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Recht op geneeskundige verstrekkingen voor ontheemden uit Oekraïne
 
 

 

Inleiding 

Naar aanleiding van de massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne  heeft de Raad van 

de Europese Unie een tijdelijke bescherming ingevoerd voor bepaalde categorieën personen 

die sinds 24 februari 2022 ontheemd zijn geraakt als gevolg van de militaire invasie door de 

Russische strijdkrachten die op die datum begon1. 

Deze tijdelijke bescherming wordt in principe verleend aan de bedoelde personen voor een 

periode van één jaar vanaf de datum van de inwerkingstelling van de tijdelijke bescherming en 

wordt automatisch verlengd met telkens zes maanden voor maximaal één jaar als de Raad niet 

eerder een einde maakt aan de tijdelijke bescherming. 

Overeenkomstig artikel 57/30 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 

vreemdeling die tijdelijke bescherming geniet gemachtigd tot een verblijf van een jaar. Die 

machtiging wordt hernieuwd, met periodes van zes maanden, zolang de tijdelijke bescherming 

niet beëindigd is. De vreemdeling die tijdelijke bescherming geniet en die gemachtigd is tot 

een verblijf wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister en krijgt een verblijfstitel 

(verblijfstitel afgegeven aan de onderdanen van derde landen die toegelaten of gemachtigd 

zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden op beperkte wijze ("A. Beperkt verblijf")). Voor 

zover dit nodig zou zijn, kan aan de vreemdeling een bijlage 15 worden afgegeven, in 

afwachting van de afgifte van de A-kaart, overeenkomstig artikel 119 van het koninklijk besluit 

van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

 
1 Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 van de Raad van 4 maart 2022 tot vaststelling van het bestaan van 
een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG, 
en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan 
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de verwijdering van vreemdelingen. De betrokken personen dienen zich bij aankomst in België 

aan te melden bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Zij ontvangen dan een attest tijdelijke 

bescherming (bijlage 1) of, als het attest tijdelijke bescherming niet onmiddellijk kan worden 

afgeleverd, een bewijs van registratie (bijlage 2).   

 

Inschrijving als gerechtigde resident 

Overeenkomstig artikel 128quinquies. § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot 

uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,  kunnen de vreemdelingen die, van rechtswege, 

toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk, worden 

ingeschreven in de hoedanigheid van gerechtigde resident.  

De personen die tijdelijke bescherming genieten kunnen de hoedanigheid van resident 

bewijzen door middel van een attest tijdelijke bescherming, een bewijs van registratie of een 

bijlage 15.  

In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk dat na verder onderzoek door de Dienst 

Vreemdelingenzaken blijkt dat een persoon die een bewijs van registratie heeft ontvangen, 

niet in aanmerking komt voor de tijdelijke bescherming. Voor de personen die zijn 

ingeschreven als resident op basis van het bewijs van registratie, dienen de 

verzekeringsinstellingen achteraf dan ook te verifiëren of de betrokkene wel degelijk is 

ingeschreven in het vreemdelingenregister. Die verificatie dient te gebeuren uiterlijk op het 

einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal van de inschrijving.  Indien blijkt dat 

betrokkene niet is ingeschreven in het vreemdelingenregister contacteert de 

verzekeringsinstelling de betrokkene teneinde zijn verzekerbaarheid in orde te brengen. 

De inschrijving als resident heeft uitwerking vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin het 

attest van tijdelijke bescherming of het attest van registratie wordt afgeleverd.  

In geval personen die tijdelijke bescherming genieten voldoen aan de voorwaarden om te 

worden ingeschreven als persoon ten laste van een andere persoon die tijdelijke bescherming 

geniet, kunnen zij ook worden ingeschreven als persoon ten laste van die persoon. Bv. een 

moeder en haar kinderen genieten tijdelijke bescherming: de moeder kan worden 

ingeschreven als resident en de kinderen kunnen worden ingeschreven als persoon ten laste 

van de moeder.   De personen die tijdelijke bescherming genieten en die worden opgevangen 

in een gastgezin mogen echter niet worden ingeschreven als persoon ten laste van een lid van 

het gastgezin.  

De personen die tijdelijke bescherming genieten zullen de verhoogde 

verzekeringstegemoetkoming krijgen en worden vrijgesteld van de persoonlijke bijdrage 

resident voor de periode dat zij de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten (zie 

infra).  
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Recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming 

Men kan er van uitgaan dat de personen die tijdelijke bescherming genieten actueel geen 

inkomsten hebben. De betrokken personen kunnen de verhoogde tegemoetkoming genieten 

zonder dat een inkomensonderzoek moet worden uitgevoerd.  Het recht op de verhoogde 

tegemoetkoming wordt geopend op dezelfde dag als die waarop de inschrijving in de 

hoedanigheid van resident uitwerking heeft. Voor de verlenging van het recht op de 

verhoogde tegemoetkoming zullen de gewone regels inzake behoud van het recht toegekend 

na een inkomensonderzoek van toepassing zijn. 

 

Maximumfactuur 

Voor de maximumfactuur is het gezin in principe samengesteld uit alle personen die op 

hetzelfde adres wonen. De samenstelling van het gezin wordt bepaald aan de hand van de 

gegevens die zijn opgenomen in het Rijksregister van de natuurlijke personen en er wordt 

rekening gehouden met de situatie op 1 januari. 

Wellicht worden een aantal personen die tijdelijke bescherming genieten ook opgevangen in 

gastgezinnen en alsdan waarschijnlijk ingeschreven op hetzelfde adres als het gastgezin.   De 

betrokken personen worden beschouwd zich te bevinden in een situatie die wordt 

gelijkgesteld met een afhankelijkheidssituatie.   De betrokken personen vormen bijgevolg een 

gezin op zich, in voorkomend geval met hun echtgenote (echtgenoot) of de persoon waarmee 

ze een feitelijk gezin vormen, alsook met hun personen ten laste in de hypothese dat die 

personen dezelfde hoofdverblijfplaats hebben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

De wnd. leidend ambtenaar, 
 
 
 
 
 
 
 J. Coenegrachts  

      Directeur-generaal a.i. 
 

Bijlagen : 
Attest tijdelijke bescherming  
Bewijs van registratie 
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