Varia

Nuttige contacten

Bewijs van verzekering in je land van herkomst
De OCMW’s of de ziekenhuizen kunnen de Hulpkas
voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (CAAMI in het
Frans) contacteren om deze informatie te bekomen. De
antwoordtijd varieert in functie van het land; het kan
enkele maanden duren… Je kan ook je verzekering in je
land van herkomst contacteren om een bewijs van je
(niet-) verzekerbaarheid te vragen.
Opmerking: Volgens de POD Maatschappelijk Integratie,
“als een persoon reeds langer dan een jaar clandestien
in België verblijft mag er van uitgegaan worden dat
betrokkene geen verzekering (meer) heeft en is er geen
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bewijsstuk nodig.”

De verschillende ziekenfondsen in België
Je vindt op hun website de antenne die het dichtst bij je
woonplaats gelegen is.

Landsbond
der
Christelijke
Mutualiteiten
www.cm.be

Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen
www.neutrale–ziekenfondsen.be

Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
www.socmut.be

Landsbond
van
Liberale
Mutualiteiten
www.libmut.be

Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
www.mloz.be/nl

Verplichting om je aan te melden
Als je niet in een hotel of een vakantiecentrum verblijft,
moet je als EU-burger een aankomstverklaring doen in
de gemeente van je verblijfplaats. Dit document kan je
gebruiken worden om de aanvangsdatum van je verblijf
aan te tonen. Het OCMW kan ook andere elementen in
rekening brengen die je aankomst in België kunnen
aantonen (zoals facturen op naam, briefwisseling van
officiële instanties, …).

De Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
(CAAMI in het Frans) : www.caami-hziv.fgov.be

De Europese asielzoekers (uitzonderlijke situatie)
Indien je als Europeaan een asielaanvraag lopen hebt
en je niet van materiële hulp in een opvangcentrum
geniet, heb je in principe wel recht op medische hulp
vanwege Fedasil. Hiervoor moet je contact opnemen
met de Cel Medische Kosten van Fedasil.
Sociale bijdragen voor zelfstandigen
Indien je ingeschreven bent als zelfstandigen, moet je
sociale
bijdragen
betalen
aan
een
sociaal
verzekeringsfonds (een 12-tal in België bv. Zenito,
Partena, …). Deze bijdragen zijn vaak hoog. Als je deze
bijdragen niet betaalt of je stopt met betalen, riskeer je
het recht op ziekteverzekering te verliezen.
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POD MI, Informatiedocument De medische bewijsstukken in het
kader van de wet van 02/04/1965 en het ministerieel besluit van
30/01/1995, p. 15.

Toegang tot
gezondheidszorg voor
EU-burgers
Goed om weten

De OCMW’s in Brussel
Op volgende website vind je informatie over de
verschillende Brusselse OCMW’s evenals hun
adresgegevens www.ocmw-info-cpas.be
Onderstaande folders zijn beschikbaar in het Nederlands,
Frans, Engels, Spaans, Russisch, Portugees, Mandarijn...
Je kan ze met andere publicaties gratis downloaden van
onze website.
 Dringende Medische Hulp aan mensen zonder wettig
verblijf
 Zwangerschap, bevalling & postnatale zorgen bij
vrouwen zonder wettig verblijf
 Ziekteverzekering voor mensen zonder wettig verblijf of
met een precaire verblijf
 (kort) Verblijf om medische redenen
 Geestelijk gezondheidszorg voor mensen zonder wettig
verblijf
 Een visum om medische redenen + tenlasteneming
 Wat te doen bij een arbeidsongeval als je niet officieel
tewerkgesteld was
 Medische ondersteuning bij terugkeer
 Toegang tot gezondheidszorg voor EU-burgers
 Medimmigrant – Voorstellingsfolder
 Medische zorgen en asiel

Info per email en per telefoon
Telefonische permanenties :
Ma : 10 - 13u
Di : 14 - 18u
Vrij : 10 - 13u
Tel. 02/274 14 33/34 ▪ Fax 02/274 14 48
E-mail: info@medimmigrant.be
www.medimmigrant.be
( ! geen afspraken ter plaatse)
Postadres :
Gaucheretstraat 164 ▪ 1030 Brussel
Fortis: 001-2389649-33

Met de steun van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie
en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
V.U.: vzw Medimmigrant,
Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel

Februari 2015
(NL)

Als je nog een ziekteverzekering hebt
in je EU-land
Voor je komst naar België, moet je een Europese
Ziekteverzekeringskaart
vragen
aan
je
verzekeringsinstelling. Op deze kaart staat je naam en
voornaam, je geboortedatum en een identificatienummer
vermeld. Het bewijst op Europese vlak dat je
ingeschreven bent in het gezondheidszorgsysteem van
je EU-land. In geval dat je deze kaart vergat of verloren
bent, kan een vervangingsattest per fax of mail
verstuurd worden. De geldigheidsduur van deze kaart
verschilt van land tot land. Richt je hiervoor tot je
verzekeringsinstelling.
(Terug)betaling in geval van:
Noodzakelijke medische zorgen
In geval van ziekenhuisopname met overnachting zal
de factuur ten laste genomen worden door de
verzekeringsinstelling in je EU-land. Het ziekenhuis
verrekent de kosten aan het buitenlandse ziekenfonds.
Voor ambulante zorgen moet je eerst de factuur
betalen en vervolgens :
Ofwel vraag je een terugbetaling aan je
verzekeringsinstelling in je EU-land
Ofwel vraag je aan een verzekeringsinstelling in
België (ziekenfonds of Hulpkas) om je terug te
betalen. De Belgische verzekeringsinstelling zal dit
bedrag
nadien
terugvragen
van
de
verzekeringsinstelling in je EU-land.
De
terugbetaling
gebeurt
volgens
het
terugbetalingstarief in België. Het remgeld valt ten laste
van de patiënt.
Geplande zorgen (= de zorgen zijn het doel van het
verblijf in België)

Als je geen ziekteverzekering hebt in je EU-land
Merk op dat voor er beroep gedaan wordt op een ander
systeem, er altijd zal gecontroleerd worden of je geen
verzekering meer hebt in het EU-land dat geldig is
Ziekteverzekering in België
Een aansluiting bij de Belgische ziekteverzekering is
mogelijk voor verschillende categorieën van mensen, als
gerechtigde of als persoon ten laste.
> Meer info in de folder ‘Ziekteverzekering voor mensen
in een precaire verblijfssituatie’ beschikbaar op onze
website www.medimmigrant.be (zie werkinstrumenten).
Bemerkingen :
Wachttermijn : Er is geen wachttermijn als het
gaat om een eerste inschrijving (de regelgeving is
complexer als de persoon al eens ingeschreven
was in België)
Uitlooprecht : Bij opening van het recht, blijft het
recht geldig ten minste tot 31 december van het
jaar dat volgt. Het stopt als men niet in orde is
voor het refertejaar (=X-2) of als men werkt of
inkomen heeft in een ander EU-land.
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OCMW-steun

De steun van het OCMW heeft als doel om iedereen in
de mogelijk te stellen een leven te leiden dat
beantwoordt aan de menselijke waardigheid (organieke
OCMW-wet) en deze steun kan de betaling van
medische zorgen inhouden. Aangezien de tussenkomst
van een OCMW residuair is, zal het OCMW o.a.
rekening houden met het al dan niet bestaan van:
een ziekteverzekering in het land van herkomst
een recht op de Belgische ziekteverzekering
een privéziekteverzekering
eigen financiële middelen om de zorgen te betalen

Voor een ziekenhuisopname moet een voorakkoord
gevraagd worden aan jouw verzekeringsinstelling (=
formulier S2). De terugbetaling gebeurt conform aan de
Belgische tarieven.
Voor ambulante zorgen is dit voorakkoord niet
noodzakelijk maar in dit geval zal de terugbetaling
gebeuren volgens de tarieven van uw land.

Opgelet: In bepaalde situaties zal je als Unieburger (of je
familie) je recht op verblijf kunnen verliezen als je een
onredelijke belasting vormt voor het sociale
zekerheidssysteem

Enkele mogelijkheden afhankelijk van de categorie
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EU-burgerschap en het verblijfsstatuut :
EU-werknemers en –zelfstandigen (+ familieleden)
Bijlage 19(ter): recht op maatschappelijke
dienstverlening
E en F kaart, E+ en F+ kaart: recht op
maatschappelijke integratie en (aanvullende)
maatschappelijke dienstverlening
EU-werkzoekenden (+ familieleden)
Bijlage 19(ter): recht op DMH (= Dringende
Medische Hulp) zoals voor personen zonder wettig
verblijf
E en F kaart: recht op maatschappelijke integratie
(indien 3 maanden verstreken vanaf afgifte bijlage
19(ter))
maar
uitsluiting
(aanvullende)
maatschappelijke dienstverlening
E+ en F+ kaart: recht op maatschappelijke
integratie en (aanvullende) maatschappelijke
dienstverlening
Studenten, economisch niet-actieven (+ familieleden) en
EU familieleden van Belgen
Bijlage 19(ter), E en F kaart: uitsluiting
maatschappelijke dienstverlening gedurende 3
maanden vanaf afgifte verblijfstitel, wel recht op
DMH zoals voor personen zonder wettig verblijf
Na
periode
van
uitsluiting
recht
op
maatschappelijke integratie en (aanvullende)
maatschappelijke
dienstverlening
of
enkel
maatschappelijke dienstverlening in geval van
bijlage 19(ter)
EU-‘toeristen’ (geen aanvraag verblijf meer dan 3
maanden en in legaal verblijf)
Geen recht op maatschappelijke dienstverlening of
DMH.
Eventueel
recht
op
hoogdringende
geneeskundige verstrekkingen om terugkeer mogelijk te
maken.
EU-onderdanen zonder wettig verblijf
Recht op DMH
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Maatschappelijke integratie bestaat uit leefloon, opleiding of
tewerkstelling volgens wettelijke bepalingen. Maatschappelijke
dienstverlening is een vorm van steun waartoe het OCMW kan
beslissen om de menselijke waardigheid te garanderen.
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Bron: Omzendbrief van 5 augustus 2014 van de POD MI naar
aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 95/2014 dat
artikel 57quinquies van de OCMW-wet gedeeltelijk vernietigde.

