Informatiekaart Definitieve Terugkeer naar Nederland
Zorgverzekering
Als je terugkeert naar Nederland, ben je wettelijk verplicht je in Nederland in te schrijven in de
Basis Registratie Personen (BRP). Op het moment van inschrijving ben je verplicht een
Nederlandse zorgverzekering te sluiten.
Om je werk uit handen te nemen, bieden wij je een collectieve zorgverzekering aan in samenwerking
met de Nederlandse zorgverzekeraar Pro Life, met een scherpe korting op de basiszorgverzekering
en de aanvullende verzekeringen. Wij hebben bewust voor Pro Life gekozen vanwege de christelijke
identiteit en integriteit van de verzekeraar.
Nederlandse zorgverzekeraars hebben een acceptatieverplichting, waardoor je altijd wordt
geaccepteerd voor de basiszorgverzekering. Bij Pro Life geldt die acceptatieverplichting ook voor alle
aanvullende verzekeringen met uitzondering van de meest uitgebreide tandartsverzekering.
Graag horen wij tijdig de datum van inschrijving in de BRP, het Burger Service Nummer (BSN,
voorheen Sofi-nummer) van de ingeschreven personen, op welk adres de personen zijn ingeschreven
en van welke privérekening Pro Life de premie kan incasseren.
Wij regelen dan dat in elk geval de Nederlandse basiszorgverzekering wordt aangevraagd, zodat wordt
voldaan aan de wettelijke regels en je in Nederland weer goed verzekerd bent voor ziektekosten. Ook
zorgen wij ervoor dat (indien van toepassing) het onderdeel ziektekosten van het Jabes Expat Pakket
wordt beëindigd, zodat je geen dubbele premie betaalt.
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 (eventueel gewijzigde) voortzetting daarvan.
We kunnen je adviseren over de eventuele aanvullende ziektekostenverzekeringen bij Pro Life en jouw
overige wensen voor verzekeringen in Nederland zoals opstal, inboedel, aansprakelijkheid, auto,
motor, reis en rechtsbijstand. Daarnaast werken wij samen met een aantal betrouwbare advieskantoren die kunnen adviseren bij een hypotheek.
Belasting
Na inschrijving in de BRP ben je (weer) belastingplichtig, dat houdt in dat je eventueel recht zou
kunnen hebben op kinderbijslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Wij kunnen dit niet voor je
regelen of aanvragen, het loont echter de moeite om hier aandacht aan te geven.
Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Auto
Heb je in het land van uitzending een autoverzekering gehad? Dan loont het vaak de moeite om in land
van uitzending een verklaring op te vragen van het aantal schadevrije jaren, indien van toepassing.
Vaak kunnen we met deze verklaring alsnog een bonus-malus premiekorting regelen voor een Nederlandse autoverzekering. Let wel: vraag deze verklaring voor terugkeer naar Nederland op bij de betreffende buitenlandse verzekeringsmaatschappij.
We zien je graag terug op ons kantoor!
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