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Informatiekaart definitieve terugkeer naar Nederland 

Als je definitief terugkeert naar Nederland is het van belang om de onderstaande informatie goed door te 
lezen, zodat je weet welke stappen je dient te ondernemen.  
 
Nederlandse zorgverzekering verplicht 
 

1. Je bent wettelijk verplicht om je in te schrijven in de Basis Registratie Personen (BRP).  
2. Op het moment van inschrijven ben je verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Om je 

werk uit handen te nemen, bieden wij je een collectieve zorgverzekering aan in samenwerking met Pro 
Life, met een scherpe korting op de basiszorgverzekering en aanvullende verzekeringen. 
Wij regelen een zorgverzekering bij Pro Life voor je, standaard met de basisverzekering + aanvullende 
“Small dekking”. Indien je verwacht dat je meer zorg nodig hebt dan is het verstandig om een ruimere 
aanvullende dekking af te sluiten (zie meegestuurde vergoedingenwijzer van Pro Life of kijk op 
www.prolife.nl/jabes).  

Welke gegevens hebben wij van je nodig voor het aanvragen van de Pro Life zorgverzekering? 
- Datum van inschrijving in de BRP 
- Adres van inschrijving in de BRP 
- BSN nummer van de ingeschreven personen 
- Nederlandse IBAN rekening waarvan Pro Life de premie moet incasseren 

3. Het Jabes Expat Pakket vervalt in zijn geheel. Als je dat wenst, kunnen wij een scherpe aanbieding 
doen voor je privé verzekeringen 

 
Nederlandse zorgverzekeraars hebben een acceptatieverplichting, waardoor je altijd wordt geaccepteerd voor 
de basiszorgverzekering. Bij Pro Life geldt die acceptatieverplichting voor alle aanvullende verzekeringen, 
behalve voor de meeste uitgebreide tandartsverzekering.  
 
Terugkeergesprek 
We raden je aan om zo spoedig mogelijk een afspraak met ons in te plannen voor een gratis en vrijblijvend 
adviesgesprek na aankomst in Nederland. Wij kunnen dan de huidige verzekeringen bekijken en adviseren over 
de beëindiging of (gewijzigde) voortzetting daarvan.  
 
We kunnen je adviseren over de volgende verzekeringen:  

1. Aanvullende ziektekostenverzekeringen van Pro Life. 
2. Privé pakket: opstal, inboedel, aansprakelijkheid, auto, motor, reis en rechtsbijstand. 
3. Uitvaart 

 
Daarnaast werken wij samen met een aantal betrouwbare hypotheekadvieskantoren die je kunnen adviseren 
bij een hypotheek.  
 
Belasting 
Na inschrijving in de BRP ben je belastingplichtig, dat houdt in dat je eventueel recht zou kunnen hebben op 
kinderbijslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. Wij kunnen dit niet voor je regelen of aanvragen. Wij 
adviseren je om professioneel belastingadvies in te winnen voordat je aangifte doet of eventueel toeslagen 
aanvraagt.  
 

Wij zien je graag terug op ons kantoor!  


