
Begin en einde 
verzekeringsplicht



Mededelingen vooraf
▪ Duur van het webinar

▪ Beantwoorden vragen na afloop

▪ Heeft je apparaat voldoende stroom?

▪ Mute geluid

▪ Full screen view options “side-by-side mode”

▪ Hand-out, Q&A volgt



De sprekers

Herman van ‘t Land

herman@zorgverzekeringslijn.nl

088 9006 998

Petra van Wijngaarden

p.van.wijngaarden@skgz.nl

088 9006 923
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Wat weet je na dit webinar?

▪ Wat is verzekeringsplicht?

▪ Wanneer begint en eindigt de verzekeringsplicht?

▪ Wie is verplicht een zorgverzekering af te sluiten?

▪ Heeft de zorgverzekeraar de ingangs- en einddatum van de 
zorgverzekering juist vastgesteld?

▪ Mag een zorgverzekeraar de overeenkomst voor een 
zorgverzekering beëindigen?



Wat is verzekeringsplicht



Verzekeringsplicht: iedereen die in Nederland woont of 
werkt is verplicht een basisverzekering te hebben.

▪ Je bent van rechtswege wel of niet verzekerd voor de volksverzekering 
Wet langdurige zorg (Wlz). Hier kan je niet voor kiezen.  

▪ Ben je verzekerd voor de Wlz? 

▪ Dan ben je ook verplicht zelf een basisverzekering af te sluiten. Alleen 
dan ben je ook daadwerkelijk verzekerd tegen ziektekosten.

*Artikel 2.1.1 Wlz en artikel 2 Zvw.



Wie is verzekeringsplichtig



Wie moet er een Nederlandse zorgverzekering afsluiten 

Iedereen die een “duurzame band” met Nederland heeft.

▪ Ingezetene (inwoner).

▪ Niet ingezetene die loonbelasting in Nederland betaalt.

▪ Vreemdelingen die rechtmatig in Nederland werken.

Hoofdregels zijn ingezetenschap en (daadwerkelijk) werken in Nederland. 
Nederlandse nationaliteit alleen is niet voldoende. Evenmin als ingeschreven staan in 
de BRP en het werken voor een Nederlandse werkgever. 

*De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt dit aan de hand van feiten en omstandigheden. 
Het hebben van een koop- of huurwoning is bijvoorbeeld een sterke indicator.



Heeft Louis verzekeringsplicht?  

Louis werkt vanuit zijn huis in België voor een Nederlandse werkgever. In 
zijn contract staat zijn woonadres ook als standplaats. 

A. Ja, want hij werkt voor een Nederlandse werkgever.

B. Nee, want hij woont in België. 

C. Nee, want hij woont en werkt in België.
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Het gaat erom waar je daadwerkelijk je werkzaamheden doet. Werk je minstens 
25% van je werktijd in het land waar je woont? Dan ben je verzekerd in het land 
waar je woont.

*Artikel 13 van de Verordening nr. 883-2004 en artikel 15 lid 8 van de Europese 
toepassingsverordening nr. 987-2009.



Heeft Johan verzekeringsplicht? 

Johan werkt wegens de corona-maatregelen vanuit zijn huis in België voor 
een Nederlandse werkgever. Eigenlijk is zijn standplaats Eindhoven en zou 
hij elke dag heen en weer pendelen.

A. Ja, want hij werkt voor een Nederlandse werkgever. Met als standplaats 
Eindhoven.

B. Nee, want hij woont in België. 

C. Nee, want hij woont en werkt in België.
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Ook verzekerd zijn volgens de Zvw onder andere

▪ Rijdend, vliegend of varend personeel, buiten Nederland werkend;

▪ Gezinsleden van varend personeel;

▪ Tijdelijk buiten Nederland studerenden of verplegenden;

▪ Niet in Nederland wonende zelfstandigen;

▪ Vreemdelingen met rechtmatig verblijf in Nederland;

▪ Nederlandse ambtenaren en hun gezinsleden in het buitenland.

*Let op, dit is geen limitatieve opsomming (paragraaf 2 van het Besluit                    
uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen).



Verzekeringsplicht met een verblijfsvergunning

▪ De datum afgifte verblijfsdatum (de beschikkingsdatum) bepaalt vanaf 
welke datum iemand verzekeringsplichtig is. Op die datum is vast komen 
te staan dat iemand rechtmatig in Nederland verblijft. 

▪ Een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) geeft wel een legale status, 
maar is geen verblijfsvergunning. 

▪ Bij twijfel: definitieve datum verzekeringsplicht moet van de SVB komen.



Beperkingen verzekeringsplicht



Niet verzekerd zijn volgens de Zvw onder andere

▪ Gemoedsbezwaarden mits geregistreerd bij SVB. 

▪ Militairen in actieve dienst.

▪ Gedetineerden. Justitie is verantwoordelijk voor hun zorg.

▪ Personen die in het buitenland werken.

▪ Buitenlandse studenten (ook uit Aruba, Curaçao, Sint Eustatius, Bonaire, 
Sint Maarten en Saba). Tenzij een Nederlands inkomen. Geldt ook voor 
studenten met Nederlandse nationaliteit die in het buitenland woonden. 

▪ Personeelsleden in dienst van een volkenrechtelijke organisaties en 
buitenlandse ambtenaren (incl. gezinsleden).

*Let op, dit is geen limitatieve opsomming (paragraaf 2 van het Besluit uitbreiding             
en beperking kring verzekerden volksverzekeringen).



Aanmelden zorgverzekering



Het afsluiten van een zorgverzekering  

▪ Verzekeringsplichtige meldt zich voor een zorgverzekering bij een 
zorgverzekeraar.

▪ Dit geldt ook voor kinderen tot 18 jaar. Ze betalen alleen nog geen premie 
voor de basisverzekering. 

▪ De wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige (ouder/voogd) of 
meerderjarige (curator, bewindvoerder of mentor) zorgt ervoor dat de 
verzekeringsplichtige krachtens een zorgverzekering verzekerd is (art. 2 
Zvw).



Hoe controleert zorgverzekeraar de verzekeringsplicht 

Door je inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Staat iemand niet 
ingeschreven in de BRP van een gemeente? Dan sluit de zorgverzekeraar 
geen zorgverzekering af. Tenzij op een andere manier de verzekeringsplicht 
wordt aangetoond. 

1. Verklaring werkgever of recent salarisafschrift waaruit blijkt de ingangsdatum 
van de dienstbetrekking en dat loonbelasting wordt betaald.

2. Verklaring van de SVB waaruit blijkt vanaf welke datum iemand 
verzekeringsplichtig is. 

3. Als de persoon geen verwijt kan worden gemaakt dat hij niet is ingeschreven in 
de BRP.

*Artikel 4a Zvw.



Moet de zorgverzekeraar Ahmed accepteren voor een 
zorgverzekering?  

Ahmed woont na een echtscheiding tijdelijk op een camping. Hij werkt in 
loondienst in Nederland. Hij kan zich bij de gemeente (BRP) niet 
inschrijven op het adres van de camping. Hij stuurde de zorgverzekeraar 
wel een recent salarisafschrift. De zorgverzekeraar accepteerde de 
salarisafschrift niet als bewijs.

A. Ja

B. Nee 
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*Volgens artikel 4a, derde lid, onder a, van de Zvw volstaat een recent salarisafschrift om de 
verzekeringsplicht aan te tonen. 



Heeft Mario uit Italië verzekeringsplicht?  

Mario komt in Nederland wonen en werken. Hij schrijft zich in bij de 
gemeente (BRP) op 23 april 2021. Hij komt in dienst van een Nederlandse 
metaalfabriek. Zijn contract start per 1 april 2021.

A. Hij heeft per 23 april verzekeringsplicht. Omdat hij zich vanaf die datum heeft 
ingeschreven in de BRP.

B. Hij heeft per 1 april 2021 verzekeringsplicht. Omdat hij in dienst is van een 
Nederlandse metaalfabriek en hier daadwerkelijk ook werkt.

C. Nee. Hij kan medisch noodzakelijke hulp krijgen met de EHIC             
(European Health Insurance Card) vanaf 1 april 2021.
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Wat te doen bij twijfel over de verzekeringsplicht?

Advies aan klanten/aspirant-verzekerden?

▪ Kijk op de website van de SVB en gebruik de beslisboom. Aan de hand 
van deze informatie kan een redelijke inschatting worden gemaakt.  
(https://www.svb.nl/nl/wlz/wanneer-bent-u-verzekerd/kijk-of-u-verzekerd-bent). 

▪ Blijft de twijfel? Vraag de SVB om een ‘onderzoek Wlz’ te laten uitvoeren. 
(https://www.svb.nl/nl/wlz/uw-zaken-online-regelen/onderzoek-wlz-aanvragen) 

https://www.svb.nl/nl/wlz/wanneer-bent-u-verzekerd/kijk-of-u-verzekerd-bent
https://www.svb.nl/nl/wlz/uw-zaken-online-regelen/onderzoek-wlz-aanvragen


Wat is een ‘onderzoek Wlz’ van de SVB

Dan onderzoekt de SVB of er sprake is van verzekeringsplicht. Of iemand 
verzekerd is voor de Wlz. Dat gebeurt aan de hand van de criteria 
ingezetenschap en arbeid. 

De SVB kijk o.a. naar

▪ de intentie van de aanvrager van het verblijf in Nederland

▪ de woon- of verblijfplaats familie

▪ De (eigen) woning 

*Let op: een inschrijving in de BRP is niet voldoende om als ingezetene te worden beschouwd.

De wettelijke doorlooptijd van een aanvraag is 6-8 weken. 





Mag een zorgverzekeraar de zorgverzekering eerder 
laten ingaan dan de datum dat deze is aangevraagd?

Ja. Als je binnen vier maanden na ontstaan van de verzekeringsplicht bij 

de zorgverzekeraar een zorgverzekering afsluit. Dan is de ingangsdatum 

gelijk aan de datum dat iemand verzekeringsplichtig werd.

▪ Er moet met terugwerkende kracht premie worden betaald.

▪ Je hebt ook met terugwerkende kracht recht op dekking zorgverzekering.

▪ Je kan vanaf dat moment zorgtoeslag aanvragen bij Belastingdienst.

*Artikel 5 lid 5 onder a Zvw.



Vanaf welke datum wordt Katarina ingeschreven voor de 
zorgverzekering?

Katarina is Nederlandse. Ze woonde en werkte een aantal jaren in Spanje. 
Vanaf 1 februari is zij weer in Nederland. Ze logeert tijdelijk bij een vriend. 
Ze is nog niet ingeschreven in de BRP, omdat ze nog geen eigen woning 
heeft. Vanaf 1 februari werkt zij in Nederland bij een slagerij. Op 15 maart 
vraagt zij een zorgverzekering aan. De zorgverzekeraar vraagt om een 
kopie loonstrook. De zorgverzekeraar ontvangt die op 2 april. 

A. 1 februari, start loondienst in Nederland

B. 15 maart, aanvraag zorgverzekering

C. 2 april, datum ontvangst kopie loonstrook door zorgverzekeraar
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*Aanmelding < 4 maanden na ontstaan verzekeringsplicht. Artikel 5.5 sub a Zvw.



Sanne heeft op 3 januari 2021 een dochter gekregen. 
Wie betaalt de ziekenhuiskosten?

De baby is met een keizersnede geboren. En heeft 3 dagen in een couveuse 
gelegen. Op 4 januari heeft vader Kees de baby bij de gemeente ingeschreven. 
Op 5 juli ontvangen de ouders een rekening van € 4185,= van het ziekenhuis. 
Dat zijn de kosten van het ziekenhuis voor hun dochter. Ze bellen direct hun 
zorgverzekeraar. Wat blijkt? Het kindje is nog niet aangemeld. De ouders 
geven direct de gegevens door. De zorgverzekeraar schrijft het kindje nog 
diezelfde dag in. 

A. De ouders moeten de kosten zelf betalen. Het kindje is vanaf 5 juli ingeschreven bij 
de zorgverzekeraar.

B. De zorgverzekeraar vergoedt alles. De baby staat toch vanaf 4 januari bij de 
gemeente ingeschreven. En is toch ook gratis. 
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Vanaf welke datum wordt Janine ingeschreven voor de 
zorgverzekering?

Janine is per 2 januari 2021 ingeschreven in de BRP van de gemeente 
Hengelo. Op 31 maart 2021 heeft zij een zorgverzekering aangevraagd. De 
zorgverzekeraar twijfelt of Janine verzekeringsplichtig is. Omdat de 
gemeente haar adres ‘in onderzoek’ heeft. Janine vraagt de SVB om 
duidelijkheid. Op 15 mei 2021 ontvangt de zorgverzekeraar de verklaring 
van Janine van de SVB. Ze is vanaf 1 januari 2020 verzekeringsplichtig.

A. 2 januari 2021, datum inschrijving BRP gemeente Hengelo

B. 31 maart 2021, datum verzoek basisverzekering

C. 15 mei 2021, datum brief SVB over de verzekeringsplicht

D. 1 januari 2020, datum verzekeringsplichtig in Nederland
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*Artikel 5 lid 2 Zvw.



Beëindiging zorgverzekering



De zorgverzekering eindigt van rechtswege met ingang 
van de dag volgende op de dag waarop:

▪ De verzekerde overlijdt.

▪ De verzekeringsplicht van de verzekerde eindigt.

*Let op, dit is geen limitatieve opsomming (artikel 6 Zvw).



Wat te doen bij twijfel over de verzekeringsplicht?

Richtlijn toepassing gerede twijfel verzekeringsplicht Zorgverzekeringswet.

In gezamenlijk overleg tussen het Ministerie van VWS, de SVB, het CAK, de Nza en 
ZN is de richtlijn tot stand gekomen. De richtlijn heeft tot doel eenduidigheid en 
een correcte uitvoering van de Zvw zoveel mogelijk te bevorderen. Op basis van 
deze richtlijn start de zorgverzekeraar een onderzoek dat gericht is op het 
uitsluiten van gerede twijfel over de verzekeringsplicht. Er moet sprake zijn van 
een vermoeden dat iemand niet verzekeringsplichtig is én dat vermoeden moet 
gefundeerd zijn.



Is de zorgverzekeraar verplicht navraag te doen bij 
de SVB voordat hij de zorgverzekering beëindigt?

Nee, hiertoe is de zorgverzekeraar niet verplicht. 

Alleen bij twijfel zal de zorgverzekeraar de SVB inschakelen. De 

zorgverzekeraar mag dus op basis van eigen onderzoek tot beëindiging 

overgaan, dan wel de zorgverzekering handhaven. De beller/client mag 

altijd zelf een ’onderzoek Wlz’ bij de SVB aanvragen. De zorgverzekeraar 

heeft een inspanningsverplichting om te onderzoeken of iemand een 

sociale, economische en juridische binding met Nederland heeft.



Mag een zorgverzekeraar de zorgverzekering beëindigen 
als niet wordt gereageerd op de brieven om aan te 
tonen dat iemand verzekeringsplichtig is?

Ja, als de zorgverzekeraar aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan.

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen heeft hierover verschillende 

bindende adviezen uitgebracht. 

In het bindend advies van 17 april 2019 (Gcz, 17 april 2019, SKGZ 

201802035) oordeelde de GC dat de zorgverzekeraar de zorgverzekering 

terecht beëindigde. In het bindend advies van 18 maart 2020 (Gcz, 18 

maart 2020, SKGZ201901444) oordeelde de GC dat de zorgverzekeraar de 

zorgverzekering niet mocht beëindigen, omdat er niet genoeg onderzoek 

was gedaan naar de verzekeringsplicht. De bindende adviezen staan op de 

website www.kpzv.nl. 



Onverzekerd



Verzekeringsplicht maar geen zorgverzekering? 

Geen zorgverzekering 3 maanden na ontstaan plicht?
CAK: sluit in 3 maanden een zorgverzekering af.

Na 3 maanden nog geen zorgverzekering? 
CAK: 1e Boete van €426,24.                     

Na 3 maanden nog geen zorgverzekering? 
CAK: 2e Boete van €426,24.                        

Na 3 maanden nog geen zorgverzekering? 
CAK: sluit zorgverzekering voor jou af (€142,08). 



Tijdslijn verzekeringsplicht + brieven CAK



Niet eens met beslissing zorgverzekeraar? 



Niet eens met beslissing zorgverzekeraar? 



Vragen??
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Bedankt voor de 
aandacht


