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Thematiek: Kwetsbare groep 

 
Toegang tot de ziekteverzekering voor begeleide minderjarige vreemdelingen in onwettig verblijf  
 

1. Probleemsituatie  
Beschrijf een probleem dat het gevolg is van de COVID-19-crisis of dat verergerd is door de 
Coronaviruscrisis Covid-19. Gelieve specifiek en bondig te zijn en de causale verbanden uit te leggen 
(maximum 15 regels). 

 
Begeleide minderjarige vreemdelingen in onwettig verblijf hebben enkel toegang tot 
dringende medische hulp op basis van het Koninklijk Besluit van 12/12/1996 inzake 
Dringende Medische Hulpverlening.  
Kinderen in onwettig verblijf delen de schoolbanken met anderen kinderen waardoor er een 
risico bestaat op besmetting van andere kinderen en hun gezinnen. Een drempelloze 
toegang tot gezondheidszorg voor álle kinderen zou bijgevolg ten goede komen voor de 
algemene volksgezondheid.  
 
De procedure van de dringende medische hulp heeft zeker zijn verdienste maar is 
hoogdrempelig en de uitvoering is vaak  omslachtig en verbonden aan de wachttermijnen 
van het OCMW, wat maakt dat de toegang niet altijd vlot verloopt en onderbroken kan 
worden.  
Niet-begeleide minderjarigen (NBMV) daarentegen hebben wel toegang tot de 
ziekteverzekering.  
In tijden van Covid en post-Covid, zou de toegang tot gezondheidszorg via een 
ziekteverzekering voor deze groep kinderen drempels wegnemen en zorgen voor een 
betere opvolging van hun gezondheid.  
 
 

2. Gewenste situatie 
Wat zou de gewenste situatie zijn om de hierboven beschreven situatie te voorkomen EN/OF te 
verhelpen? (Beschrijf het verwachte resultaat en niet de middelen om het te bereiken maximum 5 
regels). 
 
 
Begeleide minderjarige vreemdelingen in onwettig verblijf krijgen toegang tot de 
ziekteverzekering, onder dezelfde voorwaarden als niet-begeleide-minderjarigen. 
 
 
 

 

3. Belangrijkste betrokkenen / verantwoordelijken 

Welke diensten, administraties, verenigingen 
spelen een rol bij de probleemsituatie?  

Welke overheden en/of ministers hebben 
bevoegdheden in verband met de 
probleemsituatie? 
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RIZIV 
 

 
Minister van Volksgezondheid 
 

4. Voorstel van actie en/of van maatregel  
Beschrijf de acties en de middelen voor de uitvoering ervan om het verwachte resultaat te 
bereiken.  

 
Mits een eenvoudige wijziging in de ziekteverzekeringswet is het mogelijk de 
ziekteverzekering voor de categorie niet-begeleide minderjarigen uit te breiden tot alle  
minderjarigen en dus ook de minderjarigen in een precaire verblijfssituatie. De 
voorwaarden, zijnde schoollopen of aanmelding bij een erkende organisatie voor 
preventieve gezinsondersteuning, kunnen worden overgenomen.  
 
Artikel 32, 22° van de ziekteverzekeringswet wordt dan:  
« de personen, jonger dan 18 jaar, die gedurende tenminste drie opeenvolgende maanden 
onderwijs volgen van het basisniveau of tweede niveau in een door een Belgische overheid 
erkende onderwijsinstelling, of die werden vrijgesteld van leerplicht door de Commissie van 
advies voor het Buitengewoon Onderwijs of de « Commission consultative de l'enseignement 
spécial» of de «Sonderschulausschuss» of die aangeboden werden bij een door een Belgische 
overheid erkende instelling voor preventieve gezinsondersteuning, voor zover deze laatste 
personen niet onderworpen zijn aan leerplicht. 
 
 
 

     


