Informatiekaart definitieve terugkeer naar Nederland
Je emigratie uit Nederland was waarschijnlijk een hele stap. Een remigratie is net zo intensief, maar op een
andere manier. Met deze informatiekaart willen we je helpen om je definitieve terugkeer naar Nederland
‘smooth’ te laten verlopen qua verzekeringswerk. Lees daarom de onderstaande informatie goed door, zodat
je weet welke stappen je kan ondernemen.
Allereerst ben je wettelijk verplicht om je in te schrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). Dit doe je in de
gemeente waar je gaat wonen, vaak is dat op afspraak in het gemeentehuis. Ons advies is om dit binnen drie
dagen na aankomst te doen. Neem je partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, mee. De
verwerking van je inschrijving kan een paar weken in beslag nemen.
Vanaf 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
scherp tarief. 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. Bekijk de vergoedingenwijzer van Pro Life op
www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg.
Gegevens nodig voor aanvraag zorgverzekering
De onderstaande 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(s) (burgerservicenummer) van de ingeschreven personen



Nederlandse IBAN-rekening waarvan Pro Life de premie kan incasseren

Acceptatieverplichting
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.
Andere verzekeringen & schadevrije jaren
Zodra de uitzending stopt, vervalt het Jabes Expat Pakket in zijn geheel. Daarnaast overleggen we wat er moet
gebeuren met eventuele afgesloten overlijdensrisico- en/of levensverzekeringen. Ook kunnen we, indien je dat
wenst, een goede aanbieding doen voor je privé verzekeringen. Met name voor een autoverzekering hebben
wij een bijzondere mogelijkheid. Terwijl bij bijna alle verzekeraas alle opgebouwde schadevrije jaren vervallen
als je in het buitenland hebt gewoond, hebben wij contact met een verzekeraar die wil rekenen met een aantal
schadevrije jaren. Hierdoor is Jabes Verzekeringen ook nog eens heel voordelig voor een teruggekeerde
zendeling of ontwikkelingswerker.

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. Bel ons via 0341 - 270 575 of stuur een e-mail naar:
info@jabesverzekeringen.nl. Wij bekijken dan je huidige verzekeringen, je persoonlijke situatie en voorkeur.
Aan de hand daarvan adviseren we je over de beëindiging of (gewijzigde) voortzetting daarvan. Voor veel
geremigreerde zendelingen of ontwikkelingswerkers blijven wij hun aanspreekpunt voor advies en
verzekeringen in Nederland.
We adviseren je graag over de volgende verzekeringen:
1. Aanvullende ziektekostenverzekeringen van Pro Life.
2. Privé pakket: opstal, inboedel, aansprakelijkheid, auto, motor, reis en rechtsbijstand.
3. Overlijdensrisico
4. 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/of 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.
M-aangifte
De M-aangifte moet worden ingediend voor het jaar waarin je Nederland binnenkomt of verlaat. In de meeste
gevallen zul je automatisch van de Belastingdienst een (digitaal) M-formulier ontvangen. Een M-biljet kan tot
vijf jaar terug worden aangevraagd en ingevuld. Tot 2020 was het M-formulier is een dik papieren boekwerk en
een erg uitgebreid formulier. Sinds 2020 is het mogelijk om je M-aangifte digitaal te doen via DigiD of met een
Europees erkend inlogmiddel (eIDAS). We raden je aan dit formulier niet uit te stellen en een professioneel
belastingkantoor te laten meekijken.
Tevredenheid
Wij vinden het zeer belangrijk dat onze klanten tevreden zijn over onze producten en diensten.
Wanneer je niet tevreden bent, meld het ons door te bellen naar: 0341 - 270 575 of te mailen met
info@jabesverzekeringen.nl. Dan kijken we hoe we jouw case kunnen oplossen.
Wanneer je juist wel tevreden bent, vinden we het mooi om een positieve Google Review te ontvangen. Of
stuur ons een berichtje via info@jabesverzekeringen.nl (voor op de website). Dat waarderen we altijd zeer!

Deze informatiekaart is zorgvuldig opgesteld, conform de geldende beroepsregels en wettelijke eisen. Doordat
regels, afspraken en wetten geregeld veranderen, kan het voorkomen dat de informatiekaart (deels) niet actueel
meer is. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze informatiekaart.
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