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Aansluiting van niet-Belgen als nietprofessionele sportbeoefenaar
Hoe pakt een sportclub dit aan?
1. Mag de sportclub een niet-Belg aansluiten?
Ja. Er is geen probleem wat betreft identiteitsgegevens of verzekering. Ook niet indien betrokkene onwettig
verblijft. Het opvragen van een contactadres is voldoende, tenzij de federatie daar anders over beslist.
Indien de sporter geen identiteitskaart heeft, kan de sportclub bij betrokkene informeren naar de identiteit
waaronder hij is ingeschreven op school als het om een minderjarige gaat, of kan aan de sporter een attest van
de gemeente gevraagd worden. De aansluiting kan niet worden geweigerd omwille van een onwettig
verblijfsstatuut. Dit is strijdig met het non-discriminatie beginsel en met het Internationaal Kinderrechtenverdrag.
Om competitievervalsing te vermijden kan in bepaalde sporten (bij stijgen - dalen
competities) door de federatie echter een bewijs van identiteit worden gevraagd. Indien de
sporter geen identiteitskaart heeft, informeert de sportclub bij betrokkene naar de identiteit
waaronder hij is ingeschreven op school als het om een minderjarige gaat, of kan aan de
sporter een attest van de gemeente gevraagd worden.
De sportclub heeft geen meldingsplicht indien iemand die onwettig verblijft zich wil aansluiten bij de sportclub.

2. Wat met terugbetaling van medische kosten?
Voor terugbetaling van medische kosten wordt een onderscheid gemaakt tussen het deel dat de verzekering van
de federatie terugbetaalt (remgeld) en het deel dat de ziekteverzekering (ziekenfonds of mutualiteit) betaalt.
Elk aangesloten lid van de erkende sportfederatie (of niet-lid bij sportpromotionele acties), ongeacht zijn
nationaliteit of zijn verblijfsstatuut, valt onder de verzekering van de federatie. De verzekering betaalt het
remgeld voor de betrokkene, ook als die onwettig in België verblijft.
Het remgeld betreft de kosten van de door het RIZIV erkende prestaties voor medische
verstrekkingen na aftrek van de tegemoetkoming betaald door het ziekenfonds.
Het ziekenfonds betaalt enkel voor wie recht heeft op tussenkomst door de ziekteverzekering. Deze personen
hebben een SIS-kaart. (Let op! Het bezit van een SIS-kaart zegt niet steeds of de betrokkene nog een geldige
ziekteverzekering heeft, ziekenhuizen kunnen dit via elektronische weg verifiëren)

3. Wat met niet-Belgen die geen recht hebben op tussenkomst door de
ziekteverzekering ?
Ook zij hebben recht op medische hulp en kunnen recht hebben op de terugbetaling van het deel dat normaal
betaald wordt door het ziekenfonds. De administratieve afhandeling verloopt echter op een andere manier (vaak
via het OCMW).
De door het RIZIV erkende prestaties worden terugbetaald door de wettelijk beschreven procedure.
De niet door het RIZIV erkende prestaties worden normaalgezien niet terugbetaald (bv. terugbetaling
bril). Het OCMW kan beslissen om toch tussen te komen. Dat gebeurt soms op basis van specifieke
richtlijnen en soms in het belang van de betrokkene. Zij kunnen doorverwijzen naar wie wel bevoegd
is voor het betalen van deze kosten, bijvoorbeeld Fedasil.

4. Wat te doen bij een sportongeval van een niet-Belg, aangesloten bij
een sportclub?
sportongeval van een niet-Belg

ziekteverzekering

persoon met geldige SIS-kaart

OK: betaald door de verzekering
afgesloten door de federatie. Volg
hier de gewoonlijke procedure.

remgeld

persoon zonder geldige SISkaart

OK: tussenkomst
door ziekenfonds
behandeling in het ziekenhuis

1. Club/vrijwilliger betaalt best niet zelfa.
Gebruik als vrijwilliger niet je eigen SIS-kaart.
2. Contact opnemen met sociale dienst van het
ziekenhuis, die het OCMW van de verblijfplaats
contacteert voor de betalingb
Let op! ’s Avonds en in het weekend is de sociale
dienst niet bemand. In dat geval moet men daags
nadien (zo snel mogelijk) de sociale dienst
contacteren. Wijs de betrokkene er op dat hij/zij dit
zeker moet doen in functie van de terugbetaling.
Begeleid hem/haar eventueel.
Als de betrokkene onwettig verblijftc:
3. Signaleer onmiddellijk dat de betrokkene onwettig in
België verblijftd
4. Vraag de arts een attest van “dringende medische
hulp” (kan ook nog kort nadien)

behandeling door arts
1. Club/vrijwilliger betaalt best niet zelfa.
Gebruik als vrijwilliger niet je eigen SISkaart.
2. Contact opnemen met het OCMW van de
verblijfplaatsb. Dit moet zo snel mogelijk
gebeuren. Wijs de betrokkene er op dat hij/zij
dit zeker moet doen in functie van de
terugbetaling. Begeleid hem/haar eventueel

Als de betrokkene onwettig verblijftc:
3. Signaleer onmiddellijk dat de betrokkene
onwettig in België verblijftd
4. Vraag de arts een attest van “dringende
medische hulp” (kan ook nog kort nadien)

Indien dit gebeurt, wordt de betrokkene soms niet (meer) beschouwd als hulpbehoevend. Heb je toch zelf
betaald? Dan kan je het geld proberen te recupereren van het OCMW door aan te tonen dat de club of vrijwilliger
niet onderhoudsplichtig is tegenover de betrokkene.
b Het OCMW zorgt voor de terugbetaling, dit wordt niet op de club verhaald. Het OCMW zoekt uit of er andere
betalingsmogelijkheden zijn (bv. Fedasil voor niet-Belgen die wettig verblijven,…) of betaalt zelf.
c Meer informatie over gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf: www.medimmigrant.be >
gezondheidszorg per verblijfsstatuut > mensen zonder wettig verblijf.
d De arts (beroepsgeheim), het ziekenhuis en het OCMW behandelen deze informatie vertrouwelijk (per Koninklijk
Besluit). Stel de betrokkene hierover gerust.
a

Heb je vragen? Contacteer Dynamo Project: lien@vlaamsesportfederatie.be of 09/243 12 97.

