
Komt u uit Oekraïne?
Dit is wat u moet weten over 

ziekenfondsen in Brussel.



Waarvoor dient  
een ziekenfonds? 

Aansluiting bij een ziekenfonds in België is 
verplicht om:

medische kosten terugbetaald te krijgen:  
wanneer u een arts, tandarts, specialist,  
kinesitherapeut of andere gezondheidswerker 
raadpleegt (in een privépraktijk, ziekenhuis 
of elders) of in het ziekenhuis wordt opgeno-
men, krijgt u het bedrag voor die raadpleging, 
verstrekking of ziekenhuisopname gedeeltelijk 
terugbetaald. Dat geldt ook voor geneesmid-
delen die u in een apotheek moet kopen met 
een voorschrift van een zorgverstrekker:  
u krijgt een deel van de kosten terug;

een vervangingsinkomen te ontvangen  
wanneer u in België werkt en arbeidsongeschikt 
bent door ziekte of een ongeval, of door  
moeder- of vaderschap. Opgelet: u hebt  
daar niet automatisch recht op. Vraag uw  
ziekenfonds naar de voorwaarden om ervoor  
in aanmerking te komen.

Hoeveel krijg ik  
terugbetaald?

Als begunstigde van tijdelijke bescherming 
kunt u na aansluiting bij een ziekenfonds  
rechtstreeks aanspraak maken op het 
“BVT-statuut” (BVT staat voor begunstigde 
van een verhoogde tegemoetkoming).  
Concreet geeft dat statuut u de mogelijkheid 
tot een hogere terugbetaling voor medische 
zorg (bv. voor zorgverstrekking door een  
huisarts of verpleegkundige of voor de aankoop  
van bepaalde geneesmiddelen). Het geeft u 
echter niet noodzakelijk recht op een volledige 
terugbetaling. Om van dat recht te kunnen 
gebruikmaken, volstaat het om uzelf (en uw 
kinderen of de personen die u vergezellen) zo 
snel mogelijk in te schrijven bij een ziekenfonds. 

Zodra u ingeschreven bent bij een ziekenfonds 
naar keuze, kunt u met terugwerkende kracht 
terugbetalingen aanvragen vanaf de eerste 
dag van het kwartaal waarin het attest van  
tijdelijke bescherming of inschrijvingsattest 
aan u werd uitgereikt. Een voorbeeld: als u 
uw attest van tijdelijke bescherming kreeg op 
15 maart 2022 en uw aansluiting vanaf 5 april 
2022 loopt, hebt u recht op terugbetaling met 
terugwerkende kracht voor zorgverstrekkingen 
vanaf 1 januari 2022.

Bij welk ziekenfonds  
moet ik me inschrijven?

Als u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
woont (in een gemeente met postcode tussen 
1000 en 1210), kunt u kiezen uit zeven verschil-
lende ziekenfondsen.

Elk van die zeven ziekenfondsen biedt die 
verplichte verzekering aan.

Slechts één van de zeven ziekenfondsen  
(de HZIV) biedt alleen die verplichte aansluiting 
aan en niets anders. Aansluiting bij dat zieken-
fonds is kosteloos.

De overige zes ziekenfondsen bieden – naast 
de verplichte verzekering – aanvullende  
verzekeringen aan voor verstrekkingen die niet 
of niet volledig onder de verplichte verzekering  
vallen. Bovendien bieden ze een reeks uit-
eenlopende voordelen aan (bv. financiële 
tegemoetkoming bij de aankoop van een bril, 
aanvullende tegemoetkoming voor psycho-
therapiesessies, terugbetaling van een deel 
van het inschrijvingsgeld voor een sportclub of 
sportkampen tijdens schoolvakanties, enz.). Die 
voordelen verschillen naargelang het zieken-
fonds. Om daarvan gebruik te kunnen maken, 
vragen die ziekenfondsen een driemaandelijkse 
of jaarlijkse bijdrage, die verschilt van zieken-
fonds tot ziekenfonds. Het is niet mogelijk 
om alleen op de verplichte verzekering in te 
tekenen bij die zes ziekenfondsen. 

Informeer u goed over welke verstrekkingen 
het ziekenfonds van uw keuze terugbetaalt, 
welke voordelen het biedt en hoeveel de  
aansluitingskosten bedragen.

Kan ik aanvullende  
verzekeringen nemen?

De kosten voor gezondheidszorg kunnen 
aardig oplopen in België. Dat is vooral het 
geval voor ziekenhuisopnames (waarvoor de 
verplichte verzekering slechts een deel terug-
betaalt) of voor bepaalde tandheelkundige 
ingrepen. Daarom kan het raadzaam zijn te 
kiezen voor een aanvullende verzekering.

Die aanvullende verzekeringen zijn erg uiteen-
lopend en bieden verschillende graden van 
dekking, afhankelijk van uw behoeften.  
Elk ziekenfonds biedt andere aanvullende ver-
zekeringen aan (met uitzondering van  
de HZIV). 

De kosten voor dat type verzekering hangen 
af van de gekozen dekking, uw leeftijd op het 
tijdstip van inschrijving en – uiteraard – het 
ziekenfonds waarbij u de verzekering afsluit. 
De aansluitingskosten kunnen soms maandelijks 
of driemaandelijks worden betaald. Het kan 
dat er een wachttijd geldt bij uw inschrijving 
(dat betekent dat u nog niet onmiddellijk kunt 
gebruikmaken van uw verzekering).

Hoe kan ik me inschrijven 
bij een ziekenfonds?

Om u in te schrijven, hebt u een van de  
volgende documenten nodig:

 4 ofwel een attest van tijdelijke bescherming 
van de Dienst Vreemdelingenzaken;

 4 ofwel een bewijs van registratie bij de 
Dienst Vreemdelingenzaken (in afwachting 
van het attest van tijdelijke bescherming).

Schrijf u in bij een ziekenfonds en krijg uw 
medische kosten snel terugbetaald door recht-
streeks naar een van de hieronder vermelde 
instanties te gaan om het inschrijvingsproces te 
versnellen.

Het Brussels Health Orientation Center kan u 
ook in het Oekraïens helpen met uw inschrijving. 
Ga naar https://www.ccc-ggc.brussels/nl/oekraine 
voor actuele informatie.

Hoe verloopt de terugbe-
taling in de praktijk?

Om veiligheidsredenen gebeuren terugbetalin-
gen bij voorkeur via een Europese bankrekening 
(maar een internationaal bankrekeningnummer 
gebruiken kan tijdelijk).



Welke ziekenfondsen zijn er in Brussel en hoe kunt  
u zich inschrijven?  

Christelijke  
Mutualiteit  

Neutrale  
Mutualiteit

Socialistische  
Mutualiteit

Liberale  
Mutualiteit

Langskomen

Komt u graag fysiek 
langs in een van onze 
Brusselse vestigingen? 
Ze staan allemaal tot uw 
beschikking.

Telefoneren  
(in het Oekraïens)  

Bel naar 02 501 51 07 van 
maandag tot en met 
vrijdag, van 9.00 tot 12.30 
uur en van 13.30 tot 16.30 
uur (in het Oekraïens of 
in het Frans).

Online inschrijven: vul 
het inschrijvingsformulier 
in (in het Engels).

Langskomen

Brand Whitlocklaan 
87-93 
1200 Sint-Lambrechts- 
Woluwe

of bel naar  
02 733 97 40.

E-mail :  
assurabilite- 
verzekerbaarheid 
@mutualia.be

Boek online een afspraak

Langskomen

Zuidstraat 111,  
1000 Brussel 

Al onze vestigingen in 
het Brussels Gewest zijn 
toegankelijk tijdens  
bepaalde tijdsblokken, 
met of zonder afspraak.

Maak telefonisch  
een afspraak op  
02 506 96 01 of  
02 506 96 05 of via  
E-mail: 
ECV_Inscriptions.bra 
@solidaris.be

U kunt ook online een 
afspraak boeken

Langskomen

Koninginneplein 51-52 
1030 Schaarbeek

Bel naar 02 209 48 70  
(in het Nederlands, 
Frans of Engels)

Schrijf u online in  
of in een van onze  
vestigingen

E-mail:  
verzekerbaarheid 
@mutplus.be

Zonder afspraak van 
maandag tot donderdag 
van 9.00 uur tot 16.00 uur 
(vrijdag tot 15.30 uur)

https://www.cm.be https://www.mutualia.be https://www.fmsb.be www.mutplus.be

Onafhankelijke Ziekenfondsen HZIV

Langskomen

Anspachlaan 17 
1000 Brussel

Zonder afspraak van maandag 
tot en met donderdag  
van 9.00 uur tot 16.00 uur op 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

of bel naar 02 444 41 11  
(in het Engels, Oekraïens  
of Russisch)

E-mail :  
affiliations@partenamut.be

Langskomen

Anspachlaan 17 
1000 Brussel

Franklin Rooseveltlaan 108 
1800 Vilvoorde

Maak een afspraak via 
videoconferentie of bel naar  
02 210 14 01.

E-Mail :  
klantworden@helan.be 

Bezoek de gewestelijke vestiging

Troonstraat 30B 
1000 Brussel

Zonder afspraak  
van maandag tot en met vrijdag, 
van 9.00 tot 12.00 uur

of bel naar 02 229 34 80.

E-mail:  
602ledenmembres 
@caami-hziv.fgov.be

https://www.partenamut.be http://www.helan.be http://www.caami-hziv.fgov.be

08
/2

02
2

V
er

an
tw

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: N

at
ha

lie
 N

oë
l -

 G
G

C
- 

B
el

lia
rd

st
ra

at
 7

1 -
 1

00
0 

B
ru

ss
el

Deze folder is samengesteld in samenwerking met het Brussels Intermutualistisch College en  
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.


