TOEGANG TOT DE ZIEKTEVERZEKERING VOOR NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE
VREEDMELINGEN DIE AAN BEPAALDE VOORWAARDEN VOLDOEN
VANAF 1 JANUARI 2008.

1. WETTELIJKE BEPALINGEN
Wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid, B.S. 22
december 2006 = Gezondheidswet.
Artikel 120 voegt een nieuw punt nl. 22°toe aan art. 32 van de Ziekte -en Invaliditeitswet (ZIV-wet).
K.B. van 3 augustus 2007 tot wijziging van het K.B. van 3 juli 1996 = het K.B. dat de
uitvoering van de ZIV-wet regelt.
Dit K.B. gaat dieper in op de uitvoeringsmodaliteiten en stelt oa dat de wetswijziging in werking zal
treden op 1 januari 2008. Om budgettaire redenen is dit niet 1 januari 2007 zoals voorzien werd in
de Gezondheidswet.
Omzendbrief aan de ziekenfondsen dd. 9 mei 2008.

2. WIE KOMT IN AANMERKING
De Gezondheidswet verwijst naar artikel 5 van Titel XIII-hoofdstuk VI van de programmawet van
24 december 2002. Dit hoofdstuk geeft een definitie van de ‘niet-begeleide minderjarige’:
-

minder dan achttien jaar oud,
niet begeleid door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent
krachtens de nationale wet van de minderjarige,
onderdaan van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte
en verkeert in één van de volgende situaties:
ofwel de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling hebben gevraagd;
ofwel niet voldoen aan de voorwaarden inzake toegang tot en verblijf op het
grondgebied vastgesteld in de wetten betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Bijkomende voorwaarden vermeld in de Gezondheidswet
of
of
-

gedurende tenminste drie opeenvolgende maanden onderwijs volgen van het basisniveau
of tweede niveau in een door een Belgische overheid erkende onderwijsinstelling (definitie
van schoollopen is nog onzeker).
zich aangediend hebben bij een dienst voor preventieve gezinsondersteuning waaronder
de diensten van Kind en Gezin en ONE of ingeschreven is in een instelling voor
kleuteronderwijs
vrijgesteld zijn van leerplicht door een van de gewestelijke diensten die hiervoor bevoegd
zijn.

Een van de respectievelijke diensten moet het attest invullen dat als bijlage bij de omzendbrief
gevoegd werd. Dit document moet samen met het attest dat de Voogdijdienst afleverde aan de
minderjarigen ivm de aanstelling van de voogd, aan het ziekenfonds overhandigd worden.

3. ZIJN UITGESLOTEN
Minderjarigen die reeds via een andere hoedanigheid recht kunnen hebben op een Belgische of
buitenlandse geneeskundige verzorging. Tussenkomsten van het OCMW in de kosten van
geneeskundige verzorging of een materiële tenlasteneming vanwege Fedasil of een instelling van
de gemeenschappen kunnen niet beschouwd worden als regeling van verzekering voor
geneeskundige verzorging.

4. BEGIN VAN HET RECHT
De minderjarige heeft recht op een ziekteverzekering de eerste dag van het kwartaal waarin de
hoedanigheid van gerechtigde werd verworven. Bv de niet-begeleide minderjarige die bij het
ziekenfonds een aanvraag tot aansluiting bij de ziekteverzekering gesteld heeft in januari, februari
of maart 2008 en die aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal verzekerd worden vanaf januari
2008.

5. BEHOUD VAN RECHT
Het ziekenfonds geeft een recht op ziekteverzekering tot 31 december van het jaar volgend op de
geldige inschrijving.

6. EINDE VAN HET RECHT
De minderjarige heeft geen recht meer op de ziekteverzekering als:
-

hij de hoedanigheid van niet-begeleide minderjarige verliest,
18,jaar is (+ uitlooprecht).

7. GEEN BIJDRAGE
De minderjarige kan genieten van de ziekteverzekering zonder betaling van een persoonlijke
bijdrage. De bijdrage voor een verzekering voor aanvullende zorgen (deze verzekering is niet
verplicht) verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds.

8. REMGELD
Afhankelijk van het verblijfsstatuut en de aard van de zorgen kan de minderjarige voor het
remgeld beroep doen op het opvangcentrum of het OCMW. Als de minderjarige zonder wettig
verblijf is, hij/zij voor het remgeld beroep doen op de procedure Dringende Medische Hulp.
Medimmigrant, 15 mei 2008

