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Regularisatie van illegaal in België verblijvende buitenlanders op basis van arbeid: nu
ancering

Nieuwsbericht
FOD
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en

Sociaal
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7

december

2009,

In onze SoCompact nr. 42  2009 brachten we u op de hoogte van de nieuwe mogelijkheid voor
illegaal in België verblijvende vreemdelingen om tot verblijf in België te worden gemachtigd en
hun situatie te regulariseren, door het voorleggen van een arbeidsovereenkomst.
De mogelijkheid bestaat enkel voor aanvragen tot regularisatie ingediend bij de Dienst Vreemdelingen
zaken tussen 15 september 2009 en 15 december 2009.

In datzelfde nummer van onze nieuwsbrief wezen we erop dat de tewerkstelling van een dergelij
ke vreemdeling wel verregaande engagementen inhoudt voor de betrokken werkgever. Zo moet
de werkgever er zich toe verbinden om, in geval van ziekte, medische en apothekershulp en
eventueel ook opname in een ziekenhuis te garanderen. Die verstrekkingen zijn, als de ziekte
langer dan één maand duurt, alleen verschuldigd als de werknemer echt tewerkgesteld is ge
weest. En het engagement geldt maar tot de werknemer op de prestaties van de ziekteverzeke
ring aanspraak kan maken.
In een bericht op haar website minimaliseert de FOD WASO laatstgenoemde verplichting (zie
http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=25468).
De FOD WASO wijst erop dat die verplichting vaak dode letter zal blijven en verklaart dat als
volgt:

tussen het moment van ondertekening van de overeenkomst en het moment waarop de uit



voering van de overeenkomst zal starten is de werkgever nog niet gebonden. De overeen
komst gaat immers pas in “vanaf de beslissing tot machtiging tot verblijf en de toekenning
van de arbeidskaart B en op voorwaarde dat die datum van inwerkingtreding zich niet op een
later moment situeert dan” de datum die de werkgever invulde als de uiterste dag van begin
van uitvoering van de overeenkomst;
en, éénmaal de uitvoering van de arbeidsovereenkomst begonnen is, komt de geregulariseer
de vanaf de eerste dag van tewerkstelling en zonder wachttijd in aanmerking voor tussen
komst in de ziektekosten, aangezien het om zijn eerste onderwerping gaat. Het volstaat dat
de geregulariseerde zich inschrijft bij een ziekenfonds en daarbij het bewijs levert van de te
werkstelling als loontrekkende, waardoor hij als rechthebbende zal beschouwd worden voor de
tussenkomst in de ziektekostenverzekering.
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De verplichting van de werkgever tot het garanderen van medische hulp zal enkel gelden wanneer
de inschrijving van de betrokken vreemdeling bij het ziekenfonds te beschouwen is als een herin
schrijving (zie hieromtrent www.sociaalcompendium.be). In dat geval dient de betrokken vreem
deling immers een wachttijd van 6 maanden te vervullen vooraleer aanspraak te kunnen maken
op tussenkomst van de ziektekostenverzekering. Tijdens die 6 maanden is de werkgever van de
betrokken vreemdeling gehouden in geval van ziekte, medische en apothekershulp en eventueel
ook opname in een ziekenhuis te garanderen.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het Sociaal Compendium 0910, hét standaardwerk van het
Belgisch arbeids en socialezekerheidsrecht (www.sociaalcompendium.be)

Traditionele eindejaarsw etten in de Kamer

Ontwerp van programmawet, Kamer, Doc 52, 2278/001
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, Kamer, Doc 52, 2299/001
Wetsontwerp ter ondersteuning van de werkgelegenheid, Kamer, Doc 52, 2307/001

Traditiegetrouw behandelt de Kamer in de laatste maanden van dit jaar een ontwerp van pro
grammawet. Tegelijkertijd worden ook een wetsontwerp houdende diverse bepalingen en een
wetsontwerp ter ondersteuning van de werkgelegenheid behandeld.
Deze 3 wetsontwerpen bevatten heel wat wijzigingen van sociaalrechtelijke aard die u zouden
kunnen aanbelangen. In de volgende afleveringen van SoCompact krijgt u een bespreking van de
naar ons oordeel belangrijkste wijzigingen.

Ester Van Oostveldt.
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