Informatiekaart Verzekeringen tijdens een verlofperiode
Wij krijgen geregeld vragen over wat er op het gebied van verzekeringen moet gebeuren tijdens een
verlofperiode. Deze informatiekaart geeft antwoord op deze vragen, gerangschikt naar de duur van
het verlof. Ben je van plan in Nederland te bevallen? Lees dan onze informatiekaart over
Zwangerschap en Bevalling.
Verlof korter dan 4 maanden
De Goudse geeft buiten het land van verblijf gedurende 4 maanden dekking voor het Jabes Expat
Pakket. Het gehele Jabes Expat Pakket inclusief het onderdeel ziektekosten (indien verzekerd) blijft
van kracht. Er hoeft dus niets te worden gewijzigd. Je bent gedurende het verlof goed verzekerd.
Wij stellen het wel op prijs dat je het verlof aan ons doorgeeft.
Verlof langer dan 4 maanden, maar korter dan 1 jaar
Als je langer dan 4 maanden in Nederland verblijft, ben je wettelijk verplicht je in Nederland in te
schrijven in de Basis Registratie Personen (BRP, voorheen GBA). Op het moment van inschrijving ben je
verplicht een Nederlandse zorgverzekering te sluiten.
Wij bieden 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. Daarnaast kunnen wij gemakkelijk Expats aan- en afmelden bij deze zorgverzekeraar.
De 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 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, het adres van inschrijving en van welke privérekening
Pro Life de premie kan incasseren.
Wij regelen na ontvangst van de benodigde gegevens dat voor de betreffende personen de
Nederlandse basiszorgverzekering inclusief eventuele aanvullende verzekeringen wordt aangevraagd
en dat het onderdeel ziektekosten (tijdelijk) van het Jabes Expat Pakket wordt verwijderd, zodat geen
dubbele premie wordt betaald. Handig om te weten: kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie
voor de ziektekostenverzekering in Nederland. Daarnaast zijn alle kinderen onder de 18 jaar
meeverzekerd voor de hoogste aanvullende verzekering die door (een van) de ouders is afgesloten.
Tandartskosten voor kinderen onder de 18 jaar worden overigens vergoed vanuit de basisziektekostenverzekering. Voor het onderdeel ziektekosten op het Jabes Expat Pakket betaal je premie voor maximaal 3 kinderen onder de 18 jaar.
Geef enkele weken voor terugkeer naar het veld de uitschrijfdatum aan ons door, zodat wij de
verzekering(en) bij Pro Life kunnen beëindigen en het onderdeel ziektekosten op het Jabes Expat
Pakket weer kunnen toevoegen.

De overige onderdelen van het Jabes Expat Pakket blijven gedurende een verlofperiode van maximaal
1 jaar van kracht.
Indien een arbeidsongeschiktheidsverzekering is gesloten, kan deze tijdens een verlofperiode onder
bepaalde voorwaarden maximaal een jaar in Nederland doorlopen. Als je gedurende de verlofperiode
in Nederland in loondienst gaat, is het van groot belang dit aan ons te melden. Mogelijk is de
arbeidsongeschiktheidsverzekering dan (tijdelijk) overbodig.
Verlof langer dan een jaar
Voor verzekeringen is een verlofperiode van langer dan een jaar hetzelfde als een terugkeer.
Je bent wettelijk verplicht je in te schrijven in de Basis Registratie Personen (BRP), je moet een
Nederlandse basiszorgverzekering sluiten en je moet voor de andere onderdelen van het Jabes Expat
Pakket kiezen voor een Nederlandse oplossing. Het Jabes Expat Pakket vervalt in zijn geheel (op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering na indien wenselijk en mogelijk).
Neem contact met ons op voor een afspraak na aankomst in Nederland, zodat we alle mogelijkheden
kunnen bespreken voor deze verlofperiode.
Overige punten van aandacht bij verlof
Belasting
Je kunt tijdens je verlof problemen ondervinden met De Belastingdienst als je je tijdelijk inschrijft in
de BRP over bijvoorbeeld een belastingaangifte, naheffingen of toeslagen. We adviseren je daarom
om professioneel belastingadvies in te winnen. Wij verwijzen je graag door naar een gespecialiseerd
belastingadviseur voor expatriates, zodat je nare verrassingen kan voorkomen.
Ziektekosten declareren
Het Jabes Expat Pakket geeft 4 maanden dekking in Nederland. Indien het onderdeel ziektekosten is
meeverzekerd op het Jabes Expat Pakket, ben je daarom volledig verzekerd voor ziektekosten tijdens
je verlof in Nederland. Houd er rekening mee dat de zorginstellingen in Nederland het zorgpasje
en/of de polis van De Goudse meestal niet (h)erkennen en accepteren.
Vraag om facturen voor de ziektekosten die je maakt en declareer deze vervolgens bij De Goudse.
Indien de facturen niet kunnen worden voorgeschoten, is het ook mogelijk om met de alarmcentrale
(071-5681893) contact op te nemen. Zij kunnen eventueel regelen dat de geconsulteerde
zorgaanbieders een akkoord krijgen voor de behandeling. Deze regeling is ingericht voor hogere
bedragen en niet voor bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts.
Lees voor meer informatie over declareren onze Informatiekaart Declaraties, te vinden op onze
website of aan te vragen via info@jabesverzekeringen.nl.
Verlofgesprek met Jabes Verzekeringen
We hebben in deze informatiekaart de algemene richtlijnen bij een verlofperiode benoemd.
Als je specifieke vragen hebt die niet aan bod zijn gekomen in deze informatiekaart, neem dan gerust
contact met ons op. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat je tijdens je verlof goed verzekerd blijft!
Wij zijn altijd bereid tijdens een verlofperiode de lopende verzekeringen door te lopen om te bekijken
of dit nog naar wens is. Aan een verlofgesprek zijn geen extra kosten verbonden.
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