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Opvang en behandeling van Oekraïense vluchtelingen
Geachte directie,
Oekraïne wordt getroffen door de zwaarste oorlog die Europa gekend heeft sinds
1945. Dat stelt Europa, en ook Vlaanderen, voor nooit geziene uitdagingen. De
stroom van solidariteit die op gang komt is ongelofelijk krachtig. Tegelijk wil de
Vlaamse overheid een duurzaam beleid voeren zodat de vele inspanningen van
de gastgezinnen, vrijwilligers en professionelen bekrachtigd blijven.
Ook uw voorziening kan geconfronteerd worden met Oekraïense vluchtelingen
met een zorgvraag. Zij kunnen gebruik maken van het zorgaanbod van uw
voorziening. Met deze brief willen we jullie informeren hoe dit concreet in zijn
werk gaat.
Het is belangrijk dat de Oekraïense vluchteling zijn inschrijving bij een
ziekenfonds zo snel mogelijk regelt. Dit kan met een eenvoudige procedure: alle
vluchtelingen die zich melden op het registratiepunt op de Heizel krijgen een
speciaal verblijfsstatuut ‘tijdelijke bescherming’, waarmee ze een
rijksregisternummer krijgen en zich kunnen aansluiten bij een mutualiteit. De
inschrijving bij een mutualiteit gaat retroactief in vanaf de eerste dag van het
kwartaal waarin ze het attest tijdelijke bescherming ontvangen. Zodra de
inschrijving in orde is kan de zorg gefactureerd worden aan de
verzekeringsinstellingen.
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Bij de inschrijving wordt ervan uitgegaan dat vluchtelingen momenteel geen inkomsten hebben.
Oekraïense vluchtelingen hebben daardoor recht op een verhoogde tegemoetkoming.
Bij het berekenen van de maximumfactuur worden gezinnen die opgevangen worden in een gastgezin
niet als deel van dit gastgezin beschouwd, maar als een apart gezin samen met alle personen ten laste die
dezelfde hoofdverblijfplaats hebben.
Meer informatie is hierrond terug te vinden op de website van het RIZIV.
Graag vestig ik uw aandacht op de website “Vlaanderen helpt Oekraïne”. Hier vindt u nuttige informatie
aangaande de initiatieven vanuit de Vlaamse overheid rond de vluchtelingencrisis.
Vanuit het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin worden verschillende initiatieven genomen
voor de begeleiding en ondersteuning van deze vluchtelingen. Deze informatie zal ook toegevoegd
worden aan deze website.
Aanvullend vindt u op de website van het agentschap Zorg en Gezondheid informatie rond preventie,
zorg en welzijn voor Oekraïners.
Het is belangrijk om regelmatig de desbetreffende websites te bekijken voor de meest actuele informatie.
Met vriendelijke groeten,

Tom De Boeck
Afdelingshoofd Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg
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