
           

AI Attest van Immatriculatie / BGV Bevel om het 

Grondgebied te Verlaten / BIVR Bewijs van Inschrij-

ving in het Vreemdelingenregister / CGVS Commis-

sariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staat-

lozen / DMH Dringende Medische Hulp / DVZ Dienst 
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betwistingen / RvS Raad van State / VR Vreemde-
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6. Niet-begeleide minderjarigen 
(jonger dan 18 jaar, in België zonder ouders of wettelijke voogd, derdelanders) 

Voor minderjarigen die zich in de asielprocedure bevinden of in de procedure gezinshereniging of slachtoffer 

mensenhandel: zie de betreffende hoofdstukken (1, 15 en 9). 

 

VERBLIJFSSTATUTEN SOCIALE HULPVERLENING ZIEKTEVERZEKERING REGELING MEDISCHE KOSTEN 

6.1. Niet-begeleide 

minderjarige bij aankomst 

en nog niet in het bezit 

van een verblijfsdocument 

• Nog geen verblijfsdocument 

• Materiële hulp in een gespecia-

liseerd opvangcentrum van 

Fedasil of een opvangcentrum 

van de Bijzondere Jeugdzorg. 

De eerste vijftien of dertig 

dagen kan het ook een 

observatie- en oriëntatie-

centrum van Fedasil zijn. 

• Verblijft de betrokkene niet in 

een centrum dan is de maat-

schappelijke dienstverlening 

door het OCMW niet bij wet 

geregeld. 

ZIV is mogelijk voor: 

• gerechtigde via werk waarbij er 

socialezekerheidsbijdragen worden 

afgestaan (deeltijds onderwijs); 

• niet-begeleide minderjarige met 

voogd, loopt minimaal drie maan-

den school in België, of wordt 

opgevolgd door Kind & Gezin of 

ONE, of wordt vrijgesteld van 

leerplicht; 

• minderjarige ten laste van de 

pleegouder. De pleegouder of diens 

echtgeno(o)t(e) is gerechtigd en 

staat in voor het onderhoud.  

De hoofdverblijfplaats van het 

pleegkind is in België. Dat kan 

blijken uit de samenwoonst 

ingeschreven in het RR of uit 

andere bewijsmiddelen die erkend 

worden door de RIZIV-administratie 

(KB 11/12/2008). 

Recht op medische zorg via de procedure DMH voor 

vreemdelingen zonder wettig verblijf: zie 4. 

Uitzonderingen: 

• het (gespecialiseerd) opvangcentrum staat in voor 

de medische zorg.  

Rechtspraak heeft het OCMW van de gewoonlijke 

verblijfplaats al veroordeeld tot het betalen van 

uitzonderlijke of hoge medische kosten bij opvang 

in een centrum erkend door Bijzondere Jeugdzorg; 

• als de betrokkene ZIV heeft, kan het opvang-

centrum of OCMW enkel tussenkomen voor 

remgelden. 

6.2. Niet-begeleide 

minderjarige met  

Attest van Immatriculatie 

• Bijlage 4 waarvan de 

termijn van zes maanden 

niet verstreken is 

(eventueel meermaals met 

zes maanden verlengd) 

• Materiële hulp in een gespecia-

liseerd opvangcentrum van 

Fedasil of opvangcentrum van 

de Bijzondere Jeugdzorg. De 

eerste vijftien of dertig dagen 

kan het ook een observatie- en 

oriëntatiecentrum van Fedasil 

zijn. 

• Verblijft de betrokkene niet  

in een centrum en is hij 

behoeftig: maatschappelijke 

dienstverlening door het 

bevoegde OCMW (meestal  

de gewoonlijke verblijfplaats 

tenzij bijvoorbeeld bij officiële 

pleegplaatsing). 

ZIV is mogelijk voor: 

• gerechtigde via werk waarbij er 

socialezekerheidsbijdragen worden 

afgestaan (deeltijds onderwijs); 

• ‘niet-begeleide minderjarige’ met 

voogd, loopt minimaal drie maan-

den school in België, of wordt 

opgevolgd door Kind & Gezin of 

ONE, of wordt vrijgesteld van 

leerplicht; 

• minderjarige ten laste van de 

pleegouder. De pleegouder of  

diens echtgeno(o)t(e) is gerechtigd 

en staat in voor het onderhoud. 

De hoofdverblijfplaats van het 

pleegkind is in België. Dat kan 

blijken uit de samenwoonst 

ingeschreven in het RR of uit 

andere bewijsmiddelen die  

erkend worden door de RIZIV-

administratie (KB 11/12/2008). 

• Bij verblijf in een gespecialiseerd centrum: het 

centrum staat in voor de reguliere medische zorg. 

Rechtspraak heeft het OCMW van de gewoonlijke 

verblijfplaats al veroordeeld tot het betalen van 

uitzonderlijke of hoge medische kosten bij opvang 

in een centrum erkend door Bijzondere Jeugdzorg. 

• Is de betrokkene door het Comité Bijzondere 

Jeugdzorg bij pleegouders geplaatst: de 

pleegouders zijn bevoegd voor de reguliere 

medische kosten. 

Bij behoeftigheid kan het OCMW tussenkomen. 

• Verblijft de betrokkene niet in een opvangcentrum 

of bij een pleeggezin: het OCMW neemt de 

medische kosten ten laste als de minderjarige 

behoeftig is. 

• Heeft de betrokkene ZIV: het opvangcentrum of 

OCMW kan enkel tussenkomen voor remgelden. 
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6.3. Niet-begeleide 

minderjarige met een 

bevel tot terugbrenging 

• Bijlage 38 waarvan  

de termijn nog niet 

verstreken is 

• Materiële hulp in een gespe-

cialiseerd opvangcentrum van 

Fedasil of opvangcentrum van 

de Bijzondere Jeugdzorg. De 

eerste vijftien of dertig dagen 

kan dat ook een observatie- en 

oriëntatiecentrum van Fedasil 

zijn. 

• Verblijft de betrokkene niet  

in een centrum en is hij 

behoeftig: maatschappelijke 

dienstverlening door het 

bevoegde OCMW (meestal  

de gewoonlijke verblijfplaats 

tenzij bijvoorbeeld bij officiële 

pleegplaatsing). 

ZIV is mogelijk voor: 

• gerechtigde via werk waarbij er 

socialezekerheidsbijdragen worden 

afgestaan (deeltijds onderwijs); 

• ‘niet-begeleide minderjarige’ met 

voogd, loopt minimaal drie maan-

den school in België of wordt opge-

volgd door Kind & Gezin of ONE of 

wordt vrijgesteld van leerplicht; 

• minderjarige ten laste van de 

pleegouder. De pleegouder of  

diens echtgeno(o)t(e) is gerechtigd 

en staat in voor het onderhoud. 

De hoofdverblijfplaats van het 

pleegkind is in België. Dat kan 

blijken uit de samenwoonst 

ingeschreven in het RR of uit 

andere bewijsmiddelen die  

erkend worden door de RIZIV-

administratie (KB 11/12/2008). 

Normale regeling via het ziekenfonds: 

• De betrokkene moet zich aansluiten bij het 

ziekenfonds. Er moet geen ZIV-bijdrage betaald 

worden (KB 11/12/2008). 

• De remgelden worden betaald door: 

• het (gespecialiseerd) opvangcentrum als de 

minderjarige er verblijft. Soms wordt er ook 

medische zorg aangeboden; 

• de pleegouders wanneer de minderjarige er door 

het Comité Bijzondere Jeugdzorg is geplaatst. 

• Verblijft de minderjarige niet in een opvang-

centrum of bij een pleeggezin, dan neemt het 

OCMW de medische kosten ten laste als de 

minderjarige behoeftig is. 

• Indien geen ZIV: zie 6.2. 

6.4. Niet-begeleide 

minderjarige met een 

speciaal beschermings-

statuut 

• Elektronische A kaart /  

BIVR voor één jaar 

• Elektronische B kaart /  

BIVR voor onbeperkte duur 

• Recht op maatschappelijke 

dienstverlening door het 

bevoegde OCMW (meestal de 

gewoonlijke verblijfplaats) 

indien behoeftig  

(bijv. begeleid zelfstandig 

wonen, pleegouders). 

• Recht op materiële hulp in een 

gespecialiseerd opvangcentrum 

van Fedasil of opvangcentrum / 

pleegouders via de Bijzondere 

Jeugdzorg. 

ZIV is mogelijk voor: 

• gerechtigde via werk waarbij er 

socialezekerheidsbijdragen worden 

afgestaan (deeltijds onderwijs); 

• gerechtigde met de hoedanigheid 

van ‘ingeschrevene in het RR’; 

• minderjarige ten laste van de 

pleegouder. De pleegouder of diens 

echtgeno(o)t(e) is gerechtigd en 

staat in voor het onderhoud. 

De hoofdverblijfplaats van het 

pleegkind is in België. Dat kan 

blijken uit de samenwoonst 

ingeschreven in het RR of uit 

andere bewijsmiddelen die  

erkend worden door de RIZIV-

administratie (KB 11/12/2008). 

Normale regeling via het ziekenfonds: 

• De betrokkene moet zich aansluiten bij het 

ziekenfonds. Als hij behoeftig is, kan het OCMW  

de ZIV-bijdrage ten laste nemen. 

• Krijgt de betrokkene OCMW-steun, dan betaalt  

het ziekenfonds een deel en de betrokkene het 

remgeld of het deel dat niet gedekt is door de ZIV.  

Uitzonderingen: 

• Bij hospitalisatie kan het OCMW het remgeld ten 

laste nemen en autonoom beslissen om tussen te 

komen in het deel dat niet gedekt is door de ZIV; 

• bij ambulante medische of farmaceutische 

kosten kan het OCMW autonoom beslissen om 

tussen te komen (bijv. remgeld, zaken zonder 

ZIV-dekking). 

• Bij verblijf in een opvangcentrum van Fedasil is 

het mogelijk dat Fedasil nog instaat voor (een deel 

van) de medische kosten. 

6.5. Niet-begeleide 

minderjarige met een 

uitvoerbaar bevel tot 

terugbrenging 

Al dan niet met een lopend 

beroep bij de RvV 

• Bijlage 38 waarvan de 

termijn verstreken is 

Materiële hulp in een gespeciali-

seerd opvangcentrum van Fedasil 

of opvangcentrum / pleegouders 

via de Bijzondere Jeugdzorg. 

De eerste vijftien of dertig dagen 

kan dat ook een observatie- en 

oriëntatiecentrum van Fedasil 

zijn. 

ZIV is mogelijk voor: 

• gerechtigde via werk waarbij er 

socialezekerheidsbijdragen worden 

afgestaan (deeltijds onderwijs); 

• ‘niet-begeleide minderjarige’ met 

voogd, loopt minimaal drie maan-

den school in België, of wordt opge-

volgd door Kind & Gezin of ONE, of 

wordt vrijgesteld van leerplicht; 

• minderjarige ten laste van de 

pleegouder. De pleegouder of diens 

echtgeno(o)t(e) is gerechtigd en 

staat in voor het onderhoud. De 

hoofdverblijfplaats van het pleeg-

kind is in België. Dat kan blijken uit 

de samenwoonst ingeschreven in 

het RR of uit andere bewijsmid-

delen die erkend worden door de 

RIZIV-administratie (KB 11/12/2008) 

Normale regeling via het ziekenfonds: 

• De betrokkene moet zich aansluiten bij het 

ziekenfonds. Er moet geen ZIV-bijdrage betaald 

worden (KB 11/12/2008). 

• Bij behoeftigheid kan het OCMW de medische 

kosten ten laste nemen via DMH: zie 4. 

Uitzonderingen: 

• het opvangcentrum staat in voor de medische 

zorg. Rechtspraak heeft het OCMW van de 

gewoonlijke verblijfplaats al veroordeeld tot het 

betalen van uitzonderlijke of hoge medische 

kosten; 

• is de minderjarige door het Comité Bijzondere 

Jeugdzorg bij pleegouders geplaatst, dan zijn de 

pleegouders bevoegd. Bij behoeftigheid kan het 

OCMW tussenkomen. 

• Indien geen ZIV: zie 6.2. 
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Toelichting bij dit overzicht 

 

• Het overzicht geeft per verblijfsstatuut op een schematische manier weer welk verblijfsdocument, 

welke sociale hulpverlening, welk recht op ziekteverzekering en welke regeling medische kosten van 

toepassing zijn. Uitgebreidere informatie vind je in de bijhorende brochure Medische kosten van 

vreemdelingen. Wie betaalt? 

• We vermelden enkel de verblijfsdocumenten, de sociale hulpverlening, het recht op ziekteverzekering 

en de regeling medische kosten die van toepassing zijn voor de betrokkene op basis van het vermelde 

verblijfsstatuut. Het is mogelijk dat mensen gelijktijdig een andere procedure hebben lopen die hen 

recht geeft op een verzekering voor geneeskundige zorg. 

• Bij witte tewerkstelling betaalt een werkgever socialezekerheidsbijdragen voor zijn werknemer, waar-

door het ziekenfonds van de werknemer in orde blijft. Officiële tewerkstelling valt volledig onder witte 

tewerkstelling. We gebruiken daarom in dit overzicht enkel de term ‘wit werk’. Meer informatie vind je 

in de begeleidende tekst Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? 

• Een bijlage 15 is een voorlopig verblijfsdocument dat wordt afgeleverd bij een positieve beslissing over 

een definitief verblijf, in afwachting van de aflevering van een definitief verblijfsdocument. Het opent 

dezelfde rechten als het definitieve verblijfsdocument. Zo heeft iemand met een bijlage 15 meestal 

ook recht op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW, als hij behoeftig is. Dat wordt in het 

overzicht niet telkens vermeld. 

• Schrijven we: ‘Het OCMW van de code 207 is bevoegd’, dan bedoelen we het toegewezen OCMW.  

Schrijven we: ‘Het OCMW van inschrijving in het Rijksregister (RR) is bevoegd’, dan bedoelen we  

het OCMW van inschrijving in het wachtregister, vreemdelingenregister of bevolkingsregister. 

• Een opvangstructuur kan zijn: een opvangcentrum (van Fedasil, het Rode Kruis of Croix Rouge), een 

Lokaal Opvanginitiatief (LOI), een Stedelijk Opvanginitiatief (SOI), een Federaal Opvanginitiatief (FOI), 

kleinschalige opvang via andere partners van Fedasil (Socialistische mutualiteiten, les Sept Lieues, 

Broeders van Liefde, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Ciré, Asbl Oeuvres médico-sociales du Condroz). 

• Vormen van hulpverlening aan vreemdelingen: 

• Materiële hulp: opvang (incl. zakgeld) en medische hulp voor wie materiële opvang krijgt; 

• Maatschappelijke dienstverlening: equivalent van leefloon en medische hulp voor wie al  

financiële steun krijgt; 

• Maatschappelijke integratie: leefloon, tewerkstelling of geïndividualiseerd project gericht  

op tewerkstelling; 

• Sociale hulpverlening: de som van materiële hulp en maatschappelijke dienstverlening. 

• Ziekteverzekering: in die kolom van het overzicht hanteren we een vaste volgorde: eerst vermelden 

we de mogelijkheden om aan te sluiten als titularis, daarna pas de mogelijkheden om aan te sluiten  

als persoon ten laste. Die volgorde geeft niet noodzakelijk de meest voorkomende regeling weer. 

• Schrijven we: gezinshereniger, dan bedoelen we diegene die al in België verblijft en bij wie zich een 

gezinslid komt voegen. 

• Schrijven we: Unieburger, dan bedoelen we EU-burgers: namelijk wie afkomstig is van Bulgarije, 

Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Hongarije, 

Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, 

Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden.  

Onderdanen van Noorwegen, IJsland en Liechtenstein volgen dezelfde verblijfsregels als Unieburgers, 

maar voor de sociale hulpverlening volgen zij de regels van derdelanders. 
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De verblijfsprocedures van vreemdelingen die zich herenigen met Unieburgers zijn dezelfde als van wie 

zich herenigt met iemand van Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, maar voor de sociale hulpverlening 

volgen zij de regels van derdelanders.  

Het artikel 57quinquies OCMW-wet bepaalt dat het OCMW tijdens een zekere periode geen maatschap-

pelijke dienstverlening hoeft toe te kennen aan Unieburgers en hun familieleden. Volgens FAQ nr. 52  

van de POD MI wordt datzelfde artikel ook toegepast op onderdanen van de EER. Dat is volgens ons 

echter onwettig: zowel de burgerschapsrichtlijn (Art. 3, lid 1) als de Belgische OCMW-wet viseren enkel 

de burgers van de Europese Unie en hun familieleden. 

• Maatschappelijke dienstverlening aan EU-burgers en hun familieleden: voor EU-burgers en hun 

familieleden is er niet altijd een afdwingbaar recht op maatschappelijke dienstverlening. De omzend-

brief van 28 maart 2012 sluit bepaalde EU-burgers en hun familieleden uit van dit recht. Een OCMW kan 

echter nog steeds beslissen om deze EU-burgers en hun familieleden maatschappelijke dienstverlening 

toe te kennen (maar kan deze maatschappelijke dienstverlening niet terugvorderen van de federale 

staat). 

• In sommige situaties kan het toekennen van OCMW-steun leiden tot het intrekken van het verblijf.  

Dat is soms mogelijk bij gezinshereniging, regularisatie op basis van art. 9bis, studenten en hun familie-

leden, economisch niet actieve Unieburgers en hun familieleden. Het OCMW heeft de plicht om de 

steunaanvrager daarover te informeren, maar kan om deze reden geen steun weigeren bij behoeftig-

heid. 

• In het grijs staan de wijzigingen ingevoerd op 20 augustus 2013 ten opzichte van de versie van mei 

2013. 

 

 

 



 

 

Dit overzicht hoort bij de begeleidende tekst Medische kosten van vreemdelingen. Wie 

betaalt? Beide documenten kan je raadplegen op onze websites:  

www.vreemdelingenrecht.be, www.medimmigrant.be,  

www.orientatiepunt.be, www.medischezorg.be. 

De begeleidende tekst licht de verschillende betalingsregelingen toe waarnaar dit overzicht 

verwijst, bijvoorbeeld: publieke ziekteverzekering in België of herkomstland, dringende 

medische hulp, tenlasteneming, privéziekteverzekering. 
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