FRANSE ALGEMENE ZIEKTEKOSTENDEKKING (PUMA)
Iedereen die op vaste en reguliere wijze in Frankrijk woont of werkt heeft recht op vergoeding van zijn
of haar ziektekosten. Dit recht is persoonlijk en geldt doorlopend en levenslang. Het gaat hierbij om de
Franse algemene ziektekostendekking (protection universelle maladie), in het leven geroepen door
artikel 59 van de Franse wet op de financiering van het socialezekerheidsstelsel voor 2016.

WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN DE FRANSE ALGEMENE ZIEKTEKOSTENDEKKING?
De algemene ziektekostendekking streeft vier hoofddoelstellingen na:
1. Het leven van de verzekerden vergemakkelijken
2. De continuïteit van de rechten op ziektekostendekking waarborgen
3. Administratieve handelingen tot een strikt minimum beperken
4. Alle verzekerden meer autonomie en een betere geheimhouding bieden bij de dekking van hun
ziektekosten
De algemene ziektekostendekking bouwt zo verder op het beginsel van de basisdekking ‘couverture
maladie universelle’ uit 1999, die beoogde om de rechten op ziektekostendekking toegankelijk te
maken voor personen die op vaste en reguliere wijze in Frankrijk wonen en die niet vielen onder een
verplichte ziektekostendekking.

VEREENVOUDIGING VAN DE RECHTEN VOOR DE VERZEKERDEN
Zodoende geldt dat indien u op vaste en reguliere wijze in Frankrijk werkt of woont, de algemene
ziektekostendekking u het recht garandeert op vergoeding van uw ziektekosten, door de procedures
te vereenvoudigen. Men zal u niet langer vragen om, soms ieder jaar, opnieuw te bewijzen dat u recht
hebt op dekking van uw ziektekosten.
De algemene ziektekostendekking maakt het eveneens mogelijk om doorlopend onder uw verzekering
te blijven vallen, ook in geval van het wegvallen van uw werkzaamheden of wijziging van uw
persoonlijke omstandigheden. Zo wordt voorkomen dat u kortere of langere tijd onverzekerd bent.

GELEIDELIJKE AFSCHAFFING VAN DE STATUS VAN MEDEVERZEKERDE
Het principe van de algemene ziektekostendekking is dat iedere meerderjarige persoon zonder
beroepswerkzaamheden die op vaste en reguliere wijze in Frankrijk woont persoonlijk recht heeft op
dekking van zijn of haar ziektekosten. Het is dus niet meer nodig om aangesloten te zijn bij een
verzekering om dit recht te verkrijgen. Hiermee verdwijnt het concept van medeverzekerde voor
personen van 18 jaar en ouder en zal deze status alleen blijven bestaan voor minderjarigen.
Zodoende is met deze hervorming iedere meerderjarige op individuele basis verzekerd zodra hij de
hiervoor gestelde leeftijd bereikt (of op zijn of haar verzoek vanaf 16 jaar). Een ieder kan ervoor kiezen
om de declaratievergoedingen te ontvangen op zijn of haar eigen bankrekening, declaratieoverzichten
zelf te ontvangen, en te beschikken over zijn of haar eigen account voor de online diensten van de
Franse ziektekostenverzekering (ameli). Hierdoor wordt een betere geheimhouding van gegevens
aangaande vergoede ziektekosten gewaarborgd.

ZICH AANSLUITEN

U kunt vanaf nu een aanvraag indienen bij uw filiaal van de Franse ziektekostenverzekering om
verzekerd te worden op basis van het criterium van reguliere verblijfplaats in Frankrijk. Hiervoor dient
u het volgende formulier in te vullen: “Demande d'ouverture des droits à l'Assurance Maladie –
Formulaire 736” (PDF, 1,1 Mo) en dit samen met de gevraagde bewijsstukken te sturen aan dit filiaal.
Wij kunnen u helpen bij het invullen van dit document dat enkel in het Frans beschikbaar is.

Voor alle verdere informatie kunt u terecht op: https://www.ameli.fr/assure/droitsdemarches/principes/protection-universelle-maladie

