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Niet verzekerde patiënt

• Recht op gezondheidszorgen

• “type” patiënt

• Aanbevelingen administratie in het labo

• Wettelijke systemen in België: wie betaalt welke medische kosten ?
• Fedasil
• LOI
• OCMW
• … … …

• Terug te vinden via … … 

• Take home messages



,



Recht op gezondheidszorgen

• In ons land heeft IEDEREEN RECHT op gezondheidszorgen

Voor België is het bevorderen en beschermen van mensenrechten een
prioriteit. Het recht op gezondheid staat dan ook centraal in de aanpak
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en ons land heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en de organisatie van
gezondheidszorgsystemen.

België probeert bij te dragen aan efficiënte en duurzame
gezondheidszorgsystemen, waarin iedereen toegang heeft tot
betaalbare kwaliteitsvolle zorg met een bijzondere aandacht voor de
meest kwetsbaren. Dit is in lijn met de agenda 2030 voor duurzame
ontwikkeling



Recht op gezondheidszorgen

• HEEL COMPLEX

• AFHANKELIJK van STATUS

• http://www.medimmigrant.be/?idbericht=2&idmenu=2&lang=nl

http://www.medimmigrant.be/?idbericht=2&idmenu=2&lang=nl


Recht op gezondheidszorgen: per verblijfsstatuut

Je vindt er de volgende categorieën:

•Studenten

•Asielzoekers in procedure

•Mensen met een subsidiair beschermingsstatuut

•Erkende vluchtelingen

•Mensen zonder wettig verblijf

•Mensen met een kort uitstel van vertrek

•Mensen in regularisatieprocedure

•(ex) Toeristen

•Minderjarigen

•Au Pairs

•Slachtoffers van mensenhandel

•Langdurig Ingezetenen

•Gezinsherenigers

•EU-burgers

http://www.medimmigrant.be/index.asp?idbericht=224&idmenu=2&state=0&onclick=nl
http://www.medimmigrant.be/index.asp?idbericht=24&idmenu=2
http://www.medimmigrant.be/index.asp?idbericht=194&idmenu=2
http://www.medimmigrant.be/index.asp?idbericht=193&idmenu=2
http://www.medimmigrant.be/index.asp?idbericht=25&idmenu=2
http://www.medimmigrant.be/index.asp?idbericht=170&idmenu=2
http://www.medimmigrant.be/index.asp?idbericht=26&idmenu=2
http://www.medimmigrant.be/index.asp?idbericht=172&idmenu=2
http://www.medimmigrant.be/index.asp?idbericht=37&idmenu=2
http://www.medimmigrant.be/index.asp?idbericht=38&idmenu=2
http://www.medimmigrant.be/index.asp?idbericht=171&idmenu=2
http://www.medimmigrant.be/index.asp?idbericht=173&idmenu=2
http://www.medimmigrant.be/index.asp?idbericht=192&idmenu=2
http://www.medimmigrant.be/index.asp?idbericht=36&idmenu=2


Recht op gezondheidszorgen

In het overzicht 'Verblijfsstatuten en Gezondheidszorg' vind je voor elk verblijfsstatuut 
terug of de persoon:

• Recht heeft op een ziekenfondsaansluiting
• Recht heeft op sociale hulpverlening
• Hoe de betaling van de medische kosten wordt geregeld

Een begeleidende brochure ‘Medische kosten van vreemdelingen, wie betaalt?’ licht de 
zeven belangrijkste en meest voorkomende (terug)betalingsregelingen in detail toe:

• Belgische verzekering
• Verzekering van het EU herkomstland
• Fedasil
• OCMW
• Privéziekteverzekering
• Derde verantwoordelijke - garant - onderhoudsplichtige
• Betrokkene zelf



Recht op gezondheidszorgen: D M V

• “Dringende” medische hulpverlening

• Voor mensen zonder wettig verblijf

http://www.medimmigrant.be/index.asp?idbericht=289&idmenu=3&st
ate=288&onclick=nl

• Mediprima

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbriefmediprima-

ter-attentie-van-artsen

http://www.medimmigrant.be/index.asp?idbericht=289&idmenu=3&state=288&onclick=nl


“Type” patient: wat terminologie

• Migrant: Iedere persoon die zijn vaste woonplaats verlaat en zich 
elders gaat vestigen.

• “Transmigrant”: landverhuizer op “doortocht”  

• Vluchteling: Iedere persoon die uit gegronde vrees voor vervolging
wegens ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een sociale
groep, of politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan
hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan,
of uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen. (Conventie
van Genève)



“Type” patient: wat terminologie

• Asielzoeker: de kandidaat-vluchteling of asielzoeker is degene die een
asielaanvraag heeft ingediend en een voorlopig verblijf op het grondgebied heeft
zolang er geen definitieve beslissing werd genomen over zijn aanvraag. Een
vreemdeling is asielzoeker vanaf het ogenblik dat hij de grens overschrijdt om
asiel aan te vragen tot op het ogenblik dat de Commissaris-Generaal voor de
Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) hem als vluchteling erkent.

• Mensen zonder wettig verblijf: (ook mensen zonder papieren genoemd) zijn alle

vreemdelingen die zonder legale verblijfstitel op het Belgisch grondgebied
verblijven.

• Mensen met precair verblijf:

Mensen die over een tijdelijk, legaal verblijfsstatuut beschikken, maar zodra deze 
verblijfstitel verstreken is, hun wettig verblijf in Belgie dreigen te verliezen.









Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

Nederland: Op 26 september 2012 werd bekendgemaakt dat er in het kabinet-Rutte II geen plaats meer is voor een 
Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. De Minister zal plaatsmaken voor een Minister voor Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking en een Minister voor Wonen en Rijksdienst. Immigratie en Asiel gaan naar de 
staatssecretaris van Veiligheid & Justitie en Integratie gaat naar de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Minister_voor_Buitenlandse_Handel_en_Ontwikkelingssamenwerking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Minister_voor_Wonen_en_Rijksdienst
https://nieuws.kuleuven.be/nieuwsdienst/nieuwsmail/uitschrijven/files/twitter-logo-blue-jpg.jpg/image_view_fullscreen


Waalse 
“spotprent”



https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9u6eFot7fAhUNDewKHQ56BrAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/riennvaplusss/&psig=AOvVaw3tznIuof45N_6jLNyOddbe&ust=1547039660413419


Francken reageerde aanvankelijk kort maar duidelijk: 
‘Zieke mens’ Waarop Van Ranst: ‘Beetje beleefd 
blijven, hé. En vooral niet onwettig de geneeskunde 
uitoefenen - (De Standaard 05/01/19)







Wat Theo Francken niet deed in een 
paar maanden, heb ik gedaan in een 
paar weken. Dat is het verschil tussen 
werken en tweeten

De Standaard  02/03 febr 2019

,



Aanbevelingen administratie in labo
RECHT OP GEZONDHEIDSZORG

❑Vragen naar statuut

❑Recht op ALLE zorg, dus niet alleen de dringende…

❑Toepassing van deze wet loopt vaak mank…:
➢ Door gebrek aan kennis over de wet bij hulpverleners en patiënten
➢ Door gebrekkig overleg tussen HV en OCMW
➢ Door lokale politieke besluitvorming

❑HEEL GOED IDENTITEIT opnemen, doch CAVE:
➢TAALPROBLEMEN  … …
➢Kennen vaak zelf hun geboortedatum niet !!!
➢Zo mogelijk link vragen naar hun mogelijk opvangcentrum , hun “porte

d’entrée”
➢Wees zo gedetailleerd mogelijk
➢Indien via centrale registratie : duidelijke instructies ter beschikking
➢CARENET  “helpt” u niet



Wettelijke systemen: wie betaalt wat ?? asielzoeker

Je verblijft in je toegewezen opvangstructuur (code 207)

De concrete regeling verschilt naargelang het type opvangstructuur. 
Opvangstructuren zijn:

• Opvangcentrum, inclusief het open terugkeercentrum

• Federaal Opvanginitiatief (FOI)

• Opvangplaats, beheerd door NGO’s zoals Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen, Ciré…

• Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

• Stedelijk Opvanginitiatief (SOI) Gent



Wettelijke systemen: wie betaalt wat ?? asielzoeker

Je verblijft niet in een opvangstructuur (bij je code 207 staat ‘no show’)

Je krijgt de vermelding code 207 ‘no show’ in het wachtregister als:

• Je bent toegewezen aan een opvangstructuur, maar je ervoor kiest om elders te 
gaan wonen

• Je een meervoudige asielaanvraag hebt ingediend

• Je hebt een asielaanvraag ingediend en bent afkomstig van een land dat op de 
lijst ‘veilige landen’ staat

Als asielzoeker met een vermelding ‘no show’ onder code 207 heb je recht op 
medische en psychologische begeleiding waarvoor Fedasil tussenkomt via de Cel 
Medische Kosten. Je hebt geen recht op financiële steun van het OCMW.

Je vraagt vooraf een betalingsverbintenis (requisitorium) bij de Cel Medische 
Kosten van Fedasil. Je doet de aanvraag best per mail (sic …)



Wettelijke systemen: wie betaalt wat ?? asielzoeker

Je hebt geen opvangstructuur (geen code 207)

Een beslissing van niet-toewijzing aan een opvangstructuur kan om 2 
redenen:

• de verzadiging van het opvangnetwerk

• individuele bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld: je doet een 
asielaanvraag tijdens een legaal verblijf of je kan gaan wonen bij een 
familielid met een duurzaam verblijf

• Als je als asielzoeker geen opvangstructuur hebt (geen code 207 in 
het wachtregister), dan komt het OCMW tussen voor je medische 
kosten bij behoeftigheid.

http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/sociaal-medisch/ocmw-steun/ocmw-komt-tussen-voor-de-medische-kosten


Wettelijke systemen: wie betaalt wat ?? asielzoeker

Je asielaanvraag is afgewezen

• Als je nog recht op opvang hebt, dan kan je een beroep blijven doen op de 
medische begeleiding van je opvangstructuur.

• Als je geen recht op opvang meer hebt en zonder wettig verblijf bent, dan 
heb je toch nog een recht op dringende medische hulp bij behoeftigheid.

• Uitzonderlijk moet het OCMW je maatschappelijke dienstverlening
toekennen en heb je in dat kader recht op medische zorgen. Zo heb je recht
op OCMW-steun bij medische overmacht.

• Uitzonderlijk heb je nog recht op tegemoetkomingen van je 
ziekteverzekering (veelal dus nog niet geregeld)

http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/sociaal-medisch/ocmw-steun/dringende-medische-hulp-dmh


Welke medische zorg ?

• Fedasil staat in voor de medische zorg van asielzoekers die verblijven in een 
individuele of collectieve opvangstructuur en voor sommige asielzoekers 
die niet in die opvangstructuren verblijven. Een opvangstructuur is 
een opvangcentrum, een opvangplaats, een FOI, een LOI of de SOI Gent. 
Voor mensen uit een LOI of SOI komt Fedasil niet tussen.

• Asielzoekers hebben recht op de medische hulpverlening en verzorging die 
noodzakelijk is om een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de 
menselijke waardigheid (Opvangwet).

• Concreet hebben asielzoekers recht op alle prestaties die zijn opgenomen 
in de RIZIV-nomenclatuur (Koninklijk besluit van 9 april 2007).

• Er zijn wel een aantal uitzonderingen.



Welke medische zorg ?

• Zorg die niet wordt terugbetaald

Zorg binnen RIZIV-nomenclatuur die niet door Fedasil terugbetaald 
wordt:

• orthodontie

• infertiliteitsonderzoek en vruchtbaarheidsbehandeling

• tandprothesen als er geen kauwprobleem is

• zuiver esthetische ingrepen, tenzij voor reconstructie na heelkunde of trauma

• tandverzorging of -extracties onder algemene verdoving



Zorg die wel wordt terugbetaald
Zorg buiten de RIZIV-nomenclatuur die wel door Fedasil wordt 
terugbetaald, omdat die tot het dagelijks leven behoort:
• Geneesmiddelen categorie D die geregistreerd zijn in België en die door een arts voorgeschreven zijn op stofnaam 

(behalve ter behandeling van impotentie).

• Sommige geregistreerde geneesmiddelen D zonder voorschrift van een arts (antacida, spasmolytica, anti-emetica, 
antidiarreïca, middelen bij buccofaryngeale aandoeningen, analgetica en antipyretica zoals paracetamol, 
acetylsalicylzuur, ibuprofen 400 mg, natiumnaproxen 220 mg) die vergoedbaar zijn volgens de goedkoopste 
variant van het actieve middel.

• Tandextracties

• Tandprothesen voor het herstellen van de kauwfunctie.

• Brillen voor kinderen, voorgeschreven door een oogarts (geen bi-, multifocale of gekleurde glazen).

• Brillen voor volwassenen vanaf refractie-afwijking 1D aan het beste oog, voorgeschreven door een oogarts (geen 
bi-, multifocale of gekleurde glazen).

• Geadapteerde melk voor zuigelingen wanneer borstvoeding niet mogelijk is. In het belang van de patiënt en als 
dit nodig is voor een leven conform de menselijke waardigheid, kan de directeur-generaal van Fedasil van de lijst 
afwijken.

• Je hebt ook recht op psychologische begeleiding. Fedasil betaalt dit terug als je arts de nood van een consult bij 
de psycholoog bepaalt. Hiervoor hanteert Fedasil homogene tarieven



Even concreet → klinische biologie

• Alle testen van Klinische Biologie uit de RIZIV nomenclatuur worden 
terugbetaald
• Dit impliceert: GEEN supplementen (zal zelden van toepassing zijn i.g.v. 

hospitalisatie)

• Ook GEEN gebruik van pseudonomenclatuurnrs (dus NIET opgenomen in de 
nomenclatuur of BUITEN toepassing van de nomenclatuur)

• GEEN administratieve forfaits of andere toeslagen

• Daarom deze hint: deze facturen gaan toch niet met 3e betalende en 
steeds aan de hogervermelde instanties door te rekenen: zie uw 
facturen hierop na vooraleer te verzenden (anders krijgt u ze terug)



Interessante bronnen

• Agentschap Integratie en Inburgering

• Publicatie overzicht verblijfsstatuten en gezondheidszorg nl versie 
september 2014.pdf (71p)

• Vlaamse Migratie- en integratiemonitor 2018 (311 blz) – Vlaamse overheid 
– Agentschap binnenlands bestuur

• Instructie Fedasil van 6 dec 2017 betreft de medische begeleiding van 
asielzoekers met code no show

• Omzendbrief van 07/07/2000 over het bevoegd OCMW wanneer er 
geen onderstandsdomicilie is





Besluit(en)

• Iedereen in ons land heeft RECHT op gezondheidszorgen en zelfs niet 
enkel dringende medische zorg(en)

• WEL afhankelijk van het verblijfsstatuut WIE betaalt

• IN REGEL via Fedasil ofwel via het OCMW

• Er zijn enkele uitzonderingen van niet terugbetaling, maar in regel alle 
prestaties die in RIZIV nomenclatuur staan → terugbetaald

• VERMIJD dus supplementen en pseudonomenclatuurnummers →
zullen geweigerd worden


