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Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med 

de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System 

on Social Protection). Du finner mer informasjon om MISSOC-nettverket på følgende 

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

 

Denne veiledningen gir en generell beskrivelse av trygdeordningene i de respektive 

landene. Nærmere informasjon er tilgjengelig via andre MISSOC-publikasjoner, som 

alle er tilgjengelige på den ovennevnte nettadressen. Du kan også kontakte de 

relevante myndighetene og institusjonene som står oppført i vedlegg til denne 

veiledningen. 

 

Verken Europakommisjonen eller noen person som handler på vegne av Kommisjonen, 

kan holdes ansvarlig for bruken av informasjonen i denne publikasjonen. 
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Kapittel I: Innledning, organisering og finansiering 

Innledning 

Trygdesystemet i Nederland omfatter ordninger som dekker følgende: 

 

 sykdom og svangerskap eller fødsel 

 ytelser ved arbeidsuførhet – det finnes ingen separat trygdeordning i Nederland for 

arbeidsulykker og yrkessykdommer 

 alderspensjon 

 etterlatteytelser 

 arbeidsløshet 

 barnetrygd 

Hvem har trygdemedlemskap? 

Som hovedregel har alle arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende 

trygdemedlemskap. Selvstendig næringsdrivende dekkes imidlertid ikke av 

arbeidsløshetstrygden, og mottar ikke kontantytelser ved sykdom eller uførhet. 

Slik melder du deg inn i trygdeordningen 

Så snart du begynner å arbeide som lønnsmottaker i Nederland, dekkes du automatisk 

av alle de ovennevnte trygdeordningene. 

 

Det finnes bare ett unntak: I henhold til lov om helseforsikring skal alle som bor i 

Nederland, og personer som ikke bor i Nederland, men betaler inntektsskatt til landet, 

tegne helseforsikring hos et helseforsikringsselskap. Forsikringen oppnås ikke 

automatisk når en person overholder kriteriene, slik tilfellet er med forsikring i 

henhold til lov om ekstraordinære medisinske utgifter (Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten – AWBZ). Dette er fordi en person må velge et forsikringsselskap og 

inngå en forsikringsavtale. Forsikringsselskapene har i sin tur plikt til å godta alle som 

søker om forsikring.  

 

Hvis du er selvstendig næringsdrivende, og firmaet ditt har adresse i Nederland, eller 

du utøver din virksomhet der, dekkes du automatisk av de fleste nasjonale 

trygdeordningene. Du dekkes imidlertid ikke av trygdeordningen for arbeidsløshet. 

Andre formaliteter 

Hvis du er arbeidstaker, må du henvende deg til instituttet for arbeidsrelaterte 

trygdeordninger (UWV, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) hvis du blir 

arbeidsufør eller arbeidsløs. UWV er også ansvarlig for sysselsettingstiltak. 

 

En annen organisasjon som kan være viktig for deg, er trygdekassen (Sociale 

Verzekeringsbank), som er rette instans for søknader om familieytelser eller, når du 

fyller 65 år, alderspensjon.  

 

Hvis du skulle falle fra, må din gjenlevende partner og/eller dine gjenlevende barn 

også henvende seg til trygdekassen. 
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Hvordan blir avgiftene innbetalt? 

Hvis du er arbeidstaker, betaler arbeidsgiver de påkrevde avgiftene til de ulike 

trygdeordningene. Den delen av avgiften som skal betales av deg, trekkes fra lønnen 

din. Arbeidsgiver plikter å refundere til deg den delen av avgiften – som er 

proporsjonal med lønnen – som du betaler inn i henhold til loven om helseforsikring. 

Hvis du mottar kontantytelser, kan den institusjonen som utbetaler disse, i noen 

tilfeller trekke avgiftene fra ytelsene. 

 

Hvis du er selvstendig næringsdrivende, mottar du et skjema der innbetalte avgifter 

står oppført. Skjemaet viser også hvilket avgiftsbeløp – proporsjonalt med lønnen – 

som du må betale inn i henhold til lov om helseforsikring. 

 

Når det gjelder helseforsikringen, betales den nominelle avgiften direkte til 

helseforsikringsselskapet der du er registrert. Arbeidsgiveren din eller den gjeldende 

institusjonen kan gi deg nærmere informasjon om hvor mye du må betale. 

Hva kan du gjøre hvis du vil klage på et vedtak fattet av en 

forsikringsinstitusjon? 

Hvis du er uenig i et vedtak fattet av en forsikringsinstitusjon, kan du anke vedtaket. 

Dette gjør du ved å sende en klage innen en viss tid til den aktuelle institusjonen. 

Denne har da plikt til å revurdere vedtaket og avgjøre hvorvidt klagen er berettiget 

eller ikke. Du kan – igjen, innen en viss tid – anke vedtaket angående klagen din, til 

forvaltningsseksjonen hos tingretten (Arrondissementsrechtbank) som det refereres til 

i institusjonens vedtaksrapport. Ankefristen oppgis også i vedtaket. 

 

Du må sende et varsel om anke til tingretten, der du erklærer at du ikke samtykker i 

forsikringsinstitusjonens vedtak, og at du ønsker å få det revurdert. Varselet må 

vedlegges en kopi av vedtaket som anken er rettet mot. 

 

Hvis du ikke er fornøyd med tingrettens avgjørelse, kan du vanligvis anke til det 

sentrale ankerådet (Centrale Raad van Beroep, Vrouwe Justitiaplein 1, Postbus 16002, 

3500 DA Utrecht) innen seks uker etter at avgjørelsen er offentliggjort. 

Organisering av sosialomsorgen  

Trygdeordningen i Nederland organiseres i fellesskap av arbeids- og 

sosialdepartementet (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) og 

departementet for helse, velferd og idrett (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport). Det går et skille mellom de nasjonale trygdeordningene, som dekker hele 

befolkningen, på den ene siden – og arbeidstakertrygden, som bare dekker 

arbeidstakere, på den andre siden. De nasjonale trygdeordningene dekker følgende: 

 

 alderspensjon 

 etterlatteytelser 

 legebehandling 

 forsikring mot ekstraordinære medisinske utgifter 

 familieytelser 

 

Trygdeordningene for arbeidstakere dekker følgende: 
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 kontantytelser ved sykdom 

 uføreytelser 

 arbeidsløshetsytelser 

 

Det finnes en ordning for uføretrygd til unge funksjonshemmede. Det finnes ingen 

særskilt trygdeordning for arbeidsulykker eller yrkessykdommer. Disse risikoene 

dekkes av de andre trygdeordningene. I tillegg til dette driver staten en 

sosialhjelpsordning som administreres av kommunale myndigheter. Denne ordningen 

karakteriseres som et sikkerhetsnett, da formålet er å garantere en minsteinntekt til 

personer som ikke lenger har tilstrekkelige midler til å dekke nødvendige 

levekostnader. 

 

Med unntak av forsikringen mot ekstraordinære medisinske kostnader, samt 

kostnader til legebehandling, implementeres de nasjonale trygdeordningene av 

trygdekassen (Sociale Verzekeringsbank). 

 

Instituttet for arbeidsrelaterte trygdeordninger (UWV) er ansvarlig for å administrere 

arbeidstakernes trygdeordninger. Den offentlige sysselsettingstjenesten drives også av 

UWV. Trygde- og arbeidskontrollen (Inspectie SZW) har ansvar for å føre tilsyn med 

UWV og trygdekassen (SVB). 

 

Helseforsikringen (legebehandling) implementeres av private helseforsikringsselskap, 

som er under tilsyn av nederlandske helsemyndigheter (Nederlandse Zorgautoriteit). 

 

Den generelle forsikringen mot ekstraordinære medisinske utgifter implementeres av 

private helseforsikringsselskaper. Tilsynet utføres også her av nederlandske 

helsemyndigheter (Nederlandse Zorgautoriteit). 

 

Se også delen om vedkommende myndigheter. 

Finansiering 

Trygdesystemet i Nederland finansieres gjennom både avgiftsinnbetaling (fra borgere 

som bor i og utenfor Nederland – arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og 

arbeidsgivere) og skatter. I noen tilfeller, for eksempel når det gjelder 

alderspensjonen, finnes det en tilleggsfinansiering via generelle skatter.  
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Kapittel II: Helsetjenester 

Når har du rett til helsetjenester? 

Helsetjenester dekkes av to ulike forsikringsordninger som supplerer hverandre: 

helseforsikring og forsikring mot ekstraordinære medisinske utgifter. Sistnevnte har 

sitt grunnlag i lov om ekstraordinære medisinske utgifter (Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten – AWBZ). 

 

De som har plikt til å forsikre seg i henhold til lov om ekstraordinære medisinske 

utgifter, er personer som bor lovlig i Nederland eller bor i et annet land, men arbeider 

i Nederland og betaler skatt i Nederland. Disse har plikt til å tegne helseforsikring i 

henhold til lov om helseforsikring (Zorgverzekeringswet). 

 

Regjeringen har fastsatt to unntak til den generelle regelen: 

 

 Medlemmer av de væpnede styrkene som er i aktiv tjeneste, er forsikret i henhold 

til lov om ekstraordinære medisinske utgifter, men trenger ikke å tegne forsikring i 

henhold til lov om helseforsikring. De dekkes av militærets egne helseordninger. 

 Et annet unntak til forsikringsplikten gjelder for personer med samvittighetsrelaterte 

innvendinger. De som på prinsipielt grunnlag nekter å tegne forsikring, betaler 

ingen premier i henhold til lov om ekstraordinære medisinske utgifter, og har heller 

ikke plikt til å ta ut forsikring i henhold til lov om helseforsikring. De betaler 

imidlertid inntektsbaserte avgifter i form av en erstatningsskatt. 

 

Når du har tegnet helseforsikring i henhold til helseforsikringsloven, har du rett til 

helsetjenester. Det finnes to hovedtyper av helseforsikringspoliser: poliser basert på 

naturalytelser og poliser basert på godtgjørelse av medisinske utgifter. 

Forsikringsselskapet ditt gir deg et registreringsbevis, slik at du kan dokumentere at 

du er forsikret når du søker legebehandling. Når du tegner en helseforsikring hos et 

helseforsikringsselskap, er du garantert dekning i henhold til lov om ekstraordinære 

medisinske utgifter (AWBZ). 

Hva dekkes? 

Helseforsikringsselskapet ditt kan gi deg en detaljert forklaring av hvilke ytelser du har 

rett til i henhold til helseforsikringsloven og AWBZ. Personer som er forsikret i henhold 

til lov om helseforsikring, har blant annet rett til følgende: 

Legebehandling 

Legebehandling omfatter tjenestene som tilbys av allmennleger, spesialister, 

psykologer og gynekologer. Dette betyr ikke at disse tjenestene må utføres av slike 

personer. Hvis det ikke dreier seg om særskilte ytelser som må registreres, der den 

personen som utfører dem, må være beskyttet i henhold til lov om yrkesutøvelse i 

helsesektoren, kan de også utføres av andre personer. Slike tjenester kan omfatte 

laboratorietester og sykepleie. 

 

De omfatter også gentester, ikke-klinisk hemodialyse, tjenester for pasienter med 

tilbakevendende kroniske luftveisplager samt forebygging av trombose. Blant 
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medisinsk utstyr som dekkes, finner vi utstyr som trengs til ikke-klinisk hemodialyse 

og kunstig respirasjon for pasienter som lider av tilbakevendende kroniske 

luftveisplager. Enkelte typer behandling som må utføres av medisinske spesialister, 

kan være utelatt fra de tilskuddsberettigede ytelsene. Det bør påpekes at den delen 

av kostnadene som bæres av den forsikrede personen, har et tak som er fastsatt i 

gjeldende regelverk. 

 

Kostnader til behandling av mentale lidelser (herunder generell psykologhjelp) er 

dekket under helseforsikringsloven. 

Legemidler 

Legemidler omfatter ikke bare medisiner, men også enkelte ernæringsprodukter som 

skal brukes til medisinske formål. Godkjente medisiner kategoriseres normalt i 

grupper av terapeutisk likeverdige stoffer. Taket for refusjon av en gruppe medisiner 

fastsettes på grunnlag av gjennomsnittsprisen for medisinene i den aktuelle gruppen. 

Hvis du velger et legemiddel der kostnadene overstiger denne grensen, må du selv 

betale differansen. Det settes ikke noe tak på refusjon av et autorisert legemiddel der 

det ikke finnes andre terapeutisk likeverdige legemidler. Denne ordningen kalles 

system for tilskudd til legemidler (geneesmiddelenvergoedingensysteem eller GVS). 

 

Helseforsikringsselskapene kan begrense godtgjørelsen til legemidler som inneholder 

bestemte aktive stoffer. Det bør understrekes at det er helseforsikringsselskapene selv 

som (i henhold til bestemte vilkår) fastsetter hvilke legemidler det gis tilskudd til. 

Transport 

Syketransport skjer, etter godkjenning, med ambulanse, taxi eller privatbil, forutsatt 

at dette er nødvendig av medisinske grunner. Behandlende lege utsteder en attest for 

dette formålet. Det er også mulig å få dekket kostnader til offentlig transport, med 

billigste reisemåte, ved reise til eller fra institusjonen der helsetjenestene utføres. I 

noen tilfeller kan helseforsikringsselskapet godkjenne særskilte transportmidler, for 

eksempel helikopter. 

 

Enten offentlig transport, taxi eller privatbil brukes, betaler den forsikrede først et 

visst beløp selv i løpet av en 12-månedersperiode. Transportkostnader med privatbil 

godtgjøres på grunnlag av et fast beløp per kilometer. 

 

Godkjenning til transport av syke personer som må transporteres liggende eller under 

medisinsk tilsyn, gis bare for fire typer pasienter: pasienter i nyredialyse, pasienter i 

kjemoterapi eller strålebehandling, synshemmede personer som ikke kan reise uten 

følge, samt personer i rullestol. Avstanden er begrenset til 200 km (én vei). Pasienter 

som på forhånd har fått tillatelse av helseforsikringsselskapet til å motta behandling 

ved en helseinstitusjon eller et senter langt borte (enten i Nederland eller utenlands), 

har rett til godtgjørelse av kostnader til transport over lengre avstander. 

 

Det finnes imidlertid en særskilt klausul der forsikrede personer som ikke tilhører de 

ovennevnte kategoriene, likevel kan ha rett til godtgjørelse i visse tilfeller. Dette kan 

for eksempel gjelde når en forsikret person må reise for å få behandling for en kronisk 

sykdom. 

Tannpleie 

For personer under 18 år inkluderer tannpleie forebyggende behandling, 

fluorbehandling inntil to ganger årlig fra seks års alder, forsegling, periodontal pleie og 
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kirurgisk behandling. For voksne dekkes tannproteser og kirurgisk 

spesialistbehandling. 

Proteser, briller, høreapparater 

Disse helseutgiftene skal godkjennes på forhånd av helseforsikringsselskapet. Det er 

ingen brukerfinansiering, bortsett fra under visse vilkår for ortopediske sko og 

høreapparater. 

Sykehusbehandling 

Kostnader til behandling på sykehus (bortsett fra psykiatriske sykehus eller 

psykiatriske avdelinger av allmenne sykehus eller universitetssykehus) dekkes av 

AWBZ-forsikringen hvis behandlingen varer i mer enn ett år.  

Hvordan får du tilgang til helsetjenester? 

Forsikringsselskapet ditt gir deg et registreringsbevis, slik at du kan dokumentere at 

du er forsikret når du søker legebehandling. 

 

Du kan fritt velge mellom kvalifiserte leger. Spesialister kan imidlertid bare 

konsulteres etter henvisning fra allmennlege. Når det gjelder sykehusbehandling, kan 

du velge fritt mellom sykehus eller institusjoner som er autorisert av 

helsedepartementet. 

 

Helseforsikringsselskapet står for betalingen. For de fleste typer behandling som faller 

inn under loven, må personer over 18 år selv betale deler av utgiftene. Det gis 

imidlertid en godtgjørelse til kronisk syke pasienter. 

 

For å motta legemidler må forsikrede personer registrere seg hos et selvvalgt apotek. 
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Kapittel III: Kontantytelser ved sykdom 

Når har du rett til kontantytelser ved sykdom? 

Rett til ytelser ved sykdom i forsikringsperioden 

Ifølge sivilretten er arbeidsgivere forpliktet til å fortsette å betale minst 70 % av en 

sykemeldt arbeidstakers lønn i løpet av de første to årene med sykdom. Det finnes et 

sikkerhetsnett i trygdelovgivningen for personer som (ikke lenger) har arbeidsgiver. 

Etter perioden på to år kan man ha rett til en WIA-ytelse. 

 

Du har rett til sykepenger hvis arbeidsforholdet ditt opphører den første dagen med 

sykdom eller i løpet av perioden med obligatorisk lønnsutbetaling. Sykepengene 

utbetales da fra datoen da arbeidsforholdet opphørte, etter en karenstid på minst to 

dager. Det er to mulige situasjoner: En person med arbeidsgiver dekkes av 

vedkommendes arbeidsgiver, som vil utbetale lønn i opp til to år. Hvis en person har 

tidsbestemt arbeidskontrakt, jobber som midlertidig arbeider (uitzendkracht) eller 

mottar arbeidsløshetsstønad og blir syk, fungerer UWV som arbeidsgiver, og personen 

mottar syketrygde deretter. 

 

Retten til sykepenger opphører uansett den første dagen i den måneden du fyller 65 

år eller når personen ikke lenger er syk. 

Rett til sykepenger etter at forsikringsperioden er avsluttet 

Når sykdom blir rapportert innen en måned etter at forsikringsperioden er avsluttet, 

kan du fortsatt ha rett til sykepenger under visse vilkår. 

Hva dekkes? 

En arbeidstaker mottar (minst) 70 % av lønnen sin i løpet av de to første årene med 

sykdom. Arbeidsgiver fortsetter dermed å betale den ansatte frem til den 104. uken 

med sykdom, men aldri ut over ansettelseskontraktens varighet. 

 

Den maksimale daglønnen som medregnes, er EUR 193,09. Med ministerens 

godkjenning kan denne prosentandelen økes gjennom avtaler mellom partene i 

arbeidslivet. Hvis 70 % av daglønnen er lavere enn den sosiale minsteinntekten, kan 

det søkes om et tillegg i henhold til lov om tilleggsytelser (Toeslagenwet, TW) 

(underlagt behovsprøving mht. inntekt). 

Hvordan får du tilgang til kontantytelser ved sykdom? 

En arbeidstaker som har rett sykepenger, må snarest mulig (senest den andre dagen 

med sykdom) melde fra eller sørge for at det blir meldt fra om sykdommen til 

arbeidsgiver når vedkommende må slutte å arbeide, eller ikke kan møte på arbeid, 

grunnet sykdom. Arbeidsgiver informerer arbeidstaker om reglene for sykemelding. 

 

Arbeidstaker må godta at kontroller blir gjennomført. I prinsippet må han/hun være 

hjemme på de tidspunktene som er angitt i reglene for disse kontrollene. 
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En arbeidstaker som søker om sykepenger, og som dermed får kontrollert sin 

arbeidsuførhet av en helseforsikringsinstitusjon, må overholde reglene som er fastsatt 

av instituttet for arbeidsrelaterte trygdeordninger (UWV). 
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Kapittel IV: Ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon 

Når har du rett til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? 

Se delen om helsetjenester.  

 

Personer som er forsikret i henhold til helseforsikringsloven, har blant annet rett til 

ytelser ved svangerskap og fødsel. Personer som er forsikret i henhold til AWBZ, har 

rett til blant annet pleieytelser for mor og barn.  

 

Hvis du er arbeidstaker i Nederland og er personlig forsikret, har du under 

svangerskapet rett til kontantytelser ved svangerskap (Zwangerschapsuitkering or 

WAZO, Wet Arbeid en Zorg). 

Hva dekkes? 

Personer som er forsikret i henhold til helseforsikringsloven, har rett til pleie for mor 

og barn i maksimalt ti dager etter fødselen. 

 

Personer som er forsikret i henhold til AWBZ, har rett til støtte, veiledning og andre 

former for omsorg under svangerskapet, i tillegg til regelmessige, systematiske 

kontroller av barnets helsetilstand i løpet av de første leveårene. I prinsippet dekker 

AWBZ-forsikringen kostnadene til behandling, pleie og bistand i tilfelle langvarig 

sykdom eller alvorlig funksjonshemning.  

 

Fødselspermisjon tildeles i en periode på 16 uker. Før fødselen er det obligatorisk å ta 

ut permisjon i seks til fire uker. Ti til tolv uker kan tas ut etter fødselen. 

 

Når det gjelder prematur fødsel, tilføyes det antallet dager barnet er for tidlig født, til 

permisjonen etter fødselen. Hvis barnet blir født sent, tilføyes antallet 

«forsinkelsesdager» til den totale permisjonsperioden. I slike tilfeller varer 

permisjonen lenger enn 16 uker. 

 

Under svangerskapet mottar du fødselspenger som tilsvarer den fulle daglønnen din. 

Under fødselspermisjonen på 16 uker har du rett til ytelser som utgjør 100 % av 

lønnen din fra institusjonen som arbeidsgiveren din er tilknyttet. Den maksimale 

daglønnen som medregnes, er EUR 193,09. 

 

Hvis du, etter å ha mottatt denne ytelsen, fortsatt er arbeidsufør på grunn av 

svangerskapet eller fødselen, fortsetter utbetalingen av den samme ytelsen (100 % av 

daglønnen din) i inntil 52 uker. I tillegg vil du, hvis du blir syk som følge av graviditet 

før fødselspermisjonen begynner, motta sykepenger som igjen tilsvarer 100 % av 

daglønnen. 

 

Du har også rett til gratis fødselshjelp og refusjon av utgiftene dine til pleie etter 

fødselen, hvis du er medlem av den nederlandske helsetrygdordningen 

(Zorgverzekeringsqwet). Fødselshjelpen ytes vanligvis av en jordmor, men kan også 

ytes av en allmennlege eller spesialist, eventuelt på en klinikk eller et sykehus, hvis en 

jordmor ikke er tilgjengelig, eller når det er medisinsk nødvendig. 
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Hvordan får du tilgang til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? 

For å motta fødselspenger må du på forhånd forevise en graviditetsattest 

(Zwangerschapsverklaring) for arbeidsgiver. Vedkommende får kostnadene knyttet til 

fødselspermisjon refundert fra UWV. Hvis du er selvstendig næringsdrivende, kan du 

henvende deg til UWV for å få fødselspenger. 

 

Hvis du vil ha mer informasjon om gratis fødselshjelp og refusjon av kostnader til pleie 

etter fødselen, kan du henvende deg til helseforsikringsselskapet ditt. 

 

Hvis du vil benytte deg av en særskilt fødeklinikk (Kraamcentrum) må du ta kontakt 

med en anerkjent hjelpeorganisasjon (Kruisvereniging) senest fem måneder før 

forventet fødselsdato. 
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Kapittel V: Ytelser ved uførhet 

Når har du rett til ytelser ved uførhet? 

Arbeidstakere  

Lov om arbeid og inntekter etter arbeidsevne (Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen, WIA) dekker alle arbeidstakere som er helt eller delvis arbeidsuføre. 

 

Du anses å være helt eller delvis arbeidsufør når du som følge av sykdom eller uførhet 

ikke kan tjene det samme som friske arbeidere med tilsvarende utdannelse og 

kvalifikasjoner vanligvis tjener der du arbeider eller tidligere arbeidet, eller i 

nærheten. Det gjøres ikke noen forskjell når det gjelder ulike årsaker til 

arbeidsuførhet (invaliditet eller arbeidsulykke). Du må være minst 35 % arbeidsufør 

for å få rett til ytelser.  

 

For delvis uføre legges ikke hovedvekten på inntektssikring, men på mulighetene for 

rehabilitering. Ordningen for arbeidsrehabilitering av delvis uføre (Regeling 

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten, WGA) oppfordrer både 

arbeidstaker og arbeidsgiver til å prøve å rehabilitere arbeidstakeren. Ordningen for 

inntektssikring for fullstendig arbeidsuføre (Regeling inkomensvoorziening volledig en 

duurzaam arbeidsongeschikten, IVA) sørger for inntekt i tilfelle fullstendig og varig 

arbeidsuførhet, uten utsikter til eller med liten mulighet for rehabilitering. IVA og WGA 

er del av WIA. 

Selvstendig næringsdrivende 

Selvstendig næringsdrivende som blir arbeidsuføre, dekkes ikke av disse ordningene, 

og må tegne sin egen forsikring mot risikoen for arbeiduførhet. 

Hva dekkes? 

Lov om arbeid og inntekt etter arbeidsevne (Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen, WIA) består av to deler: 

Ordningen for arbeidsrehabilitering av delvis uføre 

Ordningen for arbeidsrehabilitering av delvis uføre (Regeling Werkhervatting 

Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten, WGA) yter en lønnsrelatert ytelse som utbetales 

med en varighet som varierer fra 3 til 38 måneder. Ytelsesbeløpet avhenger av graden 

av uførhet, arbeidstakerens siste lønn samt lønnen vedkommende hadde da han/hun 

var delvis ufør. Hvis du ikke arbeider, mottar du 75 % av din forrige lønn i løpet av de 

to første månedene, og deretter 70 % av forrige lønn. Hvis du er delvis ufør og 

arbeider, får du 75 % av differansen mellom din forrige lønn og inntektene du har fra 

arbeid i tillegg til lønnen i de første to månedene. 

 

Et lønnssupplement eller en oppfølgingsytelse blir i noen tilfeller utbetalt inntil fylte 65 

år. Hvis du tjener minst 50 % av den gjenværende inntektskapasiteten din, suppleres 

lønnen din med 70 % av differansen mellom din forrige lønn og gjenværende 

inntektskapasitet. 
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Hvis du ikke er i arbeid etter utløpet av den lønnsrelaterte ytelsen, eller du tjener 

mindre enn 50 prosent av den gjenværende inntektskapasiteten, mottar du en ytelse 

basert på en prosentandel av den lovbestemte minimumslønnen. 

Inntektssikring for fullstendig arbeidsuføre 

I henhold til ordningen for inntektssikring for fullstendig arbeidsuføre (Regeling 

inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten, IVA) mottar du 75 % 

av den forrige lønnen din.  

Hvordan får du tilgang til ytelser ved uførhet? 

UWV avgjør hvorvidt, og i hvilken grad, du er arbeidsufør. Med dette formålet vil de, 

senest 20 måneder etter at arbeidsuførheten inntraff, informere deg om hvordan du 

søker om ytelser. Du må sende søknaden senest innen 21 måneder. 
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Kapittel VI: Alderspensjon og -ytelser 

Når har du rett til aldersytelser? 

Alle som bor eller arbeider i Nederland, er forsikret i henhold til lov om generell 

alderspensjon (Algemene Ouderdomswet, AOW). Som hovedregel har alle menn og 

kvinner rett til alderspensjon når de fyller 65 år. Under visse vilkår kan frivillig 

trygdemedlemskap tegnes i henhold til AOW når du er i utlandet. 

Supplerende pensjonsordninger 

Hvis du arbeider i Nederland, kan du også være dekket av en supplerende 

pensjonsordning. I mange sektorer finnes det en obligatorisk pensjonsordning knyttet 

til den enkelte bransje. Slike ordninger er særlig utbredt i metallindustrien, 

byggebransjen, malerbransjen, jordbruket, trykkeribransjen, forpleiningsbransjen, 

veitransportsektoren, handelsflåten, fiskerisektoren, tekstilindustrien og helsevesenet. 

Det er også mulig at arbeidsgiveren din har en supplerende pensjonsordning som 

gjelder bare for det aktuelle firmaet, eller at vedkommende har inngått en avtale med 

et livsforsikringsselskap.  

Hva dekkes? 

Beløpet for hver enkeltperson er fast, men justeres i henhold til lønnsøkninger to 

ganger årlig. Pensjonen utbetales månedlig. En årlig ferieytelse utbetales i mai. Den 

faste pensjonen (AOW) reduseres med 2 % for hvert år du ikke har vært medlem av 

en trygdeordning. Dette betyr at du opptjener rett til 2 % av full pensjon for hvert 

hele år du bor eller arbeider i Nederland. 

Hvordan får du tilgang til aldersytelser? 

Alderspensjon 

Noen måneder før du fyller 65 år mottar du, hvis du på det tidspunktet bor i 

Nederland, et særskilt søknadsskjema for alderspensjon som du skal sende til 

trygdekassen (Sociale Verzekeringsbank). 

 

Den nederlandske alderspensjonen begynner den første dagen i den måneden du fyller 

65 år. Hvis du sender søknaden mer enn ett år etter den datoen, kan dette medføre 

økonomisk tap for deg. 

 

Når det gjelder frivillig pensjon, kan trygdekassen gi deg all nødvendig informasjon 

om dette. Hvis du søker om frivillig trygdemedlemskap, må søknaden din sendes inn i 

tide, dvs. innen ett år etter at du har flyttet til utlandet, eller innen ett år etter at du 

har etablert deg i Nederland eller begynt å arbeide der. Hvis imidlertid ektefellen eller 

partneren din bor i hjemlandet ditt, dekkes ikke vedkommende av trygdeordningen. 

Supplerende pensjonsordninger 

Arbeidsgiveren din kan gi deg informasjon om rettigheter.  
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Nederlandsche Bank fører tilsyn med disse supplerende ordningene. 

 

Alle søknader om utbetaling fra supplerende pensjonsordninger må sendes til det 

aktuelle yrkespensjonsfondet eller til livsforsikringsselskapet som driver ordningen. 

Eventuelle konflikter som følger av innføringen av en supplerende pensjonsordning, 

skal bringes inn for en sivil domstol. 

http://www.dnb.nl/
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Kapittel VII: Etterlatteytelser 

Når har du rett til etterlatteytelser? 

Så lenge du bor eller arbeider i Nederland, er du dekket av den nederlandske 

trygdeordningen for etterlatte. Hvis du ikke lenger bor eller arbeider i Nederland, kan 

du forsikre deg mot dette på frivillig basis.  

 

Denne trygdeordningen, som reguleres av generell lov om etterlatteytelser (Algemene 

Nabestaanden Wet, ANW), dekker flere ulike ytelser, for eksempel etterlattepensjon, 

halv barnepensjon og barnepensjon, og dessuten en hjelpestønad.  

 

Gjenlevende partner av en avdød person med trygdemedlemskap har rett til 

etterlattepensjon hvis vedkommende på tidspunktet for dødsfallet har et ugift barn 

under 18 år eller venter barn, er arbeidsufør (ute av stand til å tjene 45 % av en 

normallønn i egnet arbeid), eller er født før 1. januar 1950. Blant den gjenlevende 

partnerens barn under 18 år, medregnes alle hans/hennes biologiske barn og 

adoptivbarn, dvs. en annen persons barn som ivaretas og oppfostres som deres eget. 

Utbetaling av etterlattepensjon opphører når den gjenlevende partneren ikke lenger 

har et ugift barn, eller ikke lenger er arbeidsufør.  

 

Uansett opphører retten til pensjon den første dagen i måneden da gjenlevende 

partner fyller 65 år. Han eller hun har fra da av vanligvis rett til alderspensjon. Retten 

til etterlattepensjon opphører også dersom gjenlevende partner gifter seg på nytt eller 

inngår partnerskap eller samboerskap. 

 

En forelder eller omsorgsperson som tar seg av et ugift barn under 18 år som har 

mistet en av foreldrene, i eget hjem, har rett til å motta en halv barnepensjon. Barn 

som mister én av foreldrene, regnes som halvt foreldreløse.  

 

Utbetalingen av halv barnepensjon opphører når det yngste barnet fyller 18 år eller 

går inn i en annen husholdning, eller hvis forelderen eller omsorgspersonen begynner 

å motta pensjon for enslige foreldre basert på en alderspensjon. Den opphører også 

hvis barnet blir adoptert av (den nye) ektefellen til gjenlevende forelder.  

 

Vanligvis utbetales bare barnepensjonen hvis begge foreldrene er døde. Foreldreløse 

mellom 16 og 21 som er under fulltidsutdanning eller som bruker mer enn 19 timer i 

uken på ivaretakelse av en husholdning med minst ett annet foreldreløst barn, har 

samme rettighet, noe som også gjelder foreldreløse funksjonshemmede barn som er 

16 eller 17 år. Disse ytelsene er direkte knyttet til minstelønnen, og varierer i henhold 

til den foreldreløses alder. Det finnes tre aldersgrupper: barn under 10 år, barn 

mellom 10 og 16 år og barn mellom 16 og 21 år. 

Hva dekkes? 

Etterlattepensjonen har et tak på 70 % av minstelønnen, og avhenger av den 

etterlattes inntekt. 

 

Den halve barnepensjonen utgjør 20 % av minstelønnen, og avhenger ikke av inntekt. 

En gjenlevende partner med et barn under 18 år kan dermed motta ytelser på inntil 

90 % av minimumslønnen. 
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Barnepensjonen er direkte knyttet til minstelønnen, og varierer i henhold til den 

foreldreløses alder. Det finnes tre aldersgrupper: barn under 10 år, barn mellom 10 og 

16 år og barn mellom 16 og 21 år. Barnepensjonen påvirkes ikke av andre 

inntektskilder. 

 

Ytelsesbeløpet justeres to ganger årlig i henhold til økning i minstelønnen. 

Utbetalingene skjer én gang i måneden. En ferieytelse utbetales i mai hvert år. 

 

Hvis dødsfallet inntreffer etter at trygdeperioden er utløpt, avhenger pensjonsbeløpet 

av internasjonale avtaler og av opptjeningstiden som avdøde hadde gjennomført i 

Nederland. 

Gravferdshjelp 

Hvis en arbeider dør, får hans eller hennes etterlatte en kontantytelse som begynner 

den dagen dødsfallet inntreffer. Etter den dagen opphører lønnsutbetalingene. Denne 

ytelsen tilsvarer 100 % av månedslønnen på tidspunktet for dødsfallet. Hvis avdøde 

mottok trygdeytelser (WW-, Ziektewet-, WAO-, WIA, WAZ, IOW, TW eller Wajong 

uitkering), utbetales også gravferdshjelp. Denne ytelsen tilsvarer en måneds 

utbetaling av trygdeytelsen. 

Hvordan får du tilgang til etterlatteytelser? 

Hvis du ønsker å tegne frivillig trygdemedlemskap, må du søke innen ett år etter at du 

flyttet fra Nederland. Mer informasjon får du hos trygdekassen (Sociale 

Verzekeringsbank). 

 

Hvis en person med trygdemedlemskap dør, må etterlatte som bor i Nederland, sende 

søknad om etterlattepensjon og/eller (halv) barnepensjon snarest mulig til 

trygdekassen. Hvis søknaden sendes mer enn et år etter at personen med 

trygdemedlemskap dør, kan dette medføre økonomisk tap. 

 

Mottak av etterlattepensjon opphever ikke retten til familieytelser. Mer informasjon 

kan fås hos trygdekassen.  

 

Hvis dødsfallet inntreffer etter at trygdeperioden er utløpt, må de etterlatte sende 

søknaden sin til pensjonsforsikringsinstitusjonen i landet der de bor, som så sender 

denne videre til trygdekassen. Hvis søknaden sendes mer enn et år etter at personen 

med trygdemedlemskap dør, kan dette medføre økonomisk tap. Trygdekassen 

undersøker om vilkårene for tildeling av pensjon er oppfylt, og avgjør samtidig 

hvorvidt du har rett til familieytelser.  
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Kapittel VIII: Ytelser ved arbeidsulykker og 
yrkessykdommer 

Når har du rett til ytelser ved arbeidsulykker og yrkessykdommer? 

Det finnes ingen separat trygdeordning i Nederland for arbeidsulykker og 

yrkessykdommer. Hvis du er arbeidsufør som følge av en arbeidsulykke eller 

yrkessykdom, gjelder reglene for sykdom for de to første årene. Deretter kan du ha 

rett til kontantytelser ved uførhet. Du har også rett til naturalytelser i henhold til 

helseforsikringen din. 

Hva dekkes? 

Se delen om kontantytelser ved sykdom og delen om uførhet. 

Hvordan får du tilgang til ytelser ved en arbeidsulykke eller 

yrkessykdom? 

Se delen om kontantytelser ved sykdom og delen om uførhet. 
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Kapittel IX: Familieytelser 

Når har du rett til familieytelser? 

Hvis du bor eller arbeider i Nederland, har du vanligvis rett til barnetrygd fra og med 

det første barnet. Retten dekker dine egne barn, stebarn og adoptivbarn, forutsatt at 

de er under 16 år og forsørges av deg slik det er definert i nederlandsk lov. Når det 

gjelder barn mellom 16 og 18 år, må ytterligere vilkår være oppfylt: det aktuelle 

barnet må enten være student, funksjonshemmet eller arbeidsløs. Vilkår knyttet til 

forsørgelse gjelder for barn som ikke bor med sine foreldre, dvs. at størrelsen på 

familieytelsen kan variere avhengig av i hvilken grad barnet forsørges av sine foreldre. 

Det finnes et inntektstak for barn som ikke bor sammen med sine foreldre, og for barn 

som bor hjemme og er 16 eller 17 år. 

 

For å ha rett til barnetrygd må søkeren ha trygdemedlemskap den første dagen i 

kvartalet da søknaden sendes. Vilkårene for rett til barnetrygd må også være oppfylt 

innen den datoen. 

 

I tillegg til den ovennevnte barnetrygden finnes det en lov om barnerelaterte ytelser. 

Størrelsen på denne ytelsen avhenger av foreldrenes inntekt, antallet barn og barnas 

alder. 

Hva dekkes? 

Størrelsen på barnetrygden avhenger av størrelsen på familien og barnas alder den 

første dagen i hvert kvartal (referansedatoen). 

Hvordan får du tilgang til familieytelser? 

For å få barnetrygd må du sende et søknadsskjema, behørig utfylt og signert, til den 

lokale avdelingen (Vestigingskantoor) av trygdekassen (Sociale Verzekeringsbank – 

SVB) som er ansvarlig for området der du bor. Søknadsskjema fås hos trygdekassen. 

Hvis barnet er født i Nederland, sender SVB deg et søknadsskjema innen et par uker. 

Når du først har sendt inn søknaden, er det bare endringer som kan påvirke retten til 

barnetrygd, som skal formidles til den lokale avdelingen av trygdekassen. 

Barnetrygden utbetales ved slutten av hvert kvartal. Når barna bor hos et ektepar, 

kan søknaden sendes av én av ektefellene. Når foreldrene er skilt eller separert, må 

søknaden sendes av den forelderen barnet bor hos. 

 

http://www.svb.nl/
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Kapittel X: Arbeidsløshet 

Når har du rett til ytelser ved arbeidsløshet? 

Hvis du blir arbeidsløs i Nederland, har du rett til arbeidsløshetsytelser i henhold til lov 

om ytelser ved arbeidsløshet (Werkloosheidswet or WW). For å ha rett til 

arbeidsløshetsytelser må du oppfylle visse vilkår: 

 

 Du må ha mistet minst fem arbeidstimer (og tilsvarende lønn) som arbeidstaker per 

uke (arbeidstakere som arbeidet mindre enn 10 timer per uke, må ha mistet minst 

halvparten av disse timene). 

 Du må være tilgjengelig for arbeid på det nederlandske arbeidsmarkedet. 

 Du må ha arbeidet i minst 26 uker i løpet av en periode på 36 uker før den første 

dagen med arbeidsløshet (ukevilkåret). 

 

Hvis du overholder disse vilkårene, har du rett til arbeidsløshetsytelser, med mindre 

én eller flere av følgende faktorer er til stede: 

 

 Du har rett til sykepenger ved fullstendig uførhet. 

 Du er 65 år eller eldre. 

 Du bor eller oppholder deg utenfor Nederland. 

 Du soner en fengselsdom. 

 Du befinner deg i en annen særskilt situasjon. 

 

Hvis du ikke oppfyller vilkårene for retten til arbeidsløshetsytelser, eller retten din er 

utløpt, kan du under visse omstendigheter ha rett til en sosialhjelpsytelse som 

utbetales av kommunen der du bor. Størrelsen på denne ytelsen avhenger av 

familieomstendighetene og av inntektene du og partneren din har (der dette er 

aktuelt). 

 

Hvis du har rett til arbeidsløshetsytelser, må du oppfylle visse krav, for eksempel 

følgende: 

 

 Du må registrere deg hos instituttet for arbeidsrelaterte trygdeordninger (UWV) 

innen tidsfristen 

 Du må aktivt søke arbeid, og akseptere egnet arbeid. 

 Du må informere UWV om aktiviteter som arbeidssøking og arbeid. 

 

Hvis disse kravene ikke blir oppfylt, medfører dette opphør av eller trekk fra ytelsene.  

Hva dekkes? 

Du mottar 75 % av den siste daglønnen (som er fastsatt til et maksimum) i løpet av 

de første to månedene, og deretter 70 %. 

 

Ytelsene har begrenset varighet. Personer som bare oppfyller ukevilkåret, mottar 

ytelser i maksimalt tre måneder. Personer som også overholder årsvilkåret, mottar 
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ytelser i like mange måneder som det antallet måneder vedkommende har arbeidet, 

med et tak på 38 måneder. Du overholder årsvilkåret hvis du har mottatt lønn for 

minst 52 dager i minst fire arbeidsår de fem siste årene før det året du ble arbeidsløs.  

 

I visse tilfeller, hvis ytelsen din er lavere enn den sosiale minsteinntekten (sociaal 

minimum), har du rett til en tilleggsytelse i henhold til lov om supplerende ytelser 

(Toeslagenwet). I alle tilfeller opphører ytelsen den dagen du fyller 65 år. Som regel 

har du da rett til alderspensjon. 

Hvordan får du tilgang til ytelser ved arbeidsløshet? 

For å få arbeidsløshetsytelser må du sende søknad til instituttet for arbeidsrelaterte 

trygdeordninger (UWV), der du også må registrere deg som arbeidssøker.  
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Kapittel XI: Garantert minsteinntekt 

Når har du rett til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt? 

Lov om supplerende ytelser (TW) 

Lov om supplerende ytelser garanterer en minsteinntekt for visse stønadsmottakere 

med inntekter som er lavere enn den sosiale minsteinntekten. Den sørger for en 

supplerende ytelse som utgjør differansen mellom faktisk inntekt og den sosiale 

minsteinntekten. 

 

Ytelsen kan utbetales i tillegg til ytelser ved sykdom, arbeidsløshet, arbeidsuførhet, 

svangerskap eller fødsel eller adopsjon/vergemål. 

 

Du har rett til supplerende ytelser hvis du oppfyller ett av følgende vilkår: 

 

 Du er gift (eller samboer), og (husstanden) har en inntekt som er lavere enn 

minsteinntekten. 

 Husstanden består bare av deg selv og et barn under 18 år, og husstandens inntekt 

er lavere enn 90 % av minsteinntekten. 

 Du bor alene, og inntekten din utgjør mindre enn 70 % av minsteinntekten. 

Lov om uføreytelser for unge funksjonshemmede (Wajong) 

Denne loven gir unge funksjonshemmede og studenter som har blitt uføre i tidlig 

alder, støtte til å finne og beholde lønnet arbeid. I tillegg kan unge funksjonshemmede 

søke om inntektsstøtte for å supplere inntektene de har fra arbeid.  
 

Du har rett til denne stønaden og/eller ytelsen i henhold til loven, hvis du, den dagen 

du fyller 17 år, ikke er i stand til å tjene mer enn 75 % av den lønnen som tjenes av 

en frisk person med samme utdanning og arbeidserfaring (maatman). Du kan også ha 

rett til disse ytelsene hvis du er under 30 år, og du ikke er i stand til å tjene mer enn 

75 % av den lønnen som tjenes av en frisk person med samme utdanning og 

arbeidserfaring (maatman) i løpet av studietiden, og dette på slutten av studiene 

hindrer deg i fullt ut å utøve yrket ditt. Du må ha vært student i minst seks måneder i 

løpet av året før uførheten inntraff.  

 

Retten til Wajong-ytelser opphører når du fyller 65 år, eller hvis du er i stand til å 

tjene mer enn 75 % av lønnen til maatman. 

 

Du har rett til en Wajong-ytelse hvis det blir fastslått at du er ute av stand til å tjene 

mer enn 75 % av lønnen til maatman i minst 52 sammenhengende uker. Med andre 

ord gjelder en karenstid på ett år. Det tas her hensyn til sykdomsperioder på fire 

sammenhengende uker. 

 

På slutten av karenstiden må du fortsatt være ute av stand til å tjene mer enn 75 % 

av lønnen til maatman. Selv om dette ikke er tilfellet, vil du fortsatt ha rett til ytelsen 

hvis du i løpet av fire uker, regnet fra slutten av karenstiden, ikke er i stand til å tjene 

mer enn 75 % av lønnen til maatman. 
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Sosialhjelp  

For å danne et sikkerhetsnett tildeler lov om arbeid og sosialhjelp (Wet Werk en 

Bijstand – WWB) en minsteinntekt til alle som har lovlig opphold i Nederland og 

mangler midler til livsopphold. Sosialhjelpsytelsen er ment å hjelpe deg i perioden 

frem til du finner en jobb. Du må gjøre ditt ytterste for å gjenopprette muligheten til å 

forsørge deg selv igjen, og du er forpliktet til å godta arbeid som er generelt 

akseptert. Hvis du ikke klarer å finne arbeid, kan de lokale myndighetene, der du har 

søkt om sosiale ytelser, og/eller et reintegreringsfirma, hjelpe deg med å finne arbeid 

eller en utdanning. Personer som er alene om boutgifter, har i prinsippet rett til en 

sosialhjelpsytelse på 70 % av minsteinntekten. 

 

Mer detaljert informasjon om WWB finner du i MISSOC-tabellene.  

Hva dekkes? 

Lov om supplerende ytelser (TW) 

Lov om supplerende ytelser vil tre i kraft for å supplere lønnen din under alle 

arbeidsrelaterte trygdeordninger dersom ytelsen er lavere enn minimum (70 % av 

minstelønn), og når arbeidsgiveren din fortsetter å betale deg lønn i ditt andre år med 

sykdom, men bare 70 % av lønnen, noe som kan medføre at inntekten din faller under 

den sosiale minsteinntekten. 

Lov om uføreytelser for unge funksjonshemmede (Wajong) 

Størrelsen på ytelsen som utbetales, avhenger av alderen din og hvor mye du tjener. 

Inntektsstøtten er utformet slik at unge funksjonshemmede skal kunne generere så 

mye som mulig av inntektene sine på egen hånd, og den generelle tilnærmingen er å 

gjøre arbeidsdeltakelse til et attraktivt og meningsfylt alternativ. Wajong-ytelsen 

endres etter hvert som situasjonen endrer seg. Hvis det skjer endringer i mottakers 

helse, arbeid eller lønn, kan ytelsen justeres. Derfor gjennomfører også instituttet for 

arbeidsrelaterte trygdeordninger (UWV) en kontinuerlig evaluering av situasjonen.  
 

En Wajong-ytelse utbetales like lenge som arbeidsuførheten varer, og slutter når 

mottakeren fyller 65 år. UWV kan kreve at du gjennomgår en revurdering av 

uførheten din. 

Hvordan får du tilgang til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt? 

Lov om supplerende ytelser (TW) 

Ytelsen utbetales av instituttet for arbeidsrelaterte trygdeordninger (UWV). Når retten 

din til denne ytelsen er anerkjent, har du seks måneder på deg til å sende en søknad. 

Søknader om et supplement til de ulike trygdeordningene må sendes til UWV – 

bedriftsavdelingen (UWV Werkbedrijf). 

Lov om uføreytelser for unge funksjonshemmede (Wajong) 

Hvis du har blitt (delvis) ufør før du fyller 17 år, kan du søke om Wajong fra UWV fire 

måneder før du fyller atten. 

 

http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/db/public/compareTables.do
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Hvis du har blitt (delvis) ufør i løpet av studiene, og du ikke har fylt 30 år, kan du 

søke om Wajong innen åtte måneder etter at du ble ufør.  
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Kapittel XII: Langtidspleie 

Når har du rett til langtidspleie? 

Lov om ekstraordinære medisinske utgifter (Algemene wet bijzondere ziektekosten, 

AWBZ), lov av 14. desember 1967, dekker risikoen for pleiebehov hos 

langtidspasienter på sykehus, eldre, funksjonshemmede og mentalt 

funksjonshemmede personer med kroniske problemer.  

 

Alle borgere og ikke-borgere som arbeider i Nederland og dermed betaler lønn av 

inntekten sin, er forsikret med hensyn til langtidspleie. 

 

Helsetjenester dekkes av to ulike forsikringsordninger som supplerer hverandre: 

helseforsikring og forsikring mot ekstraordinære medisinske utgifter. Sistnevnte har 

sitt grunnlag i lov om ekstraordinære medisinske utgifter (Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten – AWBZ). Alle som bor eller arbeider i Nederland, er dekket av AWBZ. I 

prinsippet har personer som har pliktig medlemskap i henhold til lov om 

ekstraordinære medisinske utgifter, plikt til å tegne helseforsikring. Regjeringen har 

fastsatt to unntak til den generelle regelen: for medlemmer av væpnede styrker i 

aktiv tjeneste og for personer med samvittighetsrelaterte innvendinger. 

Hva dekkes? 

Pleietjenestene kan kategoriseres i fem bredt definerte funksjoner: (personlig pleie 

(f.eks. hjelp til dusjing, påkledning, barbering, toalettbesøk, spising og drikking), 

sykepleie (f.eks. sårbehandling, administrering av medisiner og injeksjoner), støttende 

rådgivning (f.eks. hjelp til å organisere dagen eller lære å ta seg av husholdningen), 

behandling (f.eks. spesifikk behandling av en geriatrispesialist, en spesialist på 

utviklingshemmede eller en atferdsspesialist) og losji (f.eks. skjermede boliger og 

omsorgsinstitusjoner, hvis pleie i pasientens eget hjem ikke er hensiktsmessig på 

grunn av et større pleiebehov).  

 

Pleie ytes i form av «produkter». Hjemmesykepleie, innleggelse på pleiehjem og 

innleggelse på en institusjon for fysisk eller mentalt funksjonshemmede, er alle 

eksempler på produkter som tilbys i henhold til AWBZ. Et produkt består av én enkelt 

funksjon eller en kombinasjon av funksjoner.  

 

Innenfor rammeverket av et eksperiment med hensyn til kontantytelser, kan den 

forsikrede personen velge ikke å motta pleie i form av naturalytelser, men i stedet 

motta et personlig pleiebudsjett (persoonsgebonden budget, PGB), slik at 

vedkommende selv kan kjøpe pleietjenester. Dette budsjettet er bare tilgjengelig for 

personer med utsikter til langvarig pleie (opphold). Størrelsen på PGB avhenger av 

pleiebehovet. Personer som allerede mottar PGB uten utsikter til langvarige pleie 

(opphold), beholder budsjettet sitt fram til 1. januar 2014. 

 

En årlig økonomisk kompensasjon på EUR 200 tildeles uoffisielle omsorgspersoner 

som yter hjemmebasert langtidspleie til en person med dokumentert behov for 

langtidspleie. 

 

Pleien gis som en naturalytelse. Naturalytelsene som dekkes, er følgende: 
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Hjemmehjelp 

Dette er hjelp som ytes av en institusjon hjemme hos forsikrede personer med en 

somatisk, psykogeriatrisk eller psykiatrisk lidelse eller hindring, eller en fysisk eller 

mental funksjonshemning. Aktiviteter som gjelder personlig pleie, støttes eller 

overtas, med det formål å kompensere for den (midlertidig) manglende evnen hos den 

forsikrede til å klare seg selv. 

 

Hjemmepleie omfatter lån av sykepleieutstyr i en periode på maksimalt 26 uker. 

Delvis institusjonell pleie 

Dette er hjelp som ytes i en omsorgsinstitusjon til forsikrede personer med en 

somatisk, psykogeriatrisk eller psykiatrisk lidelse eller hindring, eller en fysisk eller 

mental funksjonshemning. Pleien har som formål å fremme eller opprettholde et 

selvhjulpent liv, og tjener til å hindre institusjonalisering eller neglisjering av den 

forsikrede personen. 

Omsorgstjenester i institusjon 

Dette er pleie på institusjon som er nødvendig på grunn av behovet for et beskyttet 

bomiljø, terapeutisk miljø eller permanent overvåking av en forsikret person med en 

somatisk, psykogeriatrisk eller psykiatrisk lidelse eller hindring, eller en fysisk eller 

mental funksjonshemning. 

Andre ytelser 

I tillegg til de ovennevnte pleiefunksjonene gir AWBZ også rett til blant annet 

pasienttransport, sykepleieartikler, pleie og støtte knyttet til tegnspråk, 

rehabiliteringshjelp, pleie under svangerskapet, undersøkelser knyttet til visse 

medfødte metabolske sykdommer, samt vaksinasjoner som inngår i et 

vaksinasjonsprogram. 

Hvordan får du tilgang til langtidspleie? 

Senteret for vurdering av pleiebehov (Centrum Indicatiestelling Zorg, CIZ) er ansvarlig 

for upartisk, objektivt og grundig å vurdere hvorvidt det er behov for pleie, og, hvis 

dette er tilfelle, hvilken type pleie og hvor mye pleie som kreves.  

 

CIZ vurderer behovet for pleie i henhold til WHOs internasjonale klassifikasjon av 

funksjon, funksjonshemming og helse (ICF). Vurderingen som gjøres av CIZ, er gyldig 

i en viss periode med et tak på fem år. Etter denne perioden kreves en ny 

behovsvurdering. 

 

Pleie ytes hovedsakelig av institusjoner. For å ha tillatelse til å tilby pleie i henhold til 

AWBZ, må en institusjon ha mottatt godkjenning og inngått en avtale med en instans 

som implementerer bestemmelsene i denne loven.  

 

Forsikrede personer kan også velge å bruke sitt personlige pleiebudsjett 

(persoonsgebonden budget, PGB) for å motta hjelp fra uformelle omsorgspersoner (for 

eksempel en nabo eller en venn) eller profesjonelle tjenestetilbydere (for eksempel 

spesialiserte byråer). 
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Forsikringsselskapet ditt gir deg et registreringsbevis, slik at du kan dokumentere at 

du er forsikret når du søker legebehandling. Personer som har tatt ut helseforsikring i 

henhold til helseforsikringsloven, registreres automatisk hos helseforsikringsselskapet 

for AWBZ-forsikring. 
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Vedlegg : Nyttige adresser og nettsteder 

 

Når det gjelder trygdesaker som vedrører mer enn ett EU-land, kan du søke etter de 

relevante europeiske institusjonene i institusjonsoversikten til Europakommisjonen, 

som finnes på følgende adresse: http://ec.europa.eu/social-security-directory 

 

Hvis du vil vite mer om trygdeordningen i Nederland, kan du se Stand van zaken van 

de sociale zekerheid: overzicht 1 juli 2012 (trygdeordningen i Nederland per 1. juli 

2012) på: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2012/01/04/stand-

van-zaken-van-de-sociale-zekerheid.html 

 

Hvis du vil lese mer om helsetjenester i Nederland, kan du gå til Gezondheid en Zorg 

på: 

http://www.rijksoverheid.nl/themas/gezondheid-en-zorg 

 

-Informasjon om lovgivningen på engelsk: 

http://www.government.nl/issues/pensions-and-benefits 

 

Informasjon om trygd ved arbeid over landegrensene 

Helseforsikringsrådet 

College voor zorgverzekeringen (CVZ) 

Postbus 320 

1110 AH Diemen 

Tlf.: (31-10) 428 9551 

http://www.buitenland.cvz.nl 

 

Trygdekassen 

Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

Postbus 357 

1180 AJ Amstelveen 

 

Kontor for internasjonal hospitering  

Internationale Detachering (ID)  

Tlf.: (31-20) 656 52 77 

 

Frivillig forsikring 

Vrijwillige Verzekeringen AOW/Anw 

Tlf.: 020 656 52 25 

Vestiging Roermond Postbus 1244 

6040 KE Roermond 

Tlf.: (31-475) 36 80 40 

http://www.svb.nl 

 

Kontor for tyske anliggender 

Bureau voor Duitse Zaken 

Takenhofplein 4 

6538 SZ Nijmegen 

Tlf.: (31-24) 343 19 00 

http://ec.europa.eu/social-security-directory
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2012/01/04/stand-van-zaken-van-de-sociale-zekerheid.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2012/01/04/stand-van-zaken-van-de-sociale-zekerheid.html
http://www.rijksoverheid.nl/themas/gezondheid-en-zorg
http://www.government.nl/issues/pensions-and-benefits
http://www.buitenland.cvz.nl/
http://www.svb.nl/
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http://www.svb.nl/bdz 

bdz@svb.nl 

 

Kontor for belgiske anliggender 

Bureau voor Belgische Zaken 

Rat Verleghstraat 2 

4815 NZ Breda 

Tlf.: (31-76) 54 85 840 

http://www.svb.nl/bbz 

bbz@svb.nl 

 

Institutt for arbeidsrelaterte trygdeordninger 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)  

Postbus 58285 1040 HG Amsterdam 

Tlf.: (31-88) 898 2001 

http://www.uwv.nl 

 

Helsetrygdytelser utenfor Nederland (Agis) 

Zorgverzekering buitenland (Agis)  

Postbus 19 3800 HA Amersfoort 

Tlf.: (31-900) 8685 

http://www.agisweb.nl 

 

Helsetrygdordninger utenfor Nederland (CZ Sittard) 

Zorgverzekering buitenland (CZ Sittard)  

Postbus 55 

6130 MA Sittard 

http://www.cz.nl 

Informasjon om skattlegging ved arbeid over landegrensene 

Rådgivende senter ved arbeid og oppstart av næringsvirksomhet over 

landegrensene – Tyskland, Belgia, Nederland  

Steunpunt Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Duitsland, 

België Nederland 

Terra Nigrastraat 10 

6216 BL Maastricht 

Tlf.: 0800 024 12 12 (fra Nederland) 

0800 902 20 (fra Belgia) 

0800 101 13 52 (fra Tyskland) 

http://www.belastingdienst.nl 

 

Skatte- og tollvesenet 

Belastingdienst 

Limburg/Department of International Issues 

(Limburg/kantoor Buitenland) 

Postbus 2865 

6401 DJ Heerlen 

Tlf.: (31-55) 53 85 385 

http://www.belastingdienst.nl 

http://www.minfin.nl/nl/onderwerpen,belastingen/belastingen_internationaal 
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