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Globetrotter
Verzekering
Advieswijzer

Als je lange tijd naar het buitenland gaat omdat je gaat rondreizen, studeren, stage lopen of werken dan is het verstandig om een
Globetrotter Verzekering af te sluiten. Maar wanneer kies je nu voor welke medische dekking? En wanneer moet je je uitschrijven bij
de gemeente?

Wel of geen zorgverzekering
Bijna iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verplicht verzekerd voor zorgkosten via de Wet langdurige zorg (Wlz)1. Als je verzekerd
bent voor de Wlz dan ben je automatisch ook verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze wet zorgt ervoor dat je verzekerd bent voor de
kosten van medische zorg. Dit betekent wel dat je een Nederlandse basiszorgverzekering moet afsluiten/aanhouden. Dit blijft zo tijdens vakanties
in het buitenland. Ga je wonen, werken of studeren in het buitenland? Dan hangt het af van je persoonlijke situatie of je in Nederland verzekerd
blijft. Het opzeggen van je basiszorgverzekering is dus niet optioneel. Je kunt zelfs een boete riskeren als je onterecht de zorgverzekering stopzet.
Informeer daarom goed bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of je hiervoor verzekerd blijft na vertrek naar het buitenland. Het is mogelijk dat
jouw verzekeraar je weer doorverwijst naar de SVB voor een onderzoek Wlz. Op de website van SVB lees je alle regels.
Medische kosten aanvullend of volledig
• Zeg je je zorgverzekering op, sluit dan een volledige medische kostendekking op de Globetrotter Verzekering. Hiermee ben je verzekerd voor

onverwachte medische kosten.
• Als je de zorgverzekering in Nederland moet aanhouden, neem dan een aanvullende medische kostendekking. Een basiszorgverzekering heeft

in het buitenland een beperktere dekking dan in Nederland. Zo worden maximaal de kosten van het Nederlands tarief vergoed en vaak zijn de
kosten in het buitenland hoger dan in Nederland. Met de dekking aanvullend worden alle medisch noodzakelijke kosten vergoed.

Wanneer moet ik me bij de gemeente uitschrijven?
Als je in een jaar tijd langer dan acht maanden in het buitenland verblijft, moet je je uitschrijven. Deze acht maanden hoeven niet aaneengesloten
te zijn. Het maakt niet uit of je nog een huis aanhoudt in Nederland. Bekijk de regels op de website van Rijksoverheid. Houd er rekening mee dat
het uitschrijven bij de gemeente ook gevolgen kan hebben op verschillende zaken zoals een uitkering, zorgtoeslag en lopende verzekeringen.

Waar moet je op letten

1

Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld als iemand een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke
beperking heeft. De kosten voor deze zorg worden uit de Wlz vergoed. Je bent automatisch verzekerd voor de Wlz als je in Nederland woont of werkt. Als je Wlz verzekerd
bent, dan ben je verplicht een basis zorgverzekering af te sluiten.

Disclaimer:
Bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden.
1
Er kunnen aan deze tekst verder dan ook geen rechten worden ontleend.
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Sluit in ieder geval de Globetrotter Verzekering af als je nog in Nederland ingeschreven staat voordat je op reis gaat.

