
 
Hoe stel ik vast dat iemand illegaal in Nederland verblijft? 
 
 

Zorgverleners die zorg verlenen aan een onverzekerbare vreemdeling die de zorgkosten niet kan betalen 
kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een beroep doen op de Regeling financiering zorg onverzekerbare 
vreemdelingen. Deze regeling wordt uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).  
 
De volgende vragen kunnen u helpen om vast te stellen dat iemand ‘naar beste weten’ illegaal in Nederland 
verblijft. U moet de vragen daarbij uitdrukkelijk als hulpmiddel zien. De werkelijkheid is soms ingewikkelder.  
 

Vraag 1: Is de patiënt verzekerd? Zo nee, waarom niet? 
 

Vraag 2: Wat is de nationaliteit van de patiënt? 
De regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen is niet van toepassing op 

- Nederlanders (ook niet op inwoners van Aruba, Curaçao, St. Maarten); 
- EU-onderdanen; 
- Inwoners van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland. 

Noteer de nationaliteit in het dossier van de illegaal. Als de nationaliteit niet bekend is kunt u de oninbare 
vordering niet declareren bij het CAK. 
 

Vraag 3: Heeft de patiënt een identiteitsbewijs of verblijfsdocument? 
Met een identiteitsbewijs of verblijfsdocument hebt u zekerheid over de nationaliteit, de naam en de 
geboortedatum van de patiënt. 
Toeristenvisum: binnen de looptijd van een toeristenvisum is de regeling niet van toepassing. 
COA- of RZA-pasje: de patiënt is dan een asielzoeker die onder de Regeling zorg asielzoekers valt. Voor 
meer informatie: www.rzasielzoekers.nl. Let op: soms heeft betrokkene geen recht op de RZA omdat hij is 
uitgeprocedeerd terwijl de datum van het COA-pasje nog niet is verstreken. 
IND-sticker: als betrokkene in Nederland verblijft op grond van artikel 8 f of h van de Vreemdelingenwet, dan 
verblijft de patiënt rechtmatig in Nederland maar valt, als uitzondering, wél onder de regeling. 
 

Vraag 4: Heeft de patiënt een document met naam en geboortedatum? 
Een vreemdeling die geen identiteitsbewijs of verblijfsdocument kan tonen zal vrijwel altijd 
beschikken over een ander document waarop zijn naam en geboortedatum staan. (Maar als de vreemdeling 
dat niet kan, mag dat geen reden zijn om zorg te weigeren.) 
 

Vraag 5: Komt de patiënt voor in het COV-bestand? 
Als de patiënt niet voorkomt in het COV-bestand, dan is het aannemelijk dat de patiënt illegaal in Nederland 
verblijft.  
Als de patiënt wel voorkomt in het COV-bestand, dan moet de patiënt daarvoor een verklaring geven. 
Daarbij is het goed mogelijk dat iemand door relatievorming legaal in Nederland heeft verbleven om 
vervolgens, na beëindiging van die relatie, illegaal in Nederland te zijn. Ook een illegaal kan daarom met 
BSN bekend zijn in het COV. 
 

Kinderen 
Als de moeder legaal in Nederland verblijft dan verblijft het kind ook legaal in Nederland. 
Als de vader legaal in Nederland verblijft en de moeder verblijft illegaal dan zijn de volgende 
varianten mogelijk: 
A. Vader en moeder zijn gehuwd: het kind verblijft legaal. 
B. De vader heeft het kind vóór de geboorte erkend: het kind verblijft legaal. 
C. De vader heeft het kind niet erkend: het kind verblijft illegaal tot het moment van eventuele 
    erkenning. 
 


