Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-EU-burgers
Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus
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AFKORTINGEN:
AvI
BGV
BIVR
CGVS
LOI
OC
OCMW
RIZIV
RvV
ZIV

Attest van Immatriculatie
Bevel om het grondgebied te verlaten
Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister
Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
Lokaal Opvanginitiatief
Opvangcentrum, we bedoelen hier een opvangcentrum van de (partners van) Fedasil. Wanneer we een ander opvangcentrum bedoelen staat er
gespecialiseerd opvangcentrum
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
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INSTRUCTIES BIJ HET LEZEN VAN DIT SCHEMA
-

-

-

Dit schema handelt enkel over de regeling voor derdelanders (= niet-EU-burgers). Voor de regeling van EU-burgers verwijzen wij u naar de tekst en het
schema op de website van Medimmigrant.
Dit schema geeft de realiteit zeer beknopt weer. Meer informatie vindt u in de begeleidende tekst. De verklaring van de gebruikte afkortingen vindt u
op het einde van dit document.
In de kolom die de rechten inzake verzekerbaarheid weergeven, vermelden we enkel de rechten die verworven kunnen worden op basis van dit statuut.
Het is mogelijk dat mensen gelijktijdig een andere procedure hebben lopen die hen recht geeft op een verzekering voor geneeskundige zorgen. Ook is
het mogelijk dat iemand nog ziekenfonds heeft op basis van het ‘uitlooprecht1’ dat hij verkreeg op basis van zijn vroegere (verblijfs)situatie.
Het is eveneens mogelijk dat mensen verzekerd zijn voor geneeskundige verzorging op basis van wit werk. Dit is meestal het geval wanneer men op
basis van een vroegere procedure officieel mocht werken, maar dat men door een statuutwijziging dit recht op arbeid verloor. Bij wit werk blijft de
betrokkene echter verder werken; zijn werkgever betaalt de sociale zekerheidsbijdragen waardoor zijn ziekenfonds in orde blijft. We hebben niet
opgenomen wanneer mensen officieel werken, gezien zij sowieso ook wit werken.
Het OCMW zal bij de beoordeling van de hulpvraag rekening houden met de geldige tenlasteneming (= betalingswaarborg) die de garant ondertekende
bij de visumaanvraag. Deze engagementsverklaring is geldig tot 2 jaar na binnenkomst, behalve bij de studentenvisa waar men zich engageert voor de
studieduur, of bij de tenlasteneming van een partner (voor samenwoning ikv een duurzame relatie) waarbij men zich engageert voor 3 jaar. Deze laatste
tenlasteneming wordt juridisch betwist.
In verschillende situaties wordt de bijlage 15 afgeleverd. Mensen in het bezit van een bijlage 15 kunnen zich als ‘ingeschrevene in het Rijksregister’
aansluiten bij het ziekenfonds wanneer het hokje 1, 6 of 7 is aangekruist. Als het vakje 4 is aangekruist is aansluiting ook mogelijk, maar enkel op
voorlegging van volgende bewijsstukken:
een bewijs van erkende vluchteling, afgeleverd door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
een visum type D
een geldige beroeps- of arbeidskaart + medisch attest + uittreksel uit het strafregister
een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken dat de betrokkene een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister kan bekomen in
het kader van de procedure slachtoffer mensenhandel of in het kader van een aanvraag 9ter of 9bis.

1

Uitlooprecht betekent: Wanneer men reeds was aangesloten bij een ziekenfonds en men verliest zijn wettig verblijfsstatuut, dan verliest men ook zijn statuut als ZIV-gerechtigde. Op basis
van het uitlooprecht zal de ziekteverzekering nog blijven lopen tot het einde van het jaar dat volgt op het jaar waarin het recht werd geopend. Wanneer de vreemdeling nog 'gerechtigde'
was op het einde van datzelfde 'refertejaar' (het 2de kalenderjaar voor de verlenging) of in het kalenderjaar dat daarop volgt zal dit recht behouden zelfs verlengd voor het hele 2de jaar
wanneer vóór de verlenging alle nodige bijdragen betaald werden.
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RECHT OP ZIEKTE- EN
VERBLIJFSSTATUTEN

SOCIALE HULPVERLENING

INVALIDITEITSVERZEKERING (=
ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE
VERZORGING

REGELING MEDISCHE KOSTEN

1. ASIELZOEKERS
Opgelet! Indien men tevens ook een niet-begeleide minderjarige is, zie ook hoofdstuk 8. Zeker ivm. het recht op ZIV
Opgelet! Afgewezen asielzoekers zonder schorsend beroep, zie hoofdstuk 4 (mensen zonder wettig verblijf)
1.1. De asielaanvraag werd ontvankelijk verklaard voor 1 juni 2007
1.1.1. Asielaanvraag is
ontvankelijk verklaard
en wordt verder
behandeld door het
CommissariaatGeneraal voor de
Vluchtelingen en
Staatlozen of de Raad
voor vreemdelingenbetwistingen
 AvI-model A (Oranje
kaart)
of bijlage 35
 Bijlage 25 of 26
 Uitdrukkelijke
vermelding van
ontvankelijk
verklaring op bijlage
25/26 of beslissing
van CGVS ‘tot verder
onderzoek’
(aanvraag = ingediend
voor 01/06/2007)

 Recht op maatschappelijke dienstverlening (financiële steun) door het
OCMW van de code 207.
 Uitzonderlijk, bij zelfgekozen verder
verblijf in LOI: Recht op materiële hulp
bij verblijf in een LOI.

Recht op ZIV, dit is mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)
 ‘ingeschrevene in het Rijksregister’

Normale regeling via het ziekenfonds:
 Men dient zich aan te sluiten bij het ziekenfonds.
Het OCMW betaalt de ZIV-bijdrage in geval van
behoeftigheid.
 Het OCMW van de code 207 (of uitzonderlijk het
OCMW van de plaats van dringende onvoorziene
zorgverstrekking) kan daarenboven (een deel van) de
medische kosten op zich nemen.
 Eventueel recht op verhoogde tegemoetkoming.

1.2. De andere lopende asielaanvragen (ingediend voor 01/06/2007 en na 01/06/2007)
1.2.1. Asielaanvraag is
in de opstartfase bij de
Dienst Vreemdelingenzaken
 Bijlage 25 of 26
 Soms al een AvI-

 Materiële hulp via de opvangstructuur
(code 207), in opvangcentrum gedurende
eerste 4 maanden. Effectief verblijf is
vereist voor materiële opvang, niet voor
medische zorgen.

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een

 Bij verblijf in een opvangcentrum: het toegewezen
centrum regelt de medische verzorging en de
kosten. Zorgen conform RIZIV-nomenclatuur, met
uitzondering van de zorgen vermeld in de lijst van 9
april 2007.
 Bij verblijf buiten het opvangcentrum: in principe
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model A (Oranje
kaart)
(aanvraag = ingediend
na 01/06/2007)

1.2.2. Asielaanvraag
wordt onderzocht bij
het CommissariaatGeneraal voor de
Vluchtingen en de
Staatlozen
 Bijlage 25 of 26
 AvI-model A (Oranje
kaart)

 Indien geen code 207 (uitzonderlijk):
recht op maatschappelijke dienstverlening door het OCMW van de
gewoonlijke verblijfplaats.

gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)

moet vooraf met de Cel Medische Kosten van Fedasil
contact worden genomen voor een requisitorium (=
betalingsverbintenis). Bij spoedeisende zorgen
betaalt de Cel Medische Kosten de factuur, mits
voorlegging van het attest van spoedeisende zorgen.
Zorgen conform RIZIV-nomenclatuur, met
uitzondering van de zorgen vermeld in de lijst van
het KB van 9 april 2007.
 Indien geen code 207 (uitzonderlijk): OCMW van de
gewoonlijke verblijfplaats of uitz. het OCMW van de
dringende onvoorziene zorgverstrekking.

 Materiële hulp via de opvangstructuur
(code 207), in opvangcentrum, of na 4
maanden mogelijk in LOI. Effectief
verblijf is vereist voor materiële opvang,
niet voor medische zorgen.

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)

 Bij verblijf in een opvangcentrum of LOI: het
toegewezen centrum of LOI regelt de medische
verzorging en de kosten. Zorgen conform RIZIVnomenclatuur, met uitzondering van de zorgen
vermeld in de lijst van het KB van 9 april 2007. Die
lijst is een recht van de asielzoeker in
opvangcentrum of LOI, maar alleen opvangcentrum
wordt terugbetaald conform de lijst, OCMW krijgt
terugbetaling conform RIZIV.
 Bij verblijf buiten het opvangcentrum of LOI: in
principe moet vooraf met de Cel Medische Kosten
van Fedasil of met het LOI contact worden genomen
voor een requisitorium (= betalingsverbintenis). Bij
spoedeisende zorgen betaalt de Cel Medische Kosten
of het LOI de factuur. Voor Fedasil geldt dit enkel
mits voorlegging van het attest van spoedeisende
zorgen. Zorgen conform RIZIV-nomenclatuur, met
uitzondering van de zorgen vermeld in de lijst van
het KB van 9 april 2007. Die lijst is een recht van de
asielzoeker ongeacht de toewijzing aan
opvangcentrum of LOI, maar alleen opvangcentrum
wordt terugbetaald conform de lijst, OCMW krijgt
terugbetaling conform RIZIV.
 Indien geen code 207 (uitzonderlijk): OCMW van de
gewoonlijke verblijfplaats of uitz. het OCMW van de
dringende onvoorziene zorgverstrekking.

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
(de huwelijksakte kan als bewijs aanvaard
worden)
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde

 Bij verblijf in een opvangcentrum of LOI: het
toegewezen centrum of LOI regelt de medische
verzorging en de kosten. Zorgen conform RIZIVnomenclatuur, met uitzondering van de zorgen
vermeld in de lijst van het KB van 9 april 2007. Die
lijst is een recht van de asielzoeker in
opvangcentrum of LOI, maar alleen opvangcentrum
wordt terugbetaald conform de lijst, OCMW krijgt
terugbetaling conform RIZIV.

 Indien geen code 207 (uitzonderlijk):
recht op maatschappelijke dienstverlening door het OCMW van de
gewoonlijke verblijfplaats.

(aanvraag = ingediend
na 01/06/2007)

1.2.3. Asielzoeker bij
de Raad voor vreemdelingenbetwistingen in
beroep tegen de neg.
beslissing van het
CommissariaatGeneraal voor de
Vluchtelingen en
Staatlozen

 Materiële hulp in de opvangstructuur
(code 207) in opvangcentrum, of na 4
maanden soms mogelijk in LOI. Effectief
verblijf is vereist voor materiële opvang,
niet voor medische zorgen.
 Indien geen code 207 (uitzonderlijk):
recht op maatschappelijke dienstverlening door het OCMW van de
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gewoonlijke verblijfplaats.
 Tot maart 2008:
bijlage 13quinquies +
bijlage 35
 Sinds maart 2008:
AvI-model A (Oranje
kaart) loopt gewoon
door

 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)
Met bijlage 35: wel ingeschreven in het
Vreemdelingenregister: dus wel mogelijk als
ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde adres

(aanvraag = ingediend
na 01/06/2007)

1.2.4. Asielaanvraag
ingediend voor
01/06/2007 die niet
ontvankelijk verklaard
is en nog behandeld
door de Dienst
Vreemdelingenzaken,
het CommissariaatGeneraal voor de
Vluchtelingen en
Staatlozen of de Raad
voor vreemdelingenbetwistingen
 Bijlage 25 of 26
 AvI-model A (Oranje
kaart) of Bijlage 35
(aanvraag = ingediend
voor 01/06/2007)

 Recht op materiële hulp bij verblijf in
een opvangcentrum of na 4m. in een
LOI.
 Uitzonderlijk: Recht op maatschappelijke
dienstverlening (financiële steun) door
het OCMW van de code 207.

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)

 Bij verblijf buiten het opvangcentrum of LOI: in
principe moet vooraf met de Cel Medische Kosten
van Fedasil of met het LOI contact worden genomen
voor een requisitorium (= betalingsverbintenis). Bij
spoedeisende zorgen betaalt de Cel Medische Kosten
of het LOI de factuur. Voor Fedasil geldt dit enkel
mits voorlegging van het attest van spoedeisende
zorgen. Zorgen conform RIZIV-nomenclatuur, met
uitzondering van de zorgen vermeld in de lijst van
het KB van 9 april 2007. Die lijst is een recht van de
asielzoeker ongeacht de toewijzing aan
opvangcentrum of LOI, maar alleen opvangcentrum
wordt terugbetaald conform de lijst, OCMW krijgt
terugbetaling conform RIZIV..
 Indien geen code 207 (uitzonderlijk): OCMW van de
gewoonlijke verblijfplaats of OCMW van de
dringende onvoorziene zorgverstrekking.
 Bij verblijf in een opvangcentrum of LOI: het
toegewezen centrum of LOI regelt de medische
verzorging en de kosten. Zorgen conform RIZIVnomenclatuur, met uitzondering van de zorgen
vermeld in de lijst van het KB van 9 april 2007. Die
lijst is een recht van de asielzoeker in
opvangcentrum of LOI, maar alleen opvangcentrum
wordt terugbetaald conform de lijst, OCMW krijgt
terugbetaling conform RIZIV.
 Bij verblijf buiten het opvangcentrum of LOI: in
principe moet vooraf met de Cel Medische Kosten
van Fedasil of met het LOI contact worden genomen
voor een requisitorium (= betalingsverbintenis). Bij
spoedeisende zorgen betaalt de Cel Medische Kosten
of het LOI de factuur. Voor Fedasil geldt dit enkel
mits voorlegging van het attest van spoedeisende
zorgen. Zorgen conform RIZIV-nomenclatuur, met
uitzondering van de zorgen vermeld in de lijst van
het KB van 9 april 2007. Die lijst is een recht van de
asielzoeker ongeacht de toewijzing aan
opvangcentrum of LOI, maar alleen opvangcentrum
wordt terugbetaald conform de lijst, OCMW krijgt
terugbetaling conform RIZIV.
 Indien code 207 OCMW: OCMW van code 207 of
OCMW van de dringende onvoorziene
zorgverstrekking
 Indien geen code 207 (uitzonderlijk): OCMW van de
gewoonlijke verblijfplaats of uitz. het OCMW van de
dringende onvoorziene zorgverstrekking.
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2. ERKENDE VLUCHTELINGEN
2.1. Erkende
vluchtelingen
 Elektr. B-kaart/BIVR
(Witte kaart)
 Elektr. C-kaart/
Identiteitskaart voor
vreemdeling
(Gele kaart)

Recht op maatschappelijke integratie =
recht op leefloon, tewerkstelling of
geïndividualiseerd project gericht op
tewerkstelling.
OCMW van gewoonlijke verblijfplaats is
bevoegd.

Een Attest van
erkenning v. CGVS

Recht op ZIV, dit is mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)
 ‘ingeschrevene in het Rijksregister’
 andere hoedanigheid

Normale regeling via het ziekenfonds.
 Men dient zich aan te sluiten bij het ziekenfonds.
Het OCMW betaalt de ZIV-bijdrage in geval van
behoeftigheid.
 Het OCMW kan daarenboven (een deel van) de
medische kosten op zich nemen.
 Eventueel recht op verhoogde tegemoetkoming.

3. MENSEN MET HET STATUUT VAN SUBSIDIAIRE BESCHERMING
3.1. Het Subsidiair
Beschermingsstatuut
werd toegekend
 Elektr. A-kaart/BIVR
(Witte kaart voor 1
jaar)
 Elektr. B-kaart/BIVR
(Witte kaart)
 Elektr. C-kaart/
Identiteitskaart voor
vreemdeling
(Gele kaart)

Recht op maatschappelijke dienstverlening
van het OCMW van de gewoonlijke
verblijfplaats
Of met identiteitskaart voor vreemdeling
(gele kaart): recht op maatschappelijke
integratie = recht op leefloon,
tewerkstelling of geïndividualiseerd project
gericht op tewerkstelling.
OCMW van gewoonlijke verblijfplaats is
bevoegd

Recht op ZIV, dit is mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 echtgeno(o)t(e) van een gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)
 ‘ingeschrevene in het Rijksregister’

Normale regeling via het ziekenfonds.
 Men dient zich aan te sluiten bij het ziekenfonds.
Het OCMW betaalt de ZIV-bijdrage in geval van
behoeftigheid.
 Het OCMW kan daarenboven (een deel van) de
medische kosten op zich nemen.
 Eventueel recht op verhoogde tegemoetkoming.

4. MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF
Inclusief de afgewezen asielzoekers zonder beroep of met niet-schorsend beroep
4.1. Afgewezen
asielzoeker met nietschorsend beroep bij
de Raad voor
vreemdelingenbetwisti
ngen of bij Raad van
State tegen negatieve
beslissing van de
Dienst Vreemdelingenzaken

Geen recht op maatschappelijke
dienstverlening van het OCMW
Uitz. wel recht op materiële of soms
maatschappelijke hulp
 bij gezinnen met kinderen, zie 9
 bij medische of administratieve
overmacht
 in afwachting van vertrek, met
verbintenis tot vrijwillig vertrek

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
(de huwelijksakte kan als bewijs aanvaard
worden)
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 niet-begeleide minderjarige: zie 8

KB Dringende Medische Hulp (12/12/96) bij behoeftigheid
Tenzij:
voor het deel waarvoor het ziekenfonds tussenkomt
(indien ZIV)
maatschappelijke hulpverlening toegekend:
medische zorgen worden toegekend in het kader
van deze steunverlening en niet in het kader van
‘Dringende Medische Hulp’
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 Bijlage 13quater of
 Bijlage 25quater of
 Bijlage 26quater
Termijn BGV
verstreken

 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)

4.2. Afgewezen
asielzoeker met nietschorsend beroep bij
de Raad van State
tegen negatieve
beslissing van het
CommissariaatGeneraal voor de
Vluchtelingen en
Staatlozen, of van de
Raad voor vreemdelingenbetwistingen
inzake asiel of van
(afgeschafte) Vaste
Beroepscommissie
voor Vluchtelingen
Bewijs van beroep +
 Bijlage 13quinquies
of
 Bijlage 11bis/13bis,
11ter, of
 Bijlage 25bis of
26bis, voor 1/6/2007
 Bijlage 13
Termijn BGV
verstreken

Materiële hulp via de opvangstructuur (code
207). Effectief verblijf is vereist voor
materiële opvang, niet voor medische
zorgen.

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
(de huwelijksakte kan als bewijs aanvaard
worden)
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 niet-begeleide minderjarige: zie 8
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)

 Bij verblijf in een opvangcentrum: het toegewezen
centrum regelt de medische verzorging en de
kosten. Zorgen conform RIZIV-nomenclatuur, met
uitzondering van de zorgen vermeld in de lijst van 9
april 2007.
 Bij verblijf buiten het toegewezen opvangcentrum:
in principe moet vooraf met de Cel Medische Kosten
van Fedasil contact worden genomen voor een
requisitorium (= betalingsverbintenis). Bij
spoedeisende zorgen betaalt de Cel Medische Kosten
de factuur, mits voorlegging van het attest van
spoedeisende zorgen. Zorgen conform RIZIVnomenclatuur, met uitzondering van de zorgen
vermeld in de lijst van het KB van 9 april 2007.
 Indien code 207 OCMW: OCMW van code 207 of
OCMW van de dringende onvoorziene
zorgverstrekking
 Indien geen code 207: OCMW van de gewoonlijke
verblijfplaats of OCMW van de dringende
onvoorziene zorgverstrekking.

4.3. Mensen zonder
wettig verblijf
 BGV zonder
verlengingen (+
zonder schorsende
beroepsprocedure
tenzij 4.1 of 4.2)
 Of geen enkel
verblijfsdocument

Geen recht op maatschappelijke
dienstverlening van het OCMW
Uitz. wel recht op materiële of soms
maatschappelijke hulp
 bij gezinnen met kinderen, zie 9
 bij medische of administratieve
overmacht
 in afwachting van vertrek, met
verbintenis tot vrijwillig vertrek
 Bij beroep bij Raad van State, zie 4.1 en
4.2.

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
(de huwelijksakte kan als bewijs aanvaard
worden))
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 niet-begeleide minderjarige: zie 8
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)

KB Dringende Medische Hulp (12/12/96) bij behoeftigheid
Tenzij:
 voor het deel waarvoor het ziekenfonds tussenkomt
(indien ZIV)
 maatschappelijke hulpverlening toegekend: medische
zorgen worden toegekend in het kader van deze
steunverlening en niet in het kader van ‘Dringende
Medische Hulp’

4.4. Regularisatieaanvragers

Geen
recht
op
maatschappelijke
dienstverlening van het OCMW.

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk

KB Dringende Medische Hulp (12/12/96) bij
behoeftigheid

Indien geen toewijzing aan
opvangstructuur: recht op maatschappelijke
dienstverlening van het OCMW (van code
207, of van gewoonlijke verblijfplaats als
geen code 207)
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1. aanvraag art. 9 lid3
(voor 01/06/2007) of
9bis (na 01/06/2007)
 Soms een
ontvangstbewijs of
2. aanvraag 9ter
 met kopie van
aangetekende
verzending

Uitz. wel recht op materiële of soms
maatschappelijke hulp
 bij gezinnen met kinderen, zie 9
 bij medische of administratieve
overmacht
 in afwachting van vertrek, met
verbintenis tot vrijwillig vertrek
 Bij beroep bij Raad van State, zie 4.2.
tem 4.5.

 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
(de huwelijksakte kan als bewijs aanvaard
worden))
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 niet-begeleide minderjarige: zie 8
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)

Tenzij:
 voor het deel waarvoor het ziekenfonds tussenkomt
(indien ZIV)
 maatschappelijke hulpverlening toegekend: medische
zorgen worden toegekend in het kader van
steunverlening en niet in het kader van ‘Dringende
Medische Hulp’

Let op! Wie een AvImodel A (Oranje kaart)
ontving omwille van
een ontvankelijke 9ter:
zie 5.2.

5. UITSTEL VAN VERTREK OF ONTVANKELIJKE MEDISCHE REGULARISATIEAANVRAAG OF (TIJDELIJK) GEREGULARISEERDEN
5.1. Het uitstel van
vertrek is toegekend
voor <3m.
 BGV met
maandelijkse
verlengingen (de
uiterste
vertrekdatum is nog
niet bereikt)

 Zij die materiële opvang genieten, kunnen
verder in het opvangcentrum blijven.
Zij kunnen ook bij het OCMW terecht als ze
het centrum verlaten, maar eenmaal het
centrum verlaten kunnen ze niet meer
terug in de materiële opvang als hun
asielprocedure intussen ten einde liep.
 Diegenen die niet in een opvangcentrum
verbleven wanneer het bevel werd
verlengd, hebben recht op
maatschappelijke dienstverlening van het
OCMW van gewoonlijke verblijfplaats.

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
(de huwelijksakte kan als bewijs aanvaard
worden))
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 niet-begeleide minderjarige: zie 8
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)

Het KB. 12/12/1996 ‘dringende medische hulp’ is niet
van toepassing.
 Bij verblijf in een opvangcentrum of LOI: geldt dat
het toegewezen centrum of LOI de medische
verzorging regelt en de kosten draagt. Zorgen
conform RIZIV-nomenclatuur, en met uitz. van de
zorgen vermeld in de lijst van 9 april 2007. Die lijst is
een recht van betrokkene in opvangcentrum of LOI,
maar alleen opvangcentrum wordt terugbetaald
conform de lijst, OCMW krijgt terugbetaling conform
RIZIV.
 Indien men nog is toegewezen aan een
opvangcentrum of LOI maar er niet verblijft, moet
men in principe vooraf contact nemen met de Cel
Medische Kosten van Fedasil of met het LOI voor een
requisitorium (= betalingsverbintenis). Bij
spoedeisende zorgen betaalt de Cel Medische Kosten
of het LOI de factuur. Voor Fedasil geldt dit enkel
mits voorlegging van het attest van spoedeisende
zorgen. Zorgen conform RIZIV-nomenclatuur, met
uitz. van de zorgen vermeld in de lijst van het KB van
9 april 2007. Die lijst is een recht van betrokkene
ongeacht de toewijzing aan opvangcentrum of LOI,
maar alleen opvangcentrum wordt terugbetaald
conform de lijst, OCMW krijgt terugbetaling conform
RIZIV.
 Indien er geen toewijzing meer is: OCMW van de
gewoonlijke verblijfplaats of uitz. het OCMW van de
dringende onvoorziene zorgverstrekking.
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5.2. De aanvraag tot
medische regularisatie
is ontvankelijk
regularisatieaanvraag
om medische
redenen, art 9ter VW
 AvI-model A (Oranje
kaart)

 Diegenen die niet in een opvangcentrum
verbleven op het moment dat de
aanvraag ontvankelijk werd, hebben
recht op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW van gewoonlijke
verblijfplaats.
 Zij die materiële opvang genieten op het
ogenblik van het indienen van hun
aanvraag 9ter, kunnen verder in het
opvangcentrum verblijven.
Zij kunnen ook bij het OCMW terecht als
ze het centrum verlaten, maar eenmaal
het centrum verlaten kunnen ze niet
meer terug in de materiële opvang als
hun asielprocedure intussen ten einde
liep
 Zij die toegewezen zijn aan een OC maar
beslissen om er niet te verblijven,
hebben bij een ontvankelijke aanvraag
art 9ter waarschijnlijk recht op maatschappelijke dienstverlening van het
OCMW.

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)
 niet-begeleide minderjarige: zie 8
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)

 Bij verblijf in een opvangcentrum of LOI: het
toegewezen centrum of LOI regelt de medische
verzorging en draagt de kosten. Zorgen conform
RIZIV-nomenclatuur, met uitz. van de zorgen vermeld
in de lijst van 9 april 2007 Die lijst is een recht van
betrokkene in opvangcentrum of LOI, maar alleen
opvangcentrum wordt terugbetaald conform de lijst,
OCMW krijgt terugbetaling conform RIZIV.
 Indien men nog is toegewezen aan een
opvangcentrum of LOI maar er niet verblijft, kan men
bij Fedasil of bij het LOI terecht kan voor zijn
medische zorgen zolang de asielprocedure lopende is.
 Indien er geen toewijzing meer is: OCMW van de
gewoonlijke verblijfplaats of uitz. het OCMW van de
dringende onvoorziene zorgverstrekking.

5.3. Een regularisatie
van (on-)bepaalde
duur is toegekend
Art. 9bis of 9ter VW
 Elektr. A-kaart/BIVR
(Witte kaart,
meestal voor 1 jaar)
 Elektr. B-kaart/BIVR
(Witte kaart)

Recht op maatschappelijke dienstverlening
van het OCMW van gewoonlijke
verblijfplaats.

Recht op ZIV, dit is mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
 kind jonger dan 25, ten laste
(via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)
 ‘ingeschrevene in het Rijksregister’

Normale regeling via het ziekenfonds:
 Men dient zich aan te sluiten bij het ziekenfonds. Het
OCMW betaalt de ZIV-bijdrage in geval van
behoeftigheid.
 Het OCMW kan daarenboven (een deel van) de
medische kosten op zich nemen.
 Eventueel recht op verhoogde tegemoetkoming.

6. GEZINSHERENIGERS
6.1. EU- of niet EU-familielid dat zich herenigt met niet-EU onderdaan (artikel 10 of 10bis VW)
6.1.1 Gezinshereniger
van wie de aanvraag
(nog) niet ontvankelijk
verklaard werd

Geen recht op maatschappelijke
dienstverlening van het OCMW

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde (de huwelijksakte kan als bewijs

Het KB Dringende Medische Hulp (12.12.1996) is van
toepassing. Tenzij:
 Voor het deel waarvoor het ziekenfonds tussenkomt
(indien ZIV)
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Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

2
3
4
15ter
40

aanvaard worden)
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)

6.1.2. Gezinshereniger
met ontvankelijke
aanvraag tijdens
onderzoek ten gronde
 Bijlage 15 bis/bijlage
41
 AvI-model A (Oranje
kaart) voor 9-15
maanden/duur
verblijfsrecht
persoon die men
vervoegt

Recht op maatschappelijke dienstverlening
van het OCMW van gewoonlijke
verblijfplaats, als gezinslid geen bijstand
kan verlenen.

Recht op ZIV, dit is mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) of
samenwonende partner van een gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)

In principe regeling via het ziekenfonds:
 Men dient zich aan te sluiten bij het ziekenfonds. Het
OCMW betaalt de ZiV-bijdragen in geval van
behoeftigheid.
 Het OCMW kan daarenboven (een deel van) de
medische kosten op zich nemen.
 Eventueel recht op verhoogde tegemoetkoming.

6.1.3. Gezinshereniger
met machtiging of
toelating tot (tijdelijk
of definitief) verblijf
 Elektr. A-kaart/BIVR
(Witte kaart voor
duur verblijfsrecht
persoon die men
vervoegt/1 jaar
gedurende 3 jaar
verlengbaar)
 Elektr. B-kaart/BIVR
(Witte kaart)

Recht op maatschappelijke dienstverlening
van het OCMW van gewoonlijke
verblijfplaats, als gezinslid geen bijstand
kan verlenen.

Recht op ZIV, dit is mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) of
samenwonende partner van een gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)
 ‘ingeschrevene in het Rijksregister’

Normale regeling via het ziekenfonds:
 Men dient zich aan te sluiten bij het ziekenfonds. Het
OCMW betaalt de ZIV-bijdragen in geval van
behoeftigheid.
 Het OCMW kan daarenboven (een deel van) de
medische kosten op zich nemen.
 Eventueel recht op verhoogde tegemoetkoming.

6.1.4. Gezinshereniger
van wie de aanvraag
ten gronde geweigerd
werd of het
verblijfsrecht
beëindigd
 Niet verstreken
bijlage 13, 14, 14ter
of 38
(geldigheidsduur BGV

Recht op maatschappelijke dienstverlening
van het OCMW van gewoonlijke
verblijfplaats, als gezinslid geen bijstand
kan verlenen.

Recht op ZIV, dit is mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) of
samenwonende partner van een gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres

Normale regeling via het ziekenfonds:
 Men dient zich aan te sluiten bij het ziekenfonds. Het
OCMW betaalt de ZIV-bijdragen in geval van
behoeftigheid.
 Het OCMW kan daarenboven (een deel van) de
medische kosten op zich nemen.
 Eventueel recht op verhoogde tegemoetkoming.

Als geen ZIV, dan kan het OCMW tussenkomen bij
behoeftigheid
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bedraagt 30 dagen)

 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)
 ‘ingeschrevene in het Rijksregister’

6.1.5. Gezinshereniger
van wie de aanvraag
geweigerd werd of het
verblijfsrecht
beëindigd
 Verstreken bijlage
13, 14, 14ter of 38
zonder dat een
schorsend beroep bij
RvV ingediend werd
(geldigheidsduur BGV
bedraagt 30 dagen)

Geen
recht
op
maatschappelijke
dienstverlening van het OCMW

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde (de huwelijksakte kan als bewijs
aanvaard worden)
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)

Het KB Dringende Medische Hulp (12.12.1996) is van
toepassing. Tenzij:
 Voor het deel waarvoor het ziekenfonds tussenkomt
(indien ZIV)

6.1.6. Gezinshereniger
met schorsend beroep
bij de RvV
tegen geweigerde
aanvraag of
beëindiging
verblijfsrecht
 Bijlage 35

Recht op maatschappelijke dienstverlening
van
het
OCMW
van
gewoonlijke
verblijfplaats, als gezinslid geen bijstand
kan verlenen.

Enkel ZIV mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) of
samenwonende partner van een gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, onderhoud of adoptie) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)

 Indien men zich kan aansluiten bij een ziekenfonds,
dan kan het OCMW de ZIV-bijdragen betalen in geval
van behoeftigheid. Het OCMW kan daarenboven (een
deel van) de medische kosten op zich nemen.
 Kan men zich niet aansluiten bij het ziekenfonds, dan
kan het OCMW tussenkomen bij behoeftigheid.

6.2. Niet EU-familielid dat zich herenigt met Belg of EU-burger (artikel 40 VW)
6.2.1. Gezinshereniger
van wie de aanvraag
voor een verblijfskaart
niet ontvankelijk werd
verklaard
 Bijlage 19quinquies

Geen recht op maatschappelijke
dienstverlening van het OCMW

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde (de huwelijksakte kan als bewijs
aanvaard worden)
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)

Het KB Dringende Medische Hulp (12.12.1996) is van
toepassing. Tenzij:
 Voor het deel waarvoor het ziekenfonds tussenkomt
(indien ZIV)

6.2.2.Gezinshereniger

Recht op maatschappelijke dienstverlening

Enkel ZIV mogelijk als:

 Indien me zich kan aansluiten bij het ziekenfonds,
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met ontvankelijke
aanvraag voor een
verblijfskaart tijdens
onderzoek ten gronde
 Bijlage 19ter
 AvI-model A voor 5
maanden (Oranje
kaart) na
woonstcontrole

van het OCMW van gewoonlijke
verblijfplaats, als gezinslid geen bijstand
kan verlenen.

 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) of
samenwonende partner van een gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde adres
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)

dan kan het OCMW de ZIV-bijdragen betalen in geval
van behoeftigheid. Het OCMW kan daarenboven (een
deel van) de medische kosten op zich nemen.
 Kan men zich niet aansluiten bij het ziekenfonds, dan
kan het OCMW tussenkomen bij behoeftigheid.

6.2.3. Gezinshereniger
van wie de aanvraag
van een verblijfskaart
ten gronde geweigerd
werd
 Niet-verstreken
bijlage 20

Recht op maatschappelijke dienstverlening
van het OCMW van gewoonlijke
verblijfplaats, als gezinslid geen bijstand
kan verlenen.

Enkel ZIV mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) of
samenwonende partner van een gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde adres
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)

 Indien me zich kan aansluiten bij het ziekenfonds,
dan kan het OCMW de ZIV-bijdragen betalen in geval
van behoeftigheid. Het OCMW kan daarenboven (een
deel van) de medische kosten op zich nemen.
 Kan men zich niet aansluiten bij het ziekenfonds, dan
kan het OCMW tussenkomen bij behoeftigheid.

6.2.4. Gezinshereniger
met erkend
verblijfsrecht
 Elektr. F-kaart/BIVR
met vermelding
‘verblijfskaart van
een familielid van
een burger van de
Unie’

Recht op maatschappelijke integratie =
recht op leefloon, tewerkstelling of
geïndividualiseerd project gericht op
tewerkstelling. OCMW van gewoonlijke
verblijfplaats is bevoegd.

Recht op ZIV, dit is mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) of
samenwonende partner van een gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde adres
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)
 ‘ingeschrevene in het Rijksregister’

Normale regeling via het ziekenfonds:
 Men dient zich aan te sluiten bij het ziekenfonds. Het
OCMW betaalt de ZIV-bijdragen in geval van
behoeftigheid.
 Het OCMW kan daarenboven (een deel van) de
medische kosten op zich nemen.
 Eventueel recht op verhoogde tegemoetkoming

6.2.5. Gezinshereniger
van wie het
verblijfsrecht
beëindigd werd
 Niet-verstreken
bijlage 21

Recht op maatschappelijke integratie =
recht op leefloon, tewerkstelling of
geïndividualiseerd project gericht op
tewerkstelling. OCMW van gewoonlijke
verblijfplaats is bevoegd.

Recht op ZIV, dit is mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) of
samenwonende partner van een gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde adres
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)

Normale regeling via het ziekenfonds:
 Men dient zich aan te sluiten bij het ziekenfonds. Het
OCMW betaalt de ZIV-bijdragen in geval van
behoeftigheid.
 Het OCMW kan daarenboven (een deel van) de
medische kosten op zich nemen.
 Eventueel recht op verhoogde tegemoetkoming
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 ‘ingeschrevene in het Rijksregister’
6.2.6. Gezinshereniger
van wie de aanvraag
van een verblijfskaart
geweigerd werd of het
verblijfsrecht
beëindigd
 Verstreken bijlage 20
of 21

Geen recht op maatschappelijke
dienstverlening van het OCMW

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde (de huwelijksakte kan als bewijs
aanvaard worden)
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)

Het KB Dringende Medische Hulp (12.12.1996) is van
toepassing. Tenzij:
 Voor het deel waarvoor het ziekenfonds tussenkomt
(indien ZIV)

6.2.7. Gezinshereniger
met schorsend beroep
bij de Raad voor
vreemdelingenbetwistingen
tegen geweigerde
aanvraag van een
verblijfskaart of
beëindiging
verblijfsrecht
 Bijlage 35

Recht op maatschappelijke dienstverlening
van het OCMW van gewoonlijke
verblijfplaats, als gezinslid geen bijstand
kan verlenen.

Enkel ZIV mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) of
samenwonende partner van een gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde adres
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)

 Indien me zich kan aansluiten bij het ziekenfonds,
dan kan het OCMW de ZIV-bijdragen betalen in geval
van behoeftigheid. Het OCMW kan daarenboven (een
deel van) de medische kosten op zich nemen.
 Kan men zich niet aansluiten bij het ziekenfonds, dan
kan het OCMW tussenkomen bij behoeftigheid.

6.2.8. Gezinshereniger
met een
onontvankelijke
aanvraag voor een
duurzame
verblijfskaart (al dan
niet met schorsend
beroep voor de RvV)
 Bijlage 23 + bijlage
19ter en eventueel
AvI-model A (Oranje
kaart) van 5 maanden
+ eventueel bijlage
35

Recht op maatschappelijke dienstverlening
van het OCMW van gewoonlijke
verblijfplaats, als gezinslid geen bijstand
kan verlenen.

Enkel ZIV mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) of
samenwonende partner van een gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde adres
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)

 Indien me zich kan aansluiten bij het ziekenfonds,
dan kan het OCMW de ZIV-bijdragen betalen in geval
van behoeftigheid. Het OCMW kan daarenboven (een
deel van) de medische kosten op zich nemen.
 Kan men zich niet aansluiten bij het ziekenfonds, dan
kan het OCMW tussenkomen bij behoeftigheid.

6.2.9. Gezinshereniger
met een
onontvankelijke
aanvraag voor een

Recht op maatschappelijke integratie =
recht op leefloon, tewerkstelling of
geïndividualiseerd project gericht op
tewerkstelling. OCMW van gewoonlijke

Recht op ZIV, dit is mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) of
samenwonende partner van een gerechtigde

Normale regeling via het ziekenfonds:
 Men dient zich aan te sluiten bij het ziekenfonds. Het
OCMW betaalt de ZIV-bijdragen in geval van
behoeftigheid.
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duurzame
verblijfskaart of
weigering erkenning
duurzaam
verblijfsrecht (al dan
niet met schorsend
beroep voor de RvV)
 Bijlage 23 + elektr. Fkaart + eventueel
bijlage 35

verblijfplaats is bevoegd.

 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde adres
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)
 ‘ingeschrevene in het Rijksregister’

 Het OCMW kan daarenboven (een deel van) de
medische kosten op zich nemen.
 Eventueel recht op verhoogde tegemoetkoming

6.2.10.
Gezinshereniger met
een ontvankelijke
aanvraag of erkend
duurzaam
verblijfsrecht
 Bijlage 22 + elektr.
F-kaart (of bijlage
15) of
 Elektr. F+-kaart

Recht op maatschappelijke integratie =
recht op leefloon, tewerkstelling of
geïndividualiseerd project gericht op
tewerkstelling. OCMW van gewoonlijke
verblijfplaats is bevoegd.

Recht op ZIV, dit is mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) of
samenwonende partner van een gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde adres
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)
 ‘ingeschrevene in het Rijksregister’

Normale regeling via het ziekenfonds:
 Men dient zich aan te sluiten bij het ziekenfonds. Het
OCMW betaalt de ZIV-bijdragen in geval van
behoeftigheid.
 Het OCMW kan daarenboven (een deel van) de
medische kosten op zich nemen.
 Eventueel recht op verhoogde tegemoetkoming

6.2.11.
Gezinshereniger van
wie het duurzaam
verblijfsrecht
beëindigd werd
 Niet-verstreken KB
tot uitzetting of
bijlage 21

Recht op maatschappelijke integratie =
recht op leefloon, tewerkstelling of
geïndividualiseerd project gericht op
tewerkstelling. OCMW van gewoonlijke
verblijfplaats is bevoegd.

Recht op ZIV, dit is mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) of
samenwonende partner van een gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde adres
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)
 ‘ingeschrevene in het Rijksregister’

Normale regeling via het ziekenfonds:
 Men dient zich aan te sluiten bij het ziekenfonds. Het
OCMW betaalt de ZIV-bijdragen in geval van
behoeftigheid.
 Het OCMW kan daarenboven (een deel van) de
medische kosten op zich nemen.
 Eventueel recht op verhoogde tegemoetkoming

6.2.12.
Gezinshereniger van
wie het duurzaam
verblijfsrecht
beëindigd werd
 Verstreken KB tot
uitzetting of bijlage
21, zonder schorsend
beroep bij RvV

Geen recht op maatschappelijke
dienstverlening van het OCMW

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde (de huwelijksakte kan als bewijs
aanvaard worden)
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)

Het KB Dringende Medische Hulp (12.12.1996) is van
toepassing. Tenzij:
 Voor het deel waarvoor het ziekenfonds tussenkomt
(indien ZIV)
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6.2.13.
Gezinshereniger van
wie het duurzaam
verblijfsrecht
beëindigd werd, met
schorsend beroep bij
RvV
 Bijlage 35

Recht op maatschappelijke dienstverlening
van het OCMW van gewoonlijke
verblijfplaats, als gezinslid geen bijstand
kan verlenen.

Enkel ZIV mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) of
samenwonende partner van een gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde adres
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)

 Indien me zich kan aansluiten bij het ziekenfonds,
dan kan het OCMW de ZIV-bijdragen betalen in geval
van behoeftigheid. Het OCMW kan daarenboven (een
deel van) de medische kosten op zich nemen.
 Kan men zich niet aansluiten bij het ziekenfonds, dan
kan het OCMW tussenkomen bij behoeftigheid.

7. TOERISTEN (NIET EU-BURGER)
7.1. Toeristen met
een geldig visum of
zonder visumplicht
<90dagen, aankomstverklaring, stempel
van binnenkomst op
paspoort
 Geldig paspoort +
visum (of zonder
visumplicht),
 Binnenkomststempel
 Aankomstverklaring
(bijlage 3)

Principieel recht op maatschappelijke
dienstverlening van het OCMW, MAAR
worden verondersteld over eigen middelen
te beschikken en zullen normaal gezien niet
als ‘behoeftig’ geacht worden.

7.2. Toeristen met
verlopen wettig
verblijf
 Verstreken visum
 Of verstreken
stempel van
binnenkomst
>90dagen (als geen
visumplicht)
 Of verstreken bijlage
3

Geen recht op maatschappelijke
dienstverlening van het OCMW

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)

KB Dringende Medische Hulp is NIET van toepassing. De
persoon valt terug op:
 reisverzekering
 garant die tenlasteneming ondertekende, blijft tot 2
jaar na binnenkomst verantwoordelijk, dus ook nadat
het visum of de aankomstverklaring is verstreken.
Enkel in uitz. situaties (de garant is zelf behoeftig of
weigert de kosten te betalen) en wanneer het gaat over
ernstige (vaak levensbedreigende) situaties zal het
OCMW de medische kosten op zich nemen.

Uitz. wel recht op materiële of soms
maatschappelijke hulp
 bij gezinnen met kinderen, zie 8
 bij medische of administratieve
overmacht
Al houdt men wel rekening met de
tenlasteneming die werd aangegaan.

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde (de huwelijksakte kan als bewijs
aanvaard worden))
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde. Het 'onderhoud', kan blijken uit
de samenwoonst en in geval van
pleegkinderen uit andere bewijsmiddelen die
erkend kunnen worden door de administratie
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)

In principe is het KB ‘dringende medische hulp’ van
toepassing bij behoefigheid.
Maar de garant die tenlasteneming ondertekende, blijft
tot 2 jaar na binnenkomst verantwoordelijk, dus ook
nadat het visum of de aankomstverklaring is verstreken.
Enkel in uitz. situaties (de garant is zelf behoeftig of
weigert de kosten te betalen) en wanneer het gaat over
ernstige (vaak levensbedreigende) situatieszal het
OCMW via DMH de medische kosten op zich nemen.
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8. NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN (< 18JR, IN BELGIË ZONDER OUDERS OF WETTELIJKE VOOGD)
Opgelet! Voor zij die zich in de asielprocedure bevinden of in de procedure gezinshereniging of slachtoffer mensenhandel verwijzen we naar
die procedure
8.1. Niet-begeleide
minderjarige bij
aankomst en nog niet
in het bezit van een
verblijfsdocument
 Nog geen
verblijfsdocument

Materiële hulp in een gespecialiseerd
opvangcentrum van Fedasil of opvangcentrum van de bijzondere jeugdzorg. Dit
kan de eerste 15 of 30 dagen ook een
observatie- en orientatiecentrum van
Fedasil zijn.
Verblijft men niet in een centrum dan is de
maatschappelijke dienstverlening van
OCMW niet bij wet geregeld.
Deze steun is wel mogelijk bij officiële
pleegplaatsing (hoewel dit nog niet is
geregeld bij aankomst)

8.2. Niet begeleide
minderjarige met
aankomstverklaring
 Bijlage 3 waarvan de
termijn van 3
maanden niet
verstreken is.
(ev. meermaals met
3 maanden verlengd)

Materiële hulp in een gespecialiseerd
opvangcentrum van Fedasil of opvangcentrum van de bijzondere jeugdzorg. Dit
kan de eerste 15 of 30 dagen ook een
observatie- en orientatiecentrum van
Fedasil zijn.

8.3. Niet-begeleide
minderjarige met een
(verlengd) bevel tot
terugbrenging
 Bijlage 38 waarvan
de termijn nog niet
verstreken is

Materiële hulp in een gespecialiseerd
opvangcentrum van Fedasil of opvangcentrum van de bijzondere jeugdzorg. Dit
kan de eerste 15 of 30 dagen ook een
observatie- en orientatiecentrum van
Fedasil zijn .

Verblijft men niet in een centrum:
Maatschappelijke dienstverlening OCMW van
woonplaats indien behoeftig (hoewel dit
nog onduidelijk is), tenzij bij officiële
pleegplaatsing

Verblijft men niet in een centrum:
Maatschappelijke dienstverlening OCMW van

Enkel ZIV mogelijk als:
 gerechtigde via werk waarbij sociale
zekerheids-bijdragen worden afgestaan
(deeltijds onderwijs)
 ten laste van de pleegouder, indien deze of
zijn echtgeno(o)te gerechtigd is en instaat
voor het onderhoud en indien de
hoofdverblijfplaats van het pleegkind in
België is. Dit kan blijken uit de samenwoonst
ingeschreven in het Rijksregister of uit andere
bewijsmiddelen die erkend kunnen worden
door de administratie.
 ‘niet-begeleide minderjarige’ die min. 3
maanden school loopt in België of opgevolgd
wordt door Kind en Gezin of ONE. (van
toepassing vanaf 01/01/2008)

Recht op medische zorgen via de procedure dringende
medische hulp voor vreemdelingen zonder wettig
verblijf zie hoofdstuk 4.
Tenzij :
 De medische zorgen worden aangeboden in of betaald
door het opvangcentrum. Wanneer het over
uitzonderlijke of hoge medische kosten gaat, zullen
deze kosten voor sommige centra door het OCMW
betaald worden.

Enkel ZIV mogelijk als:
 gerechtigde via werk waarbij sociale
zekerheids-bijdragen worden afgestaan
(deeltijds onderwijs)
 ten laste van de pleegouder, indien deze of
zijn echtgeno(o)te gerechtigd is en instaat
voor het onderhoud en indien de
hoofdverblijfplaats van het pleegkind in
België is. Dit kan blijken uit de samenwoonst
ingeschreven in het Rijksregister of uit andere
bewijsmiddelen die erkend kunnen worden
door de administratie.
 ‘niet-begeleide minderjarige’ die min. 3
maanden school loopt in België of opgevolgd
wordt door Kind en Gezin of ONE. (van
toepassing vanaf 01/01/2008)

 Bij verblijf in een gespec. centrum staat dit centrum
in voor de reguliere medische zorgen voorzien zijn in
de opvang en is het OCMW van de gewoonlijke
verblijfplaats is bevoegd voor de uitzonderlijke
medische zorgen
 Werd men door het Comité Bijzondere Jeugdzorg bij
pleegouders geplaatst dan zijn de pleegouders
bevoegd voor de reguliere medische kosten en is het
OCMW bevoegd voor de uitzonderlijke medische
kosten.
 Verblijft men niet in een opvangcentrum of bij een
pleeggezin, dan kunnen de medische kosten door het
OCMW betaald worden indien de minderjarige
behoeftig is.

Enkel ZIV mogelijk als:
 gerechtigde via werk waarbij sociale
zekerheids-bijdragen worden afgestaan
(deeltijds onderwijs)
 ten laste van de pleegouder, indien deze of
zijn echtgeno(o)te gerechtigd is en instaat
voor het onderhoud en indien de
hoofdverblijfplaats van het pleegkind in
België is. Dit kan blijken uit de samenwoonst

 Bij verblijf in een (gespecialiseerd) opvangcentrum
worden de medische zorgen aangeboden in of betaald
door dat centrum. Wanneer het over uitzonderlijke of
hoge medische kosten gaat, zullen deze kosten voor
de sommige centra door het OCMW betaald worden.
 Werd men door het Comité Bijzondere Jeugdzorg bij
pleegouders geplaatst dan zijn de pleegouders
bevoegd voor de reguliere medische kosten en is het
OCMW bevoegd voor de uitzonderlijke medische
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woonplaats indien behoeftig (hoewel dit
nog onduidelijk is), tenzij bij officiële
pleegplaatsing

ingeschreven in het Rijksregister of uit andere
bewijsmiddelen die erkend kunnen worden
door de administratie.
 ‘niet-begeleide minderjarige’ die min. 3
maanden school loopt in België of opgevolgd
wordt door Kind en Gezin of ONE (van
toepassing vanaf 01/01/2008)

kosten.
 Verblijft men niet in een opvangcentrum of bij een
pleeggezin, dan kunnen de medische kosten door het
OCMW betaald worden indien de minderjarige
behoeftig is.

8.4. Niet-begeleide
minderjarige met een
speciaal
beschermingsstatuut
 Elektr. A-kaart/BIVR
(Witte kaart voor 6
maanden of 1 jaar)
 Elektr. B-kaart/BIVR
(Witte kaart)

Recht op maatschappelijke dienstverlening
door het OCMW van de gewoonlijke
verblijfplaats indien behoeftig. (bv.
begeleid zelfstandig wonen, pleegouders, …)

Recht op ZIV, dit is mogelijk als:
 gerechtigde via werk waarbij sociale
zekerheids-bijdragen worden afgestaan
(deeltijds onderwijs)
 ten laste van de pleegouder, indien deze of
zijn echtgeno(o)te gerechtigd is en instaat
voor het onderhoud en indien de
hoofdverblijfplaats van het pleegkind in
België is. Dit kan blijken uit de samenwoonst
ingeschreven in het Rijksregister of uit andere
bewijsmiddelen die erkend kunnen worden
door de administratie.
 ‘ingeschrevene in het rijksregister’

Normale regeling via het ziekenfonds.
 Men dient zich aan te sluiten bij het ziekenfonds.
Het OCMW betaalt de ZIV-bijdrage in geval van
behoeftigheid.
 Het OCMW kan daarenboven (een deel van) de
medische kosten op zich nemen.
 Eventueel recht op verhoogde tegemoet-koming.
Bij verblijf in een opvangcentrum van Fedasil is het
mogelijk dat Fedasil nog instaat voor de medische
kosten.

8.5. Niet-begeleide
minderjarige met een
Uitvoerbaar bevel tot
terugbrenging
Al dan niet met een
lopend beroep bij de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 Bijlage 38 waarvan
de termijn
verstreken is

Materiële hulp in een gespecialiseerd
opvangcentrum van Fedasil of opvangcentrum/pleegouders via de bijzondere
jeugdzorg. Dit kan de eerste 15 dagen (1x
verlengbaar) ook een observatie- en
orientatiecentrum van Fedasil zijn .

Enkel ZIV mogelijk als:
 gerechtigde via werk waarbij sociale
zekerheids-bijdragen worden afgestaan
(deeltijds onderwijs)
 ten laste van de pleegouder, indien deze of
zijn echtgeno(o)te gerechtigd is en instaat
voor het onderhoud en indien de
hoofdverblijfplaats van het pleegkind in
België is. Dit kan blijken uit de samenwoonst
ingeschreven in het Rijksregister of uit andere
bewijsmiddelen die erkend kunnen worden
door de administratie.
 ‘niet-begeleide minderjarige’ die min. 3
maanden school loopt in België of opgevolgd
wordt door Kind en Gezin of ONE. (van
toepassing vanaf 01/01/2008)

 Soms heeft men nog een ziekenfonds; Bij
behoeftigheid wordt het remgeld betaald via de
procedure dringende medische hulp voor
vreemdelingen zonder wettig verblijf zie 4.
 Wanneer men geen ZIV meer heeft, worden de
medische zorgen bij behoeftigheid via dringende
medische hulp betaald, zie 4., Tenzij

de medische zorgen worden aangeboden in of
betaald door het opvangcentrum. Wanneer het over
uitzonderlijke of hoge medische kosten gaat, zullen
deze kosten voor sommige centra door het OCMW
betaald worden.

Men door het Comité Bijzondere Jeugdzorg bij
pleegouders werd geplaatst, want dan zijn de
pleegouders bevoegd voor de reguliere medische
kosten en is het OCMW bevoegd voor de
uitzonderlijke medische kosten.

Geen ZIV, tenzij:
gerechtigde via werk waarbij sociale
zekerheidsbijdragen worden afgestaan
(deeltijds onderwijs)
samenwonende echtgeno(o)t(e) van een

Het KB ‘dringende medische hulp’ is bij behoeftigheid
van toepassing voor vreemdelingen zonder wettig verblijf
zie 4.

Materiële hulp in een gespecialiseerd
opvangcentrum van Fedasil of opvangcentrum/pleegouders via de bijzondere
jeugdzorg.

9. BEGELEIDE MINDERJARIGEN
9.1. Onwettig verblijf
én verblijvende met
de ouders of voogd

 Toegang tot een federaal opvangcentrum, na goedkeuring van de aanvraag
bij het OCMW.

Tenzij :
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gerechtigde (de huwelijksakte kan als bewijs
aanvaard worden)
kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde. Bij afwezigheid van een
geboorte- of adoptieakte kan het onderhoud
blijken uit de samenwoonst op basis van een
inschrijving in het Rijksregister of uit andere
bewijsmiddelen die erkend kunnen worden
door de administratie.

 De medische zorgen worden aangeboden in of betaald
door het opvangcentrum van Fedasil.

10. AU PAIRS
10. Au Pairs
 Elektr. A-kaart/BIVR
(Witte kaart voor de
periode van de
arbeidskaart,
meestal 1 jaar)

Principieel recht op maatschappelijke
dienstverlening van het OCMW, MAAR
au pairs zullen normaal gezien niet
‘behoeftig’ geacht worden.

Enkel ZIV mogelijk als:
‘ingeschrevene in het Rijksregister’ als men
kan aantonen dat de aanvullende (reis)verzekering niet alles dekt.
(Het is niet mogelijk om ZIV te bekomen als
‘kind voor wie de gerechtigde instaat voor het
onderhoud).

Het gastgezin moet een privé-verzekering hebben
afgesloten voor de medische, farmaceutische en
hospitalisatiekosten in geval van ziekte of ongeval
+ de normale regeling via het ziekenfonds

11. SLACHTOFFERS MENSENHANDEL
Opgelet! Voor zij die zich ook in een andere procedure bevinden (bv. asielprocedure), verwijzen wij ook naar die procedure
11.1. Tijdelijk
verblijf: door
aanmelding bij een
gespecialiseerd
centrum
 BGV (45 dagen)
waarvan de termijn
nog niet verstreken
is

Materiële hulp bij verblijf in gespecialiseerd
centrum: steun, opvang en zakgeld.

11.2. Tijdelijk
verblijf: door
medewerking aan het
gerechtelijk
onderzoek
 AvI-model A
(Oranje kaart)

Materiële hulp bij verblijf in gespecialiseerd
centrum: steun, opvang en zakgeld.

Indien geen verblijf in opvangcentrum:
recht op maatschappelijke dienstverlening
OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats.

Indien geen verblijf in opvangcentrum:
recht op maatschappelijke dienstverlening
OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats.

Geen ZIV, tenzij:
gerechtigde via wit werk
samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde (de huwelijksakte kan als bewijs
aanvaard worden))
kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde.
ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)

 Kan men zich niet aansluiten bij het ziekenfonds, dan
komt het OCMW tussen in de medische kosten in het
kader van maatschappelijke dienstverlening.

Enkel ZIV mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde.
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres
 ingeschreven student hoger onderwijs

 Kan men zich niet aansluiten bij het ziekenfonds, dan
komt het OCMW tussen in de medische kosten in het
kader van maatschappelijke dienstverlening.
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(erkende instelling)
11.3. Tijdelijk of
permanent verblijf bij
verder onderzoek of
veroordeling
 Elektr. A-kaart/BIVR
(Witte kaart voor 6
maanden)
 Elektr. B-kaart/BIVR
(Witte kaart)

Recht op maatschappelijke dienstverlening
van het OCMW van de gewoonlijke
verblijfplaats.

Recht op ZIV, dit is mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde.
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)
 ‘ingeschrevene in het rijksregister’

Normale regeling via het ziekenfonds.
 Men dient zich aan te sluiten bij het ziekenfonds.
Het OCMW betaalt de ZIV-bijdrage in geval van
behoeftigheid.
 Het OCMW kan daarenboven (een deel van) de
medische kosten op zich nemen.
 Eventueel recht op verhoogde tegemoetkoming.

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)

 Soms heeft men een ziekenfonds in België of het
herkomstland.
 Het OCMW zal in eerste instantie naar de garant
verwijzen omdat via hem werd aangetoond dat men
over voldoende bestaansmiddelen beschikt; o.a. voor
geneeskundige zorgen.
 Wanneer geen garant kan aangesproken worden zal
het OCMW bij behoeftigheid (een deel van) de
medische kosten betalen.
Let op! De garant heeft zich niet borg gesteld tav.
het OCMW.

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende

 Soms heeft men een ziekenfonds in België of het
herkomstland.
 Het OCMW zal in eerste instantie naar de garant
verwijzen omdat via hem werd aangetoond dat men
over voldoende bestaansmiddelen beschikt; o.a. voor
geneeskundige zorgen.
 Wanneer geen garant kan aangesproken worden zal
het OCMW bij behoeftigheid (een deel van) de
medische kosten betalen.
Let op! De garant heeft zich niet borg gesteld tav.
het OCMW.

12. BUITENLANDSE STUDENTEN (NIET-EU-BURGER)
12.1. Student in het
bezit van een geldig
visum of zonder
visumplicht <90dagen,
aankomstverklaring,
stempel van
binnenkomst op
paspoort
 Geldig paspoort +
(studenten-)visum
(of zonder
visumplicht),
 Binnenkomststempel
 Aankomstverklaring
(bijlage 3)

Principieel recht op maatschappelijke
dienstverlening van het OCMW, MAAR
worden verondersteld over eigen middelen
te beschikken en zullen normaal gezien niet
als ‘behoeftig’ geacht worden.

12.2. Student die nog
inschrijvingsattest
moet voorleggen om
een studentenverblijf
te bekomen
 AvI-model A (Oranje
kaart, voor max. 4
maanden)

Principieel recht op maatschappelijke
dienstverlening van het OCMW, MAAR
worden verondersteld over eigen middelen
te beschikken en zullen normaal gezien niet
als ‘behoeftig’ geacht worden.

Na verloop van tijd kan OCMW-steun het
verblijf in gevaar brengen, zie 12.3

Na verloop van tijd kan OCMW-steun het
verblijf in gevaar brengen, zie 12.3
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instelling)
12.3. Student die
gemachtigd is tot een
beperkt verblijf voor
de duur van de studies
 Elektr. A-kaart/BIVR
(Witte kaart voor
duur studies)

Principieel recht op maatschappelijke
dienstverlening van het OCMW, MAAR
worden verondersteld over eigen middelen
te beschikken en zullen normaal gezien niet
als ‘behoeftig’ geacht worden.

12.4. Student wiens
aanvraag voor een
studentenverblijf niet
in overweging
genomen wordt
 Bijlage 40 met
wettig verblijf

Principieel recht op maatschappelijke
dienstverlening van het OCMW, MAAR
worden verondersteld over eigen middelen
te beschikken en zullen normaal gezien niet
als ‘behoeftig’ geacht worden.

12.5. Student wiens
aanvraag voor een
studentenverblijf
geweigerd of
beëindigd wordt
 Niet - verstreken
bijlage 13
 Niet - verstreken
bijlage 33bis

Geen recht op maatschappelijke
dienstverlening van het OCMW

12.6. Student wiens
aanvraag voor een

Geen recht op maatschappelijke
dienstverlening van het OCMW

Het verblijfsrecht kan ingetrokken worden
wanneer men dan 3 maanden OCMW-steun
(voor een maandelijks bedrag gelijk aan het
leefloon) genoten heeft in het afgelopen
jaar, zonder dat die hulp werd terugbetaald
binnen de 6 maanden na de laatste
uitkering van de hulp.

Na verloop van tijd kan OCMW-steun het
verblijf in gevaar brengen, zie 12.3

Uitz. wel recht op materiële of soms
maatschappelijke hulp
 bij gezinnen met kinderen, zie 9
 bij medische of administratieve
overmacht
 in afwachting van vertrek, met
verbintenis tot vrijwillig vertrek

Recht op ZIV, dit is mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
 kind jonger dan 25, ten laste (via afstamming,
adoptie of onderhoud) van een gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)
 ‘ingeschrevene in het Rijksregister’

Normale regeling via het ziekenfonds:
 Men dient zich aan te sluiten bij het ziekenfonds. Het
OCMW betaalt de ZIV-bijdrage in geval van
behoeftigheid.
 Het OCMW kan daarenboven (een deel van) de
medische kosten op zich nemen.
 Eventueel recht op verhoogde tegemoetkoming.

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres

 Soms heeft men een ziekenfonds in België of het
herkomstland.
 Het OCMW zal in eerste instantie naar de garant
verwijzen omdat via hem werd aangetoond dat men
over voldoende bestaansmiddelen beschikt; o.a. voor
geneeskundige zorgen.
 Wanneer geen garant kan aangesproken worden zal
het OCMW bij behoeftigheid (een deel van) de
medische kosten betalen.
Let op! De garant heeft zich niet borg gesteld tav.
het OCMW.

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
(de huwelijksakte kan als bewijs aanvaard
worden))
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde

 Soms heeft men nog een ziekenfonds in België of het
herkomstland.
 Het OCMW zal in eerste instantie naar de garant
verwijzen omdat via hem werd aangetoond dat men
over voldoende bestaansmiddelen beschikt; o.a. voor
geneeskundige zorgen.
 Wanneer geen garant kan aangesproken worden zal
het OCMW bij behoeftigheid (een deel van) de
medische kosten betalen. Dit in het kader van
betaling medische kosten indien de betrokkene voor
de aflevering van het bevel OCMW-steun genoot. Of
in het kader van ‘dringende medische hulp’ indien de
betrokkene geen OCMW-steun genoot.
Let op! De garant heeft zich niet borg gesteld tav.
het OCMW.

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk

KB Dringende Medische Hulp (12/12/96) bij
behoeftigheid
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studentenverblijf niet
in overweging of
geweigerd of
beëindigd wordt
 Bijlage 40 omwille
van onwettig verblijf
 Verstreken bijlage 13
 Verstreken bijlage
33bis

Uitz. wel recht op materiële of soms
maatschappelijke hulp
 bij gezinnen met kinderen, zie 9
 bij medische of administratieve
overmacht
 in afwachting van vertrek, met
verbintenis tot vrijwillig vertrek

 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
(de huwelijksakte kan als bewijs aanvaard
worden))
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde

Tenzij:
 voor het deel waarvoor het ziekenfonds tussenkomt
(indien ZIV)
 maatschappelijke hulpverlening toegekend: medische
zorgen worden toegekend in het kader van deze
steunverlening en niet in het kader van ‘Dringende
Medische Hulp’

13. LANGDURIG INGEZETEN DERDELANDERS
13.1. Niet-EU-burgers die in België de status van langdurig ingezetene willen bekomen
13.1.1. Aanvraag tot
het bekomen van de
status van langdurig
is (nog) niet in
overweging genomen
 Bijlage 16
 Bijlage 16ter

Recht op maatschappelijke dienstverlening
van het OCMW van de gewoonlijke
verblijfplaats, indien de betrokkene een
verblijfsrecht van (on)bepaalde duur heeft.

Recht op ZIV indien verblijf van (on-) bepaalde
duur
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres
 niet-begeleide minderjarige: zie 8
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)
 ‘ingeschrevene in het rijksregister’
(betrokkene heeft soms een andere
verblijfstitel van onbepaalde duur)

 Indien men zich kan aansluiten bij een ziekenfonds,
dan betaalt het OCMW de ZIV-bijdragen betalen in
geval van behoeftigheid. Het OCMW kan daarenboven
(een deel van) de medische kosten op zich nemen.
 Kan men zich niet aansluiten bij het ziekenfonds, dan
kan het OCMW tussenkomen bij behoeftigheid. Dit in
het kader van ‘dringende medische hulp’ of betaling
medische kosten

13.1.2. Aanvraag tot
het bekomen van de
status van langdurig
ingezetene is in
overweging genomen
of verworpen
 Bijlage 16bis
 Bijlage 17

Recht op maatschappelijke dienstverlening
van het OCMW van de gewoonlijke
verblijfplaats.

Recht op ZIV, dit is mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)
 ‘ingeschrevene in het Rijksregister’
(betrokkene heeft een andere verblijfstitel

Normale regeling via het ziekenfonds.
 Men dient zich aan te sluiten bij het ziekenfonds.
Het OCMW betaalt de ZIV-bijdrage in geval van
behoeftigheid.
 Het OCMW kan daarenboven (een deel van) de
medische kosten op zich nemen.
 Eventueel recht op verhoogde tegemoetkoming.



Of met identiteitskaart voor vreemdeling:
recht op maatschappelijke integratie =
recht op leefloon, tewerkstelling of
geïndividualiseerd project gericht op
tewerkstelling. OCMW van gewoonlijke
verblijfplaats is bevoegd.
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van onbepaalde duur)
13.1.3. Aanvraag tot
het bekomen van de
status van langdurig
ingezetene is
toegekend
EGverblijfsvergunning
voor langdurig
ingezetene
 Elektr. D-kaart
 Of identiteitskaart
voor Vreemdeling
(Gele kaart)

Recht op maatschappelijke integratie =
recht op leefloon, tewerkstelling of
geïndividualiseerd project gericht op
tewerkstelling.
OCMW van gewoonlijke verblijfplaats is
bevoegd.

Recht op ZIV, dit is mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)
 ‘ingeschrevene in het Rijksregister’
 andere hoedanigheid

Normale regeling via het ziekenfonds.
 Men dient zich aan te sluiten bij het ziekenfonds.
Het OCMW betaalt de ZIV-bijdrage in geval van
behoeftigheid.
 Het OCMW kan daarenboven (een deel van) de
medische kosten op zich nemen.
 Eventueel recht op verhoogde tegemoetkoming.

13.2. Niet-EU-burgers die in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap de status van langdurig ingezetene hebben bekomen en een
tweede verblijf vragen in België
13.2.1. Aanvraag
vanuit onwettig
verblijf door een
langdurig ingezetene
om in België een 2de
verblijf te krijgen
wacht op een
beslissing ten gronde
of is verworpen
 Bijlage 2
 Bijlage 3
 Bijlage 13
 Bijlage 41

Geen recht op maatschappelijke
dienstverlening van het OCMW
Uitz. wel recht op materiële of soms
maatschappelijke hulp
 bij gezinnen met kinderen, zie 9
 bij medische of administratieve
overmacht
 in afwachting van vertrek, met
verbintenis tot vrijwillig vertrek
 Bij beroep bij Raad van State, zie 4.1 en
4.2.

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
(de huwelijksakte kan als bewijs aanvaard
worden))
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 niet-begeleide minderjarige: zie 8
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)

KB Dringende Medische Hulp (12/12/96) bij
behoeftigheid
Tenzij:
 voor het deel waarvoor het ziekenfonds tussenkomt
(indien ZIV)
 maatschappelijke hulpverlening toegekend: medische
zorgen worden toegekend in het kader van deze
steunverlening en niet in het kader van ‘Dringende
Medische Hulp’

13.2.2. Aanvraag
vanuit wettig
verblijf door een
langdurig ingezetene
om in België een 2de
verblijf te krijgen is
al dan niet in
overweging genomen
 Bijlage 40
 Bijlage 41

Recht op steun is afhankelijk van de andere
verblijfsdocumenten die de betrokkene
heeft.

Geen ZIV op basis van deze documenten, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
(de huwelijksakte kan als bewijs aanvaard
worden))
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 niet-begeleide minderjarige: zie 8
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende

 Soms heeft men nog een ziekenfonds
 Het OCMW kan tussenkomen bij behoeftigheid. Dit
in het kader van betaling medische kosten indien de
betrokkene voor de aflevering van het bevel OCMWsteun genoot.
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instelling)
13.2.3. Aanvraag
door een langdurig
ingezetene om in
België een 2de
verblijf te krijgen is
toegekend
 Elektr. A-kaart/
BIVR (Witte kaart
voor 1 jaar)
 Elektr. B-kaart/
BIVR (Witte kaart)

Recht op maatschappelijke dienstverlening
van het OCMW van de gewoonlijke
verblijfplaats.

Recht op ZIV, dit is mogelijk als:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
 kind jonger dan 25 jaar ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 ascendent of samenwoner ten laste van de
gerechtigde en ingeschreven op hetzelfde
adres
 ingeschreven student hoger onderwijs
(erkende instelling)
 ‘ingeschrevene in het Rijksregister’
 andere hoedanigheid

13.2.4. Einde van
het 2de verblijf van
een langdurig
ingezetene
 Niet verstreken
BGV

Recht op maatschappelijke dienstverlening
van het OCMW van de gewoonlijke
verblijfplaats.

Geen ZIV, tenzij:
 gerechtigde via wit werk
 samenwonende echtgeno(o)t(e) van een
gerechtigde
(de huwelijksakte kan als bewijs aanvaard
worden))
 kind jonger dan 25 jaar, ten laste (via
afstamming, adoptie of onderhoud) van een
gerechtigde
 niet-begeleide minderjarige: zie 8
 ingeschreven student hoger onderwijs (erkende
instelling)

Normale regeling via het ziekenfonds.
 Men dient zich aan te sluiten bij het ziekenfonds.
Het OCMW betaalt de ZIV-bijdrage in geval van
behoeftigheid.
 Het OCMW kan daarenboven (een deel van) de
medische kosten op zich nemen.
 Eventueel recht op verhoogde tegemoetkoming.

 Soms heeft men nog een ziekenfonds.
 Het OCMW kan tussenkomen bij behoeftigheid. Dit
in het kader van betaling medische kosten indien de
betrokkene voor de aflevering van het bevel OCMWsteun genoot. Of in het kader van ‘dringende
medische hulp’ indien de betrokkene geen OCMWsteun genoot.

Maart 2009
Medimmigrant
Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen
Ondersteuningspunt Medische Zorg
Vlaams Minderhedencentrum
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Medimmigrant vzw
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vlaams Minderhedencentrum vzw (VMC)
VMC-Steunpunt Gezondheid & Vreemdelingenrecht

Gaucheretstraat 164
1030 Brussel
tel. 02/274 14 33/34
fax 02/274 14 48
info@medimmigrant.be
www.medimmigrant.be

Vooruitgangsstraat 323, bus 1
1030 Brussel
tel. 02/205 00 50
fax 02/205 00 60
info@vmc.be
www.vmc.be
www.vreemdelingenrecht.be

Telefonische contacturen: maandag en vrijdag van 10 tot 13u
en dinsdag van 14 tot 18u
Medimmigrant is enkel telefonisch en schriftelijk bereikbaar.
Uitzonderlijk is een afspraak op het secretariaat mogelijk.
Een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Telefonische juridische helpdesk: elke werkdag van 9u tot 12u30 tenzij op
woensdag van 13u30 tot 17u, op tel 02/205 00 55 (toets 3)
Telefonische helpdesk Steunpunt Gezondheid & Vreemdelingenrecht: maandag
en vrijdag van 9u tot 12u30 en woensdag van 13u30 tot 17u, op tel 02/205 00 55
(toets 4)

Oriëntatiepunt Gezondheidszorg
Oost-Vlaanderen

Ondersteuningspunt Medische Zorg
stad Antwerpen

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

Van Daelstraat 41
2140 Borgerhout
tel. 03/270 33 36
fax 03/235 89 78
medischezorg@de8.be
www.medischezorg.be

Het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen is enkel telefonisch en
schriftelijk bereikbaar.

Het Ondersteuningspunt Medische Zorg is
schriftelijk en uitzonderlijk op afspraak bereikbaar.

Een initiatief van het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) en de
Provincie Oost-Vlaanderen

Een initiatief van het Antwerps Minderhedencentrum De Acht

Medimmigrant vzw
Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen
Ondersteuningspunt Medische Zorg Antwerpen
Vlaams Minderhedencentrum vzw
VMC-Steunpunt Gezondheid & Vreemdelingenrecht
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