
Divers 

 

Beroepsprocedure  

Indien de bediende van het ziekenfonds weigert om de 

betrokkene in te schrijven dan kan hij/zij het 

ziekenfonds verzoeken om de vraag voor te leggen aan 

de dienst verzekerbaarheid van hun landsbond. Zij 

kunnen op hun beurt het dossier voorleggen aan het 

RIZIV. Ingeval van een positief antwoord is deze 

verzekerbaarheid retroactief; het is dus van belang om 

aan uw ziekenfonds een (ontvangst) bewijs te vragen 

van uw aanvraag. Ingeval van weigering door het RIZIV 

kan de betrokkene beroep indienen bij de 

arbeidsrechtbank. 
 

Combinatie ZIV met Dringende Medische Hulp  

Het is niet omdat iemand in orde is met zijn 

ziekenfonds dat de procedure dringende medische hulp 

voor mensen zonder wettig verblijf niet meer van 

toepassing is, als de voorwaarden inherent aan deze 

procedure vervuld zijn. Voor meer informatie, zie de 

brochure ‘Dringende medische hulp voor mensen 

zonder wettig verblijf’. Het OCMW kan in dit kader het 

deel van de kosten betalen waarvoor er geen 

tussenkomst is vanwege het ziekenfonds (remgeld). 

 
Bijdrage  

Verplichte ziekteverzekering : de dienstverlening in het 

kader van de verplichte ziekteverzekering en de 

bijdrage die hiervoor moet betaald worden, zijn bij elk 

ziekenfonds identiek. Meestal wordt deze bijdrage 

rechtstreeks afgehouden van het loon. Bepaalde 

categorieën van personen zijn ervan vrijgesteld : bv. de 

niet-begeleide minderjarige. 

Bijkomende ziekteverzekering : de ziekenfondsen 

bieden bovendien bijkomende diensten aan (die 

verplicht zijn) (bv. de terugbetaling van ziekenvervoer, 

thuiszorgdiensten…). De prijs is gemiddelde van 

€8/maand. De bijdrage wordt bepaald door de 

afdelingen van alle ziekenfondsen afzonderlijk. De 

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

(CAAMI in het frans) kent deze dienstverlening niet. 

 
Wachttijd 

In de meeste situaties is er geen wachttijd meer. 

Meestal is er recht op ziekenfonds vanaf de eerste dag 

van het trimester waarin de hoedanigheid van 

gerechtigde verworven wordt. Soms geldt het recht 

vanaf de datum dat de voorwaarden vervuld zijn. Alleen 

bij een herinschrijving is het nog mogelijk dat er in 

bepaalde situaties een wachttijd van zes maanden 

doorlopen moet worden. 

Andere verzekeringen  

 
Privéziekteverzekering 

Iemand die geen recht heeft op de ZIV kan voor een 

bepaalde tijd een privéziekteverzekering nemen. Dit is 

aan te raden bij een tenlasteneming van een persoon 

die naar België komt. Lees goed de polis van de 

verzekering want sommige privéverzekeringen betalen 

enkel het supplement dat de ziekteverzekering niet ten 

laste neemt en komen bij gebrek aan ziekenfonds dus 

slechts gedeeltelijk tussen of helemaal niet.  
Andere verzekeringen  

Bepaalde specifieke situaties laten toe om een andere 
verzekering aan te spreken. Bv. bij een ongeval op de 
openbare weg, op school, een arbeidsongeval (zie ook 
de folder ‘Wat doen bij een arbeidsongeval als je niet 
officieel tewerkgesteld was’)… 
Schade veroorzaakt door een derde persoon 

Als de schade veroorzaakt werd door een derde 

persoon, is het deze persoon die verantwoordelijkheid 

moet nemen -> familiale polis . Als er geen familiale 

polis is, zal de rechtbank iemand verantwoordelijk 

stellen voor de geleden schade. 
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Onderstaande folders zijn beschikbaar in het 

Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Russisch, 

Portugees, Mandarijn... U kan ze met andere 

publicaties gratis downloaden van onze website. 
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Hieronder worden voor de groep van mensen in een 
precaire verblijfssituatie de belangrijkste mogelijkheden 
om zich te kunnen aansluiten bij de Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering

1
 (hierna ZIV) toegelicht.  

  
 

Als gerechtigde 

 
 

Op basis van werken 

 

Wie officieel werkt, is onderworpen aan de sociale 
zekerheid en heeft daardoor vanaf de eerste dag van 
het trimester waarin de hoedanigheid van ‘werknemer’ 
is bekomen recht op een ZIV.  
Deze inschrijving kan ook retroactief in orde gebracht 
worden als betrokkene bv. niet op de hoogte was van 
dit recht.  
Soms komt het voor dat mensen zonder wettig verblijf 
niettegenstaande ze officieel niet mogen werken toch 
aan het werk zijn en binnen dit kader ook sociale 
bijdragen betalen. Dit komt soms voor bij 
vreemdelingen die hun verblijfsrecht verliezen. Op 
basis van bijvoorbeeld een ‘bewijs van onderwerping 
aan de sociale zekerheid’, ingevuld door de werkgever, 
kan de werknemer zich inschrijven bij het ziekenfonds. 
De samenwonende familieleden kunnen eveneens in 
regel gesteld worden als ‘persoon ten laste’ (zie 
verder). 
 

Als student hoger onderwijs 

 

Studenten hoger onderwijs, die dagonderwijs volgen en 
ingeschreven zijn in een door de Belgische overheid 
erkende onderwijsinstelling, moeten geen inschrijving in 
het rijksregister voorleggen om zich te kunnen 
inschrijven bij het ziekenfonds. Het studiegetuigschrift 
volstaat om de inschrijving te voltrekken. Opgelet : er 
zal een bijdrage van 54,48€/trimester (= bedrag van het 
1

e
 trimester van 2011) gevraagd worden. 

 

Als niet-begeleide minderjarige vreemdeling 

 

Een minderjarige vreemdeling afkomstig uit een niet-
Europees land die zonder zijn ouder(s) of een wettelijke 
voogd in België verblijft, kan door de Dienst Voogdij 
erkend worden als ‘niet-begeleide minderjarige’. Onder 
die hoedanigheid kan men zich inschrijven bij het 

                                                 
1 De verschillende verzekeringsinstellingen in België zijn : de Christelijke, 

Socialistische, Neutrale, Liberale en Onafhankelijke, de Hulpkas voor ziekte- 

en invaliditeitsverzekering (HKZIV) en de Kas der Geneeskundige Verzorging 

van de NMBS Holding. Al deze instellingen bieden dezelfde terugbetaling bij 

de verplichte verzekering. 

ziekenfonds als hij zich niet kan inschrijven onder een 
andere hoedanigheid en als er wordt voldaan aan één 
van de volgende voorwaarden: 
- gedurende minimum drie maanden regelmatig 

schoollopen; 
- aangemeld zijn bij de diensten van Kind en Gezin of 

ONE;  
- officieel vrijgesteld zijn van leerplicht. 
 

Als ingeschrevene in het rijksregister 

 

Eén van volgende documenten moet voorgelegd 
worden: 
- een bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister (witte kaart of elektronische 
A of B kaart)  

- een identiteitskaart voor vreemdelingen (gele kaart 
of elektronische C kaart) 

- elektronische D kaart voor EG-langdurig ingezetene  
- een verblijfskaart voor een burger van de Europese 

Unie (blauwe kaart of elektronische E kaart, voor 
familieleden F kaart) 

- document ter staving van duurzaam verblijf EU: E+, 
voor familieleden F+ kaart 

- Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide 
werknemers uit derde landen : H kaart 

- (zeldzaam) een bijlage 25 of 26 en een attest van 
immatriculatie, model A afgeleverd vóór 1 juni 2007 
aan asielzoekers waarvan de aanvraag ontvankelijk 
werd verklaard en nog loopt; 

- annexe 15 onder bepaalde voorwaarden (instructies 
van het RIZIV volgen nog)  
 
 

Als persoon ten laste van een gerechtigde  
 
 

Als echtgeno(o)t(e) 

 
De persoon moet ingeschreven zijn in het rijksregister 
op hetzelfde adres dan de gerechtigde. In afwachting 
van een aanpassing van de gegevens in het 
rijksregister ten gevolge van de samenwoonst, volstaat 
de huwelijksakte. 
 

Het inkomen van de persoon ten laste mag niet boven 
de 2.265, 49€/trimester (= bedrag van het 1

e
 trimester 

van 2011). 
 

Als ascendent (ouder of grootouder)  

 

De persoon moet ingeschreven zijn in het rijksregister 
op het zelfde adres dan de gerechtigde (bv. met een 

attest van immatriculatie) en zijn inkomen mag niet 
meer zijn dan 2.265,49€/trimester (= bedrag van het 1

e
 

trimester van 2011). 
 

Als samenwonende  

 

Bv. een zoon ouder dan 25 jaar die samenwoont met 
zijn vader ; de huishoudster die bij zijn/haar werkgever 
woont...  
 

De persoon ten laste moet ingeschreven zijn in het 
rijksregister op hetzelfde adres dan de gerechtigde en 
zijn inkomen mag niet meer zijn dan 
2.265,49€/trimester (= bedrag van het 1

e
 trimester van 

2011). 
 

Een inschrijving als samenwonende is onmogelijk als: 
- er al iemand anders is ingeschreven als 

echtgeno(o)t(e) of samenwonende ten laste van de 
gerechtigde. 

- de gerechtigde samenwoont met zijn/haar 
echtgeno(o)t(e). 

 

Als kind of  jongere (< 25 jaar)  

 

- Ten laste van de biologische of adoptieve ouder 
(vader/moeder). 
Uit de geboorteakte of adoptieakte moet de band 
met de gerechtigde (adoptie)ouder blijken. 
Samenwoonst is niet noodzakelijk.  

- Ten laste van de partner van de ouder, 
(over)grootouder of partner van de (over)grootouder 
of 
ten laste op basis van onderhoud (bv. pleegfamilie) 
De samenwoonst moet in beide gevallen bewezen 
worden. Voor de tweede categorie moet er 
bewezen worden dat de minderjarige de intentie 
heeft zich te vestigen in België. Als er geen 
inschrijving in het rijksregister is, kunnen 
alternatieve bewijsmiddelen (aankomstverklaring, 
attest van de gemeente, bewijs dat kinderbijslag 
ontvangen wordt, bewijs van een 
regularisatieaanvraag…) via het ziekenfonds aan 
de Dienst voor administratieve controle van het 
RIZIV voorgelegd worden.  

 
 

Uitlooprecht 
 

Als de persoon zijn recht op ziekteverzekering verliest, 
blijft deze geldig tot tenminste 31 december van het 
jaar dat volgt op het verlies van recht.   


