Medische Nieuwsbrief nr. 8
September 2008
Voor u ligt een nieuwe ‘Medische Nieuwsbrief’. Deze Nieuwsbrief bundelt relevante actualiteit - nieuwe
wetgeving, beleidsmaatregelen, publicaties e.d. - m.b.t. het recht op gezondheidszorg voor mensen zonder
wettig verblijf of met een precair verblijf. Deze Nieuwsbrief wordt ad hoc uitgegeven. Wij hopen dat deze
info een hulp kan zijn voor uw dienstverlening.
De Medische Nieuwsbrief is een gemeenschappelijk initiatief van Medimmigrant regio Brussel, het
Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen, en het Ondersteuningspunt Medische Zorg van het
Antwerps Minderhedencentrum De Acht.
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1. Nieuws uit de sector
(Toegang tot) gezondheidszorg
Terugbetaling medische kosten door de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) aan het OCMW bij
terugvordering door het ziekenfonds
Wanneer het OCMW kan aantonen dat er een terugvordering gebeurde door een ziekenfonds bij een cliënt,
dan kan de POD MI in bepaalde situaties, de kosten die het OCMW voor de periode van de terugvordering
ten laste nam, toch terugbetalen; ook al is de 45-dagen termijn verstreken. Dit akkoord is enkel van
toepassing op de regeling Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf. Het OCMW kan in
deze situatie dus uitzonderlijk retroactief tussenkomen voor de Dringende Medische Hulp.
Omzendbrief ziekenfondsaansluiting voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen met een precair
verblijf of zonder wettig verblijf
Deze lang verwachte omzendbrief van het RIZIV voor de ziekenfondsen dd 9 mei 2008 kwam er net na de
publicatie van onze vorige nieuwsbrief. De omzendbrief bevat voorbeelden van concrete situaties. U vindt
op het einde van de omzendbrief bv. ook het attest dat de school moet invullen.
Klik hier voor een korte samenvatting van de regelgeving.
Nieuw Ondersteuningspunt Gezondheidszorg en Verblijfsstatuten binnen het VMC
Het Vlaams Minderhedencentrum start in november een Vlaams Ondersteuningspunt Gezondheidszorg en
Verblijfsstatuten op. Het is een pilootproject met steun van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin Vanackere. In het eerste jaar is het doel om een degelijk en toegankelijk informatieaanbod te
creëren voor de Vlaamse zorginstellingen. Het Vlaams ondersteuningspunt zal samenwerken met de drie
bestaande
regionale
gezondheidswerkingen
(=
auteurs
van
deze
nieuwsbrief).
Meer info over de vacature: zie infra.
Medische Nieuwsbrief – september 2008

1

De medische aspecten inzake verblijf
Gezinshereniging:
invulattesten
voor
ziekteverzekering
op
website
van
de
Dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ )
Volgende documenten -ingevuld door het ziekenfonds- worden door de DVZ aanvaard indien de persoon
die zich komt vervoegen een kind is jonger dan 25 jaar of een echtgeno(o)t(e):
- Het attest zonder voorwaarden bevestigt dat de gezinshereniger zich als 'persoon ten laste' kan
aansluiten bij het betrokken ziekenfonds vanaf zijn aankomst op Belgisch grondgebied. Uit
bevraging blijkt evenwel dat dit attest meestal niet ingevuld wordt door het ziekenfonds.
- Het attest met voorwaarden bevestigt dat de betrokken gezinshereniger zich als ‘persoon ten
laste’ kan inschrijven bij het betrokken ziekenfonds van zodra hij ingeschreven is in de gemeente
of van zodra hij op een andere manier bewijst dat hij aan de voorwaarden van artikel 123 ZIV-K.B.
voldoet.
Als geen van beide attesten kan voorgelegd worden, kan ook een privéziekteverzekering aangegaan
worden. Ook voor samenwoners en ascendenten die niet van rechtswege toegelaten of gemachtigd zijn tot
een verblijf van meer dan 3 maanden is er vaak geen andere oplossing dan het voorleggen van een bewijs
van privéverzekering.
Vrees voor genitale verminking: speciale procedure bij het Commissariaat Generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)
Het CGVS heeft sinds eind april 2008 een bijzondere procedure ingevoerd voor de behandeling en opvolging
van deze dossiers. Zo moeten de meisjes aanwezig zijn bij het verhoor van hun ouders en moet er een
medisch attest voorgelegd worden waaruit blijkt dat het meisje al dan niet besneden is. Voor meer info en
voor een lijst van gespecialiseerde artsen kan je vzw GAMS (vzw die zich inzet voor het afschaffen van
seksuele verminking van vrouwen) contacteren.
Bron en meer info: Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht en IPR (VMC) – nr.8 – 3 juni 2008
Gezinshereniging met niet-begeleide minderjarige vluchtelingen: geen bewijs van ziektekostenverzekering vereist
Dit blijkt uit een arrest van 26 juni 2008 (arrest nr. 2008-095) van het Grondwettelijk Hof.
Meer info: Bespreking van het arrest door Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Een aanvraag voor een medische verblijfsvergunning kan ingediend worden wanneer volgens de Dublinreglementering een andere staat verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag
Dit vernam het Vlaams Minderhedencentrum op de contactvergadering van het Belgisch Comité voor Hulp
aan Vluchtelingen van 9/9/2008. Zolang er geen beslissing genomen is over de aanvraag tot machtiging tot
verblijf op basis van medische redenen (art. 9 ter Verblijfswet) zal geen verwijdering plaats vinden. Indien
er een machtiging tot verblijf wordt toegekend, zal de asielaanvraag door België behandeld worden.
Bron en meer info: Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht en IPR nr.12/2008
Regularisatieaanvraag moet in sommige gevallen eerst behandeld worden vooraleer de aanvrager kan
worden uitgewezen
Zo oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) op 31/7/2008. Het gaat om
regularisatieaanvragen die fundamentele rechten betreffen die in de aanvraag op precieze en gemotiveerde
wijze zijn uiteengezet.
Als er in het oude artikel 9, lid 3 aanvragen, fundamentele rechten met directe werking (bv.art.3 EVRM)
werden ingeroepen, mag de aanvrager niet worden uitgewezen vooraleer zijn regularisatieaanvraag
behandeld is. Deze rechtspraak kan in principe ook toegepast worden op mensen die een machtiging tot
verblijf om medische redenen (art. 9ter) hebben ingediend en wachten op een beslissing inzake de
ontvankelijkheid als dezelfde fundamentele rechten ingeroepen worden.
Bron en meer info: Nieuwsbrief Vreemdelingenrecht en IPR nr. 12/2008, RvV 31/7/2008 nr. 14.727 en RvV
31/7/2008 nr. 14.731.

2. Wetgeving
Omzendbrief nr. 2008/198 van 9 mei 2008 over de ziekteverzekering voor niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen (zie boven)
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3. Beleidsvoorstellen en -ontwikkelingen
De werkgroep ‘Gezondheidszorg’ formuleerde enkele voorstellen die een alternatief vormen voor de
ingewikkelde procedure Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf. Zo wordt er voor de
invulling van het recht op medische zorgen verwezen naar de Opvangwet voor asielzoekers. Verder lijkt het
de werkgroep een goed idee om de administratieve en financiële afhandeling van de medische dossiers te
laten gebeuren door de Hulpkas voor ziekte - en invaliditeitsverzekering. De werkgroep is ook vragende
partij voor een omzendbrief die de criteria voor een goed sociaal verslag vastlegt en ziet graag meer tools
in handen van het OCMW/de zorgverstrekker om na te gaan of er een privéverzekering afgesloten werd en
of er sprake is van een tenlastenemer.

4. Nieuws uit Medimmigrant
Volgende informatieve teksten vindt u nieuw op onze website:
Dna-test (of genetische test) als bewijs van verwantschap in het kader van gezinshereniging
Deze test kan toegestaan en gecoördineerd worden door de Dienst Vreemdelingenzaken in het geval de
verwantschap onvoldoende met andere bewijsmiddelen kan aangetoond worden.
Evaluatie van de medische aspecten van de opvangwet door Medimmigrant
De opvangwet van toepassing op de begunstigden van de opvangstructuur, is sinds 12 januari 2007 in
werking. Medimmigrant bekeek de opvangwet en geeft enkele suggesties ter aanpassing.
Weldra op de website van Medimmigrant: tekst over de tegemoetkomingen op Vlaams, Brussels en
Waals niveau voor gehandicapten
De tekst is toegespitst op de verblijfsvoorwaarden die moeten vervuld worden om van de
tegemoetkomingen te kunnen genieten.
Weldra op de website van Medimmigrant: schema over medische zorgen aan EU-burgers
Het schema over de gezondheidszorg voor EU-burgers werd aangepast nav de nieuwe EU-regeling.
Weldra op de website van Medimmigrant: het rapport ‘Residence permits for medical reasons for
undocumented migrants in Europe’ (Eng.)
Het rapport is opgemaakt door Picum (Platform for international cooperation on undocumented migrants)
en geeft een overzicht van de verblijfsprocedures om medische redenen in 11 Europese landen en eindigt
met het vaststellen van de nood aan een Europese medische databank met informatie over de
toegankelijkheid en beschikbaarheid van de behandeling in het land van herkomst.

5. Nieuws uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ontvankelijk verklaarde medische verblijfsaanvragers mogen niet werken
Het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk gewest kent sinds kort geen arbeidskaarten C meer toe aan
aanvragers van een medische verblijfsvergunning (Artikel 9ter Verblijfswet) die ontvankelijk verklaard zijn
en dus in het bezit zijn van een Attest van Immatriculatie A (oranje kaart). Hiermee volgt het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest de zienswijze van de andere gewesten. Wie geregulariseerd wordt en een Bewijs van
Inschrijving in het Vreemdelingenregister ontvangt, kan in de meeste gevallen wel werken.
Bron: Nieuwsbrief Foyer Dienst Rechtsbescherming 12 september 2008

6. Publicaties
Congresboek Grenzeloze Solidariteit?
Het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) organiseerde eind 2007 samen met anderen
een congres over (illegale) migratie en mensen zonder papieren. Doel van het congres was het
samenbrengen van mensen uit verschillende maatschappelijke velden om vanuit verschillende invalshoeken
deze thematiek te bespreken. Deze publicatie is de neerslag van de papers gepresenteerd tijdens dit
congres. Naast thema’s als basisrechten, onderwijs,… bevat het boek ook een artikel waarin de procedure
Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf vanuit filosofisch-ethisch oogpunt bekeken
wordt. Dit boek kost 35 euro en is verkrijgbaar bij uitgeverij Acco. Klik hier voor meer informatie.
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7. Studiedagen
Studievoormiddag ‘ziekteverzekering en toegang tot gezondheidszorg voor EU-burgers’ (Ned.)
Dit initiatief gaat uit van het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen in samenwerking met het
Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) en de Provincie Oost-Vlaanderen en zal plaatsvinden op
woensdag 29 oktober 2008 van 9.30 tot 12.30 in het Provinciaal Administratief Centrum te Gent.
Deelnemen kost € 25. Meer info vindt u in de uitnodiging.
Inschrijven kan via de website van het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg.
Vorming over de procedure Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf- machtiging
tot verblijf om medische redenen (Ned.)
Deze vorming wordt georganiseerd door het Provinciaal Integratiecentrum Vlaams-Brabant en zal
plaatsvinden op dinsdag 25 november 2008 van 9.30 tot 12.30 in Leuven.
Meer info: pric@vlaamsbrabant.be
Studiedag over depressie en sociale uitsluiting (FR.)
Het Plate-Forme Namuroise de concertation en Santé Mentale’ en de ‘European Depression Day Wallonie’
organiseren een studiedag met als titel ‘Depression et exclusion sociale’ op donderdag 9 oktober 2008 in St.
Servais.
Meer info: annick.appart@st-luc-bouge.be
Brussels platform over gezondheidszorgen in relatie met de verschillende verblijfsstatuten (Ned.)
Dit is een initiatief van het Regionaal Integratiecentrum Foyer in samenwerking met Medimmigrant.
Medimmigrant zal er een toelichting geven over de verschillende betalingsregelingen inzake
gezondheidszorg voor niet-EU-burgers. Het platform zal plaatsvinden op 14 november 2008 om 13.00
(onthaal) tot 17.00 in de Werkhuizenstraat 25 in Molenbeek. Inkom is gratis.
Meer info: klik hier
Colloquium over de aspecten van de opvang en het verblijf (Fr.)
Vzw Ciré organiseert op 12 december 2008 een colloquium over de medische aspecten van de opvang en
het verblijf van asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf. In de voormiddag komen er een aantal
experten aan bod en in de namiddag wordt er gereflecteerd in specifieke werkgroepen.
Meer info: klik hier
Methodiekenbeurs over het thema diversiteit en interculturalisering (Ned.)
Medimmigrant verzorgt het thema Gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf: Wat zegt de
wetgeving? Welke documenten zijn belangrijk? Een aantal nuttige tips die de procedure vlotter doen
verlopen a.d.h.v. concrete situaties. De sessie van Medimmigrant gaat door van 10.00-11.15 of van 11.3012.45. Nadien vinden nog interessante sessies van andere organisaties plaats.
Deze beurs zal doorgaan op 20 november 2008, in het Provinciehuis te Leuven.
Meer info: bochra.benyaich@vlaamsbrant.be
Opleiding Hiv/aids binnen de opvangcentra voor asielzoekers
De vorming wordt verzorgd door Sensoa en bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel krijgen
deelnemers informatie over het virus, de wijzen van overdracht, de eventuele risico's van overdracht in een
werksituatie en hoe men zich ertegen kan beschermen. Het tweede deel is interactiever en wordt er dieper
ingegaan op de vraag hoe we omgaan met hiv en aids binnen het opvangcentrum, hoe het is om te weten
dat er onder de bewoners seropositieven zijn etc.. De vorming is interessant voor het personeel van de
asielcentra en duurt 2 uur. Kostprijs: 100 euro.
Andere thema’s van andere vormingen die gegeven worden door Sensoa zijn: seksualiteit bij allochtone
moslims, seksualiteit en cultuur, allochtone jongeren counselen, islam en homoseksualiteit, methodieken
om anderstaligen voor te lichten over de anatomie van het menselijk lichaam,…
Meer info: vorming@sensoa.be
Vormingen op vraag door Medimmigrant (Fr. + Ned.)
Medimmigrant verzorgt op maat vormingen over:
- De procedure Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf
- De betalingsregeling van de medische kosten
- Het verblijf om medische redenen (uitstel van vertrek, regularisatie, terugkeer)
- Medische aspecten van de Opvangwet
- De ziekteverzekering voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
Meer info: info@medimmigrant.be
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8. Varia
Nieuwe service bij de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI): ‘Frontdesk’
De bedoeling van de POD MI is om door middel van de Frontdesk vraagstellers nog sneller en beter te
informeren. Ze zijn bereikbaar op 02/508 85 85, via e-mail: vraag@mi-is.be en fax: 02/508 86 10
Kettingmail ‘brief van een Vlaamse slaaf’
Vanuit verschillende hoeken wordt ons het bestaan van een kettingmail gesignaleerd met foutieve
informatie over medische zorgen aan asielzoekers. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en
Racismebestrijding reageerde door een antwoord te formuleren dat ze verzonden naar de Artsenkrant,
Orde van Geneesheren en de arts in kwestie. Het CGKR vraagt aan ieder die deze kettingmail ontvangt om
hun antwoord naar de afzender terug te mailen.
Vacature juridisch stafmedewerker voor VMC - Ondersteuningspunt Gezondheid en Verblijfsstatuten
Het VMC werft een juridisch stafmedewerker aan, met kennis van het vreemdelingenrecht, sociale
bijstands- en sociale zekerheidsrecht voor het Vlaams Ondersteuningspunt Gezondheid en Verblijfsstatuten
(zie supra). De belangrijkste taken zijn:
- De medische aspecten van wetgeving opvolgen die van toepassing zijn voor vreemdelingen met
specifieke verblijfsstatuten
- Juridisch advies en informatie ter beschikking stellen van welzijns- en gezondheidsactoren in
Vlaanderen en Brussel
- Knelpunten bundelen en inspelen op ondersteuningsnoden
- Samenwerken en overleggen met drie regionale gezondheidswerkingen
Sollicitaties zijn mogelijk tot 28/9/2008. Lees de volledige vacature.

9. Meer info
Medimmigrant
 Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel– tel. 02/274 14 33/34 - fax 02/274 14 48
info@medimmigrant.be; www.medimmigrant.be
 ma en vr van 10- 13u en di van 14 tot 18u
 Medimmigrant is enkel telefonisch en schriftelijk bereikbaar. Uitzonderlijk is een afspraak op het
secretariaat mogelijk.
Dit initiatief is mogelijk met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie.
Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen
Meld- en Informatiepunt voor asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf
 p/a ODiCe vzw, Dok Noord 4– hal 25, 9000 Gent – tel. 09/267 66 46 – fax 09/267 66 44
info@orientatiepunt.be; www.orientatiepunt.be
 Elke werkdag van 13u tot 16u, uitgezonderd op woensdag van 9u30 tot 12u30
 Het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen is enkel telefonisch en schriftelijk bereikbaar. Dit
initiatief is het resultaat van een samenwerking tussen het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) en
de Provincie Oost-Vlaanderen.
Ondersteuningspunt Medische Zorg
 Van Daelstraat 41, 2140 Borgerhout– tel. 03/270 33 36 - fax 03/235 89 78
medischezorg@de8.be; www.medischezorg.be
 Het Ondersteuningspunt Medische Zorg is telefonisch en schriftelijk en uitzonderlijk op afspraak
bereikbaar en is een initiatief van het Antwerps Minderhedencentrum De Acht.
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