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Sociale zekerheid bij grensoverschrijdende werkzaamheden 

 

Ik werk in mijn woonland en in het buitenland en betaal dus ook belasting in meerdere landen, 

maar dien ik ook sociale zekerheidspremies af te dragen in mijn woonland en het buitenland of 

lopen belastingen en sociale zekerheid niet parallel? 

 Europees geregeld 

Binnen Europa - of beter gezegd Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland - wordt de 

sociale zekerheidspositie in geval van grensoverschrijdende tewerkstelling sinds 1 mei 2010 geregeld 

door Verordening 883/2004 (de Basisverordening met aanwijzingsregels) en Verordening 987/2009 

(de Toepassingsverordening). 

Deze Verordeningen voorzagen in een overgangsrecht op basis waarvan de destijds bestaande 
sociale zekerheidspositie nog 10 jaar kon doorlopen, behoudens latere wijzigingen, zoals verhuis naar 
een ander land of stopzetting dienstverband.   

Op 1 mei e.k. loopt deze regeling af, zodat al wie zich erop beroept zich aan de nieuwe regels zal 
dienen te conformeren met mogelijks een ‘switch' in hun sociale zekerheidspositie. 

 Uitgangspunt 

De Verordeningen hebben geen volledige harmonisatie van de sociale zekerheid op het oog, maar 

moeten er voor zorgen dat er slechts in één land sociale zekerheidspremies worden betaald. Eens het 

bevoegde land is aangeduid, zal dat land overeenkomstig haar interne sociale zekerheidswetgeving 

de premies berekenen over het gehele wereldwijde inkomen. 

In principe is het werkland bevoegd, maar in geval van detachering (tijdelijk werken in het buitenland 

met behoud van de sociale zekerheid van de uitzendstaat) of van gelijktijdige tewerkstelling in 

meerdere landen en voor piloten gelden specifieke regels. 

 Gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen 

Bij gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen, dient een onderscheid gemaakt te worden tussen 

werken in een verschillend statuut of hetzelfde statuut in de verschillende betrokken landen. 

Het is belangrijk te weten dat de sociale zekerheidsinstanties voor de toepassing van de 

aanwijzingsregels kijken naar de feiten. Zelfs al is er slechts één werkgever en één jaaropgaaf of 

slechts één inschrijving in de Kamer van Koophandel of Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), 

zodra voor de werkzaamheden de landsgrens overschreden wordt - ook bij thuiswerken - ontstaat 

een situatie van gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen. 
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Wel is het zo dat bij de beoordeling van de concrete situatie geen rekening wordt gehouden met 

occasionele activiteiten die minder dan 5 % van de normale arbeidstijd of van het normale loon 

bedragen. 

 Coronacrisis – reactie Belgische overheid 

Gezien de uitzonderlijke situatie is besloten dat periodes van telewerk die op Belgisch grondgebied 
door grensarbeiders worden verricht ten gevolge van het coronavirus bij wijze van uitzondering niet 
in aanmerking zullen worden genomen voor de vaststelling van de toepasselijke 
socialezekerheidswetgeving en dat zij dus geen enkele invloed zullen hebben op de sociale 
zekerheidspositie van de grensarbeider.   

Deze maatregel is van toepassing vanaf 13 maart 2020 (middernacht) en zolang de dringende 

maatregelen van de Federale Staat om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken 

van kracht zijn. 

o Gelijktijdige tewerkstelling in verschillende statuten 

In geval van gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen onder verschillend statuut is het zo dat 

het ambtenarenstatuut primeert op het werknemersstatuut dat op zijn beurt dan weer voorrang 

heeft op het zelfstandigenstatuut. 

 Nederlandse Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

Begin dit jaar trad in Nederland de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking 

waardoor bepaalde ambtenaren, waaronder universiteitsmedewerkers, niet langer als ambtenaren, 

maar als werknemers worden gekwalificeerd. 

In geval van gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen kan deze “nieuwe” kwalificatie aanleiding 

geven tot een switch in de sociale zekerheidspositie. 

o Gelijktijdige tewerkstelling in hetzelfde statuut 

Zoals gezegd wordt naar de feiten gekeken en kan deze situatie zich niet enkel voordoen in geval van 

meerdere aanstellingen, werkgevers of zelfstandige inschrijvingen. 

 Eén werkgever 

Bij een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen met één werkgever zijn de sociale 

zekerheidsregels van het woonland van toepassing voor zover een substantieel gedeelte1 van 

werkzaamheden in het woonland worden uitgeoefend. Als richtlijn geldt daarvoor 25 % van de 

arbeidstijd en/of de verloning. 

Zo niet, zijn de regels van het land waar de zetel van de werkgever zich bevindt van toepassing2. 

                                                             
1 Volgens artikel 14 lid 8 Verordening (EG) nr. 987/09 

2 Is dat buiten de EER/Zwitserland dan de sociale zekerheid van de woonstaat.  
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 Meerdere werkgevers 

In geval van een substantieel gedeelte van de werkzaamheden in het woonland, zullen de sociale 

zekerheidsregels van het woonland van toepassing zijn, ook in het geval van gelijktijdige 

tewerkstelling in meerdere landen met meerdere werkgevers. 

Is dat niet het geval en zijn de werkgevers gevestigd in één ander land dan het woonland, dan zijn de 

regels van dat ander land van toepassing. Zijn de werkgevers gevestigd in meerdere andere landen 

dan zijn in het woonland sociale zekerheidspremies af te dragen. 

 Zelfstandigen 

Bij zelfstandige activiteiten in meerdere landen zijn de regels van het woonland van toepassing voor 

zover daar een substantieel gedeelte van de activiteiten plaatsvinden rekening houdende met de 

omzet, de arbeidstijd, het aantal verleende diensten en/of het inkomen,... 

Zo niet zijn de regels van het land waarin het centrum van belangen van de werkzaamheden zich 

bevindt van toepassing. Hiervoor wordt gekeken naar de vaste en blijvende plaats van waaruit de 

werkzaamheden worden verricht, de gebruikelijke aard of de duur van de uitgeoefende 

werkzaamheden, het aantal verleende diensten en de intenties van de betrokkene. 

 Formele vaststelling - A1-verklaring 

Een veelheid van situaties kan zich voordoen en in praktijk blijkt de toepassing van de 

aanwijzingsregels niet steeds even eenvoudig.  

Gezien het belang van premieafdracht in het juiste land is het verplicht op voorhand formeel te laten 

vaststellen in welk land sociale zekerheidspremies dienen afgedragen te worden. 

Hiertoe kan een verzoek met ingevulde vragenlijst (o.a. verwachte situatie voor de komende 12 

maanden) worden ingediend bij de sociale zekerheidsinstantie van het woonland van de betrokkene.  

Voor België zijn dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor werknemers (RSZ) of de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid van de Zelfstandigen (RSVZ) en voor Nederland is dat de Sociale 

Verzekeringsbank (SVB). 

Na overleg met de instanties van de andere betrokken landen zal een beschikking - de A1-verklaring 

- afgeleverd worden door de instantie van het land waarvan de socialezekerheidswetgeving van 

toepassing is en waar zowel de betrokkene (als zijn werkgever) premies dienen af te dragen.  

Indien de concrete werksituatie dermate wijzigt, dient dat verplicht gecommuniceerd te worden aan 

de sociale zekerheidsinstanties met oog op herziening van de afgeleverde A1-verklaring3.  

Dit is onder meer ook het geval indien u nu nog een beroep doet op het overgangsrecht of indien u 

onder het toepassingsgebied van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) valt.  

 nieuwe positie België  

                                                             

3 De rechtsgrondslag van de A1-verklaring is geregeld in artikel 19, lid 2 van Verordening (EG) nr. 987/2009 in 

samenhang met Verordening (EG) nr. 883/2004 (coördinatie van de socialezekerheidsstelsels). 
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Sinds oktober 2018 gaat België, indien aangewezen als bevoegd land overeenkomstig voormelde 
regels, de kwalificatie door de andere betrokken landen niet langer volgen, maar zal er een 
herkwalificatie plaatsvinden van de buitenlandse werkzaamheden overeenkomstig de eigen 
Belgische sociale zekerheidsregels.  
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Er wordt dus overgestapt van een systeem van niet-herkwalificatie naar herkwalificatie. Aangezien 
de Belgische sociale zekerheidspremies voor werknemers en zelfstandigen erg verschillen kan deze 
nieuwe positie een aanzienlijke financiële impact hebben op de situatie van 
vennootschapsmandatarissen die in meerdere landen werkzaam zijn4. 

 Consequenties verkeerde afdracht 

In kader van de premieafdracht bestaat er geen keuze.  

Indien blijk dat de afdracht in een verkeerd land heeft plaatsgevonden, dienen alsnog in het land 

waar de betrokkene sociaalverzekerd dient te zijn, premies - en veelal nog verhoogd wegens 

laattijdige betaling - afgedragen te worden. De onterecht betaalde premies kunnen weliswaar 

teruggevraagd worden, maar verkeerde afdracht kan enorme gevolgen hebben voor alle 

betrokkenen, zowel werkgever, werknemer, zelfstandige als zijn familie. 

Gezien de verschillen in sociale verzekeringssysteem tussen de diverse landen kan dit alles ook een 

aanzienlijke financiële impact hebben.  

 LIMOSA? 

Dit letterwoord staat voor Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van 

MigratieOnderzoek bij de Sociale Administratie. 

Indien een buitenlandse werkgever werknemers die niet onder de Belgische sociale zekerheid vallen 

een opdracht laat uitvoeren in België moet hiervan op voorhand verplicht melding worden gemaakt 

in België en dit door het indienen van een Limosa-aangifte.  

Dit kan langs elektronische weg en het bijhorende Limosa-1 attest kunnen de werknemers, naast 

voormelde de A1-verklaring, best bij zich te hebben. 

Deze formaliteit wordt strafrechtelijk en administratief gesanctioneerd. 

Wel bestaan er diverse uitzonderingen op deze meldingsplicht in functie van de duur van de 

opdracht en van aard van de te verrichten activiteiten, dus het is aangewezen dit in functie van de 

concrete situatie na te vragen bij de FOD Sociale Zekerheid.  

Met ingang van 1 maart 2020 geldt in Nederland een gelijkaardige meldingsplicht. 

 

Kortom, belastingen en sociale zekerheid lopen niet parallel en het is daarenboven van het 

allergrootste belang tot sociale zekerheidspremies in het juiste land worden afgedragen, anders zou 

u wel eens voor erg onaangename (financiële) verrassingen kunnen komen te staan. 

 

                                                             
4 De positie is van toepassing vanaf 1 oktober 2018. Voor situaties uit 2018 die voorafgaand aan deze 
breukdatum aanvingen bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten bij het Belgische stelsel voor de sociale 
zekerheid der zelfstandigen vanaf de startdatum van de activiteit. Indien nodig zullen de bijdragen die werden 
betaald in het Belgische stelsel van de sociale zekerheid der werknemers moeten worden teruggevorderd. 
Aangezien de bijdragen in het stelsel voor zelfstandigen geplafonneerd zijn op +/- € 16.270 per jaar, leidt de 
overschakeling van het werknemersstelsel naar het stelsel voor zelfstandigen mogelijks tot een 
kostenbesparing. 
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Voor vragen neem contact op met ons :   

A.C. Koijen & Partners  

Esserstraat 79, 4813 EJ Breda, Nederland 

Telefoon : (+31) 076 - 514 74 44 

mail : aangiftes@ackoijen.nl  

 

europese_toepassi

ngsverordering.pdf
 

NL-PracticalGuideD

ecember2013.pdf
 

 

 
Internationaal werk: welke sociale zekerheid is van toepassing op werknemers die structureel veel 
reizen?  
 
Als uitzondering op dit werkstaatprincipe geldt de detacheringsregeling waarbij iemand tijdelijk naar het 
buitenland wordt gestuurd met behoud van de sociale zekerheid van de uitzendstaat en de regeling van de 
gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten.  
Maar wat indien een werknemer structureel veel reist? Gaat het dan om opeenvolgende detacheringen of een 
vorm van gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten?  
Gelijktijdige tewerkstelling in verschillende lidstaten  
Om uit te maken of iemand gelijktijdig in meerdere lidstaten werkt, moet gekeken worden of iemand minstens 5% 
in een andere lidstaat werkt. Om misbruiken te vermijden, bepaalt de verordening immers dat er geen rekening 
wordt gehouden met marginale activiteiten, hetzij activiteiten die minder dan 5% bedragen.  
Stel dat een werknemer 96% in België werkt en 4% in Luxemburg, dan wordt met die 4% geen rekening 
gehouden en gaat men er vanuit dat de werknemer uitsluitend in één land (België) werkt. Indien de werknemer 
80% in België werkt, 15% in Frankrijk en 5% in Nederland, dan bevinden we ons wel in een situatie van 
gelijktijdige tewerkstelling en zijn de regels inzake gelijktijdige tewerkstelling van toepassing. Zie 
ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ Kwartaal:2013-01  
Bijgevolg, zeker voor werknemers die in het kader van hun functie op jaarbasis vaak naar dezelfde landen reizen, 
kan men al snel in een geval van gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten terechtkomen. Ook hier moet 

mailto:aangiftes@ackoijen.nl
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men een A-1-formulier aanvragen, maar anders dan bij de detachering, moet men dit niet telkens opnieuw doen 
wanneer men naar een land reist. Het kan voor één langere periode in de EER/Zwitserland worden aangevraagd.  
Waar sociale zekerheid betalen?  
Bij een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten gelden verschillende regels naargelang de werknemer 
één of meerdere werkgevers in diverse lidstaten heeft.  
Bij één werkgever wordt hij onderworpen aan de sociale zekerheid van zijn woonstaat voor zover hij er minstens 
25% werkt. Zo niet, is hij onderworpen aan de sociale zekerheid van de zetel van werkgever, tenzij de werkgever 
buiten de EER/Zwitserland is gevestigd in welk geval de werknemer altijd aan de sociale zekerheid van de 
woonstaat is onderworpen.  
Indien de werknemer meerdere werkgevers in diverse lidstaten heeft (bijvoorbeeld in het kader van een ‘salary 
split’), dan zijn sinds 28 juni 2012 de regels vrij complex geworden. Voor nieuwe situaties sinds 28 juni 2012 geldt 
immers het volgende:  

• De werknemer is onderworpen aan de sociale zekerheid van de woonstaat voor zover hij er minstens 25% 
werkt.  

• Zo niet:  
1. Indien de werkgevers gevestigd zijn in slechts twee lidstaten waarvan één ook de woonstaat is: de sociale 
zekerheid van de andere lidstaat dan de woonstaat.  
2. Indien de werkgevers gevestigd zijn in meer dan twee andere lidstaten dan de woonstaat: de woonstaat.  
 
Hoe de 25% bepalen?  
Belangrijk hierbij is dat er uitsluitend rekening wordt gehouden met de ‘Europese’ (EER + Zwitserland) tijd en dat 
de 25% op deze ‘Europese’ tijd moet worden berekend. Stel dat een werknemer veelvuldig naar de VS reist 
(bijvoorbeeld 30% op jaarbasis), dan moet met deze tijd geen rekening worden gehouden, maar moet de 25% op 
de overblijvende 70% worden toegepast (dus 25% van 70% ‘Europese’ tijd).  
Tevens moet voor de vaststelling van de 25% rekening worden gehouden met de verwachte situatie in de 
volgende 12 kalendermaanden, dus op jaarbasis.  
Geen gelijktijdige tewerkstelling  
Is er geen sprake van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten (omdat bijvoorbeeld nergens de 5%-
drempel wordt bereikt), dan wordt de werknemer geacht slechts in één land te werken. In dat geval zal hij 
onderworpen zijn aan de sociale zekerheid van dit land en zullen bij reizen naar het buitenland de 
detacheringsregels van toepassing zijn.  

 

 

 Gevolgen verkeerder afdracht sociale verzekeringspremies 
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Over de grens 

Gevolgen verkeerde afdracht sociale verzekeringspremies  

In de huidige tijd spreekt iedereen van globalisering. Mensen zijn in alle 
levensgebieden met elkaar verbonden. Werken in een ander land is heel 
normaal geworden. Ondernemingen hebben vestigingen in een ander land of 
nemen opdrachten aan in het buitenland, binnen of buiten de Europese Unie. 
Hiervoor worden werknemers in een ander land gedetacheerd of werken 
permanent in twee landen. Voor de werkgever en werknemer stelt zich bij deze 
internationale/grensoverschrijdende arbeidsverhoudingen de vraag, waar de 
werknemer sociaal verzekerd is. De normen op basis waarvan kan worden 
bepaald van welk land binnen de Europese Unie de socialezekerheidswetgeving 
van toepassing is, worden geregeld in Verordening (EG) nr. 883/2004 en 
987/2009. 

De EU-verordeningen inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels vervangen 

niet de nationale socialezekerheidsstelsels van de lidstaten. In plaats van harmonisering 
voorzien de EU-verordeningen een coördinatie. De verordeningen leggen 
gemeenschappelijke regels en princiepen vast, die door de nationale autoriteiten, sociale 
zekerheidsorganen en rechters bij de toepassing van de nationale wetgeving in acht 
moeten worden genomen. Doelstelling van de verordeningen is dat mensen die in een 
ander EU-land werken niet slechter zijn gesteld dan mensen die in dezelfde lidstaat 
wonen en werken. 

A1-verklaring 

De werkgever en de betrokken werknemer worden door de betreffende instantie over de 
beslissing geïnformeerd. Soms wordt de beslissing over welke 
socialezekerheidswetgeving van toepassing is niet aan de werkgever toegezonden. 
Hierbij is dan van groot belang dat de werknemer de werkgever hierover informeert en 
de werkgever de socialezekerheidswetgeving toepast. Anders worden de premies in het 
verkeerde land afgedragen terwijl de sociale verzekering daadwerkelijk in een ander land 
ligt. 

In de aanvraag voor de A1-verklaring voor de uitoefening van werkzaamheden in twee of 
meer lidstaten moet worden aangegeven op welk tijdstip en in welke landen en plaatsen 
de werkzaamheden verricht worden. Hierbij is het belangrijk dat alle gegevens met de 
daadwerkelijke omstandigheden overeenkomen. 

In het begin van het dienstverband is uiteraard nog niet bekend hoeveel een werknemer 
van zijn werktijd in bijvoorbeeld zijn woonland Duitsland en in Nederland, waar de 
werkgever gevestigd is, werkt. Hierbij moet dan in het kader van een vooruitziende 

beschouwing worden gekeken of de werknemer al dan niet 25% van zijn werktijd in zijn 
woonland werkt. Als de werktijden wijzigen, moet hiermee rekening worden gehouden en 
onverwijld aan de betreffende instantie worden medegedeeld. De instanties van de 
betreffende lidstaat dienen onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden, in het bijzonder 
indien de tewerkstelling in verschillende lidstaten niet meer nageleefd wordt, de 
arbeidsverhouding eindigt, de persoonlijke gegevens (adres, enz.) of de gegevens van de 
werkgever wijzigen (wijziging van de bedrijfsnaam, enz.). 

Controles 

Zowel in Duitsland als in de andere lidstaten worden door bevoegde instanties controles 
uitgevoerd. In Duitsland worden de controles door de douane ("Zoll") uitgevoerd. 
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Wanneer de werknemer de A1-verklaring niet kan aantonen, kan een boete opgelegd 
worden. 

Sinds 1 januari 2019 wordt versterkt gecontroleerd of een A1-verklaring bijvoorbeeld 
tijdens een dienstreis aanwezig is. 
Echter, het EU-recht kent geen wettelijke verplichting om een A1-verklaring tijdens een 
buitenlandse reis bij zich te dragen. Normaliter dient een A1-verklaring vóór het begin 
van een dienstreis in de lidstaat bij de bevoegde instantie aangevraagd te worden 
("indien mogelijk van tevoren" volgens artikel 15, eerste lid, van de Verordening (EG) 
987/2009), ook al kan de A1-verklaring met terugwerkende kracht na afloop van de reis 
worden afgegeven. Het is dus volgens toepasselijke EU-wetgeving niet verplicht om een 

A1-verklaring te verkrijgen (voor elk geval) van een kortstondige en/of afzonderlijke 
dienstreis in het buitenland. 

De lidstaten kunnen volgens hun nationale wetgeving zelfstandig de verplichting 
opleggen om vóór een buitenlandse dienstreis een A1-verklaring aan te vragen en met 
zich mee te dragen tijdens de dienstreis. Zo hebben sommige lidstaten (momenteel 
Frankrijk en Oostenrijk) de verplichting opgelegd om vóór het begin van een dienstreis of 
detachering een A1-verklaring aan te vragen in het kader van de aanscherping van de 
nationale regelgeving ter bestrijding van zwartwerk en "social dumping". 

In Duitsland bestaat er op dit moment geen verplichting om een kortstondige en/of 
afzonderlijke dienstreis een A1-verklaring met zich mee te dragen. Om mogelijke 
discussies met de Duitse douane bij een controle te voorkomen, is ons advies de A1-

verklaring op tijd aan te vragen. 

Sommige lidstaten nemen strenge maatregelen tegenover reizende personen die niet in 
het bezit zijn van een A1-verklaring of een bewijs van aanvraag, zoals bijvoorbeeld het 
onmiddellijk innen van sociale verzekeringspremies of het opleggen van boetes. Hier stelt 
zich de vraag of de toepassing van de nationale wetgeving van deze lidstaten wel 
gerechtvaardigd is, terwijl andere lidstaten bij een niet aanwezige A1-verklaring geen 

boete opleggen, en een mogelijke schending van het EU-recht betreft. 

Als in de aanvragen onjuiste informatie wordt ingevuld, kan dit tot intrekking van de A1-
verklaring leiden. Het is ook mogelijk dat de informatie in het begin juist was, maar de 
feitelijke omstandigheden tussentijds zijn veranderd. De consequentie hiervan kan zijn 
dat de socialezekerheidswetgeving van de andere lidstaat van toepassing is. Dit kan er 
zelfs toe leiden dat dit ook voor teruggaande jaren geldt. 

Om misverstanden te voorkomen geldt uiteraard dat in beginsel de ontvangende lidstaat 
aan de A1-verklaring is gebonden en dat deze bindend is totdat ze door de afgevende 
lidstaat wordt herroepen. Stel, de ontvangende lidstaat heeft twijfels omtrent de juistheid 
van de A1-verklaring, dan dient deze de desbetreffende autoriteit in de afgevende 
lidstaat om duidelijkheid of herroeping te verzoeken. 

Consequenties verkeerde afdracht 

De consequentie hiervan zou zijn dat in een bepaalde lidstaat sociale 
verzekeringspremies zijn afgedragen, waar de werknemer echter niet sociaalverzekerd 
was. In de lidstaat waar de werknemer uiteindelijk wel sociaalverzekerd was, moet de 

premieafdracht alsnog plaats vinden. Dit kan gevolgen hebben voor de werkgever, de 
werknemer en zijn familie, ziektekostenverzekeringen van beide landen, enzovoort. 

Volgens artikel 21 lid 1 Verordening (EG) nr. 987/2009 hebben buitenlandse werkgevers 
dezelfde verplichtingen als binnenlandse werkgevers. Wanneer de werkgever van mening 
was dat de werknemer in Nederland sociaalverzekerd was, zullen de premies in 
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Nederland afgedragen worden. Wanneer geen rekening wordt gehouden met het feit dat 
de werknemer bijvoorbeeld anderhalve dag per week vanuit zijn huis in Duitsland werkt, 
zal de werknemer derhalve in Duitsland sociaalverzekerd zijn. De consequentie hiervan 
zal zijn dat in Nederland de premies moeten worden teruggevraagd. 

In Duitsland zullen de premies vervolgens alsnog afgedragen dienen te worden. Voorts 
zal er ook vertragingstoeslag ("Säumniszuschlag") en rente over de niet afgedragen 
premies door de ziektekostenverzekering ("Krankenkasse") in rekening kunnen worden 
gebracht. De vertragingstoeslag bedraagt 1% van de te betalen premie per iedere 
begonnen maand. 

Het sociale verzekeringssysteem in Nederland werkt anders dan in Duitsland. In 
Duitsland betalen de werkgever en werknemer globaal de helft van de sociale 
verzekeringspremies. De te betalen premie van de werkgever bedraagt in 2019 ongeveer 
21% van het brutosalaris. De werkgever houdt de premies bij de werknemer in en draagt 
de totale premie aan de zorgverzekering af. Dit is anders dan in Nederland, waar de 
werknemer de ziektekostenverzekering zelf afsluit en de premie hiervoor zelf afdraagt. In 
Duitsland bestaat er geen eigen risico bij de ziektekostenverzekering ("Krankenkasse"). 
De werknemer moet soms wel bepaalde behandelingen bij de dokter of medicijnen zelf 
betalen. De voorwaarden voor medische zorg zijn niet in alle Europese landen op 
hetzelfde niveau. In sommige gevallen worden meer voordelen toegekend, in andere 
minder. 
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