Regeling onverzekerden
Informatieblad voor ouders en voogden
Uw kind is onverzekerd: wat houdt dat in?
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een Nederlandse
zorgverzekering te hebben. Het gaat hier om de basisverzekering volgens de
Zorgverzekeringswet. Heeft uw kind geen zorgverzekering? Dan is uw kind niet
verzekerd voor de kosten van medische zorg. Het is daarom belangrijk dat u snel
een zorgverzekering voor hem of haar afsluit.
Een kind tot 18 jaar is gratis verzekerd; u hoeft dus geen premie te betalen.
Zodra uw kind 18 jaar wordt, moet hij of zij wel premie gaan betalen. Heeft uw kind
op dat moment geen of een laag inkomen, dan kan hij/zij zorgtoeslag aanvragen.
Wat houdt de regeling onverzekerden in?
Er kunnen meerdere redenen zijn waarom uw kind onverzekerd is of zo staat
geregistreerd. Is er sprake van een misverstand? Lees dan onder ‘Onterechte aanmelding’
wat u kunt doen.

Veelgestelde vragen
Wat moet ik doen als mijn kind wel een zorgverzekering heeft?
Neem in dat geval contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar moet
uw kind goed registeren in het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet
(RBVZ).
Hoeveel moet ik maandelijks betalen voor de verzekering van mijn kind?
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd voor de basisverzekering. U hoeft voor hen
dus geen premie te betalen. Zodra zij 18 jaar worden, moeten ze wel premie betalen.
De zorgverzekeraar stuurt u of uw kind daarover bericht.

Onterechte aanmelding
De Sociale Verzekeringsbank
(SVB) heeft vastgesteld dat
het kind - waarvan u ouder
of voogd bent - verzekerd is
voor de Wet langdurige zorg
(Wlz). Uw kind moet daarom
verplicht een zorgverzekering
hebben. Denkt u dat uw kind
niet Wlz-verzekerd is?
Neem dan contact op met de
SVB via www.svb.nl/wlz.

Waar kan ik een zorgverzekering afsluiten?
U mag uw kind verzekeren bij een zorgverzekeraar naar keuze. Het meest eenvoudig is
om uw kind te verzekeren bij uw eigen zorgverzekeraar. Heeft u hulp nodig bij de keuze
voor een zorgverzekeraar, dan kunt u advies vragen bij de Zorgverzekeringslijn.nl
(www.zorgverzekeringslijn.nl).
Mijn kind woont bij mijn (ex-)partner in het buitenland en is daar verzekerd.
Wat moet ik nu doen?
Neem contact op met de gemeente waar u woont. Waarschijnlijk staat uw kind nog
op uw adres ingeschreven. De gemeente kan u vertellen of u de registratie van uw kind
moet wijzigen.
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Wat zijn de gevolgen als u geen zorgverzekering afsluit voor uw kind?
U ontvangt de eerste brief van het CAK. Heeft uw kind
binnen 3 maanden na deze brief een zorgverzekering?

Ja

Uw kind is verzekerd en is bij
ons niet meer geregistreerd als
onverzekerde.

Nee
U krijgt een boete, omdat het verplicht is om een
zorgverzekering af te sluiten.

Heeft uw kind binnen 3 maanden na de datum van de
boete een zorgverzekering?

Ja

Nee

Uw kind is verzekerd. U moet wel
de boete betalen, maar uw kind
is bij ons niet meer geregistreerd
als onverzekerde.

U krijgt een tweede boete.

Heeft uw kind binnen 3 maanden na de tweede boete
een zorgverzekering?
Nee

Ja

Uw kind is verzekerd. U moet
wel beide boetes betalen, maar
uw kind is bij ons niet meer
geregistreerd als onverzekerde.

Het CAK sluit namens u bij uw zorgverzekeraar een
zorgverzekering af voor uw kind. Die verzekering loopt 12
maanden. U moet ook de twee boetes betalen als u dat
nog niet had gedaan.

Meer informatie vindt u op onze
website: www.hetcak.nl/onverzekerden.
U kunt ons ook een e-mail sturen via
het contactformulier op onze website.

Wilt u liever bellen?
Van 8.30 tot 17.00 uur zijn wij
telefonisch bereikbaar via
0800 – 5028.
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Uninsured Persons Regulation
Information leaflet | Parents and guardians
Your child is uninsured: what does this mean?
Everyone who lives in the Netherlands is statutorily obliged to have Dutch health
insurance. This applies to children too. This is about basic insurance as defined in the
ZorgverzekeringswetI.
If your child does not have health insurance, this means your child is not insured for
medical care costs incurred. It is therefore important that you take out health insurance
for your child quickly. A child is insured free of charge up to 18 years of age; this means
you do not have to pay a premium. Your child will have to pay a premium as soon as he/
she is 18 years of age. If your child has no income, or a low income, then he/she can apply
for a care allowance.
The following diagram shows what will happen if you do not take out health insurance
for your child within 3 months. Do you still have questions about this? In that case read
the questions and answers on the back of this information leaflet. You may find your
question there.
What will happen if you do not take out health insurance for your child?
You will receive the first letter from CAK. Your child has
health insurance within 3 months of receiving that letter?

Yes

Your child is insured and is no
longer registered with us as
being uninsured.

No
You will be fined.

You have taken out health insurance for your child
within 3 months of the date of the fine?

Yes

No

Your child is insured. You must
pay the fine, but your child is
no longer registered with us as
being uninsured.

You will receive a second fine.

You have taken out health insurance for your child
within 3 months after the date of the second fine?
No
CAK will take out health insurance for your child
on your behalf, with your health insurer. This
insurance will last for 12 months. You also have to
pay the 2 fines if you have not already done so.

Yes

Your child is insured. You must
pay the 2 fines, but your child is
no longer registered with us as
being uninsured.
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Zorgverzekeringswet = Health Insurance Act.
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Frequently asked questions
What should I do if my child does have health insurance?
You should contact your health insurer. Your health insurer should register your child
properly in the Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RBVZ).
My child is living abroad with my ex-partner and is insured there. What should I do now?
Contact the Dutch municipality where you live. Your child is probably still registered at
your address. They will be able to tell you whether the registration of your child should
be altered.
How much will I have to pay each month for my child’s insurance?
Children are insured free of charge for the basic insurance up to the age of 18 years.
You do not have to pay a premium for them. They will have to pay a premium as soon as
they are 18 years of age. The health insurer will inform you or your child about this.
Where can I take out health insurance?
You are at liberty to choose with which health insurer you want to take out health
insurance for your child. A list of health insurers can be found on our website, page
OnverzekerdenIV. The simplest thing to do, however, is to insure your child with your
own health insurer. To do this you should contact your health insurer. If you need help in
choosing a health insurer, advice can be obtained from Zorgverzekeringslijn.nl
(www.zorgverzekeringslijn.nl).

Contact
More information can be found on our website, in the section OnverzekerdenIV:
www.hetcak.nl. Are you unable to find the answer to your question there? See the
frequently asked questions.

Wrongful registration
If you live or work in the
Netherlands, you are
automatically insured in
accordance with the Wet
langdurige zorg (Wlz)II. This
obliges you to take out health
insurance with a Dutch health
insurer. Do you have children
who are younger than 18 years?
In that case you – as parent or
guardian – must take care of
health insurance for them.
The Sociale Verzekeringsbank
(SVB)III establishes whether
a person is Wlz-insured.
The SVB has informed us that
the child - who is your child or
you are his/her guardian - is
Wlz-insured. You are therefore
obliged to take out health
insurance for your child. Are
you of the opinion that your
child is not Wlz-insured? In that
case you should contact the
SVB, via www.svb.nl/wlz.

More information can be found on our
website www.hetcak.nl/onverzekerden.
You can also send us an e-mail, via the
contact form on our website.
II
III
IV

Wlz = Long-Term Care Act.
SVB = Social Insurance Bank.
Onverzekerden = Uninsured Persons: Please note,
the website is in Dutch.
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Would you rather telephone us?
We can be reached by telephone
between 08:30 and 17:00 hours, on
number: 0800 – 5028.

