Uitleg gebruik E106 en E109 bestemd voor de medewerkers van de
Uitzendbureaus
Een E106 en een E109 worden tegenwoordig ook wel een S1 formulier genoemd.
Het S1 formulier is officieel de digitale versie van een E106 of E109 die nog maar
zeer beperkt daadwerkelijk gebruikt wordt. Ook vanuit Zorg en Zekerheid wordt nog
steeds gewerkt met een E106 en een E109. Daarom wordt in deze uitleg verder niet
gesproken over een S1 formulier.
Met dit schrijven willen wij graag de functie van het formulier E106 en E109 plus de
te volgen procedures rond de formulieren onder de aandacht brengen.
Wij doen dit omdat is gebleken dat niet altijd duidelijk is waarvoor het E106 of E109
formulier bestemd is. Ook is niet altijd duidelijk dat er internationale procedures voor
zijn vastgesteld die Zorg en Zekerheid moet opvolgen.
Wij hopen met deze informatie meer inzicht te geven, en duidelijk te maken waarom
er soms door Zorg en Zekerheid aanvullende vragen worden gesteld.
Uitleg gebruik E106
E106 = verklaring dat Zorgverzekeringswet-verzekerden en de eventueel
medeverzekerde gezinsleden in hun woonland recht hebben op geneeskundige zorg
ten laste van de Nederlandse zorgverzekering.
Goed om te weten:
Vaak zal er sprake zijn van beëindiging (afmelding door Uitzendbureau omdat men
uit dienst gaat) van de zorgverzekering bij het teruggaan naar het woonland. In dat
geval heeft het aanvragen van een E106 dus geen zin omdat men op het moment
van verblijf in het woonland geen recht meer heeft op de zorgverzekering, en dus ook
geen gebruik mag maken van het E106. Alleen als er gedurende het verblijf in
Nederland gezinsleden meeverzekerd moeten worden is een E106 wel van
toepassing.
Als er sprake is van opname vakantiedagen, tijd voor tijd of weekendverblijf in het
woonland (waarbij men in dienst blijft van het uitzendbureau en dus recht behoud op
de zorgverzekering), is het aanvragen van een E106 wel zinvol.
Het is van belang dat zodra een E106 formulier is opgemaakt deze direct wordt
doorgestuurd naar de Zorgverzekeraar in het woonland.
Er mag slechts één E106 per persoon in omloop zijn. Dus eerst moeten eerder
afgegeven formulieren worden afgemeld, (met een formulier E108 en deze bevestigd
retour) voor er een nieuw formulier E106 wordt afgegeven
De te volgen procedure:
Na het aanmaken van een E106 moet dit formulier z.s.m. bevestigd worden door de
betreffende Zorgverzekeraar in het woonland; daar wordt namelijk bepaald of men
volgens de regelgeving van het woonland daar recht op inschrijving heeft.

Vanuit ZIN is gevraagd om het opgemaakte E106 zoveel mogelijk rechtstreeks naar
de betreffende zorgverzekeraar in Polen te versturen en niet meer via de verzekerde
af te geven.
Omdat dit nog niet mogelijk is vanuit het portaal MijnZZ is besloten dat indien
Zorg en Zekerheid zelf een E106 opmaakt voor een individueel verzekerde, wij dit
rechtstreeks naar Polen versturen. Indien wij op verzoek van een uitzendbureau een
E106 opmaken zal deze naar het UZB worden verstuurd, zodat deze net als wanneer
een Uitzendbureau het E106 via het portaal aanmaakt, deze altijd aan de
verzekerde wordt afgegeven.
Het recht op verzekering in het woonland is namelijk een voorwaarde om in
aanmerking te komen voor vergoedingen via een E106. Ook wordt in het woonland
bepaald of gezinsleden recht op medeverzekering hebben.
Na ontvangst van de bevestiging van het E106 moet Zorg en Zekerheid de gegevens
doorsturen naar Zorginstituut Nederland waar registratie van alle in omloop zijnde
E106 formulieren plaats moet vinden. Zorginstituut Nederland verzorgt de eventuele
verrekening van gemaakte kosten en verzorgt de inning van de Zvw-bijdrage
(premie) voor medeverzekerde gezinsleden boven de 18 jaar.
Bij beëindiging van het verzekeringsrecht moet het E106 beëindigd worden d.m.v.
een formulier E108 (dit verzorgt Zorg en Zekerheid).
Soms wil men een formulier om premierestitutie aan te vragen.
In dat geval is niet een E106 het formulier dat men nodig heeft, maar een E104.
Dit is een verklaring waarin wordt aangegeven over welke periode(s) men verzekerd
is geweest bij Zorg en Zekerheid. Op grond van dit formulier kan men in het land van
herkomst premierestitutie aanvragen van de in het thuisland betaalde premie. Hier
zitten voor Zorg en Zekerheid minimale administratieve handelingen aan verbonden
(hoeft niet geregistreerd te worden bij Zorginstituut Nederland en is er voor Zorg en
Zekerheid geen sprake van een financieel risico). Het heeft de voorkeur om dit
formulier door de zorgverzekeraar in het thuisland aan te laten vragen, zodat dit
rechtstreeks naar de betreffende instantie gestuurd kan worden. Vraagt de
verzekerde (of werkgever) dit formulier aan, dan zal men zelf moeten zorgen dat dit
formulier bij de desbetreffende verzekeraar terecht komt.
Uitleg gebruik E109
E109 = verklaring voor indirecte medeverzekering van gezinsleden die in een ander
lidstaat wonen dan de werknemer of zelfstandige zelf .
Het verschil met een E106 is dus dat een E106 bestemd is voor gezinsleden die in
het zelfde land wonen .
Een E109 zal dus voor buitenlandse uitzendkrachten niet vaak voorkomen, omdat
deze meestal tijdelijk in Nederland verblijven en worden beschouwd als woonachtig
in bijvoorbeeld Polen, en hun gezinsleden daar ook wonen. In dat geval is dus geen
E109 maar een E106 van toepassing.
Alleen als de betreffende uitzendkracht zich vestigt in Nederland (dan ook een eigen
adres heeft en bijvoorbeeld staat ingeschreven in GBA (Gemeentelijke Basis

administratie en in principe doorlopend in Nederland woont), moet er een E109
worden aangevraagd om gezinsleden indirect mee te kunnen verzekeren.
Wij, Zorg en Zekerheid, beoordelen of er een E106 of een E109 van toepassing is.
De zorgverzekeraar in het thuisland beoordeelt of de betreffende gezinsleden recht
op medeverzekering hebben.
Qua vergoeding maakt het niet uit; bij zowel het E106 als bij het E109 hebben de
medeverzekerde gezinsleden recht op geneeskundige zorg zoals die is geregeld in
de wettelijke ziektekostenverzekering van het woonland.
De te volgen procedure:
Na het aanmaken van een E109 moet dit formulier z.s.m. bevestigd worden door de
betreffende Zorgverzekeraar in het woonland;
De zorgverzekeraar in het thuisland beoordeeld of de betreffende personen recht op
medeverzekering hebben.
Na ontvangst van de bevestiging van het E109 moet Zorg en Zekerheid de gegevens
doorsturen naar Zorginstituut Nederland waar registratie van alle in omloop zijnde
E109 formulieren plaats moet vinden. Zorginstituut Nedrland verzorgt de eventuele
verrekening van gemaakte kosten en verzorgt de inning van de Zvw-bijdrage
(premie) voor medeverzekerde gezinsleden boven de 18 jaar.
Bij beëindiging van het verzekeringsrecht moet het E109 beëindigd worden d.m.v.
een formulier E108 (dit verzorgt Zorg en Zekerheid).
Mochten er nog vragen zijn over het E106, E104 of E109 formulier dan kunt u met
uw vragen terecht bij één van onze medewerkers van Buitenland, rechtstreeks
telefoonnummer 071-5825655

