R.I.Z.I.V.
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Administratieve Controle
Omzendbrief VI nr 2021/139 van 10 mei 2021

2299/11

Bewijsmodaliteiten voor de inschrijving in de hoedanigheid van ingeschrevene in het
Rijksregister, bedoeld bij artikel 32, eerste lid, 15° van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli
1994.

I. Inleiding
In toepassing van artikel 32, eerste lid, 15° van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, kunnen de
personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen beschouwd
worden als rechthebbenden op de geneeskundige verstrekkingen.
Krachtens de bepalingen van artikel 128 quinquies, § 1 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996
tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zijn de hierna opgesomde personen niet
uitgesloten uit het toepassingsgebied van voornoemd artikel 32 en kunnen zij ingeschreven
worden als ingeschrevene in het Rijksregister:
1. de vreemdelingen die van rechtswege toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van meer
dan drie maanden in het Rijk (opgenomen in het vreemdelingenregister);
2. de vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf voor onbepaalde duur
(opgenomen in het vreemdelingenregister) of die gevestigd zijn in het Rijk (opgenomen in
het bevolkingsregister);
3. de kandidaat vluchtelingen waarvan de aanvraag vóór 1 juni 2007 ontvankelijk werd
verklaard door de Dienst vreemdelingenzaken of door het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen (opgenomen in het wachtregister) en wiens asielprocedure
nog niet ten einde is 1. Hiertoe behoren dus ook de kandidaat vluchtelingen waarvan de
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De wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen heeft de asielprocedure hervormd en heeft
het onderscheid tussen de ontvankelijkheidsfase en de gegrondheidsfase op vanaf 1 juni 2007. De twee fases worden
herleid tot één. De wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere
categorieën van vreemdelingen kent materiële hulp toe aan elke asielzoeker die vanaf 1 juni 2007 asiel aanvroeg,
inclusief de asielzoekers die vóór 1 juni 2007 nog geen beslissing hebben ontvangen van de Dienst
Vreemdelingenzaken of het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen omtrent de ontvankelijkheid
van hun asielaanvraag. Het recht op materiële hulp is van kracht gedurende de hele asielprocedure, met inbegrip van
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aanvraag vóór 1 juni 2007 ontvankelijk verklaard werd en die vóór of na 1 juni 2007 een
negatieve beslissing ten gronde ontvingen van het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen en die tegen deze beslissing beroep aanhangig hebben bij de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen evenals de kandidaat vluchtelingen waarvan de
aanvraag vóór 1 juni 2007 ontvankelijk verklaard werd en die vóór of na 1 juni 2007 een
negatieve beslissing ontvingen van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen, die werd bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en die tegen
dit arrest cassatieberoep hebben ingediend bij de Raad van State.
4. de personen die, in afwachting van hun inschrijving in het Rijksregister van de natuurlijke
personen, aantonen, dat zij een verklaring hebben verricht, bedoeld in artikel 7 van het
koninklijk besluit van 16 juli 1992 met betrekking tot de bevolkingsregisters en de
vreemdelingenregisters.

Om ingeschreven te kunnen worden als ingeschrevene in het Rijksregister moeten de
voornoemde personen bescheiden overmaken aan hun verzekeringsinstelling. Deze
bescheiden of bewijsstukken worden weergegeven voor elk van de 4 categorieën.
Het gaat meestal over verblijfsdocumenten afgeleverd door een gemeente.
De inhoud van een elektronische identiteitskaart heeft voorrang op een kopie van fysieke kaart
(voor- en achterzijde van de identiteitskaart). Daarom moet een uittreksel van de lezing van de
chip van de elektronische identiteitskaart worden bewaard. De meeste informatie, het
bewijsmateriaal, wordt immers verkregen door het certificaat op de eID-chip te lezen en staat
niet op de kaart zelf. Dezelfde regel geldt voor de andere kaarten of verblijfstitels met een
elektronische chip het uittreksel van de lezing dient te worden bewaard. Voor deze kaarten
dient voor de volledigheid ook een kopie van de voor- en achterzijde van de kaart bewaard te
worden.

de beroepsprocedure, ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de procedure van het eventuele
administratieve cassatieberoep bij de Raad van State.
De medische begeleiding (medische hulpverlening en verzorging) die noodzakelijk is om een leven te kunnen leiden dat
beantwoordt aan de menselijke waardigheid maakt deel uit van de materiële hulp en wordt ten laste genomen door het
Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers (= Fedasil) of het OCMW indien de asielzoeker verblijft in een
lokaal opvang initiatief (LOI.).
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II. Vreemdelingen die van rechtswege toegelaten of gemachtigd zijn tot
een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk en de
vreemdelingen die gemachtigd zijn tot een verblijf voor onbepaalde
duur of die gevestigd zijn in het Rijk2
1. Algemeen overzicht en beschrijving van de verblijfsdocumenten
Onderstaande lijst bewijsstukken worden erkend als bewijsstukken voor de inschrijving van
Vreemdelingen die van rechtswege toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van meer dan
drie maanden in het Rijk en de vreemdelingen die gemachtigd zijn tot een verblijf voor
onbepaalde duur of die gevestigd zijn in het Rijk als gerechtigde in de hoedanigheid van
resident.
a) de elektronische A-Kaart (bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister-tijdelijk
verblijf) en de elektronische B-kaart (bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister)
uitgereikt aan niet-EU-vreemdelingen en gepubliceerd als bijlage 6 van het koninklijk besluit
van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen
b) de elektronische C-kaart (identiteitskaart voor vreemdelingen) uitgereikt aan gevestigde nietEU vreemdelingen en Zwitsers3 (met duurzaam verblijf), en gepubliceerd als bijlage 7 van
het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
c) de elektronische D-kaart (EU-langdurig ingezetene) uitgereikt aan niet-EU vreemdelingen en
gepubliceerd als bijlage 7bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
d)

de elektronische E-kaart (verklaring van inschrijving) uitgereikt aan EU-onderdanen, en
gepubliceerd als bijlage 8 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

e)

de elektronische E+- kaart (een document ter staving van een duurzaam verblijf)
uitgereikt aan de EU-onderdanen, en gepubliceerd als bijlage 8bis van het koninklijk besluit
van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen

f)

de elektronische F-kaart (verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie)
uitgereikt aan de niet EU-familieleden van EU-onderdanen en gepubliceerd als bijlage 9 van
het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

g)

de elektronische F+-kaart (duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger
van de Unie) uitgereikt aan de niet EU-familieleden van EU-onderdanen en gepubliceerd als
bijlage 9bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

h)

de elektronische H-kaart (de zgn. Europese blauwe kaart). Deze kaart wordt afgeleverd
aan hooggekwalificeerde werknemers uit derde landen (niet EU-burgers) die met succes de
verblijfsprocedure voor het bekomen van een Europese blauwe kaart hebben doorlopen (art.
61/26 e.v. wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen). En is gepubliceerd als bijlage
6bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
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In dit punt worden de bewijsstukken besproken voor de verzekerden onder punt 1 en 2 van de inleiding.
Voor Zwitserland worden sinds 6 juni 2016 geen nieuwe C-kaarten meer uitgereikt. Er zijn er nog 576 Zwitsers met
geldige C-kaarten (Deze zijn 5 jaar geldig tenzij werkzoekende waarbij een geldigheidstermijn geldt van 2 jaar).
3
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In de bijlage van deze omzendbrief met volgnummer 9 wordt een overzicht gegeven van de
verschillende types identiteitsbewijzen. De bijlage met volgnummer 8 geeft een overzicht van
bewijsstukken die niet werden aanvaard.
In de tabel hierna wordt, met verwijzing naar de site van DVZ, een overzicht gegeven van de
voornoemde documenten die in toepassing van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, in aanmerking mogen genomen worden als bewijs van ingeschrevene in het
Rijksregister, bedoeld bij artikel 32, eerste lid, 15de van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994.
Sinds 1 oktober 2013 zouden de papieren “verblijfskaarten en verblijfstitels” niet meer geldig
zijn en zouden nog enkel elektronische titels worden gebruikt. Dat bepaalt een ministerieel
besluit van 11 februari 2014.
De dienst wijst er tevens op een wijziging van de voormelde wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, waardoor vanaf 8 juli 2016 erkende vluchtelingen
eerst toegelaten worden tot een verblijf van beperkte duur. De verblijfstitel die de toelating tot
verblijf van beperkte duur vaststelt (= A-kaart), is geldig gedurende vijf jaar. Na vijf jaar, te
rekenen vanaf de indiening van de asielaanvraag, wordt de erkende vluchteling tot een verblijf
van onbeperkte duur toegelaten en in het bezit gesteld van een B-kaart.

2. Niet-EU-vreemdeling
Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - Tijdelijk verblijf
Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister - Vorübergehender Aufenthalt
A Kaart
Hooggekwalificeerde werknemer die geen burger van de Europese Unie is.
H-Kaart
Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister
B Kaart
Identiteitskaart voor vreemdeling
Personalausweis für Ausländer
C Kaart
EG – langdurig ingezetene
Daueraufenthalt – EG
D-Kaart

3. Niet-EU vreemdeling die familielid is van een EU burger
Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers
F Kaart
Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
Daueraufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers
F+ Kaart
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4. EU onderdaan
Verklaring van inschrijving
Anmeldebescheinigung
E Kaart
Document ter staving van duurzaam verblijf
Dokument zur Bescheinigung des Daueraufenthalts
E+ Kaart

III. De kandidaat-vluchtelingen waarvan de aanvraag vóór 1 juni 2007
ontvankelijk werd verklaard door de Dienst vreemdelingenzaken of
door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen en wiens asielprocedure nog niet ten einde is.
Aangezien de personen normaal gezien al vóór 1 juni 2007 ingeschreven waren als
ingeschrevenen in het Rijksregister zullen deze situaties niet vaak voorkomen 4.

1. De asielzoekers waarvan de aanvraag vóór 1 juni 2007
ontvankelijk
werd
verklaard
door
de
Dienst
Vreemdelingenzaken of door het Commissariaat-generaal voor
de vluchtelingen en de staatlozen en wiens asielprocedure nog
niet ten einde is
Zij bewijzen hun hoedanigheid door de gelijktijdige overlegging van de volgende
documenten:
een bijlage 25 (bijlage met volgnummer 3 van de omzendbrief) OF een bijlage 26 (bijlage met
volgnummer 4 van de omzendbrief) afgeleverd vóór 1 juni 2007, samen met een attest van
immatriculatie model A (bijlage met volgnummer 1 van de omzendbrief).
Een attest van immatriculatie model A alleen bewijst niet dat het gaat om een asielzoeker.

2. De asielzoekers waarvan de aanvraag vóór 1 juni 2007
ontvankelijk verklaard werd, die vóór of na 1 juni een negatieve
beslissing ontvingen en die tegen deze beslissing beroep
aanhangig hebben bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,
evenals de kandidaat vluchtelingen waarvan de aanvraag vóór 1
juni 2007 ontvankelijk verklaard werd en die vóór of na 1 juni
2007 een negatieve beslissing ontvingen van het Commissariaatgeneraal voor de vluchtelingen en de staatlozen die werd
bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en die
tegen dit arrest cassatieberoep hebben ingediend bij de Raad
van State.
De beslissing omtrent de ontvankelijkheid van de asielaanvraag kan teruggevonden worden in
het Rijksregister onder de code 206 (wachtregister). Indien dit niet kan geconsulteerd worden,
kan het ziekenfonds de betrokkene verzoeken een afdruk van het wachtregister te vragen bij
het gemeentebestuur of via het OCMW.

4

In oktober 2020bevinden zich nog 11 personen in deze situatie.
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IV.

De personen die in afwachting van hun inschrijving in het
Rijksregister van de natuurlijke personen, aantonen dat zij een
verklaring hebben verricht, bedoeld in artikel 7 van het koninklijk
besluit van 16 juli 1992 met betrekking tot de bevolkingsregisters en
de vreemdelingenregisters
1. Algemeen

Deze personen bewijzen hun hoedanigheid door middel van een getuigschrift van de
gemeentelijke overheid of door middel van elk ander bewijsmiddel dat als dusdanig erkend
wordt door de Leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle.
Voor de personen die hun hoedanigheid bewijzen door middel van een getuigschrift uitgereikt
door de gemeentelijke overheid gebeurt dit door middel van een bijlage 15 5 of bijlage 496 van
het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, in voorkomend geval aangevuld
met bepaalde bewijsstukken. Een specimen van dit document gaat in bijlage 4 van deze
omzendbrief. Echter moet een onderscheid gemaakt worden al naargelang het geval.

2. Een vreemdeling die burger is van de Europese Unie
Indien het gaat om een burger van de Unie wordt er geen bijlage 15 afgeleverd.
In afwachting van hun E-kaart of E+-kaart (dewelke de elektronische versie zijn van de bijlagen
8 en 8bis) worden ze in het bezit gesteld van deze bijlagen 8 of 8bis. De bijlage 8 of 8bis
volstaat als bewijsstuk voor de toelating tot verblijf voor respectievelijk van meer dan 3
maanden (Bijlage 8 en E kaart) of voor een met duurzaam verblijf (Bijlage 8bis en E+ kaart).

3. Een vreemdeling die geen burger van de Unie is
Indien het gaat om een vreemdeling die geen burger van de Europese Unie is, dient men een
onderscheid te maken tussen dergelijke vreemdelingen die in het bezit zijn van een geldig attest
van immatriculatie (AI) en zij die hiervan niet in het bezit zijn.
Degenen die reeds in het bezit zijn van een geldig AI ontvangen geen bijlage 15, maar hun AI
wordt verlengd tot wanneer de verblijfstitel afgeleverd wordt. De vreemdelingen die niet in het
bezit zijn van een geldig AI ontvangen wel een bijlage 15. De dienst preciseert hierbij dat de
personen die het attest van immatriculatie ontvingen in de hier beschreven situatie, tevens een
positieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken moeten voorleggen.
Ingeval het gaat om een situatie, waarin een expliciete beslissing is uitgebleven, en zulk
uitblijven gelijkgeschakeld wordt met een positieve beslissing, kan de inschrijving op basis van
de achteraf verkregen geldige verblijfskaart, aanleiding geven tot een aanvraag tot inschrijving
met terugwerkende kracht op basis van artikel 252, zesde lid, van het koninklijk besluit van 3 juli
1996 tot uitvoering van de gecoördineerde wet. Het "beginsel" dat het uitblijven van een
beslissing binnen de termijnen gelijkstaat met een positieve beslissing, bestaat in verschillende
verblijfprocedures, waaronder de volgende procedures:
- Gezinshereniging met een onderdaan van een derde land (artikel 10ter, § 2, vierde lid,
§ 2bis, derde lid, § 2ter, derde lid; artikel 12bis, § 2, laatste lid, § 3, derde lid, § 3bis,
5

Afhankelijk van de reden waarom de bijlage 15 werd afgeleverd en dus van het hokje dat het gemeentebestuur
aankruist. (Vb. Als het hokje 5 of 6 werden aangevinkt, kan de VI de persoon niet inschrijven als resident). Zie de bijlage
met volgnummer 8.
6 In de 10de bijlage bij deze omzendbrief wordt schematisch weergegeven wanneer de bijlages 49 en 15 worden
uitgereikt, en per scenario welke geldigheidsduur de attesten dan hebben, de mogelijkheid om deze duur te verlengen,
of de ontvanger al dan niet wordt ingeschreven in het Rijksregister en de reglementaire referentie.
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-

derde lid, van de wet van 15/12/1980 + artikel 26, § 4, 26/1, § 4, 26/2, § 5, 26/2/1, § 5,
van het koninklijk besluit van 8/10/1981);
Verblijf van meer dan drie maanden door een burger van de Europese Unie (artikel 51,
§ 2, van het koninklijk besluit van 8/10/1981);
Gezinshereniging met een burger van de Europese Unie 7 (artikel 52, § 4, van het
Koninklijk Besluit van 8/10/1981);
Verwerving van een duurzaam verblijfsrecht door een burger van de Europese Unie of
een lid van zijn familie (artikelen 55 en 56 van het Koninklijk Besluit van 8/10/1981);
Vergunning tot vestiging (artikel 30 van het Koninklijk Besluit van 8/10/1981);
Verkrijging van de status van langdurig ingezetene (artikel 30 van het Koninklijk Besluit
van 8/10/1981);
Eenmalige vergunning (samenwerkingsovereenkomst van 2 februari 2018);
Langdurig ingezetene van een andere Lidstaat die een verblijf van meer dan drie
maanden in België aanvraagt (artikel 61/7, § 3, laatste lid, van de wet van 15/12/1980);
Hooggekwalificeerde werknemer (artikel 61/27-5, van de wet van 15/12/1980);
Recht op terugkeer (artikel 40, van het Koninklijk Besluit van 8/10/1981)

Bijlage 15 geldt als bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister/bevolkingsregister 8:
 als de persoon zich heeft aangeboden om een machtiging tot vestiging of een aanvraag
voor het verkrijgen van de status van EG-langdurig ingezetene in te dienen (art. 30 van
het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ) (1 ste hokje)
 als de persoon zich heeft aangeboden om de vernieuwing van zijn verblijfsvergunning,
vestigingsvergunning of EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene in te dienen
(art. 33 – 101 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) (2 de
hokje)
 als de persoon zich heeft aangeboden om een aanvraag voor een duurzaam verblijf in te
dienen (art. 56 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) (4 de
hokje)
 als de persoon zich heeft aangeboden om zich te laten inschrijven (art. 119 van het
koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) (7 de hokje) in combinatie
met:
 een geldig visum type D
 een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken dat de betrokkene een Bewijs van
Inschrijving in het Vreemdelingenregister (BIVR) kan bekomen ( bv. in het kader van
de procedure slachtoffer mensenhandel of in het kader van een aanvraag 9ter of
9bis…)
 als de persoon zich heeft aangeboden om een verblijfsdocument, verblijfs- of
vestigingsvergunning of EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene waarop hij
recht heeft te ontvangen (art. 119 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen) (8ste hokje).

7

Het Hof van Justitie van de Europese Unie veroordeelde beginsel" dat het uitblijven van een beslissing binnen de
termijnen gelijkstaat met een positieve beslissing met betrekking tot gezinshereniging met een onderdaan van een
derde land of met een burger van de Unie.
8
Het gebruik van het 3de hokje van de bijlage 15 voor de inschrijving van gerechtigden in de hoedanigheid van resident
is nog in onderzoek met de DVZ.
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Omwille van het feit dat de gemeenten in bepaalde situaties geen bijlage 15 uitreiken, in
afwachting dat de elektronische verblijfskaart A of B wordt uitgereikt, kan aanvaard worden dat
de volgende documenten in aanmerking genomen worden, voor de erkende vluchtelingen en
voor de personen aan wie het statuut van subsidiair beschermde werd toegekend:
Bij erkenning of toekenning door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en
staatlozen (CGVS)
 De bijlage 25 of 26 (of 25bis of 26bis) in combinatie met een brief met de
erkenningsbeslissing of toekenningsbeslissing van het CGVS
Bij erkenning of toekenning door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en op voorwaarde
dat er binnen de voorziene beroepstermijn van 30 dagen geen cassatieberoep werd ingediend
bij de Raad van State of, indien er wel beroep is ingediend, op voorwaarde dat dit beroep
verworpen werd.
 het attest van immatriculatie of de bijlage 25 of 26 (of 25bis of 26bis), in combinatie
met het arrest tot erkenning of toekenning van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen dat definitief is geworden. Dit impliceert dat de
verzekeringsinstellingen het wachtregister kunnen inzien om vast te stellen of er een
cassatieberoep bij de Raad van State is ingediend.
Naar aanleiding van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie zijn de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, alsmede het koninklijk besluit
van 8 oktober 1981 gewijzigd.
Met deze wijzigingen in wet- en regelgeving werden nieuwe documenten en
verblijfsvergunningen ingevoerd. Dit zijn "bijlage 56", "bijlage 57", de "M-kaart" en de "N-kaart".
Deze 4 types documenten en verblijfsvergunningen mogen worden gebruikt voor de inschrijving
van gerechtigden in de hoedanigheid van resident.9 De formulieren voor de bijlagen 57 en 56
zijn te vinden in de bijlage van deze omzendbrief met volgnummer 11.

4. Kinderen met een vluchtelingen statuut
Een papieren identiteitsbewijs kan in combinatie met een bewijs van de erkende
vluchtelingenstatus worden gebruikt voor de inschrijving van kinderen met een vluchtelingen
statuut in de hoedanigheid van resident.

9

-

Aan vreemdelingen jonger dan 12 jaar (en op voorwaarde dat zij legaal in het land
verblijven) ontvangen het identiteitsbewijs zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 10
december 1996 betreffende de verschillende identiteitsbewijzen voor kinderen jonger
dan 12 jaar;

-

Vreemdelingen van 12 jaar en ouder (legaal in het land verblijvend) krijgen ter
identificatie de documenten uitgereikt waarin wordt voorzien door de wet van 15
december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981.

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Brexit/Paginas/Brexit-2.aspx
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V. Bewijsmodaliteiten uitsluitingssituaties
1. Inleiding
Bij de inschrijving in de hoedanigheid van gerechtigde resident krachtens artikel 32, eerste lid,
15° GVU-wet moeten de verzekeringsinstellingen onderzoeken of de persoon in kwestie niet
recht heeft of kan hebben op geneeskundige verzorging krachtens een andere Belgische of
buitenlandse regeling inzake verzekering voor geneeskundige verzorging.
Voor de V.I. is het niet altijd evident na te gaan of in een bepaalde situatie de persoon al dan
niet uitgesloten wordt van de hoedanigheid van gerechtigde resident (omdat ze een recht heeft
of kan hebben krachtens een andere Belgische of buitenlandse regeling), in het bijzonder in een
internationale context.
In dit deel van de omzendbrief “Bewijsmodaliteiten voor de inschrijving in de hoedanigheid van
ingeschrevene in het Rijksregister” worden de bewijsmodaliteiten m.b.t. deze
uitsluitingsgronden beschreven.

2. Diplomatiek personeel en personeel van in België
gevestigde internationale organisaties
Diplomaten en daarmee gelijkgestelden:
 het in België geaccrediteerd personeel van diplomatieke en consulaire missies (zij
die houder zijn van een bijzondere identiteitskaart, afgeleverd door de Directie
Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken ) kan vanaf 1 september 2013 als
dusdanig niet meer ingeschreven worden als “ingeschrevenen in het Rijksregister”.
Op het inschrijvingsformulier zal de sociaal verzekerde moeten verklaren of hij al
dan niet houder is van de voormelde bijzondere identiteitskaart, zodat de V.I. deze
personen kunnen detecteren
 personeelsleden van ambassades of consulaten die wel ingeschreven zijn in het
Rijksregister en niet in het bezit zijn van een bijzondere identiteitskaart uitgereikt
door de Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken vallen buiten het
toepassingsgebied van de voormelde uitsluiting en kunnen derhalve ingeschreven
blijven of worden als gerechtigde resident, evenwel op voorwaarde dat ze geen recht
op geneeskundige verzorging hebben of kunnen hebben op basis van een regeling
in hun land van herkomst (artikel 32, tweede lid GVU-wet).
Het bewijsstuk voor deze personen is hun bijzondere identiteitskaart. De Dienst Protocol van de
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking levert
bijzondere identiteitskaarten ('protocolkaarten 10.') af op basis van het KB van 30 oktober 199111
Deze bijzondere identiteitskaarten staan niet in de lijst van het KB van 14 januari 2013 ter
uitvoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN).
Bepaald personeel van internationale organisaties

10

De bijlage met volgnummer 7 is de Protocolgids Immuniteiten en Voorrechten van FOD Buitenlandse Zaken. Deze
protocolgids bevat praktische informatie over alle aspecten die vallen onder de bevoegdheden van de Dienst P1
"voorrechten en immuniteiten" van de Directie Protocol: de levering van speciale identiteitskaarten, de immuniteiten en
(fiscale) voorrechten, de beveiliging van de gebouwen van de missies, de CD-kentekenplaten en rijbewijzen. Meer
informatie over de types identiteitsbewijzen staan opgenomen in de bijlage bij deze omzendbrief met volgnummer 9. Dit
is een document van de FOD Binnenlandse Zaken, Directie Instellingen en Bevolking.
11
Sommige personen met een bijzondere identiteitskaart zoals privé bedienden in dienst van diplomatieke of consulaire
agenten die een land vertegenwoordigen waarmee België verbonden is door een
bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid zijn cfr. omzendbrief diplomaten onderworpen aan RSZ. Voor
hen gelden dezelfde regels als voor personeel van internationale organisaties.
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Personeel van internationale organisaties zijn hetzij aan de RSZ onderworpen
werknemers hetzij genieten zij van een eigen stelsel. Diegene die van een eigen stelsel
genieten, zijn uitgesloten om als resident ingeschreven te worden. Voor RSZ
onderworpen werknemers bij internationale organisaties vallen op basis van hun
onderwerping aan de RSZ onder de voorwaarden van art 32 1° van de GVU-wet.

VI. Opmerking i.v.m. de gezinshereniging
Krachtens de artikelen 10, § 2, tweede lid, 10bis, §§ 1, 2 en 3, 40bis, § 4, tweede lid, en 40ter,
tweede lid, van de wet van 15 december 1980 moet elke persoon die een gezinshereniging
aanvraagt het bewijs leveren dat de vreemdeling of de Belg bij wie hij zich komt voegen over
een ziektekostenverzekering beschikt die de risico’s in België voor hem en zijn familieleden
dekt.
In het kader van de voormelde reglementering wordt een formulier vereist dat het mogelijk recht
op de geneeskundige verzorging van de in aanmerking komende personen attesteert.
Dit attest is beschikbaar op de site van de dienst vreemdelingenzaken van de FOD
Binnenlandse Zaken (attest mutualiteit). Zie bijlage aan de omzendbrief met volgnummer 6.
De bijlagen gevoegd bij deze omzendbrief zijn gepubliceerd op de website van het R.I.Z.I.V. –
http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/andere professionals/ziekenfonds/Paginas/
Omzendbrief-ziekenfonds-dac.aspx
Aantal bijlagen : 11

P. Heidbreder
directeur-generaal.

Bijlagen :
Bijlage1_04_NL_attest_immatriculatie
Bijlage2_15_NL
Bijlage3_25_NL
Bijlage4_26_NL
Bijlage5_49_NL
Bijlage6_AttestZiekenfonds_gezinsherenigingNL
Bijlage7_protocolgids_2021_04
Bijlage8_NL
Bijlage9_IT195_Identiteitsbewijs_20200101
Bijlage10_Annexes15_49_NL.docx
Bijlage11_57

