NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN (NBBM) HEBBEN RECHT OP
GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGEN – HET RIZIV HEEFT EEN
VERKLAREND RONDSCHRIJVEN GOEDGEKEURD.1

Al hadden de niet-begeleide buitenlandse minderjarigen sinds 1 januari 2008 dit recht, toch
keken wij uit naar een verklarend omzendbrief van het RIZIV bestemd voor de
ziekenfondsen om dit recht effectief te maken. Dat is nu zover en wel met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2008.
WAT BEPAALT DE OMZENDBRIEF?
Om de hoedanigheid van gerechtigde NBBM te vervullen en te kunnen genieten van het
recht op gezondheidszorg en uitkeringen, moet de minderjarige als „NBBM“ erkend worden
door de Dienst Voogdij (bevestigd door de kopie van de beslissing van aanwijzing van een
voogd door de Dienst Voogdij), dwz.:
Jonger dan 18 jaar zijn;
Onderdaan zijn van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte;
Niet begeleid zijn door een persoon die het ouderlijke gezag of de voogdij uitoefent
krachtens de wet van toepassing overeenkomstig artikel 35 van de wet van 16 juli
2004 houdende het Wetboek van Internationaal privaatrecht;
Een asielaanvraag hebben ingediend of niet voldoen aan de voorwaarden voor de
toegang tot en het verblijf op het grondgebied
o De omzendbrief maakt een onderscheid al naargelang de minderjarige
asielaanvrager een asielaanvraag heeft ingediend en de datum waarop deze
is ingediend, met name:
 de asielaanvraag is ingediend vόόr 1 juni 2007 en ontvankelijk
verklaard vόόr 1 juni 2007;
 de asielaanvraag is ingediend vόόr 1 juni 2007 en de minderjarige
asielaanvrager wacht op een beslissing over de ontvankelijkheid van
zijn asielaanvraag ingediend vόόr 1 juni 2007;
 de asielaanvraag is ingediend na 1 juni 2007;
 de asielaanvraag is afgewezen.
o De omzendbrief maakt een onderscheid al naargelang de minderjarige nietasielzoeker:
 ofwel illegaal op het grondgebied verblijft;
 ofwel in het bezit is van een tijdelijk BIVR.
Bovendien zijn bijkomende voorwaarden vereist waaraan de NBBM moet voldoen:
o
Als het gaat om een kind dat leerplichtig is, moet het:
o
Ofwel gedurende drie opeenvolgende maanden regelmatig het onderwijs hebben
gevolgd, bevestigd door een bewijs van regelmatig schoolbezoek (zie bijlage 2
van de omzendbrief), en ingevuld door de instelling waar het kind is
ingeschreven. De omzendbrief definieert wat bedoeld wordt met „regelmatig
schoolbezoek“ en geeft enkele voorbeelden.
o
Ofwel, in het kader van het buitengewoon onderwijs, vrijgesteld zijn van leerplicht
door de bevoegde Commissie: de nakoming van die verplichting wordt bevestigd
door de indiening van het advies van de bevoegde commissie.
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o

Als het gaat om een kind dat niet leerplichtig is, moet het:
o ofwel ingeschreven zijn in een kleuterschool en bevestigd door middel van het
formulier Bijlage 1 van de omzendbrief;
o Ofwel, indien niet ingeschreven in een kleuterschool, zijn aangeboden bij een
door de Belgische overheid erkende instelling voor preventieve
gezinsondersteuning en bevestigd door middel van het formulier Bijlage 1 van
de omzendbrief.
Het gaat om:
 O.N.E.: consultatiebureau voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar,
kindertehuis, medico-sociale antenne of periodieke consultatie;
 Kind en Gezin: consultatiebureaus en centra voor kinderzorg en
gezinsondersteuning erkend door « Kind en Gezin »;
 Dienst für Kind und Familie.

De indiening van een of ander attest dat overeenstemt met de situatie van de betrokken
minderjarige, is een voorwaarde voor de inschrijving als gerechtigde NBBM. Het is een
voorwaarde waarvan de vervulling de inschrijving toelaat, in de veronderstelling dat de
andere reglementaire voorwaarden zijn vervuld. Het is geen voorwaarde voor het behoud
van het recht op geneeskundige verzorging. Het moet dus niet worden hernieuwd.
Uiteindelijk mag de NBBM geen rechthebbende zijn van het recht op geneeskundige
verzorging krachtens een andere bepaling van de GVU-wet2 of krachtens een andere
Belgische of buitenlandse regeling inzake verzekering voor geneeskundige verzorging.
Voorbeeld: heeft recht op geneeskundige verzorging in de hoedanigheid van « gerechtigde
resident » op basis van artikel 32, eerste lid, 15° (en niet 22°) van de GVU-wet, de NBBM:
o die een asielaanvraag heeft ingediend die vόόr 1 juni 2007 ontvankelijk is verklaard
en die beschikt over een bijlage 25 of 26 en een attest van immatriculatie – model A ;
o die onder de toepassing van de omzendbrief van 15 september 2005 betreffende het
verblijf van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen valt en die beschikt over een
tijdelijk of definitief BIVR.
De NBBM die beschouwd wordt als zijnde een persoon ten laste van een gerechtigde op de
geneeskundige verzorging en uitkeringen zal als « persoon ten laste » worden ingeschreven
en niet als gerechtigde NBBM.
Worden niet beschouwd als andere Belgische regeling inzake geneeskundige verzorging en
uitkeringen:
o de tussenkomsten van de OCMW’s in de kosten van geneeskundige verzorging;
o de materiële tenlasteneming door Fedasil of opvangstructuren van de
gemeenschappen die daarvan afhangen. (Zie Bijlage 4 van de omzendbrief: JOBA
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Juna, Ons Tehuis, Minor Ndako, Esperanto, Centrum
El Paso). Dit betekent dat een NBBM die in een opvangcentrum verblijft en die daar
een geneeskundige begeleiding geniet, eveneens recht heeft op deze
geneeskundige verzorging en uitkeringen, zo hij voldoet aan de andere hierboven
opgesomde voorwaarden.
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DE OMZENDBRIEF BESCHRIJFT VERDER:
o
o
o

o
o
o

De voorwaarden van inschrijving bij een verzekeringsinstelling. Het is de voogd die
het ziekenfonds van zijn keuze een aanvraag om inschrijving bezorgd conform het
model « aanvraag om inschrijving » ;
De inschrijving heeft uitwerking op de eerste dag van het kwartaal waarin de
inschrijvingsaanvraag werd gedaan. (Zie voorbeeld op pagina 14 van de
omzendbrief);
Opening van het recht. Het recht op de verstrekkingen wordt geopend op de datum
waarop de inschrijving uitwerking heeft. Het recht wordt behouden tot 31 december
van het kalenderjaar dat volgt op dat waarin het recht werd geopend (zie voorbeeld
op pagina 14 van de omzendbrief). De verdere toekenning van het recht is
onderworpen aan de voorwaarde dat de gerechtigde NBBM nog in die hoedanigheid
verkeert in het laatste kwartaal van het refertejaar (zie voorbeeld pagina 16 van de
omzendbrief).
Het recht houdt op wanneer de minderjarige de hoedanigheid van NBBM verliest;
De mogelijkheid voor de gerechtigde NBBM om geen persoonlijke bijdrage te
betalen;
De gerechtigde NBBM geniet geen verhoogde verzekeringstegemoetkoming,
behoudens bijzondere gevallen. Hij heeft geen recht op het OMNIO-statuut.
Toegevoegd door Medimmigrant op 17.07.2008: We vernamen dat het
verzekeringscomité van het RIZIV op 16 juni 2008 een gunstig advies gaf door een
ontwerp van Koninklijk Besluit dat NBBM toegang zal geven tot de verhoogde
tegemoetkoming.

De NBBM met een kind verdient bijzondere aandacht. De regel is dat het kind niet kan
worden ingeschreven in de hoedanigheid van NBBM en dat de moeder die deze
hoedanigheid wel heeft, niemand te haren laste kan laten inschrijven. Het kind kan dus geen
aanspraak maken op geneeskundige verzorging en uitkering... (Toegevoegd door
Medimmigrant op 17.07.2008: we vernamen dat de Ministerraad op 4 juni 2008 besliste om
deze categorie toch toe te laten tot de ziekteverzekering. De concrete uitwerking van deze
beslissing zal opgenomen worden in de nieuwe Gezondheidswet). Maar, indien het kind de
Belgische nationaliteit krijgt conform artikel 10 van het Wetboek van de nationaliteit, dan zal
de moeder kunnen worden ingeschreven als persoon ten laste van haar kind als zij kan
bewijzen dat zij dezelfde hoofdverblijfplaats heeft als haar kind. Wanneer zij dit niet kan
bewijzen, aangezien ze niet is ingeschreven in het Rijksregister, zal zij gerechtigde NBBM
blijven als zij in die hoedanigheid reeds was ingeschreven.

WANNEER TREDEN AL DEZE REGELS IN WERKING?
De Omzendbrief is van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008. Wanneer
alle daartoe gestelde voorwaarden zijn vervuld op 1 januari 2008 (ingeschreven op school
uiterlijk op 1 oktober 2007 of aangeboden aan O.N.E. of aan Kind in Gezin vóór 1 januari
2008) en de NBBM kon worden ingeschreven bij een ziekenfonds vanaf dezelfde datum, kan
hij nu genieten van de geneeskundige verzorging en uitkeringen op voorwaarde alle
geneeskundige en farmaceutische attesten zorgvuldig te hebben bijgehouden.
Toegevoegd door Medimmigrant op 15.07.2008: vanaf 1 juli 2008 werkt de retroactiviteit
vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de inschrijvingsvraag bij het ziekenfonds
gebeurde (dus vanaf 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober) en niet meer vanaf 1 januari 2008.

Brussel,
Juli 2008
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