
Informatie over
wonen in Duitsland,

werken in Nederland



Checklist wonen in Duitsland, maar blijven 

werken in Nederland

Overweegt u in Duitsland te gaan wonen? Of u in Duitsland gaat 

werken en in Nederland blijft wonen, in Duitsland gaat wonen en in 

Nederland blijft werken of zelfs in Duitsland gaat werken en wonen, in 

al deze gevallen heeft u met andere regels, instanties en 

verzekeringen te maken. In dit document vindt u alle belangrijke 

informatie over verzekeringen in Duitsland en andere nuttige 

informatie ten aanzien van wonen in Duitsland, terwijl u in Nederland 

blijft werken.  

Wonen in Duitsland

Als u in Duitsland gaat wonen en in Nederland blijft werken, blijft u 

voor veel zaken verbonden aan Nederland: zoals onder andere de 

inkomstenbelasting en een aantal verzekeringen. Meer informatie 

vindt u in onze checklist “wonen in Duitsland” met de volgende 

aandachtspunten:

 Aanmelden in Duitsland

 Een Duitse bankrekening openen ( is verstandig)

 Rijbewijs in Duitsland

 Auto in Duitsland

 Verzekeringen in Duitsland

 Kindergeld aanvragen (alleen als u of uw partner in Duitsland werkt en 

indien u een gezin heeft)



Aandachts-

punten Uitleg

Aanmelden in 

Duitsland

Dit doet u dit bij het plaatselijke Einwohnermeldeamt. Dit ambt 

is meestal onderdeel van het zogeheten Bürgeramt of 

Bürgerbüro (in sommige gemeenten ook: Bürgerdienst of 

Bürgerservice). Hier kunt u voor veel burgerzaken (paspoort, 

vergunningen etc.) terecht, waarvoor u in Nederland naar de 

afdeling burgerzaken van de gemeente zou gaan.

Voor de aanmelding bij het Einwohnermeldeamt dient u de 

volgende zaken mee te nemen:

 uw paspoort/identiteitsbewijs 

 een huur- of koopcontract

indien u met uw gezin naar Duitsland verhuisd, dient u meer 

documenten mee te nemen. Raadpleeg in dat geval de website 

van uw gemeente in Duitsland. 

U krijgt direct na uw aanmelding bij de gemeente een 

Meldebescheinigung, deze zult u voor andere instanties nog 

nodig hebben. 

Tot slot dient u zich in Nederland af te melden, indien u acht of 

meer maanden per jaar buiten Nederland woont.

Een Duitse 

bankrekening 

openen

Door de invoering van IBAN zou het ook mogelijk moeten zijn 

met uw Nederlandse bankrekening uw rekeningen in Duitsland 

te betalen en betalingen te ontvangen. Of dit in de praktijk ook 

ten alle tijden zo zal zijn is nog onzeker. 

Met een Duitse bankrekening heeft u deze zekerheid in ieder 

geval. Als u er voor kiest een Duitse bankrekening te openen, is

het verstandig goed te kijken bij welke bank u dat doet. Voor 

het geld opnemen bij vreemde banken dient u vaak extra te 

betalen. Als u bijvoorbeeld een rekening bij de Sparkasse heeft,

moet u voor het pinnen bij de Deutsche Bank betalen en visa 

versa. 

Er zijn ook banken waar het mogelijk is wel overal zonder 

kosten geld op te nemen.



Rijbewijs in 

Duitsland

Uw Nederlandse rijbewijs is in Duitsland geldig. Als uw 

(Nederlandse) rijbewijs verloopt, dient u bij het 

Straßenverkehrsamt een Duits rijbewijs aan te vragen. 

(Dit is een algemene EU-regel: binnen de EU vraagt u in het 

land waar u op dat moment woont een rijbewijs aan. Daarmee 

staan alle rijbewijzen in de EU gelijk aan elkaar.)

Auto in 
Duitsland

Als u in Duitsland woont dient u uw auto bij het 

Straßenverkehrsamt aan te melden en in Nederland bij de RDW

in Nederland af te melden. U krijgt dan een Duits kenteken. Dit 

moet binnen 3 maanden. 

U auto moet dan ook in Duitsland verzekerd worden. Als u uw 

Nederlandse autoverzekering opzegt kunt u een 

royementsverklaring (in het Engels!) aanvragen. Dit is een 

officieel document waarin het aantal schadevrije jaren staat 

genoteerd. Met deze verklaring zult u in Duitsland goedkoper 

verzekerd zijn. 

Daarnaast zult u in Duitsland wegenbelasting betalen en is het 

verstandig om een milieusticker (Umweltplakette) te kopen. 

Deze milieusticker is in veel Duitse (binnen-)steden verplicht. 

Verzekeringen in Duitsland afsluiten

aansprakelijkheidsverzekering Haftpflichtversicherung

Inboedelverzekering Hausratversicherung

Opstalverzekering Wohngebäudeversicherung

Rechtsbijstandverzekering Rechtsschutzversicherung



kinderbijslag – (Kindergeld)

Als u naar Duitsland emigreert kunt u in Duitsland kinderbijslag

(In Duitsland: Kindergeld) aanvragen Kindergeld in Duitsland 

geldt voor ieder kind tot en met 18 jaar. In sommige gevallen 

zelfs tot en met 25. Het Kindergeld wordt, in tegenstelling tot in

Nederland, maandelijks uitbetaald en bedraagt aanzienlijk meer

dan de Nederlandse kinderbijslag. 

Of u (uw gezin, uw (pleeg-)kinderen) recht heeft op Kindergeld,

hangt er vooral van af of u of uw partner in Duitsland werkt:

 U en uw partner wonen en werken in Duitsland: uw gezin

komt vanzelfsprekend in aanmerking voor Kindergeld

 U en uw partner wonen in Nederland en werken in 

Duitsland: uw gezin komt in aanmerking voor Kindergeld,

omdat u beiden in Duitsland werkt.

 U werkt in Duitsland, uw partner in Nederland, uw gezin 

woont in Nederland: u kunt (persoonlijk) in Duitsland 

voor uw gezin Kindergeld uit Duitsland aanvragen. De 

kinderbijslag uit Nederland wordt in dat geval door 

Duitsland aangevuld tot het niveau van het Duitse 

Kindergeld. U heeft dus een sterk voordeel.

 U werkt in Nederland, uw partner in Duitsland, uw gezin 

woont in Nederland: uw partner kan (persoonlijk) in 

Duitsland voor uw gezin Kindergeld uit Duitsland 

aanvragen. De kinderbijslag wordt dan door middel van 

het Kindergeld uit Duitsland aangevuld.

 U werkt in Duitsland, uw partner in Nederland,  uw gezin 

woont in Duitsland: u kunt (persoonlijk) in Duitsland voor

uw gezin Kindergeld uit Duitsland aanvragen. Het 

Kindergeld wordt niet aangevuld door middel van 

kinderbijslag uit Nederland, omdat het Kindergeld meer 

bedraagt dan de Nederlandse kinderbijslag.

 U werkt in Nederland, uw partner in Duitsland,  uw gezin 

woont in Duitsland: uw partner kan (persoonlijk) in 

Duitsland voor uw gezin Kindergeld uit Duitsland 



aanvragen.

Of uw gezin recht heeft op Duits Kindergeld, hangt dus vooral 

af van het land waarin gewerkt wordt. Als u of uw partner in 

Duitsland werkt kunt u of uw partner Kindergeld aanvragen bij 

de Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken. 

Meer hierover vindt u hier:

http://www.arbeitsagentur.de/nn_26532/zentraler-

Content/A09-Kindergeld/A091-steuerrechtliche-

Leistungen/Allgemein/Kindergeld.html 

Bent u van plan om in Duitsland te gaan wonen en wilt u graag een 

advies op basis van uw persoonlijke situatie en behoeften? Dan kunt u 

ons zowel per mail als per telefoon bereiken:

ts-concept

Gerty Thiesen & Tim Städele

Oststraße 57

40210 Düsseldorf

Tel.: +49 (0) 211 543 595 44

gerty.thiesen@ts-concept.com

http://www.ts-concept.com 

*Let op: Aan de informatie in dit PDF-document kunnen geen rechten worden ontleent, ts-concept stelt zich niet aansprakelijk. De checklist is gebaseerd op de 

informatie afkomstig van websites van verschillende Duitse overheidsinstellingen. Deze instellingen kunnen hun informatie ten alle tijden aanpassen. Bovendien 

kan uw persoonlijke checklist voor Duitsland er anders uitzien dan deze. Een checklist is sterk afhankelijk van uw eigen situatie en behoeften.
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