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Geachte mevrouw, geachte heer,
sinds onze laatste informatiebrief is er weer veel gebeurd waarover wij u graag willen
informeren. We wensen u veel leesplezier en staan u in geval van vragen zoals altijd
graag te woord.

Kapitalisatie
De mogelijke kapitalisatie van het Contergan-pensioen is een belangrijk onderwerp met
veel belangstelling uit de kring van de betroffen personen. Om deze reden hebben we
hierover een informatiefolder samengesteld. Deze bevat specifieke informatie over de
verschillende mogelijkheden van kapitalisatie, de leeftijdsgrens en de noodzakelijke
aanvraagdocumenten. U vindt de informatiefolder als bijlage bij deze informatiebrief en
als download op het infoportaal van Contergan:
www.contergan-infoportal.de/service/merkblaetter_und_antraege/merkblaetter/

Expertisecentra
Naast het normeren van uitkeringen om aan specifieke behoeften te voldoen en de
adviserende rol voorziet de vierde Conterganstichtingswet ook in de bevordering van
multidisciplinaire medische expertisecentra.
Aangezien het concept van expertisecentra noch in de wet noch in de richtlijnen nader is
gedefinieerd, is het de taak van het bestuur om specifieke profielen en eisen voor deze
expertisecentra te ontwikkelen. Om een globaal beeld van de totale thematiek te krijgen,
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heeft het bestuur eerst gesprekken gevoerd met professionals uit de gezondheidszorgresearch.
Bovendien was het belangrijk voor het bestuur om de betrokken partijen er in een vroeg
stadium rechtstreeks bij te betrekken om de expertisecentra te kunnen afstemmen op de
werkelijke behoeften van mensen die door Contergan zijn beschadigd.
Daarom heeft het bestuur de vier verenigingen van getroffenen aangeschreven en
reacties gevraagd op de volgende vragen:
 Wat zou volgens de getroffenen een expertisecentrum moeten zijn?
 Welke behoeften hebben getroffenen met betrekking tot de inrichting van een
expertisecentrum?
Nadat de reacties waren geëvalueerd, vond op 15-10-2018 een workshop plaats in de
zalen van het Bundesambt voor familie en maatschappij. De vier verenigingen voor
getroffenen waren uitgenodigd (Bundesverband Contergangeschädigter e.V.,
Internationale Contergan Thalidomid Allianz, Bund Contergangeschädigter und
Grünenthalopfer e.V. en Contergannetwerk), die elk drie vertegenwoordigers voor
deelname aan de workshop konden aanwijzen. Daarnaast werden de Klinik Hoher
Meißner Bad Sooden-Allendorf, de Rehabilitationsklinik Ulm, de Schön-Klinik Hamburg en
de Rhein-Sieg-Klinik in Nümbrecht uitgenodigd om elk twee vertegenwoordigers naar de
workshop te sturen. Door deze selectie van deelnemers kon een hoge kwaliteit van de
workshop worden bereikt.

Voor het leiden van de workshops kon mede-getroffene Matthias Berg worden
aangetrokken, die als gecertificeerd gespreksleider over een schat aan ervaring in het
leiden van seminars over persoonlijkheidsontwikkeling, leiderschap en ethisch
verantwoord handelen beschikt.

De workshop vond plaats volgens de regels van een zogenaamd World Café. Bij deze
seminar-methode worden verschillende lastige onderwerpen door de deelnemers
besproken aan ruimtelijk gescheiden tafels en worden er suggesties ontwikkeld. De
discussietafels worden in de loop van het seminar door alle deelnemers in verschillende
samenstelling bezocht, maar het discussie-thema blijft steeds aan dezelfde tafel. Het
mengen van de deelnemers zorgde ervoor dat de aandacht en de motivatie niet
verslapten en leidde tot een optimale benutting van alle aanwezige expertise. De
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discussieronden duurden steeds 30 minuten en werden begeleid door medewerkers van
het kantoor. De onderwerpen aan de discussietafels waren o.a.:
-

Vakgebieden

-

Taken

-

Faciliteiten

-

Geografische locatie/bereikbaarheid

-

Beheer

De resultaten van de workshop worden nu door het kantoor geëvalueerd en verder
verwerkt voor de ontwikkeling van toekenningscriteria voor de opbouw van de
expertisecentra. Een verslag met de eerste resultaten vindt u op het Conterganinfoportaal.
De reacties van de deelnemers aan de workshop waren unaniem positief en ook door de
medewerkers van het kantoor werd de workshop als een succes gezien.
Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere stappen.

Uitbreiding van de artsen-databank
Na een thematische evaluatie van de aanvragen aan het kantoor bleek er behoefte te zijn
aan informatie over de contactgegevens van huisartsen en specialisten. De
Conterganstichting werkt daarom voortdurend aan de uitbreiding van de artsen-databank
op het Contergan-infoportaal. Als betroffen persoon weet u zelf het beste bij welke arts u
goed werd behandeld en of u zich op uw gemak voelde. De Conterganstichting wil
daarom graag de kennisoverdracht tussen de getroffenen bevorderen en de artsendatabank op het Contergan-infoportaal met uw hulp uitbreiden. We bedanken u daarom
alvast voor het delen van uw aanbevelingen voor publicatie in onze artsen-databank en
hopen op uw steun.
Houd er echter rekening mee dat dit een aanbod van getroffenen voor getroffenen is en
dat de aanbevelingen zijn gebaseerd op persoonlijke ervaringen. De Conterganstichting
kan daarom niet garanderen dat de individuele, door de getroffenen aanbevolen artsen
zullen voldoen aan een algemene goedkeuring.
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Verwerkingstijd voor herzieningsverzoeken
Onlangs kregen we veel vragen over de verwerkingstijd van herzieningsverzoeken.
De verwerkingstijd kan om verschillende redenen wel eens meerdere maanden bedragen.
Opdat u dit beter kunt begrijpen, willen we u graag de redenen uitleggen:
Herzieningsverzoeken worden na ontvangst op het kantoor voor onderzoek naar de
medische commissie gestuurd. Afhankelijk van het aantal redenen voor de herziening,
moeten verschillende deskundigen van de commissie hierbij worden betrokken. Daarbij
moet deze beoordelingen meestal na elkaar worden gedaan, omdat het letsel aan de
verschillende gebieden elkaar vaak versterkt of aan elkaar is gerelateerd.
Vaak is het ook zo dat de bevindingen die aan de stichting zijn voorgelegd niet voldoende
zijn voor de beoordeling. De voorzitter van de medische commissie heeft dan meer
documenten nodig. Het verzoek om herziening kan pas verder worden verwerkt als deze
documenten door de betrokkenen zijn opgestuurd.
De procedure voor herziening duurt ook langer als tijdens een lopende procedure verdere
schade wordt aangedragen en daarvoor documenten door de betrokkene worden
ingediend. Deze moeten dan ook worden meegenomen in de beoordeling, de eerder
uitgevoerde beoordeling moet indien nodig opnieuw worden gecontroleerd en aangepast.
Daarom is het belangrijk dat de documenten die u mee stuurt voor een
herzieningsverzoek indien mogelijk altijd volledig zijn.

Overname van kosten voor communicatie-bijstand op het kantoor
Ter herinnering: in onze informatiebrief nr. 26 van augustus 2018 hebben we laten weten
dat de Conterganstichting voor mensen met een beperking de kosten voor communicatiebijstand tijdens adviesgesprekken op het kantoor zal vergoeden. Als u lijdt aan een
gehoor- of spraakstoornis, hebt u het recht om tijdens adviesgesprekken met de
Conterganstichting voor mensen met een beperking ten behoeve van diensten van de
stichting of het Duitse socialezekerheidsstelsel, met begeleidende gebaren of een andere
geschikte communicatie-bijstand te communiceren (§§ 9 lid 1, 3
Behindertengleichstellungsgesetz - BGG).
Dit betekent dat het adviesgesprek ofwel wordt uitgevoerd met de medewerking van een
gebarentolk of bijvoorbeeld met de hulp van een communicatie-helper. De communicatiebijstand kan ook worden verleend door iemand die u vertrouwt, zoals bijvoorbeeld door
een ervaren familielid.
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De Conterganstichting neemt daarbij als verantwoordelijke instantie, rekening houdend
met de wettelijke vereisten, de daaruit voortvloeiende kosten voor haar rekening (§§ 9 lid
1 S. 1, 1 lid 2 BGG). Als u een gebarentolk nodig hebt, kunt u kiezen uit de volgende
mogelijkheden:
1. De Conterganstichting voor mensen met een beperking voorziet in een gebarentolk
voor het komende adviesgesprek.
2. U zorgt zelf voor een gebarentolk.
Houd er echter rekening mee dat u een afspraak voor het adviesgesprek moet maken en
dit 14 dagen van te voren telefonisch of schriftelijk bij het kantoor van de
Conterganstichting moet aanmelden. Hierbij moet indien van toepassing worden
medegedeeld of er een gebarentolk nodig is en of deze door uzelf of door de
Conterganstichting wordt geregeld.
Als u advies nodig hebt, neem dan contact met ons op:
Geschäftsstelle der Conterganstiftung für behinderte Menschen
Von-Gablenz-Str. 2-6
50679 Köln
Tel.: 0221 3673-3673
Fax: 0221 3673-3636
E-mailadres: beratung@contergan.bund.de

Gegevensbescherming
Het bestuur van de Conterganstichting heeft voor de ter beschikking stelling van een
externe toezichthouder voor gegevensbescherming een contract afgesloten met de TÜV
Süd Sec-IT GmbH. De benoeming van de toezichthouder voor gegevensbescherming zal
binnenkort plaatsvinden.

Aangezien de gerenommeerde dienstverlener op dit gebied in de afgelopen maanden
geen nieuwe opdrachten kon aannemen door overbelasting van de capaciteit, was een
eerdere benoeming niet mogelijk.

In dit verband wil het bestuur erop wijzen dat de gegevensbescherming op elk moment,
zowel intern als extern, door deskundigen was resp. is gewaarborgd.

Enquête: Wie wil in de toekomst de informatiebrief in eenvoudiger taal ontvangen?
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Omdat we verplicht zijn te voldoen aan de eisen van de
Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG), hebben wij in de informatiebrief nr. 24 van
november 2016 gevraagd of u voortaan nog steeds de informatiebrief ook wilt ontvangen
in eenvoudiger taal. De dubbele uitgave had helaas tot ergernis geleid bij enkele
betrokkenen.
Helaas hebben we minder reacties gekregen dan verwacht en daarom willen we u
nogmaals vragen om het bijgevoegde formulier terug te sturen als u de mededelingen in
eenvoudiger taalgebruik niet meer wenst te ontvangen.
Het is voor ons erg belangrijk om de verschillende taalversies van onze informatiebrief zo
doelgericht mogelijk te versturen.
Als u al heeft doorgegeven dat u de informatiebrief in eenvoudiger taalgebruik niet
wilt ontvangen, hoeft u dit niet nog een keer te doen.

De advies-afdeling op het Contergan-infoportaal
Sinds juni 2017 is de advisering aan getroffenen uitgebreid met een nieuwe bouwsteen in
het totale aanbod van diensten van de Conterganstichting voor mensen met een
beperking. De medewerkers van de advies-afdeling zijn sindsdien voor u beschikbaar
voor een breed scala aan problemen en vragen.
Daarom nodigen we u hartelijk uit om uzelf regelmatig ook te informeren via onze website
(www.contergan-infoportal.de) over het laatste nieuws van de advies-afdeling. Hier kunt u
onder andere een voorbeeld van een verzoek om advies bekijken.
Omdat we weten dat niet alle betrokkenen over internet beschikken, sturen wij als bijlage
een voorbeeld van een verzoek om advies op papier.

Verklaring van in leven zijn
In oktober 2018 is de voorgedrukte verklaring van in leven zijn naar u verstuurd. We
willen u er graag aan herinneren om deze uiterlijk 31-01-2019 per post of per e-mail
naar ons terug te sturen. Wij zullen u graag een bevestiging van ontvangst per post
toesturen.
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Contergan-infoportaal
Graag wijzen wij u nogmaals op onze website (www.contergan-infoportal.de). Hier vindt u
nuttige informatie, bijvoorbeeld in de vorm van ervaringen of de presentatie van
hulpmiddelen.
We nodigen u uit om deel te nemen aan de uitwisseling van ervaringen in het belang van
de betroffen personen.

Openingstijden van het kantoor tussen Kerstmis en Nieuwjaar
Tussen Kerst en Nieuwjaar is het kantoor van de Conterganstichting gesloten. De
medewerkers zijn vanaf 2 januari 2019 weer zoals gebruikelijk als contactpersonen
bereikbaar.

Het bestuur van Conterganstichting en de medewerkers op het kantoor wensen u en uw
familieleden een prettig en vreedzaam kerstfeest en een gelukkig 2019!

Hartelijke groeten uit Keulen
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Kapitalisatie
Volgens § 13 lid 3 S. 1 van de Conterganstichtingswet (ContStifG) in combinatie met §
10 van de statuten van de Conterganstichting voor mensen met een beperking hebt u
de mogelijkheid uw maandelijkse Contergan-pensioen te kapitaliseren.
Wat wordt bedoeld met kapitalisatie?
Bij een kapitalisatie worden uw aanspraken op de toekomstige maandelijkse
pensioenbetalingen bij elkaar genomen en gedeeltelijk of volledig voor een periode van
maximaal 10 jaar vooruit aan u overgemaakt.
Voor welke doeleinden kunt u het pensioen kapitaliseren?
▌ Eigen woondoeleinden
▌ Legitieme economische belangen
▌ Overige belangen

Wat wordt bedoeld met "eigen woondoeleinden"?
Bij een kapitalisatie voor "eigen woondoeleinden" moet het voor u mogelijk zijn om
▌ woonruimte voor eigen gebruik te kopen
▌ een huis of woning te kopen / bouwen
▌ een bouwkavel te kopen

of
▌ het reeds zelf gebruikte eigen huis economisch aantrekkelijker te maken
▌ renovatie / verbouwing
▌ afbetaling van schulden in verband met de financieringskosten van de eigen

woning.
Conterganstichting voor mensen met een beperking
6
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Bezoekadres:
51103 Keulen, Erna-Scheffler-Str. 3

E-mail: beratung@contergan.bund.de
(Algemene aanvragen)

Postadres:
Telefoon: +49 221 3673-3673
50679 Keulen, Von-Gablenz-Str. 2-6 Telefax: +49 221 3673-3636

E-mail: geschaeftsstelle@contergan.bund.de
(Individuele aanvragen)

Wat wordt bedoeld met "legitiem economisch belang"?
Bij een kapitalisatie op basis van een "legitiem economisch belang" moet het u mogelijk
worden gemaakt om maatregelen die direct betrekking hebben op uw beperking te
financieren.
Voorbeelden:
▌ Inrichting van uw werkkamer thuis
▌ Aanpassingen aan uw auto (om naar uw arbeidsplek te kunnen rijden, mits de

kosten niet door een andere instantie worden vergoed)
▌ Financiering van uw omscholing en opleidingen
▌ Scheppen en inrichten van uw professionele bestaan

Wat wordt bedoeld met „overige belangen"?
Bij een kapitalisatie op grond van „overige belangen" moet het u mogelijk worden
gemaakt om concrete behoeften te vervullen die rechtstreeks gerelateerd zijn aan uw
beperking.
Voorbeelden:
▌ Chirurgische en prothetische voorzieningen
▌ Verkrijgen van hulpmiddelen of speciale meubels in het kader van uw beperking
▌ Aanpassingen aan uw auto (die u nodig hebt voor deelname aan het sociale leven)

Hoe kunt u kapitaliseren?
Om uw maandelijkse pensioen te kapitaliseren, moet u een aanvraag indienen. De
aanvraag moet volledig worden ingevuld. Beschrijf daarbij a.u.b. uw intenties voor het
desbetreffende kapitalisatie-doel zo nauwkeurig mogelijk.
Opmerking: U moet uw aanvraag indienen voordat u uw plannen kunt uitvoeren.
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Afhankelijk van het kapitalisatie-doel zijn er extra documenten nodig:
▌ Kapitalisatie voor "eigen woondoeleinden" (bijlage 1)
▌ Kapitalisatie vanwege "legitieme economische belangen" (bijlage 2)
▌ Kapitalisatie op grond van „overige belangen" (bijlage 3)

Veelgestelde vragen met betrekking tot kapitalisatie:
1. Staat de Conterganstichting bij de beslissing over uw aanvraag voor
kapitalisatie een zekere speelruimte toe?
Het rechtmatig besluit over de aangevraagde kapitalisatie is afhankelijk van de
volgende criteria:
▌ Aard van het gebruiksdoel
▌ Leeftijd van de aanvrager

Daaruit volgt:
▌ Een kapitalisatie voor eigen woondoeleinden en voor legitieme economische

belangen wordt toegekend als u op het moment van aanvraag het 55e levensjaar
nog niet hebt afgerond.
▌ Een kapitalisatie voor eigen woondoeleinden en voor legitieme economische

belangen kan worden toegekend als u op het moment van aanvraag het 55e
levensjaar hebt afgerond en het 65e levensjaar nog niet hebt afgerond. De
Conterganstichting voor mensen met een beperking heeft een zekere speelruimte
bij de toekenning. Dat betekent dat u als aanvrager moet uitleggen waarom u pas
na afronding van uw 55e levensjaar een verzoek tot kapitalisatie indient.
▌ Een kapitalisatie op grond van overige belangen kan worden toegekend.

Ongeacht de leeftijdsgrens hanteert de Conterganstichting voor mensen met een
beperking altijd een zekere speelruimte bij de toekenning.
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Opmerking: Vanaf het 60e levensjaar is een kapitalisatie ten hoogste voor de duur van
5 jaar mogelijk.
2. Moet u ook rente betalen?
Ja, voor het kapitaliseren van de pensioenuitkering moet rente worden betaald, de
zogenaamde "disconto".
De huidige rente bedraagt 0,23% (juli 2018). Het rentepercentage is een jaar geldig
vanaf 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar. Dit komt
overeen met een rendement van bepaalde beursgenoteerde federale effecten
gepubliceerd door de Deutsche Bundesbank.
3. Kunt u de kapitalisatie ongedaan maken?
Ja. Als er belangrijke redenen zijn (bijv. echtscheiding, aankoop van andere nieuwe
eigendommen / aflossing van de afkoopsom, om een volledig pensioen te krijgen etc.)
kan in uitzonderlijke gevallen tegen terugbetaling van het uitstaande kapitalisatiebedrag de kapitalisatie teruggedraaid worden. Het terugdraaien van een kapitalisatie
kan bijvoorbeeld worden overwogen als de kapitalisatie bedoeld was voor verwerving of
economische versterking en het beoogde gebruik van de oude kapitalisatie wegvalt
omdat in de toekomst andere onroerende goederen worden gebruikt als woonruimte.

a) Wat moet u doen om een kapitalisatie terug te draaien?
Voor het terugdraaien van een kapitalisatie is een ondertekende aanvraag vereist. U
hoeft hiervoor geen formulier in te vullen. Vermeld alle belangrijke redenen en leg uit
waarom u de kapitalisatie voortijdig wilt beëindigen.
b) Wat zijn de gevolgen van het terugdraaien van een kapitalisatie?
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Als uw aanvraag voor het terugdraaien van de kapitalisatie wordt gehonoreerd, herroept
de Conterganstichting voor mensen met een beperking het oorspronkelijke besluit voor
kapitalisatie.
Op een bepaalde peildatum wordt
▌ de kapitalisatie beëindigd

en
▌ het terug te betalen bedrag vastgesteld.

c) Hoe wordt het bedrag berekend dat moet worden terugbetaald aan de
Conterganstichting voor mensen met een beperking?
Er wordt berekend hoe hoog het kapitalisatie-bedrag bij een kapitalisatie tot aan de
bepaalde peildatum zou zijn geweest. Hiervan worden de bedragen die vanwege de
voormalige kapitalisatie tot aan de peildatum door de Conterganstichting zijn
ingehouden, afgetrokken. Dit bedrag moet aan de Conterganstichting voor mensen met
een beperking tot aan de peildatum worden terugbetaald.
Opmerking: In de maand na de terugbetaling van de afkoopsom krijgt u uw Conterganpensioen weer volledig, voor zover er geen andere kapitalisaties van kracht zijn.

4. Wat gebeurt er als u komt te overlijden?
Als u tijdens de periode van de terugbetaling komt te overlijden, heeft de stichting geen
recht op terugvordering conform § 10 lid 2c van de statuten van de Conterganstichting
voor mensen met een beperking.
Waar kunt u advies krijgen?
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Voor een vraaggericht advies over dit ingewikkelde onderwerp staan onze
medewerkers en adviseurs graag tot uw beschikking.
Meer persoonlijke en bij uw situatie passende informatie kunt u krijgen van de
medewerkers van de afdeling uitkeringen.
Meer informatie vindt u bovendien op de pagina van het Contergan-infoportaal:
▌ Aanvraag voor pensioen-kapitalisatie

www.conterganinfoportal.de/service/merkblaetter_und_antraege/antraege_und_formulare/
▌ Rekentool pensioen-kapitalisatie

www.conterganinfoportal.de/finanzen_recht/rentenkapitalisierung/rentenkapitalisierungs_rechner/
Opmerking: De rekentool pensioen-kapitalisatie dient als oriëntatie voor uw
individuele planning. Bepalend is de definitieve berekening door het kantoor van de
Conterganstichting voor mensen met een beperking, die rechtsgeldig wordt
weerspiegeld in de officiële kennisgeving van de kapitalisatie.
▌ Tabel pensioen-kapitalisatie

www.conterganinfoportal.de/finanzen_recht/rentenkapitalisierung/tabelle_rentenkapitalisierung/
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Vragen aan de advies-afdeling van het kantoor
Mijn verzorger is er elke dag voor mij en ondersteunt mij in de omgang met mijn
dagelijks leven. Kunt u mij vertellen of mijn verzorger recht heeft op vergoedingen
volgens de Conterganstichtingswet? Welke vergoedingen kan mijn verzorger
überhaupt krijgen?
Antwoord van de advies-afdeling
Vergoedingen volgens de Conterganstichtingswet
De

vergoedingen

en

dienstverlening

volgens

de

Conterganstichtingswet

(ContStifG) (geldelijke schadevergoedingen, maandelijkse pensioenuitkering,
jaarlijkse bijzondere betaling, jaarlijkse vergoedingen voor specifieke behoeften)
zijn alleen bedoeld voor mensen die door Contergan zijn beschadigd en alleen
tijdens het in leven zijn. Recht op vergoedingen voor erfgenamen bestaat alleen
beperkt conform § 13 lid 5 van de ContStifG, die bepaalt dat alleen de daarin
gedefinieerde erfgenamen recht op vergoeding hebben en alleen voor die
aanspraken die op het moment van overlijden van de rechthebbende persoon al
bestonden.
Aangezien er geen speciale regeling is voor mantelzorgers van mensen die door
Contergan zijn beschadigd, is de vergoeding voor deze personen op dit moment
alleen mogelijk via de algemene regelgeving voor hulpverleners. We willen deze
regelgeving graag hieronder uitleggen.
Vergoedingen voor mantelzorgers
De Duitse zorgverzekering biedt familieleden, vrienden of buren die niet
beroepsmatig als hulpverlener werkzaam zijn volgens § 19 van het Sozialgesetzbuch
(SGB) elfde boek (XI) vergoedingen voor de pensioenverzekering,
ongevallenverzekering en werkloosheidsverzekering (zie § 44 SGB XI), voor zover ze
hulpbehoevende personen met minimaal zorgniveau 2 verplegen.
Opmerking: Deze regelgeving omtrent de sociale zekerheid geldt niet voor
mantelzorgers die hun taken beroepsmatig uitoefenen (verzorgers uit verpleeghuizen
/ zorginstellingen, jongeren die een vrijwillige sociale stage doen etc.), want zij krijgen
een salaris of andere financiële vergoeding.
Vanwege het kleine aantal mensen dat zorg nodig heeft is er geen vergoeding voor
mantelzorgers die zorgen voor iemand met zorgniveau 1.
1

a. Vergoedingen voor de pensioenverzekering, § 44 lid 1 SGB XI
De zorgverzekeraar en de particuliere verzekeringsmaatschappijen betalen voor de
niet beroepsmatige verzorger een bijdrage aan de desbetreffende instantie voor de
wettelijk verplichte pensioenverzekering, als
- de zorgverlening bestaande uit verpleging of verzorging en hulp in de huishouding
minstens 10 uur per week, gespreid over ten minste twee dagen per week bedraagt,
en
- de verzorging in de thuisomgeving, zoals de eigen woning, ook in een
bejaardenhuis of in een ander huishouden waar de zorgbehoevende is opgenomen,
plaatsvindt.
De medisch dienst van de zorgverzekering of een door de zorgverzekeraar
aangewezen deskundige bepaalt bij het onderzoek naar de zorgbehoefte in welke
mate de mantelzorger verplegend bezig is. Na de beoordeling neemt de
zorgverzekeraar automatisch contact op met de hulpverlener en vraagt om de
noodzakelijke gegevens voor de pensioenverzekering. De zorgverzekeraar meldt de
verzekeringsplicht aan de desbetreffende instantie. Een aanvraag is niet nodig.
Voor het berekenen van de hoogte van de bijdrage wordt een fictief salaris genomen.
Bovendien is de hoogte van de bijdragen afhankelijk van het niveau van de
zorgbehoefte en ook of de zorgbehoevende persoon nog verpleeggeld,
gecombineerde uitkeringen (dus verpleeggeld en verstrekkingen naar ratio) of alleen
medische verstrekkingen krijgt.
Zorgniveau Ontvangst van
Gecombineerde
Zorgverpleeggeld
uitkeringen
verstrekkingen
2
27%
22,95%
18,9%
3
43%
36,55%
30,1%
4
70%
59,5%
49%
5
100%
85%
70%
% van het maandelijkse bedrag (in 2018: 3.045 euro West-Duitsland, 2.660 euro
Oost-Duitsland)
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b. Vergoedingen voor de ongevallenverzekering, § 44 lid 2a SGB XI
Mantelzorgers die een zorgbehoevende met minimaal zorgniveau 2 verplegen, zijn
tijdens de zorgactiviteiten ook wettelijk verzekerd voor ongevallen. De voorwaarden
en de procedure komen overeen met die voor het krijgen van de vergoedingen voor
de pensioenverzekering. Dit betekent dat ook hiervoor geen aparte aanvraag nodig
is.
c. Werkloosheidsverzekering, § 44 lid 2b SGB XI
Mantelzorgers die een zorgbehoevende met minimaal zorgniveau 2 verplegen, zijn
alleen tijdens de uitoefening van de verplegende activiteiten verplicht verzekerd voor
de werkloosheidsverzekering. Hier is net zoals bij de pensioenverzekering en
ongevallenverzekering geen afzonderlijke aanvraag nodig. Het vaststellen van de
verzekeringsplicht geschiedt bij de beoordeling van de zorgbehoevende persoon.
Opmerking over de informatie van de advies-afdeling
De informatie van de advies-afdeling is in principe van algemene aard. We kunnen
daarom niet garanderen dat deze informatie altijd volledig en up-to-date is.
Voor een persoonlijk en op uw situatie afgestemd advies kunt u contact opnemen
met de Burgertelefoon van het Bundesministerium für Gesundheit (Tel.: +49
(0) 30-340 60 660 2) of uw zorgverzekeraar.
We ontvangen graag uw vragen maar ook uw reacties en uw suggesties voor een
succesvol advies. Stuur uw e-mail naar geschaeftsstelle@contergan.bund.de of
bel ons via het telefoonnummer +49 (0) 221-3673-3673. We horen graag iets van
u.
Opmerking:
Uw aanvraag wordt niet persoonsgerelateerd gedocumenteerd, dit is niet nodig
voor het uitvoeren van de adviserende taak en dus in het kader van
gegevensbescherming wettelijk niet toegestaan.
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