij de geboorte van een kind 

en de adoptie van een kind van jonger dan 5 jaar. Geboortetoelagen zijn iets hoger 

ingeval van meerlingen.  

 

Afhankelijke kinderen die in Liechtenstein wonen hebben recht op een voorschot op 

alimentatie als de procedures om de betaling daarvan af te dwingen geen succes 

hebben gehad. 

Wat moet u doen om een gezinstoelage te krijgen? 

Gezinstoelagen dienen te worden aangevraagd bij de verantwoordelijke 

socialezekerheidsinstantie (FAK, Liechtensteinische Familienausgleichskasse), die 

onder toezicht van de overheid staat. 
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Hoofdstuk X: Werkloosheid 

Wie komt in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering? 

Alle werknemers en leerling-werknemers zijn verplicht verzekerd tegen werkloosheid. 

Voor zelfstandigen is het niet mogelijk om op vrijwillige basis aan een 

werkloosheidsverzekering deel te nemen.  

Een verzekerde heeft recht op een uitkering als hij of zij: 

 zich uiterlijk op de eerste dag waarvoor een werkloosheidsuitkering wordt 

aangevraagd persoonlijk meldt voor controle op het Bureau voor economische 

zaken, de wettelijk vastgestelde controleprocedure volgt en een uitkering 

aanvraagt;  

 beschikbaar is voor arbeidsbemiddeling, dat wil zeggen: in staat en bereid is om 

passend werk aan te nemen;  

 gedurende een minimumperiode van 12 maanden verzekerd was. Dit betekent dat 

de verzekerde in de twee jaar voorafgaand aan de werkloosheid gewerkt heeft en 

daarbij verplicht tegen werkloosheid verzekerd was of vanwege ziekte of opleiding 

uitgesloten was van de plicht premies te betalen;  

 geen recht heeft op een ouderdomspensioen. Als een verzekerde recht heeft op een 

gedeeltelijk ouderdomspensioen, wordt de dagvergoeding gekort naar rato van dit 

pensioen. 

 in Liechtenstein woont of er uit hoofde van tijdelijke werkzaamheden verblijft 

(werknemer die in Liechtenstein werkt voor een werkgever met hoofdkantoor of 

vestiging in Liechtenstein);  

 slachtoffer is geweest van een gekwalificeerd arbeidsongeval. 

 

Personen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen werkloosheidssituatie hebben geen 

recht op een dagelijkse uitkering zolang ze nog geen zestig dagen werkloos zijn. 

Daarna hebben ze wel recht op een uitkering.  

Wat wordt er gedekt? 

De belangrijkste uitkeringen die voortvloeien uit de werkloosheidsverzekering zijn 

werkloosheidsuitkeringen (Arbeitslosenentschädigung) en uitkeringen bij gedeeltelijke 

werkloosheid (Kurzarbeitsentschädigung) evenals uitkeringen wegens insolvabiliteit 

(Insolvenzentschädigung).  

 

Het Bureau voor economische zaken verstrekt voorts informatie over 

uitkeringsaanspraken, draagt zorg voor de arbeidsbemiddeling en stimuleert de (bij- 

en na)scholing van werklozen.  

Werkloosheidsuitkering 

De hoogte van een werkloosheidsuitkering is afhankelijk van het salaris en de leeftijd 

van de verzekerde en de vraag of hij of zij kinderen moet onderhouden. De uitkering 

wordt berekend als 80 % van het laatstverdiende brutoloon van de werkloze. De 

uitkering kan echter worden verlaagd tot 70 % wanneer er geen afhankelijke kinderen 

zijn en de werkloze een volledige dagvergoeding van hoger dan 140 CHF (117 EUR) 

ontvangt en geen handicap heeft.  
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De duur van de werkloosheidsuitkering wordt vastgesteld op grond van, onder andere, 

de leeftijd van de aanvrager. De uitkering (per diem) wordt verstrekt voor een periode 

van 130 tot maximaal 500 dagen in een periode van twee jaar (130 dagen in geval 

van premievrije tijdsvakken; 200 dagen als de persoon jonger dan 25 jaar is en geen 

kinderen hoeft te onderhouden; 400 dagen voor personen ouder dan 50 jaar met een 

verzekeringsperiode van meer dan 18 maanden; 500 dagen voor personen met een 

verzekeringsperiode van meer dan 22 maanden die een invaliditeitspensioen van ten 

minste 40 % ontvangen). 

 

De uitkering wordt onderbroken of opgeschort wanneer de ontvanger zijn of haar 

verplichtingen niet nakomt (zoals de verplichting om mee te werken).  

Uitkeringen bij gedeeltelijke werkloosheid  

Gedeeltelijke werkloosheid ontstaat wanneer de arbeidstijd wordt ingekort of er 

periodieke onderbrekingen van het werk plaatsvinden vanwege economische of 

weersomstandigheden. In dit geval kan er een gedeeltelijke werkloosheidsuitkering 

(Kurzarbeitsentschädigung) worden uitgekeerd als dagvergoeding.  

 

Werknemers in de volgende beroepen hebben recht op uitkeringen wegens 

werkloosheid door weersomstandigheden: metselaar, timmerman, stukadoor, 

steenhouwer, wegenbouwer, dakdekker, stratenmaker, steenbewerker, tegelzetter, 

tuinarchitect, plaatwerker, schoonmaker van vaarten, werknemer die oevers en 

walkanten verstevigt, werknemer gespecialiseerd in grondverschuiving en 

bosarbeider, voor zover deze laatsten niet in een agrarisch bedrijf werkzaam zijn. 

Werknemers met een ander beroep kunnen gelijkgesteld worden met bovengenoemde 

beroepen als hun werkloosheidssituatie verband houdt met een bij die beroepen 

behorende werkzaamheid.  

Andere uitkeringen  

Gedurende de werkloosheid betaalt de werkloosheidsverzekering de 

werkgeverspremies voor het pensioenverzekeringsstelsel van de staat en de 

bedrijfspensioenregelingen (maar niet de ouderdomspensioenpremies die onder de 

zogenaamde tweede pijler vallen). Daarnaast betaalt de werkloosheidsverzekering de 

werkgeverspremies voor de ziektekostenverzekering. 

 

De werkloosheidsverzekering betaalt ook een dagelijkse uitkering tijdens de eerste 

dertig dagen dat de verzekerde ziek is (tot maximaal 44 werkdagen in een periode 

van twee jaar).  

 

Indien de werkgever failliet gaat of het executoriaal beslag niets heeft opgeleverd, 

ontvangt de verzekerde van de werkloosheidsverzekering een uitkering wegens 

insolvabiliteit van de werkgever.  

 

Dit is het geval als een faillissementsprocedure tegen de werkgever is opgestart of een 

faillissementsaanvraag is afgewezen wegens gebrek aan voldoende baten om de 

kosten van de faillissementsprocedure te dekken, waarbij de verzekerde een 

loonvordering heeft.  

 

Een uitkering wegens insolvabiliteit van de werkgever kan ook worden toegekend als 

de verzekerde ten minste één keer een (niet volledig) succesvolle procedure tegen de 

werkgever is gestart wegens achterstallige loonbetaling.  
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Loonvorderingen kunnen worden toegekend voor maximaal drie maanden van de 

laatste zes maanden voor het begin van de faillissementsprocedure, na afwijzing van 

het faillissement of nadat de verzekerde zonder succes een procedure tegen de 

werkgever is gestart.  

 

Wat moet u doen om een werkloosheidsuitkering te krijgen? 

Het Bureau voor economische zaken (Amt für Volkswirtschaft) is belast met de 

behandeling van aanvragen en de uitbetaling van de uitkeringen bij werkloosheid. 

Aanvragers dienen zich op de eerste dag waarvoor ze een werkloosheidsuitkering 

aanvragen persoonlijk bij het Bureau voor economische zaken te registreren voor een 

controle. 

 

Verzekerden en hun gezinsleden hebben de plicht om aan het Bureau voor 

economische zaken getrouw alle gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het 

beoordelen van de aanvraag en het vaststellen van de hoogte van de 

werkloosheidsuitkering. Bovendien dienen zij zelf genoemd bureau op de hoogte te 

stellen van elke wijziging in hun persoonlijke of economische situatie die van invloed 

kan zijn op hun recht op uitkeringen.  

 

Verzekerden die een in aanmerking komend arbeidsongeval hebben gehad, dienen 

gehoor te geven aan een oproep voor een gesprek voor advies en arbeidsbemiddeling 

dat geregeld op het Bureau voor economische zaken plaatsvindt, de wettelijke 

controlevoorschriften in acht te nemen, de door het bureau opgestelde richtlijnen 

inzake het accepteren van een redelijke baan of het volgen van om- en 

bijscholingscursussen te volgen en zich ook zelf in te spannen om werk te vinden.  
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Hoofdstuk XI: Sociale minima 

Wie komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering? 

Sociale bijstand 

Alleenstaanden en huishoudens die tot de minima behoren, kunnen recht op sociale 

bijstand hebben als ze in Liechtenstein wonen. Daarnaast kunnen onderdanen van 

Liechtenstein die buiten de EU en de EER wonen in noodsituaties sociale bijstand 

krijgen. 

Aanvullende prestaties 

Mensen die de pensioenleeftijd hebben bereikt (inclusief personen die voortijdig met 

pensioen zijn gegaan), nabestaanden (weduwnaars, weduwen en wezen), 

arbeidsongeschikten (die voor minimaal 50 % arbeidsongeschikt zijn), personen die 

daguitkeringen in het kader van de arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangen en 

mensen die een tegemoetkoming wegens hulpbehoevendheid ontvangen kunnen 

aanspraak op deze aanvullende uitkeringen.  

 

Deze aanvullende uitkeringen, die afhankelijk zijn van het inkomen en het vermogen, 

zijn gebonden aan de eis dat men zijn woonplaats in Liechtenstein moet hebben. 

Wat wordt er gedekt? 

Sociale bijstand 

Sociale bijstand (Sozialhilfe) dekt de basisbehoeften, de huisvestingskosten en de 

basispremies voor het ziekenfonds van de begunstigde.  

 

Bij de berekening van de sociale bijstand worden de persoon die de bijstand nodig 

heeft en van hem of haar afhankelijke leden van hetzelfde huishouden in aanmerking 

genomen. De hoogte van de sociale bijstand is variabel: om tot het bedrag van de 

sociale bijstand te komen wordt het vastgestelde bestaansminimum van het 

huishouden verminderd met het individuele inkomen van elk lid van het huishouden.  

 

De sociale bijstand is niet gebonden aan een tijdslimiet. Er vinden echter periodiek 

herzieningen plaats. Personen die kunnen werken moeten elk werk accepteren dat 

redelijkerwijs van hen verwacht mag worden. Bij alleenstaande ouders wordt bij het 

vaststellen van wat redelijke verwachtingen zijn rekening gehouden met de zorg voor 

kinderen.  

Aanvullende prestaties 

De hoogte van de aanvullende uitkeringen hangt dus af van de economische en 

persoonlijke omstandigheden (gezinssamenstelling) van de betrokkene.  
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Tegemoetkoming wegens hulpbehoevendheid 

Men heeft recht op deze uitkering (Hilflosenentschädigung) wanneer een 

ongevallenverzekering geen enkele tegemoetkoming wegens hulpbehoevendheid 

toekent. De mate van hulpbehoevendheid wordt vastgesteld aan de hand van de 

vraag in hoeverre iemand bij zijn dagelijkse bezigheden (aan- en uitkleden, opstaan, 

gaan zitten en liggen, eten, lichamelijke verzorging, voortbewegen, naar de wc gaan) 

op de hulp van derden is aangewezen. 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorieën hulpbehoevendheid (ernstig, 

gemiddeld en licht). Mensen van boven de 65 hebben alleen aanspraak op 

tegemoetkomingen wegens hulpbehoevendheid als ze in de categorie van de 

gemiddelde of ernstige hulpbehoevendheid vallen (deze regel geldt niet als ze al vóór 

het bereiken van de leeftijd van 65 jaar in lichte mate hulpbehoevend waren).  

Zwangerschapstoelagen 

Vrouwen die pas zijn bevallen maar die tijdens het zwangerschapsverlof geen 

aanspraak kunnen maken op ziekengeld uit hoofde van de verplichte 

ziekteverzekering, ontvangen van de staat een eenmalige belastingvrije 

zwangerschapstoelage (Mutterschaftszulage). Indien het ziekengeld uit hoofde van de 

verplichte ziekteverzekering in het geval van zwangerschap lager is dan het 

vastgestelde bedrag van de zwangerschapstoelage, wordt het verschil uitbetaald.  

 

Om voor de moederschapstoelage in aanmerking te komen, dient de kraamvrouw haar 

woonplaats naar burgerlijk recht in Liechtenstein te hebben.  

 

De hoogte van de zwangerschapstoelage is afhankelijk van het belastbare inkomen 

van beide echtgenoten, of in het geval van een alleenstaande moeder van haar 

belastbaar inkomen. De toelage wordt alleen tot een bepaald maximum van het 

belastbare inkomen uitbetaald.  

Blindentoelage 

De hoogte van deze toelage (Blindenbeihilfen) is afhankelijk van de ernst van de 

visuele handicap (geheel blind, nagenoeg blind, in hoge mate slechtziend). Op deze 

steunbedragen kan aanspraak worden gemaakt als men zijn woonplaats in 

Liechtenstein heeft en minimaal de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt.  

 

Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 

 

De sociale bijstand wordt beheerd door de centrale overheid. Om financiële bijstand te 

kunnen toekennen is goedkeuring nodig van de desbetreffende welzijnscommissie van 

de gemeente. Het recht op sociale bijstand is wettelijk per type en omvang geregeld. 

 

De instanties die verantwoordelijk zijn voor de ouderdoms- en 

nabestaandenverzekering van Liechtenstein zijn ook belast met de uitvoering van de 

aanvullende uitkeringen, uitkeringen dienen daar te worden aangevraagd. Deze 

instanties stellen vast of de aanvrager een subjectief recht op een uitkering heeft en 

berekenen de (variabele) hoogte van de uitkering op basis van het inkomen, het 

vermogen en de kosten van de aanvrager.  
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Hoofdstuk XII: Langdurige zorg 

Wie komt in aanmerking voor langdurige zorg? 

U kunt recht op langdurige zorg hebben als u voor langere tijd ondersteuning en zorg 

in uw thuissituatie nodig hebt, waarvoor passende zorgdiensten van een derde nodig 

zijn. Iemand wordt als hulpbehoevend beschouwd als hij of zij permanent hulp van 

een derde of permanent langdurige zorg of persoonlijk toezicht nodig heeft om zes 

basishandelingen in het dagelijks leven te verrichten, te weten opstaan, aan- en 

uitkleden, wassen, eten, sociale contacten onderhouden en naar de wc gaan.  

 

In principe kan iedereen die in Liechtenstein woont en niet in een verzorgings- of 

verpleegtehuis verblijft of in een ziekenhuis is opgenomen recht hebben op een steun- 

en zorgtoelage (Betreuungs- und Pflegegeld). Verwacht mag worden dat er ten minste 

een maand steun en zorg en gemiddeld meer dan een uur per dag zorg door een 

(bezoldigde) derde nodig is.  

 

Iedereen die in Liechtenstein verplicht voor ziektekosten is verzekerd kan recht 

hebben op een tegemoetkoming wegens hulpbehoevendheid (Hilflosenentschädigung). 

Deze tegemoetkoming kan ook worden toegekend aan personen die onder een 

ongevallenverzekering (tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten) vallen.  

Wat wordt er gedekt? 

De steun- en zorgtoelage wordt toegekend als er een noodzaak bestaat om steun en 

zorg in de thuissituatie te verlenen.  

 

De toelage kent zes niveaus, die afhankelijk zijn van de tijd die de derde persoon per 

dag besteedt aan het verlenen van ondersteuning en zorg. Dit loopt van niveau 1 

(meer dan een uur per dag ondersteuning en zorg), waarbij de dagelijkse toelage 10 

CHF bedraagt (8,33 EUR) tot niveau 6 (meer dan 7,5 uur per dag ondersteuning en 

zorg), waarbij de dagelijkse toelage 180 CHF bedraagt (150 EUR). 

 

De steun- en zorgtoelage is doorgaans niet voldoende om de kosten van de 

ondersteunings- en zorgdiensten te dekken. Daarom moet de begunstigde bijdragen in 

de kosten. 

Wat moet u doen om langdurige zorg te krijgen? 

De gemiddelde dagelijkse behoefte aan ondersteuning en zorg door een derde wordt 

ter plaatse beoordeeld door gekwalificeerd personeel met behulp van speciaal voor dat 

doel ontwikkelde en gestandaardiseerde enquêtesystemen. 

 

De mate van afhankelijkheid wordt regelmatig gecontroleerd, over het algemeen 

jaarlijks. De beoordelingsperiode wordt echter per persoon vastgesteld, op basis van 

een individuele analyse.  

 

De begunstigde kan vrij kiezen tussen de zorgaanbieders. Dat kunnen niet-formele 

zorgverleners of professionele aanbieders zijn. Woonzorg in verzorgings- of 
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verpleegtehuizen en zorg door particuliere aanbieders van thuiszorg (gesubsidieerd 

door de overheid) is eveneens beschikbaar.  
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Bijlage : Nuttige adressen en sites 

 

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

nadere inlichtingen krijgen over de voorwaarden en de persoonlijke 

socialezekerheidsuitkeringen in Liechtenstein. 

 

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 staat op: http://ec.europa.eu/employment_social/social-

security-directory/welcome.seam?langId=nl. 
 

Vragen om inlichtingen over uitkeringen bij verzekering in twee of meer lidstaten kunt 

u richten tot: 

 

De regering van het Vorstendom Liechtenstein  

(Regierung des Fürstentums Liechtenstein) 

Regierungsgebäude 

9490 Vaduz 

Tel. +423 236 74 61 

Fax: +423 236 76 81 

E-mail: Info@liechtenstein.li  

http://www.liechtenstein.li 

 

Bureau voor economische zaken, werkloosheidsverzekeringen 

(Amt für Volkswirtschaft, Arbeitslosenversicherung) 

Poststrasse 1 

9490 Vaduz 

Tel. +423 236 68 71 

Fax: +423 236 68 89 

E-mail: info@avw.llv.li  

http://www.avw.llv.li  

 

Bureau voor gezondheidszorg, ziektekosten- en 

arbeidsongevallenverzekeringen 

(Amt für Gesundheit, Kranken- und Unfallversicherung) 

Aeulestrasse 51 

9490 Vaduz 

Tel. +423 236 73 40 

Fax: +423 236 73 50 

E-mail: info@ag.llv.li  

http://www.ag.llv.li 

 

Bureau voor sociale diensten 

(Amt für Soziale Dienste) 

Postplatz 2 

9494 Schaan 

Tel. +423 236 72 72 

Fax: +423 236 72 74 

E-mail: info@asd.llv.li 

http://www.asd.llv.li 

 

http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=nl
http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=nl
mailto:Info@liechtenstein.li
http://www.liechtenstein.li/
mailto:info@avw.llv.li
http://www.avw.llv.li/
mailto:info@ag.llv.li
http://www.ag.llv.li/
mailto:info@asd.llv.li
http://www.asd.llv.li/
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Autoriteit Financiële Markten 

(Finanzmarktaufsicht) 

Landstrasse 109 

9490 Vaduz 

Tel. +423 236 73 73 

Fax: +423 236 73 74 

E-mail: info@fma-li.li  

http://www.fma-li.li  

 

Instanties voor ouderdoms- en nabestaandenpensioenen, 

invaliditeitspensioenen en gezinstoelagen 

(AHV-IV-FAK-Anstalten) 

Gerberweg 2 

9490 Vaduz 

Tel. +423 238 16 16 

Fax: +423 238 16 00 

E-mail: ahv@ahv.li  

http://www.ahv.li  
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