ATTEST VAN ‘DRINGENDE MEDISCHE HULP’
TE VERSTREKKEN AAN EEN VREEMDELING ZONDER WETTIG VERBLIJF

Aan de voorzitter van het OCMW van…………………………….
(gemeente van de feitelijke verblijfplaats van de zorgvrager)
Betreft: Dringende medische hulp1 te verstrekken aan een vreemdeling zonder wettig verblijf
Geachte voorzitter,
Hierbij vraag ik een tenlasteneming aan het OCMW voor:
één/meerdere consultatie(s) (aantal en/of duur)….…........................………………..………….…………..
volgend(e) onderzoek(en) ..........………………………………………………………………………………..
een behandeling bij ………………………………………………………………………………………….……
ziekenhuisopname.....................................................................……………………………………………..
medicatie.....................................................................................................………………………….……..
andere.........................................................................................................………………………….……..
voor Dhr./Mevr. (naam + voornaam):…………………………………………………………….…………………
geboren op:.......................................................... met volgende nationaliteit:................................................
zonder domicilie, maar feitelijk verblijvend op volgend adres:.
.............................................…………………………………………………………………………………………
alleenstaande,

gehuwd met,

huidige beroepsactiviteiten:

nee /

ziekenfonds of andere verzekering:

weduwe van,

gescheiden of feitelijk gescheiden van…………………

ja, welke:...............................................………………………………..
nee /

ja, welk:........................................…………………….........….

Volgens mijn eerste informatie zal bovengenoemde patiënt niet in de mogelijkheid zijn om de kosten te
betalen. Tevens verklaart mijn patiënt illegaal in België te verblijven.
Ik vraag u vriendelijk mijn patiënt een tenlasteneming2 (medische kaart/requisitoir) te geven voor de
medische hulp, ten uitvoering van het art. 57, §2 van de organieke OCMW-Wet van 8 juli 1976 en het
Koninklijk Besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp verstrekt aan
vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven.
Hierbij hoop ik op een spoedige en positieve beslissing,
Met de meeste hoogachting,

Naam + handtekening:.....................……………………………………………………………………………….
Adres:.........................……………………………………………………………………………………………….
Datum: ……………………………..
1

Het K.B. van 12 december 1996 bepaalt dat de 'Dringende medische hulp 'aan vreemdelingen zonder wettig verblijf zowel van preventieve
als van curatieve aard kan zijn. Deze medische hulp kan zowel ambulant als in een verplegingsinstelling verstrekt worden.
2
Het OCMW krijgt de kosten voor gezondheidsprestaties, geattesteerd als 'dringende medische hulp' terugbetaald door het Ministerie van
Volksgezondheid tegen de prijs die als basis dient voor de terugbetaling door het RIZIV. Deze prijs is de totale prijs in functie waarvan het RIZIV
de terugbetaling en het remgeld bepaalt en die wordt opgenomen in de nomenclatuur. Dit geldt ook zo voor de medicatie, verstrekt door een
apotheker.

