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Voorwoord
Wij hebben ‘Over de grens’ geschreven om meer duidelijkheid te geven 
over de mogelijkheden voor het verzekeren van uw verblijf in het 
buitenland en wat wij daarbij voor u kunnen betekenen. 

Alles wat tijdens een adviesgesprek aan bod komt hebben wij overzichtelijk 
in deze brochure beschreven, zodat u rustig alle informatie nogmaals kunt 
doornemen.

Wij wensen u veel plezier toe bij het lezen van deze brochure. Als u vragen 
heeft, kunt u uiteraard altijd bij ons terecht.

Colofon
Over de grens is een uitgave van:
Jabes Verzekeringen
Postbus 136
3850 AC Ermelo
0341-764020
www.jabesverzekeringen.nl
 
Vormgeving en druk: Match2Print Drukwerkmanagement 
www.match2print.nl
 
2e druk
 
Ermelo, 2014
Jabes Verzekeringen
 
Disclaimer
 
Teksten, layout, artikelen en andere items van deze brochure vallen onder de 
bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, 
wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze brochure, in welke vorm of 
op welke manier ook, zijn streng verboden, tenzij vooraf schriftelijk toestemming is 
verleend door Jabes Verzekeringen.
De inhoud van deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Jabes 
Verzekeringen aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden; 
aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Jabes Verzekeringen is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar wordt verwezen. 
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Inleiding

1.1 Wie is Jabes Verzekeringen?
Jabes Verzekeringen is in 2013 opgericht vanuit betrokkenheid met 
zending, evangelisatie en ontwikkelingswerk. Onze medewerkers 
zijn gediplomeerd in het verzekeringsvak en hebben ervaring in dit 
specifieke vakgebied. Wij doen waar we goed in zijn: het verzekeren 
van zendings- en ontwikkelingswerkers, kerken, stichtingen, 
geestelijk werkers en particulieren. Speciaal voor zendings- en 
ontwikkelingswerkers hebben wij het Jabes Expat Pakket ontwikkeld. 
Het Jabes Expat Pakket bevat verzekeringen die gericht zijn op 
mensen die naar het buitenland vertrekken. Wij hanteren uitsluitend 
netto premies. Naast deze netto premies betaalt u een vooraf 
afgesproken vergoeding voor onze werkzaamheden. U kunt in de 
Advieswijzer (te vinden op onze website) meer lezen over de exacte 
regelingen en voorwaarden. Met dit concept is het Jabes Expat 
Pakket een van de goedkoopste Expatpakketten in de markt.

1.2 Wat doet Jabes Verzekeringen?
Jabes Verzekeringen heeft met diverse verzekeraars duidelijke afspraken 
gemaakt. Daarmee kan vrijwel elke gewenste verzekering via Jabes 
Verzekeringen worden gerealiseerd. Dit betekent dat u als particulier, 
bedrijf, stichting of kerk prima bij Jabes Verzekeringen terecht kunt. 
Met name voor de zendings- en ontwikkelingswerkers hebben wij 
een zorgvuldige procedure vastgesteld, voor zover van toepassing 
in overleg met de uitzendende organisatie. Daarmee nemen we 
de uitzendende organisatie of het thuisfrontcomité veel werk uit 
handen. Na een uitvoerige inventarisatie en uitleg aan de zendings- of 
ontwikkelingswerker vragen wij het afgesproken verzekeringspakket aan. 
Alle afspraken en wensen worden door ons vastgelegd en uitgevoerd. 
Het is verstandig ruim op tijd (minimaal 2 maanden voor vertrek) een 
afspraak met Jabes Verzekeringen in te plannen. Hiervoor kunt u bellen 
of mailen met ons kantoor.

Hoofdstuk 1
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Algemene informatie  
over vertrek en terugkeer 

2.1  In- en uitschrijving uit Nederland
In Nederland bent u ingeschreven in de ‘burgerlijke stand’ ofwel de 
Gemeentelijke Basis Administratie (de GBA) van de gemeente waar u 
woont. De overheid bepaalt in de wet wanneer u ingeschreven dient te zijn 
en wanneer u zich moet uitschrijven. Zo geldt dat bij een verblijf van meer 
dan acht maanden in het buitenland u zich moet uitschrijven.Daarmee 
vervalt de basiszorgverzekering die voor alle ingezetenen in Nederland 
verplicht is gesteld. Binnen het Jabes Expat Pakket kunt u kiezen voor een 
ziektekostenverzekering, zodat u na uitschrijving verzekerd blijft voor uw 
ziektekosten.

Let op: als u zich niet tijdig in- en uitschrijft uit de GBA kan de overheid u 
boetes opleggen! Het is daarom verstandig goed te letten op de data van 
vertrek en terugkeer. Wij adviseren u minimaal twee maanden voor vertrek 
naar het buitenland contact met ons op te nemen. Deze tijd is nodig om 
alles af te stemmen met verzekeraar(s) en bij complicaties de alternatieve 
mogelijkheden goed met u te bespreken.

Blijft u tijdens uw verlof langer dan vier maanden in Nederland, dan bent 
u verplicht om binnen vijf dagen na aankomst in Nederland uzelf weer bij 
de GBA in te schrijven. U bent tegelijkertijd verplicht uzelf aan te melden 
voor een Nederlandse basiszorgverzekering. Jabes Verzekeringen kan dit 
eenvoudig voor u regelen. Neem aan het begin van uw verlof contact 
met ons op. We bespreken dan samen met u welke aanpassingen van de 
verzekeringen tijdens of na uw verlof noodzakelijk zijn.

2.2  Sociale en werknemersverzekeringen bij vertrek
Na vertrek naar het buitenland vervallen de sociale verzekeringen zoals 
bijvoorbeeld de Algemene Nabestaanden Wet (ANW) en de Algemene 
Ouderdomswet (AOW). 

Omdat de uitzendende organisatie meestal niet wordt beschouwd als 
werkgever, vervallen ook de zogenaamde werknemersverzekeringen. 
Zaken die in loondienst vaak goed geregeld zijn gelden dus niet als u als 
zendings- of ontwikkelingswerker naar het buitenland gaat. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld de regelingen omtrent langdurige arbeidsongeschiktheid of 
overlijden. Voor deze risico’s heeft Jabes Verzekeringen een oplossing.

2.3  Wet Beperking Export Uitkeringen
De wet Beperking Export Uitkeringen (BEU) beperkt de hoogte van de sociale 
uitkeringen voor Nederlanders in het buitenland. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
zendings- en ontwikkelingswerkers die na pensionering in het buitenland 
blijven wonen. Deze beperking (met name voor landen waar Nederland geen 
sociaal verdrag mee heeft) kan inhouden dat u naar Nederland of een ander 
land moet verhuizen om de uitkering te behouden.

Als Nederland geen sociaal verdrag heeft met een land, kunnen problemen 
met de uitkeringen ontstaan. Voor toepassing in uw specifieke situatie 
verwijzen wij naar de websites www.svb.nl en www.cvz.nl.

2.4  Bestaande verzekeringen
Het is vaak zinvol stil te staan bij uw huidige verzekeringen. Meestal bieden 
deze verzekeringen een ruime dekking, ook in het buitenland. De dekking is 
echter vaak gebaseerd op een kort verblijf in het buitenland, bijvoorbeeld 
gedurende enkele weken zomervakantie. Langdurig verblijf of vestiging in 
het buitenland is vaak niet verzekerd. Het is belangrijk om bij uw huidige 
verzekeraar(s) na te gaan hoe de dekking van de betreffende verzekeringen 
is geregeld bij een langdurig verblijf in het buitenland.
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Verkoopt u uw auto, stuur dan een kopie vrijwaringbewijs naar uw 
verzekeraar met het verzoek om de dekking te schorsen of te beëindigen. 
Bij schorsing houdt u langer recht op de eventueel opgebouwde 
schadevrije jaren. 

Zorgverzekeraars hebben weleens bezwaar als u uw verzekering gedurende 
het kalenderjaar wilt beëindigen; houdt u daar rekening mee.

2.5 Belastingen 
Op het moment dat u bent uitgeschreven uit Nederland, bent u niet meer 
belastingplichtig in Nederland, tenzij u er vrijwillig voor kiest om in Nederland 
belastingplichtig te blijven. U hoeft dus geen belasting meer te betalen in 
Nederland. U heeft dan echter ook geen recht meer op toeslagen van de 
Belastingdienst zoals bijvoorbeeld Zorg- of Huurtoeslag. Op het moment dat 
u zich uitschrijft, wordt dit gemeld bij de Belastingdienst. Zij zorgen ervoor 
dat de toeslagen worden stopgezet. Dit kan echter erg lang duren, waardoor 
u geruime tijd toeslagen blijft ontvangen. De toeslagen die u na uitschrijving 
heeft ontvangen moet u dan ook weer terugbetalen.
Ons advies is om de toeslagen zelf tijdig stop te zetten. Dat voorkomt nare 
verrassingen. Stopzetten van toeslagen kan via de volgende website: www.
toeslagen.nl.

Als u in Nederland jaarlijks van de Belastingdienst een uitnodiging ontvangt 
tot het doen van aangifte, ontvangt u na het uitschrijven automatisch een 
M-formulier van de Belastingdienst. Dit formulier is de definitieve afrekening 
over het jaar dat u emigreert. 

Mocht u niet automatisch door de Belastingdienst worden gevraagd aangifte 
te doen en u heeft wel recht op teruggaaf van belasting over het jaar dat 
u emigreert, dan kunt u via de website www.belastingdienst.nl zelf een 
Teruggaveformulier aanvragen. 

2.6  Definitieve terugkeer naar Nederland
Bij definitieve terugkeer naar Nederland moet u zich binnen vijf dagen na 
terugkomst weer inschrijven bij de GBA. Graag vernemen wij tijdig wanneer 
u terugkomt en wat uw plannen zijn. In Nederland moeten namelijk 
verschillende zaken geregeld worden: het (deels) beëindigen van het Jabes 
Expat Pakket en het aangaan van nieuwe verzekeringen. Als u tijdig aangeeft 
wanneer u terugkomt kunnen wij ervoor zorgen dat u direct bij terugkeer 
verzekerd bent. Communiceren per e-mail heeft daarbij de voorkeur.

Jabes Verzekeringen kan u in Nederland van dienst zijn met de volgende  
particuliere en zakelijke verzekeringen: 

• autoverzekering 
• inboedelverzekering 
• opstalverzekering 
• ziektekostenverzekering 
• rechtsbijstandsverzekering 
• ongevallenverzekering
• aansprakelijkheidsverzekering 
• levensverzekeringen 
•  arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
• verzuimverzekeringen 
• ANW-hiaatverzekeringen

Voor meer informatie over deze verzekeringen en de mogelijkheden bij 
Jabes Verzekeringen, verwijzen wij u graag naar onze website en andere 
brochures. Natuurlijk kunt u met al uw vragen altijd contact met ons 
opnemen.
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Jabes Verzekeringen kan met diverse verzekeringsmaatschappijen 
zaken doen. Op basis van premiestelling en voorwaarden heeft Jabes 
Verzekeringen een uitgekristalliseerd pakket samengesteld voor zendings- 
en ontwikkelingswerkers. Dit Jabes Expat Pakket wordt zonder provisies 
aangeboden en is daarmee zeer voordelig. Voor het adviseren en 
begeleiden worden door Jabes Verzekeringen kosten in rekening gebracht. 
Hierover kunt u meer lezen in onze Advieswijzer.

Bij vragen hoeft u niet rechtstreeks bij de verzekeraar aan te kloppen. U 
kunt bij Jabes Verzekeringen terecht met al uw vragen. In dit hoofdstuk 
worden de diverse onderdelen van het Jabes Expat Pakket behandeld in 
dezelfde volgorde als in het premie- en dekkingsoverzicht van het Jabes 
Expat Pakket.

3.1  Ziektekosten 
Jabes Verzekeringen biedt een ziektekostenverzekering met werelddekking 
waarvan de dekking is gebaseerd op de Nederlandse basiszorgverzekering.
Indien de gewenste zorg niet in het betreffende land van verblijf kan worden 
verleend, dekt de verzekering ook de vervoerskosten naar een land waar 
de benodigde medische zorg wel wordt aangeboden. Een medisch rapport 
dient de noodzaak daarvoor aan te geven. In alle gevallen geldt dat de 
Alarmcentrale het aanspreekpunt is; daar wordt ook bepaald of vervoer 
noodzakelijk is.

In het geval van overlijden ten gevolge van een ongeval of ziekte buiten 
Nederland worden de kosten voor de repatriëring van het stoffelijk overschot 
van de verzekerde naar Nederland vergoed.
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molest. 
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ziektekostenverzekering, maar kan tegen een premietoeslag worden 
meeverzekerd. Er moet (net als in Nederland) worden bepaald of de 
premieverhoging opweegt tegen de te verwachten tandartskosten. 
Voor acceptatie van deze aanvullende verzekering wordt wel om een 
uitgebreide tandheelkundige keuring verzocht.

De ingangsdatum van de ziektekostenverzekering sluit aan op de datum 
van uitschrijving uit Nederland, omdat vanaf die datum het recht op 
de basiszorgverzekering vervalt. Omdat de ziektekostenverzekering 
werelddekking heeft, geldt de dekking ook als u tijdens een verlof in 
Nederland bent. 
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De verzekeraar gaat er vanuit dat u bij een verlofperiode van minimaal vier 
maanden in Nederland weer de basiszorgverzekering sluit. 

In bepaalde gevallen kan ook bij een korter verblijf in Nederland beter worden 
gekozen voor de basiszorgverzekering. Wij kunnen u hierover informeren. 
Daarom is het van belang dat u ons op de hoogte stelt van uw verlofperiode. 
Bij langere verlofperiodes en bij definitieve terugkeer in Nederland zal de 
ziektekostenverzekering worden stopgezet en kan Jabes Verzekeringen u een 
basiszorgverzekering aanbieden tegen een scherpe premie.

3.1.1 Declaraties
Bij de polis van de ziektekostenverzekering zal de verzekeraar een 
declaratieformulier zenden. Dit formulier kunt u samen met de originele 
nota’s indienen bij de verzekeraar. U kunt het declaratieformulier ook op onze 
website downloaden.

3.1.2 Vaccinaties
De kosten voor vaccinaties kunt u declareren bij uw huidige 
zorgverzekering. Als deze geen dekking biedt, kunt u deze indienen op de 
ziektekostenverzekering van het Jabes Expat Pakket. Het Jabes Expat Pakket 
vergoedt alle vaccinaties die volgens het Landelijk Coördinatiecentrum 
Reizigersadvisering (LCR, www.lcr.nl) per land verplicht worden gesteld. Wel 
is het noodzakelijk een schriftelijke afwijzing van de declaratie bij de huidige 
zorgverzekeraar met de declaratie mee te sturen.

3.2 Vervoer stoffelijk overschot
Wanneer in het buitenland een overlijden plaatsvindt en het lichaam naar 
Nederland moet worden teruggebracht, dan brengt dat vaak hoge kosten 
met zich mee. Deze kosten kunnen worden verzekerd binnen het Jabes Expat 
Pakket. De rubriek ‘Vervoer stoffelijk overschot’ is kosteloos meeverzekerd bij 
de rubriek ziektekosten en bij de rubriek ‘S.O.S. Hulpverlening’.

3.3 Extra vliegreis
Tijdens uw verblijf in het buitenland kan een familielid (eerste en tweede 
graad) in Nederland ernstig ziek worden of overlijden. De kosten voor een 
extra vliegreis kunt u apart verzekeren binnen het Jabes Expat Pakket. De 
verzekering dekt de kosten van een retourvlucht. Het te verzekeren bedrag 
kunt u zelf bepalen. 

De vliegreisverzekering biedt geen dekking als het betreffende familielid 
ouder is dan 75 jaar of als het familielid bij vertrek al ernstig ziek was.

3.4 S.O.S. Hulpverlening 
Tijdens uw verblijf in het buitenland kan er van alles gebeuren. Bij 
onverwachte omstandigheden is het goed te weten dat een betrouwbare 
instantie voor u klaarstaat: de Alarmcentrale. Daar kunt u 24 uur per dag 
terecht. Bij calamiteiten regelt de Alarmcentrale al het nodige om u te 
helpen. Indien de ziektekostenverzekering binnen het Jabes Expat Pakket is 
gesloten, is de rubriek ‘S.O.S. Hulpverlening’ kosteloos meeverzekerd.

3.5  Arbeidsongeschiktheid
U kunt uiteraard ook in het buitenland arbeidsongeschikt raken. Als u dat 
overkomt bestaat er geen algemeen recht op een uitkering van de overheid, 
ook niet bij terugkeer in Nederland.

Bij de overheid kunt u zich niet vrijwillig verzekeren voor arbeidsongeschikt-
heid, zoals voor de AOW en ANW. Jabes Verzekeringen heeft daarom een 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering ontwikkeld die is afgestemd op dit 
risico. Deze verzekering hanteert de volgende uitgangspunten:

•  Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid van 45% of meer;
• Het begrip beroepsarbeidsongeschiktheid wordt gehanteerd;
•  Er geldt een wachttijd van 1 jaar. Dat houdt in dat u pas na 1 jaar 

arbeidsongeschiktheid recht hebt op een uitkering. Hierdoor kan de 
premie relatief laag blijven;

• De verzekering loopt tot de leeftijd van 65 jaar.

 15 
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U kunt kiezen uit een gelijkblijvend verzekerd bedrag of uit een 3% stijgend 
verzekerd bedrag. Bij een gelijkblijvend verzekerd bedrag blijft het verzekerd 
bedrag gedurende de looptijd van de verzekering gelijk. Ook de premie blijft 
gelijk. Bij het 3% stijgend verzekerd bedrag, stijgen de vastgestelde uitkering 
en de premie jaarlijks met 3%. Wij adviseren nagenoeg altijd deze laatste 
vorm, omdat zo rekening wordt gehouden met de inflatie.

3.6 Doorlopende reisbagage
Deze verzekering dekt schade aan bagage tijdens zaken- en privéreizen 
in het land van uitzending en buiten het land van uitzending door 
verlies, diefstal en vermissing. Geld, sieraden en foto-, film-, beeld- en 
geluidsapparatuur zijn beperkt meeverzekerd. Bij verlies, diefstal of 
vermissing van de bagage wordt de schade aan de bagage vastgesteld op 
basis van de dagwaarde.

3.7 Rechtsbijstand
Deze verzekering dekt de kosten van juridisch advies en juridische bijstand 
door juridische deskundigen en advocaten, afhankelijk van de gekozen 
dekking. Een onderdeel van de dekking is juridische bijstand bij strafzaken. 
Afhankelijk van het land van bestemming, de duur van de reis en de wensen 
van de uitzendende organisatie kan deze rubriek worden overwogen.

3.8  Inboedel
Deze rubriek verzekert uw inboedel op het adres in het buitenland. Het gaat 
hier om bijvoorbeeld meubilair, kleding, boeken, enzovoorts.

3.9 Opslag achterblijvende inboedel
Als u uw inboedel in Nederland tijdelijk opslaat, stem dan uw 
inboedelverzekering daarop af. Leg zorgvuldig vast wat u met de verzekeraar 
overeen bent gekomen. Als u de inboedel verdeelt over een aantal 
adressen, kunt u die adressen doorgeven aan uw eigen verzekeraar. Een 
andere mogelijkheid is om de bestaande verzekeringen van die adressen 
aan te laten passen. U kunt de opgeslagen inboedel in Nederland 
verzekeren binnen het Jabes Expat Pakket. Vaak is dit alleen zinvol als het 
om een grote inboedel gaat die professioneel wordt opgeslagen.

3.10 Kostbaarheden
Deze verzekering dekt schade door alle van buiten komende onheilen 
aan kostbaarheden zoals (dure) muziekinstrumenten of sieraden. 
Een kostbaarhedenverzekering kan alleen in combinatie met een 
inboedelverzekering worden gesloten, maar heeft een uitgebreidere 
dekking. 

3.11  Instrumenten
Deze verzekering dekt schade door alle van buiten komende onheilen aan 
instrumenten zoals laptops en camera’s. Wel dient de aankoopwaarde 
te worden aangetoond (het liefst door middel van een aankoopnota). 
De verzekerde instrumenten zijn verzekerd op basis van nieuwwaarde, 
in tegenstelling tot de ‘Doorlopende Reisbagage’ (zie hierboven). 
Doordat op de nieuwwaarde wel volgens een in de voorwaarden gesteld 
afschrijvingspercentage wordt afgeschreven, is deze verzekering alleen 
zinvol als de instrumenten niet te oud zijn op het moment van verzekeren.
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3.13 Ongevallen
Een ongeval heeft vaak verstrekkende gevolgen. De kosten voor medische 
behandeling worden vergoed uit uw ziektekostenverzekering.
Indien er sprake is van blijvend letsel of overlijden als gevolg van een 
ongeval, dan is het goed om de Persoonlijke Ongevallenverzekering of 
de Gezinsongevallenverzekering te sluiten. Deze verzekering  biedt een 
eenmalige uitkering in de hiervoor beschreven situatie. De hoogte van het 
uit te keren bedrag wordt van tevoren afgesproken (zie het premie- en 
dekkingsoverzicht van het Jabes Expat Pakket).

Tot zover de onderdelen van het Jabes Expat Pakket. Hierna vindt u overige 
relevante zaken die in een afzonderlijke regeling verzekerd kunnen worden.

Voorzieningen voor later

Iedere ingezetene van Nederland heeft recht op een AOW-uitkering. De 
waarde van deze uitkering bouwt u op tussen uw 15de levensjaar en de 
datum dat u met pensioen gaat. Zo wordt elk jaar 2% van het recht op AOW 
opgebouwd. U ontvangt uw AOW maandelijks vanaf het moment dat u 
met pensioen gaat. Als u langer dan 12 maanden niet in Nederland woont, 
stopt de betaling van de AOW-premie en daarmee de opbouw van de 
AOW-uitkering. Voor ieder jaar dat u in het buitenland hebt gewoond, wordt 
de AOW-uitkering met 2% gekort. Van eventuele gebroken onverzekerde 
periodes, worden de niet verzekerde maanden bij elkaar opgeteld.

Nu kunt u zich vrijwillig verzekeren voor de AOW. U blijft in dat geval de 
AOW-premie doorbetalen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de 
uitvoerende instantie van de AOW. De premie die betaald moet worden 
voor deze vrijwillige verzekering is afhankelijk van uw zogenaamde 
wereldinkomen; dat is het inkomen dat u totaal geniet. Giften worden 
ook onder dat inkomen gerekend. Een deel van de giften mag echter als 
projectkosten worden aangemerkt. Bespreek dit met de uitzendende 
organisatie. In principe kunt u zich voor maximaal 10 jaar vrijwillig 
verzekeren voor de AOW. Als u werkzaam bent in het algemeen belang 
(bijvoorbeeld als zendings- of ontwikkelingswerker), geldt deze beperking 
van de maximale termijn niet.

Heeft u een partner, met wellicht verschil in leeftijd? Voor de AOW geldt 
dat u beiden na het bereiken van de pensioendatum na 01-01-2015 een 
zelfstandig recht hebt op AOW. Dat betekent dat u de volledige AOW 
zult genieten als u beiden de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. 
Deze regeling kan een behoorlijke impact hebben op uw (vermeende) 
pensioenopbouw. 

3.12  Particuliere Aansprakelijkheid
Zoals in Nederland een schade door uw toedoen kan ontstaan, kan dat 
ook in het buitenland gebeuren. Vaak loopt u daarvoor zelfs een groter 
risico in het buitenland, vanwege onbekende situaties. Binnen het Jabes 
Expat Pakket is het mogelijk de aansprakelijkheid met werelddekking te 
verzekeren. 
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Wij adviseren goed naar deze regeling te (laten) kijken. De regering heeft 
deze wijziging vroegtijdig bekend gemaakt om de burgers de kans te geven 
op tijd te zorgen voor compensatie van de vermindering van de AOW-
uitkering. 

Naast het vrijwillig verzekeren via de SVB, kan ook worden gekozen om 
het AOW-tekort in eigen beheer bij elkaar te sparen op een spaarrekening 
of in een hiervoor apart bestemde levensverzekering. Afhankelijk van uw 
inkomen(s), leeftijd en wensen kunnen wij niet een algemeen advies geven. 
Wij willen graag de diverse opties voor u vergelijken en u hierin adviseren. 

Meestal maakt men zich niet zo druk over de oudedagsvoorziening. Pas 
tegen de tijd dat de pensioenleeftijd in zicht komt, wordt er naar het 
pensioeninkomen gekeken. Het kan vervelend uitpakken als dan blijkt dat 
het inkomen te laag is om van rond te komen. Het loont de moeite om zo 
vroeg mogelijk na te denken over een passende oudedagsvoorziening.

We noemen enkele mogelijkheden van relevante onderdelen  
voor uw pensioen:

• Uitkering op grond van de AOW
• Pensioen via de werkgever
• Pensioen opbouwen in eigen beheer als zelfstandige
• Spaargeld
• Lijfrente
• Een (grotendeels) afgeloste koopwoning
• Te verwachten erfenis

Een pensioenregeling opstellen voor werkgever en  werknemers is 
veelomvattend en vereist speciale expertise. Jabes Verzekeringen heeft er 
voor gekozen deze vorm van dienstverlening uit te besteden. Wij kunnen wel 
advies geven over een individuele regeling. In het adviesgesprek besteden 
wij ruim aandacht aan dit onderwerp.

Bij overlijden

Iedere ingezetene van Nederland heeft recht op de Algemene Nabestaanden 
Wet (ANW). Deze wet zorgt voor een uitkering als uw partner overlijdt. 
Er bestaat niet altijd recht op een uitkering; om voor deze uitkering in 
aanmerking te komen moet u voldoen aan een van de volgende eisen:

• u bent geboren voor 1 januari 1950 of
• u bent meer dan 45% arbeidsongeschikt of
•  u heeft kinderen jonger dan 18 jaar (zodra het jongste kind 18 wordt, 

vervalt het recht op een ANW-uitkering).

Bovendien geldt een inkomenstoets; de hoogte van de ANW-uitkering is 
afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de overlevende partner. 

De premie voor de ANW wordt meestal betaald via de werkgever, 
uitkeringsinstantie of onderwijsinstelling. Indien u langer dan 12 maanden 
niet in Nederland woont, stopt de betaling van de ANW-premie en vervalt 
daarmee ook het recht op de ANW-uitkering. U kunt kiezen voor een 
vrijwillige ANW-verzekering. De ANW-premie moet door u zelf worden 
betaald aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de uitvoerende instantie van 
de ANW. 

Let op: 
•  de uitkeringscriteria (zie hierboven) zijn in het buitenland hetzelfde als de 

uitkeringscriteria in Nederland. 

•  Bij vertrek naar het buitenland kunt u eenmalig besluiten of u de ANW-
verzekering vrijwillig wilt sluiten. U kunt dus niet tijdens het verblijf in het 
buitenland besluiten alsnog de ANW-verzekering vrijwillig te sluiten.
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voor mensen die niet in Nederland zijn ingeschreven. Jabes Verzekeringen 
heeft een overeenkomst met een verzekeraar die dit wel doet. 

Met een overlijdensrisicoverzekering worden de financiële gevolgen 
afgedekt van het overlijden van u of van uw partner gedurende de looptijd 
van deze verzekering. Overlijdt de verzekerde persoon vóór de einddatum 
van de verzekering, dan keert de verzekeraar het bedrag dat u had 
verzekerd uit aan de nabestaanden.

De uitkering kan worden bestemd voor een uitvaart, opvang van 
inkomensverlies of aflossing van schulden. Als in Nederland een (nieuw) 
bestaan moet worden opgebouwd is een dergelijke verzekering een 
uitkomst; er zijn dan geen (of in mindere mate) financiële zorgen.

Als de overlijdensrisicoverzekering niet levenslang duurt is de 
uitvaartverzekering een goed alternatief. De kosten voor een 
uitvaart bedragen in Nederland globaal  € 10.000,-. Indien u al een 
uitvaartverzekering heeft, adviseren wij u schriftelijk bij uw verzekeraar na 
te vragen of deze uitvaartverzekering ook dekking biedt bij een langdurig 
verblijf in het buitenland. Dit is namelijk niet altijd het geval. 

Slotwoord

U heeft in deze brochure veel kunnen lezen over Expatverzekeringen. 
Uiteraard is uw keuze in het pakket aan verzekeringen een persoonlijke 
afweging. Graag helpen wij u bij het realiseren van een goed 
verzekeringspakket. Daarbij verzorgen wij de administratieve afwikkeling 
van de aanvraag en de communicatie met alle partijen. U kunt bij 
ziekte en ongevallen in het buitenland de Alarmcentrale 24 uur per dag 
bereiken. Als u problemen ondervindt bij de Alarmcentrale kunt u altijd 
contact met ons opnemen.

De directie en medewerkers van Jabes Verzekeringen wensen u een 
gezegende tijd toe in het buitenland. 

U heeft dus niet in alle situaties recht op een uitkering uit de ANW. Een 
vrijwillige voortzetting van de ANW bij de SVB heeft dan geen zin. Het kan 
in die situatie beter zijn een aparte levensverzekering te sluiten. De meeste 
verzekeringsmaatschappijen bieden geen overlijdensrisicoverzekeringen aan 
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www.jabesverzekeringen.nl


