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Zwangere die illegaal in Nederland verblijft
Illegaal verblijvende zwangere met een zwangerschapsduur vanaf 34 wk mogen niet worden uitgezet
en hebben recht op zorg.
Bij zorg rondom de bevalling en zwangerschap geldt een vergoedingspercentage van 100% indien de
zwangere dit zelf niet kan betalen.
Basiszorg is toegankelijk
Doorverwijzing naar andere instantie (ook binnen het Wij team) kan problemen opleveren. Zwangere
kan dan geregistreerd moeten worden met als risico de opsporing door IND en mogelijke uitwijzing.
Aangifte van geboorte bij illegaal verblijf
Aangifte is verplicht. Binnen 3 werkdagen na de geboorte. Gemeenten mogen geen melding doen bij
politie of bijv. IND wanneer aangifte wordt gedaan van de geboorte van een kind waarvan een of
beide ouders illegaal zijn.
Wie de aangifte kunnen doen is afhankelijk van wie illegaal is:
1. Moeder is Nederlands/vader is illegaal
• Moeder of iemand die bij de bevalling aanwezig was (arts, verloskundige of vriendin) kan
aangifte doen. Nederlands identiteitsbewijs is noodzakelijk.
2. Vader is Nederlands/moeder is illegaal
•Vader zelf kan de aangifte doen
3. Beide ouders zijn illegaal.
De volgende personen kunnen de aangifte doen:
Ouders zelf. Een niet-Nederlands identiteitsbewijs is toegestaan
Iemand die bij de bevalling aanwezig is geweest
Hoofdbewoner van het huis waar het kind is geboren: Indien ouders of aanwezige

tijdens de bevalling niet de aangifte willen doen, is de hoofdbewoner verplicht deze te doen.
De ambtenaar van de burgerlijke stand; deze kan naar het huis van de ouders komen.
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Wat wordt er geregistreerd?
Als ouders het adres geheim willen houden dan wordt op de geboorte akte vermeld: ‘adres onbekend.
De JGZ vermeldt op de kaart na de vaccinatie: ‘illegaal’.
Het RIVM registreert de kaart als ‘niet in bestand’’. De JGZ vermeldt op de kaart na de vaccinatie: ‘
WIJ Eindhoven
Mensen woonachtig in Eindhoven met een vraag krijgen vanuit het WIJ team één vaste
contactpersoon, die op verschillende gebieden ondersteuning kan bieden. Daarbij kijkt altijd naar wat
de vrager zelf kan en hoe zijn familie, vrienden of buurtbewoners (sociaal netwerk) daar eventueel bij
kunnen helpen.
Tel: 040 – 238 89 98
www.wijeindhoven.nl
In andere gemeenten wordt deze zorg geleverd door de sociale wijkteams. Kijk op de website van de
betreffende gemeente naar verdere info. Al

ZuidZorg JGZ BV
JGZ ZuidZorg biedt preventieve jeugdgezondheidszorg voor ouders en hun kinderen van – 9 maanden
tot 4 jaar.
Activiteiten: Huisbezoek bij risico-zwangere op indicatie door de JGZ-verpleegkundige,
themabijeenkomsten “Borstvoeding”, uitvoeren BAP (basisaanbod preventie) zoals: prenataal
huisbezoek op indicatie, postnataal intakehuisbezoek, consultatiebureaus, inloopspreekuren,
telefonische spreekuren, themabijeenkomsten, cursussen, huisbezoek op indicatie bij zuigeling of
peuter, samenwerking met ketenpartners, bijdrage aan beleid.
Tel: 040 – 2308020 (afsprakenbureau JGZ).
https://zuidzorgjgz.nl/

‘niet in bestand’
Achtergrond informatie onverzekerde zwangere
Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een zorgverzekering (de basisverzekering) af te
sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar.
Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) spoort iedereen die niet verzekerd is op en stuurt een
waarschuwingsbrief. Sluit men geen verzekering af, dan worden er boetes opgelegd. Wordt dan nog
steeds geen zorgverzekering afgesloten dan zorgt het CAK voor het afsluiten van een verzekering. De
premie wordt 12 maanden lang ingehouden op het inkomen. Bovendien is men verplicht de opgelegde
boetes te betalen aan het CAK (ook als men in de schuldsanering of schuldhulpverlening zit).
Een zorgverzekering bij een buitenlandse zorgverzekeraar volstaat. Als men verzekerd is bij een
buitenlandse zorgverzekeraar dan moet contact worden opgenomen met de SVB (Sociale
Verzekeringsbank): www.svb.nl De SVB voert een toets uit.
Gemoedsbezwaarden (mensen die op grond van hun geloofsovertuiging/uit overtuiging) niet
verzekerd willen zijn moeten zich melden bij de SVB.
( https://www.svb.nl/int/nl/gemoedsbezwaren/index.jsp ) Zij krijgen dan een bijdrage vervangende
inkomens- of loonbelasting. Let op: de medische kosten komen dan voor eigen rekening.
Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (illegaal verblijvende vreemdelingen of vreemdelingen die
een verblijfs- vergunning hebben ingediend) horen tot de groep onverzekerbare vreemdelingen. Zij
kunnen geen verzekering afsluiten en moeten zelf de kosten van medische hulpverlening betalen.
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Als zij dit niet kunnen dan kan de verloskundige een 100% bijdrage in de kosten ontvangen van het
CAK.
Het declaratieformulier is te vinden via:
https://www.hetcak.nl/HETCAK/media/HetCAK/formulieren/zakelijk/onverzekerbare%20vreemdelingen
/Declaratie- zorgverleners.pdf
Verwijzing naar een ziekenhuis voor zwangerschap en bevalling is altijd mogelijk: dit kan naar ieder
ziekenhuis. Zie ook: regeling onverzekerbare vreemdelingen op www.hetcak.nl
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