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LIJST MET AFKORTINGEN 
 
 
 
 
AMA  Alleenstaande minderjarige asielzoeker 
BS  Belgisch staatsblad 
BGV  Bevel om het grondgebied te verlaten 
BIVR  Bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister (witte kaart) 
DMH  Dringende medische hulp 
DVZ  Dienst Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
FEDASIL Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers 
KB  Koninklijk besluit 
LOGO  Lokaal Gezondheidsoverleg 
MB  Ministerieel besluit 
OCMW  Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
POD-MI Programmatorische Overheidsdienst – Maatschappelijke Integratie 
SIT  Samenwerkingsinitiatief in de Thuiszorg 
RWO  Regionaal Welzijnsoverleg 
VMC  Vlaams Minderhedencentrum 
VVSG  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
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1 DE BELANGRIJKSTE REGELGEVING 
 
 
1.1 HET KONINKLIJK BESLUIT ‘DRINGENDE MEDISCHE HULP’ (GECOÖRDINEERDE VERSIE) 
 
12 DECEMBER 1996. - Koninklijk besluit betreffende de dringende medische hulp die door de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan de vreemdelingen die onwettig in het Rijk 
verblijven. 
 
 
ALBERT II, Koning de Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
inzonderheid op artikel 57, § 2, tweede lid, vervangen bij de wet van 15 juli 1996; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de 
kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een 
behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven, 
inzonderheid op artikel 6, §2; 
 
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 21 juni 1996; 
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 22 juli 1996; 
Gelet op het advies van de Raad van State; 
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en van Onze Staatssecretaris voor Maatschappelijke 
Integratie, 
 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij: 
 
Artikel 1. De dringende medische hulp, bedoeld in artikel 57, § 2, lid 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, betreft de hulp die een uitsluitend medisch 
karakter vertoont en waarvan de dringendheid met een medisch getuigschrift wordt aangetoond. Deze hulp kan 
geen financiële steunverlening, huisvesting of andere maatschappelijke dienstverlening in natura zijn. 
 
Dringende medische hulp kan zowel ambulant worden verstrekt als in een verplegingsinstelling, zoals bedoeld 
in artikel 1,3 , van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
 
Dringende medische hulp kan zorgverstrekking omvatten van zowel preventieve als curatieve aard. 
 
Art. 2. De kosten voor de dringende medische hulp worden door de Staat aan het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn terugbetaald, op voorwaarde dat dit centrum een medisch getuigschrift voorlegt waaruit 
de dringende noodzakelijkheid van de verstrekking blijkt. 
 
Onverminderd de bepalingen in artikel 3 is de terugbetaling van de kosten van de dringende medische hulp 
beperkt tot de hulp die een uitsluitend medisch karakter vertoont. Financiële steunverlening, huisvesting of 
andere maatschappelijke dienstverlening in natura komen niet in aanmerking voor terugbetaling. 
 
Art. 3. De kosten voor dringende medische hulp worden terugbetaald binnen de grenzen, bepaald in artikel 11, 
§ 1, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleent door de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn.  
(In geval van besmettelijke ziekten die door de bevoegde overheden als zodanig erkend zijn en onderworpen 
zijn aan profylactische maatregelen, moet de dringende medische hulp die aan de patiënt verstrekt wordt de 
nazorg inhouden die noodzakelijk is voor de algemene volksgezondheid.) KB 13-01-2003;  inwerkingtreding : 
27-01-2003 
 
Art. 4. Onverminderd de toepassing van de bepalingen van artikel 7 van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens zullen 
de gegevens die voorkomen op of afgeleid kunnen worden van de door de openbare centra voor 
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maatschappelijk welzijn ingediende medische getuigschriften vertrouwelijk behandeld worden en kunnen ze niet  
aangewend worden voor andere doeleinde dan de terugbetaling. 
 
Art. 5. Artikel 6, § 2, derde lid, van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling 
door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is 
ingeschreven, wordt opgeheven. 
 
Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de datum van de inwerkingtreding van artikel 65 van de wet van 15 juli 
1996 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
 
Art. 7. Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie zijn, 
ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
Gegeven te Brussel, 12 december 1996 
 

ALBERT 
Van Koningswege: 

 
De Minister van Volksgezondheid 

M. COLLA 
 

De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, 
J. PEETERS 
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1.2 DE OMZENDBRIEF VAN 14 JULI 2005 BETREFFENDE DE DRINGENDE MEDISCHE 
HULPVERLENING AAN VREEMDELINGEN DIE ILLEGAAL IN HET LAND VERBLIJVEN 

 
Aan de dames en heren voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
 
Dienst OCMW-wetgeving en Bevoegdheidsconflicten 
Wet/ dmh / 0505/ B.N.  
14 juli 2005 
 
 
Betreft: dringende medische hulpverlening aan vreemdelingen die illegaal in het land verblijven. 
 
Mevrouw, mijnheer de voorzitter, 
 
Door middel van deze rondzendbrief wens ik enkele bijkomende verduidelijkingen aan te brengen met 
betrekking tot de regeling dringende medische hulp verstrekt aan vreemdelingen die onwettig in het Rijk 
verblijven.  
 
1. De organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
draagt de OCMW’s op om dringend medische hulp te verlenen aan behoeftige illegale vreemdelingen die in het 
land verblijven.  
 
Ik wens voor de duidelijkheid te herhalen dat de dringende medische hulp, bedoeld in artikel 57, § 2, eerste lid, 
1°, van de organieke OCMW-wet van 8 juli 19761, hulp betreft die een uitsluitend medisch karakter vertoont en 
waarvan de dringendheid met een medisch getuigschrift wordt aangetoond2. Deze hulp kan m.a.w. geen 
financiële steunverlening, huisvesting of andere individuele maatschappelijke dienstverlening in natura zijn. 
  
Dringende medische hulp kan zowel ambulant worden verstrekt als in een verplegingsinstelling, zoals bedoeld 
in artikel 1, 3°, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De dringende  medische hulp kan zorgverstrekking omvatten 
van zowel preventieve als curatieve aard3. De appreciatie van het dringend karakter van medische hulp komt 
uitsluitend toe aan een geneesheer.  
 
2. In de praktijk geeft de concrete invulling van dit recht op dringende medische hulp naar verluidt toch nog 
soms aanleiding tot problemen omwille van de onzekerheid van sommige zorgverleners m.b.t. de betaling van 
de gemaakte kosten. 
 
Daarom reik ik in deze rondzendbrief een aantal instrumenten aan die tot een betere toepassing van de 
regelgeving kunnen leiden en dus ook tot een betere toegang tot de gezondheidszorg voor deze doelgroep.  
 
3. Zo kan ik vooreerst het gebruik van een “medische kaart” als een goede praktijk aanmoedigen.  
 
Tussen OCMW’s en zorgverstrekkers kunnen algemene conventies worden afgesloten met de bedoeling hun 
onderlinge betrekkingen te faciliteren. Hierin verbindt een ziekenhuis er zich bijvoorbeeld toe om de 
zorgbehoevende personen te verplegen waarvoor het betrokken openbaar centrum normaal zou moeten 
tussenkomen en waarbij het OCMW zich zijnerzijds tot betaling van de gedane kosten verplicht. Daarnaast 
werken heel wat OCMW’s ook met het systeem van een individuele medische kaart4 [4]. 
 
 
 
 

                                                      
1 In afwijking van de andere bepalingen van deze wet, is de taak van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijnbeperkt tot het 
verlenen van dringende medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft 
2 Een dergelijk attest inzake dringende medische hulp is vereist per medische en/of farmaceutische  verstrekking of per 
behandelingenreeks (voortvloeiend uit éénzelfde feit). 
3 Cfr. koninklijk besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn wordt verstrekt aan de vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven (B.Stbl. 31 december 1996), gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 13 januari 2003 (B.Stbl. 17 januari 2003). 
4 « Requisitoir « of « vordering » zijn ook gangbare begrippen om een zelfde betalingsverbintenis vanwege het OCMW aan te duiden. 
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• Wanneer wordt een medische kaart uitgereikt? 
In feite zijn er verschillende vormen van medische kaarten in voege, die in grote mate op hetzelfde neerkomen. 
Het is niet de bedoeling om één enkel model5 aan alle openbare centra op te leggen, doch wel om een nuttig 
voorbeeld aan te reiken aan die openbare centra waar het gebruik van medische kaarten nog niet is 
ingeburgerd.  
 
De procedure voor aflevering van een medische kaart kan als volgt samengevat worden: 

- in een eerste fase biedt de betrokken persoon zich aan6 bij het territoriaal bevoegd OCMW7, dat op 
grond van zijn sociaal onderzoek een betalingsverbintenis aflevert voor een eerste medisch onderzoek 
met het oog op de gevraagde dringende medische hulp en de daarbij voorgeschreven medicatie. De 
arts toont vervolgens de dringendheid aan door middel van een medisch attest.  

- om te vermijden dat betrokkene zich in het geval van een bepaalde pathologische toestand die 
verscheidene behandelingen vereist (wat moet blijken uit het door de zorgverlener verstrekte attest van 
dringende medische hulp) telkens opnieuw eerst tot het OCMW zou moeten wenden, wordt in een 
tweede fase gebruik gemaakt van het systeem van de medische kaart. 

 
• Wat is nu een medische kaart? 
De medische kaart wordt door het OCMW ten individuele titel verstrekt aan de hulpbehoevende persoon op 
basis van een attest voor dringende medische hulp.  
 
Door die kaart af te leveren, geeft het OCMW aan bevoegd te zijn voor de terugbetaling en verbindt het centrum 
er zich op die manier toe ten aanzien van de zorgverlener (ziekenhuis, arts, tandarts _) om de kosten van 
(bepaalde) medische verstrekkingen gedurende een zekere termijn8 ten laste te nemen.  
 
De medische kaart geeft aan de hulpbehoevende en aan de zorgverlener die zich aan de bepalingen van de 
kaart houdt , de zekerheid dat de kosten van de verleende medische zorgen binnen een redelijke termijn door 
het OCMW zullen ten laste genomen worden. Zo worden ook discussies met de zorgverleners over de te 
betalen kosten vermeden, vermits de medische kaart hieromtrent van meet af aan duidelijkheid brengt. In de 
medische kaart kunnen ook duidelijke instructies worden gegeven omtrent de termijn waarin en de wijze 
waarop het OCMW van de medische tussenkomst door de zorgverstrekker zal verwittigd worden, om het 
openbaar centrum in staat te stellen de door artikel 9 van de wet van 2 april 1965 voorziene termijn van 45 
dagen na te leven met het oog op de terugbetaling door de federale overheid. Evenzo worden op de medische 
kaart de termijn en de modaliteiten bepaald van overmaking van de factuur aan het openbaar centrum9. 
 
Ik herhaal hier dan ook nadrukkelijk de oproep d.d. 6 juli 200010 van de toenmalige minister van Sociale Zaken 
aan de beheerders van de privéziekenhuizen, om het OCMW zo vlug mogelijk na de opname of behandeling te 
verwittigen. Zoals de minister laat opmerken “zijn de ziekenhuizen normaal gezien snel op de hoogte van het 
feit of een persoon die behandeld wordt al dan niet in orde is met de mutualiteit en behoeftig is en welk OCMW 
er bevoegd is voor de 
steunverlening”. Op deze wijze kan het OCMW binnen de opgelegde termijn van 45 dagen op grond van zijn 
sociaal onderzoek een beslissing nemen over een eventuele tenlasteneming en op zijn beurt van die 
steunverlening kennis geven aan de Staat, met het oog op een terugvordering.”  
 
Met een medische kaart kan de betrokken vreemdeling de zorgverlener consulteren zonder dat hij telkens eerst 
bij het OCMW moet langs gaan om diens akkoord met de consultatie te vragen. De medische kaart verlicht ook 
de administratieve last voor het openbaar centrum dat aldus niet telkens per medische behandeling zijn 
akkoord moet geven met het oog op de tenlasteneming van de kosten.  

                                                      
5 Met een medische kaart wordt de maatschappelijke dienstverlening vastgesteld die aan een behoeftige wordt verstrekt en die vaststelling 
moet elk OCMW autonoom maken.  
6 Dit betreft de situatie waarin de betrokken persoon in de mogelijkheid verkeert om zich eerst bij het OCMW aan te bieden. 
7 In de rondzendbrief van 9 juli 2002 betreffende de bevoegdheidsregeling inzake dringende medische hulp voor vreemdelingen die 
onwettig in het Rijk verblijven, werd reeds beklemtoond dat de algemene bevoegdheidsregel vervat in artikel 1,eerste lid, 1°, van de wet van 
2 april 1965 van toepassing is.Dit betekent dat het “gewoonlijk verblijf” van de betrokken persoon doorslaggevend is en niet diens adres van 
inschrijving. Betrokkene moet zich voor een steunaanvraag dus richten tot het OCMW van de gemeente waar hij gewoonlijk verblijft.Dit 
“gewoonlijk verblijf” sluit het toevallig verblijf in een gemeente uit, zoals ook het geval waar iemand opzettelijk in een gemeente gaat 
verblijven om er steun te verkrijgen. Het bevoegd OCMW zal er op basis van het sociaal onderzoek zo nodig voor zorgen dat de vereiste 
dringende medische zorgen worden verstrekt.  
8 In de medische kaart kan bepaald worden voor welke zorgverleners, voor welke prestaties of voor welke medicatie ze geldig is. In veel 
gevallen heeft de kaart een geldigheidsduur van drie maanden. Bij een eventuele hernieuwing van een medische kaart, zal het OCMW 
telkens nagaan of het nog bevoegd is t.o.v. de betrokken persoon en of deze laatste nog gerechtigd is op deze hulpverlening . 
9 In functie van artikel 12 van voornoemde wet van 2 april 1965. 
10 Omzendbrief van 6 juli 2000 van de Minister van Sociale Zaken betreffende de terugbetaling van hospitalisatiekosten. 
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• Wat in geval van verhuis? 
De bevoegdheid van het OCMW kan bij de betrokken vreemdelingen snel wijzigen. Daarom ook wordt de 
geldigheidsduur van de medische kaart veelal beperkt tot maximum drie maanden. De federale Staat waarborgt 
hoe dan ook de terugbetaling van de dringende medische kosten met betrekking tot eenzelfde 
behandelingenreeks aan het OCMW dat op het ogenblik dat het de medische kaart heeft uitgereikt bevoegd 
was t.o.v. betrokkene en dit voor de volledige 
Geldigheidsduur (maximum drie maanden) van die kaart, ook al is de betrokken persoon inmiddels verhuisd 
naar een ander gemeente of wordt een ander openbaar centrum bevoegd. 
 
4. Een ander belangrijk element in de problematiek van de dringende medische hulpverlening betreft een 
snelle terugbetaling van de gemaakte kosten. Enerzijds door het bevoegd OCMW aan de zorgverstrekker, 
anderzijds door de federale Staat aan het opgetreden OCMW. 
Wat het eerste aspect betreft wens ik te onderstrepen dat het bevoegd openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn niet mag wachten op de terugbetaling door de Staat alvorens zelf de zorgverstrekker te vergoeden. Het 
steunverlenend centrum moet immers eerst zelf aan de hand van het sociaal onderzoek de behoeftigheid van 
de betrokken persoon erkend hebben en de kosten vereffend hebben, vooraleer deze kosten bij de Staat te 
kunnen terugvorderen. 
 
Wat het tweede aspect betreft , wens ik op te merken dat de terugbetalingsprocedure voor het bekomen van 
Staatstoelagen gestandaardiseerd en zoveel mogelijk geautomatiseerd werd om de terugbetalingen sneller en 
op een uniforme wijze te laten verlopen. Er werden daarom standaard formulieren opgesteld. Deze formulieren 
dienen gebruikt te worden voor alle mogelijke vormen van steun – inclusief de dringende medische en 
farmaceutische hulpverlening – waarvoor er een staatstoelage wordt gevraagd in het kader van de wet van 2 
april 1965. Tevens wil ik er op wijzen dat de terugbetalingsprocedure reeds enige keren werd aangepast en 
vereenvoudigd. Zo moeten per 1 maart 200511 de attesten van dringende medische hulp niet meer worden 
opgestuurd naar de Staat, maar dienen ze gewoon op het OCMW bewaard te blijven met het oog op de 
inspectie en kan een beslissing betreffende dringende medische hulp voor een persoon die onwettig in het Rijk 
verblijft voortaan bij de Staat ingestuurd worden voor een periode van maximum één jaar terwijl dit vroeger één 
maand was, hetgeen eveneens het gebruik van een medische kaart vergemakkelijkt.  
 
5. Een laatste punt van verbetering betreft een eventuele uitbreiding van de dringende medische hulp tot de 
opname in een psychiatrisch ziekenhuis. In de huidige stand van de wetgeving worden overeenkomstig 
artikel 1, 3°, tweede lid, van voornoemde wet van 2 april 1965 de psychiatrische ziekenhuizen voor de 
terugbetaling van de kosten aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn niet als 
verplegingsinstellingen beschouwd. 
De kosten van opname  of verblijf in dit soort instelling kunnen vandaag niet als verplegingskosten worden 
teruggevorderd bij de Staat, maar enkel als bijstandskosten, beperkt tot het bedrag van het leefloon. Ik bepleit 
daarom een wijziging van voornoemde wet van 2 april 1965, door de psychiatrische ziekenhuizen onder het 
begrip “verplegingsinstelling” te brengen. Ik heb dan ook de intentie om een wetsontwerp in die zin neer te 
leggen. Dit initiatief zal immers 
tot gevolg hebben dat de kosten verbonden aan de behandeling van een behoeftige in een psychiatrisch 
ziekenhuis in de toekomst als verplegingskosten ten laste zullen komen van de Staat.  
 
Hoogachtend, 
 
De minister van Maatschappelijke Integratie, 
Getekend. 
C. DUPONT 
 

                                                      
11 Rondzendbrief van 1 maart 2005 betreffende dringende medische hulp aan vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven – attest van 
dringende medische hulp 
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1.3 DE OMZENDBRIEF VAN 9 JANUARI 2006 BETREFFENDE DE TERUGBETALING VAN MEDISCHE 
KOSTEN 

 
Aan de dames en heren voorzit(s)ters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
OB/MED/acl/2006.1 09/01/2006 
 
Betreft: Terugbetaling medische kosten in het kader van de wet van 2 april 1965 en het Ministerieel Besluit van 
30 januari 1995 
 
Mevrouw de voorzitster, 
Mijnheer de voorzitter, 
 
De algemene terugbetalingsregels voor de medische kosten vindt u terug in het document “Medische 
bewijsstukken in het kader van de wet van 2/04/1965 en het MB van 30/01/1995”. Dit document kan u 
terugvinden op onze website www.mi-is.be, onder de rubriek: Maatschappelijke Integratie via de OCMW’s; 
recht op maatschappelijke hulp; (Dringende) medische hulp. 
 
Deze omzendbrief heeft als doel enkele bestaande alsook enkele nieuwe bepalingen met betrekking tot de 
terugbetaling van de medische kosten te verduidelijken. 
 
 
1. programmawet december 2005: wijziging art 11§1,2° van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten 
laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
 
De wetswijziging treedt in werking 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, 
hetzij 9 januari 2006. 
 
Artikel 11§1,2° van de wet van 2 april 1965 wordt vervangen door : “ De bij artikel 4 bedoelde kosten zijn 
slechts terugbetaalbaar tot het beloop van de prijs die wordt terugbetaald door de verzekering tegen ziekte en 
invaliditeit van de andere gezondheidsprestaties. 
 
Wanneer het evenwel gaat om behandelingskosten veroorzaakt door een hospitalisatie of wanneer het gaat om 
behandelingskosten gemaakt voor personen die beschikken over bestaansmiddelen die lager zijn dan het 
bedrag van het leefloon, zijn deze kosten terugbetaalbaar tot het beloop van de prijs die als basis dient voor de 
terugbetaling door de verzekering tegen ziekte en invaliditeit.” 
 
Deze wetswijziging wil de patiënten responsabiliseren die bij het OCMW een tussenkomst vragen voor 
medische prestaties alsook de ongelijkheid in behandeling wegwerken tussen begunstigden van financiële 
maatschappelijke hulp en de begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie. 
 
Door de wijziging kan het remgeld niet langer ten laste van de Staat gelegd worden behalve wanneer het gaat 
om behandelingskosten ingeval van hospitalisatie of wanneer het gaat om  behandelingskosten voor personen 
die beschikken over bestaansmiddelen die lager zijn dan het bedrag van het leefloon.  
 
Voor deze personen die beschikken over bestaansmiddelen lager dan het leefloon (bijvoorbeeld illegalen en 
personen uit het LOI die niet ontvankelijk12 zijn), mag men dus nog steeds het wettelijk honorarium 
(terugbetalingstarief ziekenfonds + remgeld) voor de vergoedbare verstrekkingen terugvorderen bij de Staat. 
Ook voor hospitalisaties blijven dezelfde regels als voor de wetswijziging gelden.  
 
Voor de erkende vluchtelingen, ontvankelijk verklaarde asielzoekers die financiële steun ontvangen gelijk aan of 
hoger dan het equivalent leefloon en voor personen ingeschreven in het vreemdelingenregister die een 
toegelaten verblijf hebben van meer dan drie maanden, kan het OCMW het bedrag van het remgeld niet langer 
terugvorderen van de Staat wanneer deze personen in orde zijn met het ziekenfonds.  
 
Voor personen die beschikken over bestaansmiddelen gelijk aan of hoger dan het bedrag van het leefloon en 
die niet kunnen aangesloten worden bij het ziekenfonds, betaalt de staat de behandelingskosten verstrekt 

                                                      
12 Personen uit het LOI die ontvankelijk zijn, kunnen aangesloten worden bij een ziekenfonds. Enkel het 
remgeld kan dan nog aan de POD MI teruggevraagd worden. 
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buiten een verplegingsinstelling en de ambulante behandelingskosten terug aan het WIGW-tarief (=verhoogde 
tegemoetkoming).  
 
Om dit WIGW-tarief te kennen moeten sommige nomenclatuurnummers opgezocht worden. U kan deze 
nomenclatuurnummers opzoeken via www.riziv.fgov.be/insurer/nl/rate/index.htm. Het bedrag in de kolom 
“Honoraria” is het bedrag dat teruggevorderd kan worden voor iemand die niet is aangesloten bij het 
ziekenfonds én financiële steun lager dan het equivalent leefloon geniet. Het bedrag in de kolom “Vergoedingen 
rechthebbenden MET voorkeurregeling” is het bedrag dat kan 
teruggevorderd worden voor iemand die niet is aangesloten bij het ziekenfonds én financiële steun geniet, het 
zogenaamde WIGW-tarief. 
 
Om het WIGW-tarief van de medicijnen te kennen, kan u eveneens terecht op de website van het RIZIV via 
www.riziv.be/drug/nl/drugs/medicalproducts/index.asp . Hier vindt u een lijst van de vergoedbare medicijnen 
met de toe te passen prijzen en vergoedingsbases. Medicijnen die niet in de lijst staan, kunnen niet 
teruggevorderd worden van de staat. Het bedrag in kolom I is het remgeld voor personen met verhoogde 
tegemoetkoming. Het bedrag in kolom II is het remgeld voor personen met de gewone tegemoetkoming. Om 
het bedrag te kennen dat mag teruggevraagd worden aan de staat, moet het OCMW het verschil maken tussen 
de publieke prijs en het remgeld in kolom I. 
 
 
2. Aansluiting bij het ziekenfonds 
 
Wie kan aangesloten worden bij het ziekenfonds? 
De personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen worden beschouwd als 
rechthebbende op geneeskundige verstrekkingen en worden ingeschreven bij het ziekenfonds. De hierna 
opgesomde personen kunnen echter ook ingeschreven worden bij het ziekenfonds.  
a) de vreemdelingen die van rechtswege toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van meer dan drie 
maanden in het Rijk (opgenomen in het vreemdelingenregister);  
b) de vreemdelingen die gemachtigd zijn tot een verblijf voor onbepaalde duur 
(opgenomen in het vreemdelingenregister) of die gevestigd zijn in het Rijk (opgenomen in het 
bevolkingsregister); 
c) de kandidaat-vluchtelingen waarvan de aanvraag ontvankelijk werd verklaard door de Dienst 
Vreemdelingenzaken of het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (opgenomen in het 
wachtregister).  
 
Wat is het gevolg van de aansluiting met betrekking tot de terugbetaling door de Staat? 
Volgens artikel 60§5 van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 moet het OCMW een persoon aan wie hulp 
wordt geboden die niet verzekerd is tegen ziekte en invaliditeit lid maken van een verzekeringsinstelling naar 
keuze (van de begunstigde) en bij gebreke aan een dergelijke keuze van de Hulpkas voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering.  
 
Het is dus de wettelijk verplichting om de ontvankelijke kandidaat-vluchtelingen en personen die toegelaten zijn 
tot een verblijf van meer dan drie maanden of voor onbepaalde tijd te doen aansluiten bij een ziekenfonds, 
indien mogelijk. De medische kosten van de voornoemde personen dienen prioritair teruggevorderd te worden 
van het 
ziekenfonds.  
 
Als het OCMW deze wettelijke verplichting niet nakomt en de medische kosten worden toch nog aan de staat 
teruggevraagd, dan zullen deze kosten bij een inspectie nadien 
teruggevorderd worden van het OCMW.  
 
Om praktische redenen wordt voor kandidaat-vluchtelingen een overgangsperiode van drie 
maanden voorzien vanaf de datum van ontvankelijkheid om betrokkene aan te sluiten bij een ziekenfonds.  
 
Aansluiting met verhoogde tegemoetkoming 
Personen aan wie OCMW-steun wordt verleend gedurende ten minste drie maanden zonder onderbreking of 
zes maanden onderbroken in een periode van 12 maanden, hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming 
vanwege het ziekenfonds. Deze personen moeten minder remgeld betalen dan personen die de gewone 
tegemoetkoming genieten. 
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3. Onder welke voorwaarden kan het OCMW de ten laste genomen medische kosten 
terugvorderen bij de Staat ? 
 
Het mag geen automatisme zijn dat het ziekenhuis de niet-betaalde ziekenhuisfacturen doorstuurt naar het 
OCMW en dat het OCMW deze facturen zonder meer de ten laste neemt. Het louter betalen van een factuur 
behoort niet tot de taak van het OCMW. Vanzelfsprekend moet iedere steunaanvraag beoordeeld worden in het 
licht van de opdracht van het OCMW zoals omschreven in artikel 1 van de organieke OCMW-wet van 8 juli 
1976, met name eenieder in de mogelijkheid te stellen om een menswaardig leven te leiden. 
 
Volgende voorwaarden moeten zijn vervuld : 
 
1. Er werd een steunaanvraag ingediend bij het OCMW, ofwel door de betrokkene zelf, ofwel via de sociale 
dienst van het ziekenhuis. 
 
2. De steunaanvrager dient behoeftig te zijn. De Raad van State heeft meermaals bevestigd dat het niet de taak 
van het OCMW is alle schuldeisers van de behoeftige te hulp te komen. Het is wel zijn taak om de ongelukkige 
schuldenaar te helpen, die wegens de niet-betaling van zijn schuld, in een toestand zal terechtkomen die het 
hem onmogelijk maakt een leven te leiden dat beantwoord aan de menselijke waardigheid. Het al dan niet 
terugbetalen van de medische kosten door de POD Maatschappelijke Integratie mag niet als motivatie gebruikt 
worden om de medische kosten al dan niet ten laste te nemen13.  
 
3. Het OCMW moet een sociaal onderzoek doen naar de behoeftigheid van de steunaanvrager en een sociaal 
verslag opstellen. Dit verslag moet uitsluitsel geven of de persoon over onvoldoende middelen van bestaan 
beschikt. Het onderzoek kan gebaseerd zijn op gegevens van de sociale dienst van het ziekenhuis, maar het 
OCMW moet steeds op basis van een eigen sociaal onderzoek een aparte beslissing nemen met betrekking tot 
het ten laste nemen van deze kosten. Het OCMW is tevens vrij een medische tegen-expertise aan te vragen 
teneinde de steunaanvraag en het sociaal onderzoek voldoende te gronden.  
 
4. Psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen 
Het wetsontwerp waarbij voortaan zowel de psychiatrische ziekenhuizen als de psychiatrische 
verzorgingstehuizen als verplegingsinstellingen worden beschouwd, werd op de Ministerraad besproken en 
goedgekeurd en is voor advies naar de Raad van State verstuurd. U ontvangt hierover nog bericht.  
 
De Minister van Maatschappelijke Integratie: 
C. DUPONT 
 
 
 
 
 
1.4 HET INFORMATIEDOCUMENT VAN DE POD – MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE OVER DE 

MEDISCHE BEWIJSTUKKEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 EN HET MB VAN 30 
JANUARI 1995 

 
Dit document, opgemaakt door POD-MI, behandelt de basis van de terugbetaling door de Staat van de 
medische en farmaceutische kosten, de hospitalisatiekosten en de ambulante zorgen verstrekt in 
verpleeginstellingen. 
Het geeft informatie over wie medische kosten kan terugvorderen bij de Staat, de aansluitingmogelijkheden bij 
het ziekenfonds, de 45 dagen kennisgevingtermijn, … 
 
 
 Meer info: zie www.mi-is.be > maatschappelijke integratie > recht op maatschappelijke hulp > (dringende) 

medisch hulp of http://www.mi-is.be/Nl/content/Terugbetaling%20medische%20kosten%20_8_-2.pdf 
 
 
 

                                                      
13 Arrest van het Arbeidshof van Gent van 14 maart 2005 
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2 RICHTLIJNEN BIJ DE BEGELEIDING VAN MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF 
 
 
 
2.1 ETHISCHE CODE 
 
2.1.1 SITUERING  
 
Een ethische code biedt hulpverleners een duidelijk kader waarbinnen de hulpverlening aan mensen zonder 
wettig verblijf kan gebeuren.  
Zo’n document is geschikt voor vrijwillige begeleiders evenals professionelen die deel uitmaken van een sociale 
organisatie, OCMW, … en beschermt zowel de hulpverlener als de cliënt 
Op volgende website http://www.medimmigrant.be/Ethische%20code%20Medimmigrant.pdf vindt u een 
ethische code die integraal overgenomen mag worden of aangepast kan worden in functie van de setting 
waarbinnen men werkzaam is.14  
 
 
 Meer info: www.medimmigrant.be > richtlijnen voor de hulpverlener > ethische code 

 
 
2.1.2 INHOUDELIJKE ELEMENTEN 
 

2.1.2.1 Duidelijkheid inzake relatie cliënt – hulpverlener 
Het moet altijd duidelijk zijn welke hulp geboden kan worden, waar de grenzen liggen en waarom. Tijdens heel 
het proces moet de hulpverlener er zich van bewust zijn dat hij/zij de sterkste, ja zelfs de dominante partner is 
in deze relatie. Daarom moet de hulpverlener respect tonen, en over een gezonde dosis zelfkritiek beschikken.  
De relatie met hulpverleners moet gelijk zijn, ongeacht of de hulpverlener betaald wordt of niet. Verder moet het 
duidelijk zijn onder welke omstandigheden de hulpverlener de relatie definitief of tijdelijk kan opzeggen. Ten 
slotte moeten alle hulpverleners erop toezien dat zij een professionele afstand van hun cliënten bewaren, ter 
wille van hun eigen bescherming en die van hun cliënten. 
 

2.1.2.2 Prioriteiten stellen  
Men moet ernaar streven om in principe alle hulpbehoevenden bij te staan. Als dat onmogelijk is, bijvoorbeeld 
omdat er onvoldoende middelen voorhanden zijn, moeten duidelijke criteria en mechanismen aangewend 
worden om prioriteiten te kunnen stellen. De hulpverlener en zijn/haar organisatie moeten vanaf het begin 
duidelijk maken welke criteria zij toepassen voor het verlenen of weigeren van hulp. en of een weigering te 
wijten is aan een gebrek aan middelen, werkmethodes en/of aan principiële redenen. 
Indien de vereiste hulp niet geboden kan worden, moet de hulpverlener trachten alternatieven voor te stellen of 
de betrokken persoon door te verwijzen naar andere organisaties, die eventueel wel kunnen helpen. Cliënten 
mogen niet weggestuurd worden zonder doorverwijzing, tenzij er geen andere oplossing meer mogelijk is. 
  

2.1.2.3 Geheimhouding 
De informatie die een cliënt verschaft in het kader van de hulpverlening blijft gegarandeerd geheim.  
Andere hulpverleners die voor Medimmigrant werken, hebben echter wel toegang tot deze informatie, in 
zoverre dit tot enig doel strekt (bv. continuïteit van het hulpverleningsproces). In die zin en met deze 
beperkingen wordt de informatie niet verleend aan andere hulpverleners zonder voorafgaand akkoord van de 
cliënt. Echter: indien de hulpverlener informatie krijgt over bestaande, aan de gang zijnde of geplande daden 
van zware criminaliteit, krijgt de burgerlijke verantwoordelijkheid voorrang op het beroepsgeheim.  
De cliënt heeft steeds het recht om zijn/haar volledig dossier in te kijken. Wanneer aan de relatie een einde 
komt, heeft de cliënt het recht om zijn/haar dossier mee te nemen. De organisatie is echter wel gerechtigd om 
de essentiële persoonlijke gegevens van de cliënt te bewaren.  

                                                      
14 Deze ethische code is ook in het Frans en het Engels te verkrijgen bij Medimmigrant. Basis: de ethische code verspreid door PICUM: 
geschreven door: Frits Florin, Franck Düvell, Connie van den Broek, Godelieve van Heteren, Frank Kress, Rolf Heinrich, Bert Lismont, Tetty 
Rooze, Hans Arwert. Aanpassingen: Dirk Van Daele, Veerle Evenepoel, Ellen Druyts 
De ethische code van Medimmigrant is een aanpassing van een ethische code verspreid door VZW PICUM (www.picum.org).  De ethische 
code van Medimmigrant is eveneens op te vragen in het Frans of Engels vertaald. 
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2.1.2.4 Transparantie 
Organisaties die hulp verlenen aan mensen zonder wettig verblijf moeten toegankelijk en transparant zijn met 
betrekking tot hun financiën, hun werkmethodes, het aantal cliënten dat ze kunnen helpen, hun afspraken met 
de overheid en andere organisaties. 
Verder heeft de organisatie de essentiële taak om de maatschappij op de hoogte te brengen van de problemen 
waarmee haar cliënten worstelen. Hiervoor moet een strategie naar de media ontwikkeld worden en moet er 
geïnvesteerd worden in beleidsbeïnvloeding.  
Ook moet betrokkenheid van cliënten bij publieke activiteiten met grote omzichtigheid afgewogen worden (bijv. 
demonstraties, kerkasiel). Cliënten moeten volledig ingelicht worden over de mogelijke scenario’s en de 
gevolgen ervan. Het moet duidelijk zijn wat men gaat doen als de actie op een of andere manier faalt. 
 
 
 
2.2 BIJSTAND AAN  VREEMDELINGEN  ZONDER WETTIG VERBLIJF IS NIET STRAFBAAR       
 
Het Art. 77 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 stelt dat: ‘Hij die wetens en willens een 
vreemdelingen helpt of bijstaat, hetzij in de handelingen die zijn onwettig binnenkomen of zijn onwettig verblijf in 
het Rijk voorbereid hebben of ze vergemakkelijkt hebben, hetzij in de feiten die ze voltooid hebben […], wordt 
gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zeventienhonderd euro tot 
zesduizend euro, of met een van de straffen alleen. 
Indien de hulp of bijstand aan de vreemdeling uit voornamelijk humanitaire overwegingen verleend 
wordt, is het vorige lid niet van toepassing. […]’ 
 
Op basis van besprekingen in Kamer en Senaat15 kan gesteld worden dat 'menslievende overwegingen zonder 
economische of criminele bedoelingen' vallen onder 'humanitaire overwegingen'. 
 
Hieronder enkele voorbeelden van ‘menslievende overwegingen’: 

- Medische zorgen toekennen (al dan niet in het kader van de procedure Dringende Medische Hulp.) 
Bovendien is het recht op ‘Dringende Medische Hulp’ wettelijk bepaald volgens Art. 57 § 2 van de 
OCMW-wet en het K.B. van 12.12.1996. Schuldig hulpverzuim is zelfs strafbaar volgens Art. 422bis en 
Art. 422ter van het Strafwetboek! 

- Iemand uitnodigen voor een maaltijd, uitdelen van voedselpakketten, … 
- Een kamer, appartement of huis verhuren aan iemand zonder wettig verblijf. Het feit dat de 

hulpverlener een niet-economisch of niet-crimineel voordeel kan hebben uit de gegeven bijstand, 
verandert niets aan die humanitaire overwegingen. 

- … 
 
Volgende zaken zijn volgens de Belgische wetgeving strafbaar: 

- Illegaal verblijf  (Art. 75 Vreemdelingenwet) 
- Het is de Belgische overheid die via de verblijfswetgeving beslist welke vreemdeling België binnen 

mag, hier mag verblijven en voor hoelang. In dit kader is het belangrijk om aan te stippen dat 
particulieren geen aangifteplicht hebben met betrekking tot het illegaal verblijf van personen (Art. 29 
Strafwetboek). 

- Huisjesmelkerij (Art. 77bis, §1bis van de Vreemdelingenwet)Dit houdt in dat misbruik gemaakt wordt 
van de precaire situatie van de bewoner.  

- Mensen zonder wettig verblijf tewerkstellen (Art. 12 Wet 30-04-1999) 
De werkgever kan ook aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van de repatriëringskosten en de 
kosten voor huisvesting, verblijf en gezondheidszorg van zowel betrokken vreemdeling en van de leden 
van zijn/haar gezin die onwettig in België verblijven.  

- Mensensmokkel of mensenhandel (Art. 433quinquies-novies Strafwet en art. 77bis-sexies 
Vreemdelingenwet.) Het is strafbaar misbruik te maken van de soms kwetsbare positie van een 
vreemdeling 

 
 

                                                      
15 http://www.senate.be/www/?MIval=/Dossiers/DossierFiche.html&LEG=1&NR=648&LANG=nl 
http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=1&NR=648&VOLGNR=1&LANG=nl 
http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=1&NR=648&VOLGNR=5&LANG=nl 
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/49/1910/49K1910002.pdf 
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2.3 VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS – BEROEPSGEHEIM 
 
Het is in het belang van efficiënte toegang tot gezondheidszorg dat de hulpvrager die naar een zorgverstrekker 
gaat en over onvoldoende middelen beschikt om de consultatie te betalen, meteen duidelijkheid geeft over zijn 
onwettige verblijfsstatus. Dat kan gerust, vermits een dokter gebonden is aan het beroepsgeheim en zich moet 
houden aan de Eed van Hippocrates: Ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal horen of zien of 
ook daarbuiten over het leven van mensen te weten kom aan dingen, die nooit bekend mogen worden, in 
stilzwijgen bewaren en het beginsel hooghouden, dat dingen die mij zó bekend worden vallen onder de plicht 
van geheimhouding.16.Als de hulpvrager agressief is, kan het ziekenhuis de politie op de hoogte stellen. Dit 
staat echter los van de onwettige verblijfsstatus.17  
 
Verder stelt Art. 3 van het K.B. Dringende Medische Hulp dat ’de gegevens die voorkomen op of afgeleid 
kunnen worden van de door de OCMW’s ingediende medische getuigschriften vertrouwelijk behandeld worden 
en ze kunnen niet aangewend worden voor andere doeleinde dan de terugbetaling. Maw. het feit dat iemand 
hulp vraagt aan het OCMW mag bv. geen aanleiding zijn tot het repatriëren van de hulpvrager of van het 
nemen van een negatieve beslissing in een verblijfsaanvraag. 
 
Bovendien hoeft het OCMW de adresgegevens van de hulpvrager niet door te geven aan het ministerie van 
maatschappelijke integratie om een terugbetaling te bekomen in het kader van de procedure Dringende 
Medische Hulp. Een juist gespelde naam, geboortedatum, en gemeente van aanvraag moeten volstaan. 
 
 

                                                      
16 http://195.234.184.64/eedhippocrates.htm 
17 Welke wetgeving? 
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3 BELANGRIJKE ASPECTEN INZAKE TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG  
 
 
 
3.1 DE TENLASTENEMING 
 
Vreemdelingen die in België willen komen studeren of voor een kort bezoek naar België willen komen, moeten 
bewijzen dat zij voldoende bestaansmiddelen hebben om niet ten laste van de Staat te komen. Dit bewijs kan 
onder meer geleverd worden door een verbintenis tot tenlasteneming of garantstelling. De garant verbindt zich 
ertoe om de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring te betalen. Wat moet er dan gebeuren 
wanneer een vreemdeling in dat geval een beroep doet op het OCMW om medische kosten te betalen? 
Wanneer het courante medische kosten betreft, moet het OCMW in eerste instantie verwijzen naar de garant. 
Als de garant niet kan betalen, kan het OCMW de kosten betalen en van de Staat terugvorderen. Wanneer het 
kosten van dringende medische zorgen, bijvoorbeeld een ongeval, (niet verwarren met dringende medische 
hulp) betreft, kan het OCMW niet naar de garant verwijzen. Het OCMW kan deze kosten betalen en van de 
Staat terugvorderen. 
 
We raden de garant sterk aan dat hij de betrokken perso(o)n(en) aanzet om een privé-ziekteverzekering (zie 
3.3.) af te sluiten omdat de medische kosten - zonder tussenkomst van het ziekenfonds - snel hoog kunnen 
oplopen. 
 
 
 
3.2 DE REIS- OF ZIEKTEVERZEKERING   
 
Sinds juni 2004 geldt dat visumplichtige vreemdelingen een reisverzekering moeten voorleggen om naar België 
te kunnen komen18.  
 
Voor EU-burgers geldt het vrij verkeer van personen, werknemers en diensten waardoor – in sommige situaties 
– het ziekenfonds van het herkomstland kan tussenkomen voor de medische kosten19. 
 
Het OCMW kan de medische kosten vreemdelingen op doorreis (met of zonder visum) die toegelaten zijn tot 
een verblijf van minder dan 3 maanden terugvorderen van de Staat indien het OCMW volgende bewijsstukken 
voorlegt20:  
- Er werd een steunaanvraag ingediend bij het OCMW, ofwel door de betrokkene zelf, ofwel via de sociale 

dienst van het ziekenhuis. 
- Het OCMW moet een sociaal onderzoek doen naar de behoeftigheid van de steunaanvrager en een 

sociaal verslag opstellen. Dit verslag moet uitsluitsel geven of de persoon over onvoldoende middelen 
van bestaan beschikt. Het onderzoek kan gebaseerd zijn op gegevens van de sociale dienst van het 
ziekenhuis, maar het OCMW moet steeds op basis van een eigen sociaal onderzoek een aparte 
beslissing nemen met betrekking tot het ten laste nemen van deze kosten. In het sociaal verslag moet 
zeker vermeld worden waar de persoon verbleef in België vóór de medische zorgen werden verstrekt 
(verblijf bij familie, huurde de persoon een appartement of verbleef de persoon op hotel, was hij dakloos, 
werkt betrokkene of partner in eigen land,…).  
Er dient eveneens grondig nagegaan te worden of betrokkene over een ziekteverzekering beschikt. De 
afwezigheid van een verzekering of de weigering van een verzekering om tussen te komen (volledig of 
gedeeltelijk) moet schriftelijk bevestigd worden met eventueel de vermelding van de reden. 

Het is niet steeds evident om een tussenkomst van de reis- of ziekteverzekering  te bekomen, Het OCMW moet 
echter wel zijn inspanningen aantonen (bijv. contactgegevens van de verzekering noteren, mails of faxen die 
werden verstuurd om inlichtingen te vragen aan de verzekeraar en/of het ziekenhuis enz.).  
 
 
 Meer info: zie referentietekst in de voetnoten 

                                                      
18  Zie www.medimmigrant.be > wetgeving > ‘visum en reisverzekering’ 
19 Zie www.medimmigrant.be > toegang tot gezondheidszorg > ‘toegang tot de Belgische ziekteverzekering voor EU-burgers 
en bevoorrechte derdelanders’ 
20 Zie www.mi-is.be > maatschappelijke integratie door de OCMW’s > recht op maatschappelijke hulp > dringende medische hulp > update 
document Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en het MB van 30/01/1995 
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3.3 DE REISVERZEKERING EN DE PRIVÉ-ZIEKTEVERZEKERING EN DE  
 
Sinds 1 juni 2004 moeten de aanvragers van een visum kortverblijf (< 3 maanden), nl. toeristen, reizigers met 
het oog op een huwelijk en zakenmensen, het bewijs leveren dat zij over een toereikende ziekteverzekering 
beschikken. Meestal werd een reisverzekering in het land van herkomst afgesloten. De praktijk leert ons dat 
een effectieve tussenkomst van dergelijke reisverzekeringen zeer moeilijk of onmogelijk te bekomen is. 
 
Zelfs indien men niet visumplichtig is, kan het belangrijk zijn om een privé-ziekteverzekering af te sluiten. 
Bij ons weten zijn er twee verzekeringsmaatschappijen die een privé-ziekteverzekering aanbieden aan mensen 
zonder ziekenfonds.  
 
 
 Meer info: zie www.medimmigrant.be > richtlijnen voor hulpverleners > info voor OCMW’s en sociale 

diensten > visa en ziekteverzekering 
 Meer info: zie www.medimmigrant.be > toegang tot gezondheidszorg > verzekerbaarheid: ziekenfondsen en 

privé-verzekeringen > een privé-verzekering voor mensen zonder ziekenfonds 
 
 
 
3.4 DRINGENDE MEDISCHE HULP VOOR EU-BURGERS 
 
Ook EU-burgers kunnen onwettig in België verblijven en in een staat van behoeftigheid verkeren. Het feit dat 
men lid is van de EU, is op zich geen reden om iemand uit te sluiten van de regeling ‘Dringende Medische 
Hulp’. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kunnen EU-burgers zich nog beroepen op het ziekenfonds in 
hun herkomstland; voor hen die reeds langere tijd in België verblijven is dit meestal niet het geval.  
 
 
 Meer info: zie www.medimmigrant.be > toegang tot gezondheidszorg > verzekerbaarheid: ziekenfondsen en 

privé-verzekeringen > ziekteverzekering voor EU-burgers en bevoorrechte derdelanders 
 
 
 
3.5 HET UITLOOPRECHT 
 
Ontvankelijk verklaarde asielzoekers hebben recht op ziekteverzekering en dienen zich aan te sluiten bij een 
verzekeringsinstelling of ziekenfonds.  Bij inschrijving verwerft men de hoedanigheid van gerechtigde.  Als 
(uitgeprocedeerde) asielzoekers later hun verblijfsrecht verliezen, kan het voorvallen dat mensen zonder wettig 
verblijf toch nog 15 tot 27 maanden beroep kunnen doen op hun ziekenfonds in het kader van een uitlooprecht, 
aangezien het ziekenfonds zich baseert op een vroegere verblijfssituatie om zich in regel te stellen voor het 
daaropvolgende jaar. 
 
Het komt dus voor dat de betrokkene zonder wettig verblijf nog een aansluiting bij het ziekenfonds heeft en dus 
ook het remgeld zelf dient te betalen.  Vaak is dit echter moeilijk, zoniet onmogelijk.  Het remgeld kan in 
dergelijke situaties door het OCMW ten laste worden genomen via de procedure ‘Dringende Medische Hulp’.  
Deze kosten kunnen voor personen die beschikken over bestaansmiddelen die lager zijn dan het leefloon, zoals 
mensen zonder wettig verblijf en personen die verblijven in een LOI worden teruggevorderd door het OCMW bij 
de POD-MI. 
 
 
 Meer info: Situaties waar mensen zonder wettig verblijf of mensen met een precair verblijf recht hebben op 

een ziekenfonds staan vermeld in de brochure ‘verblijfsstatuten en gezondheidszorg’ zie 6.8.   
Toelichting bij het behoud van het recht op geneeskundige verzorging via het ziekenfonds, vindt u op 
www.orientatiepunt.be/documents/uitlooprecht%20def.doc.  
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4 HOE OVERLEG OPSTARTEN OM HET WERKEN MET EEN MEDISCHE KAART & 
CONVENTIES LOKAAL TE IMPLEMENTEREN? 

 
 
 
4.1 INLEIDING 
 
In het kader van de procedure Dringende Medische Hulp speelt het OCMW een cruciale rol.  Het is immers de 
plicht om de dringende medische hulpverlening op haar grondgebied te organiseren. 
Het OCMW kan hierbij overgaan tot het aanduiden van éen of meerdere zorgverstrekkers, verpleeginstellingen 
of apothekers  waarbij de betrokkene terecht kan voor zijn medische zorgen.  Mogelijk zijn dit zorgverstrekkers 
waarmee het OCMW een overeenkomst heeft. 
 
Het is zowel in het voordeel van het OCMW als van de zorgverstrekkers (en uiteraard ook van de betrokkene) 
om het netwerk van zorgverstrekkers waarmee het een overeenkomst heeft, zo uitgebreid mogelijk te maken. 
 
Vaak zijn deze voordelen niet voor alle (mogelijke) betrokken partijen even duidelijk: al naargelang de lokale 
context, zal eerder het OCMW dan wel de zorgverstrekkers / verplegingsinstellingen op het grondgebied 
vragende partij zijn.  
Voor de medewerker die de taak heeft het invoeren en gebruiken van de medische kaart & conventie te 
stimuleren en ondersteunen, betekent dit vaak de aanvang van een (middel)lang ondersteuningsproces. 
 
In onderstaande bijdrage willen we een beknopte leidraad bieden met aandachtspunten en mogelijke 
werkwijzen om dit proces op te starten en te begeleiden al naargelang waar zich de vraag naar het 
implementeren van een medische kaart en conventie zich het sterkst situeert.  Kant en klare scenario’s bestaan 
er echter niet.  Elke lokale realitet zorgt immers voor diverse noden, aandachtspunten, mogelijke partners, etc.   
 
Het is hoe dan ook onontbeerlijk om doorheen dit proces persoonlijke contacten op te bouwen, een 
consequente opvolging en ondersteuning te verzekeren alsook met overtuiging te blijven focussen op de 
voordelen van het eindresultaat voor alle betrokkenen. 
 
 
 
4.2 HET OCMW NEEMT INITIATIEF OM MEDISCHE KAART EN CONVENTIES LOKAAL TE 

IMPLEMENTEREN 
 
4.2.1 CONTACTNAME 
 
Indien men in de vooraf vastgelegde prioritaire regio’s reeds een eerste bevraging heeft gedaan, zijn er reeds 
contacten uitgebouwd binnen de betrokken OCMW’s. 
Onderhoud deze contacten en verzeker u ervan dat zij een mandaat vanwege hun diensthoofd of 
verantwoordelijke hebben om het proces verder aan te gaan. 
Idealiter heeft men contacten met hogergeplaatste medewerkers van bv. een verpleeginstelling (bv. directie, 
hoofd van de sociale dienst) of huisartsenkring (vb. de voorzitter), hoewel het vaak niet oninteressant is om 
medewerkers van de facturatie- of administratieve dienst of de maatschappelijk werkers die de feitelijke 
dossieropvolging doen, hier actief bij te betrekken of hen op z’n minst te informeren. 
 
 
4.2.2 TAAKAFSPRAKEN 
 
Ga ervan uit dat u een trekkersrol zal spelen, en dat het OCMW sneller geneigd zal zijn het proces tot het 
implementeren van een conventie aan te vatten, als de taken en bevoegdheden van elkeen duidelijk worden 
omschreven van bij de aanvang. 
 
Organiseer  op regelmatige basis overleg, in samenspraak met het OCMW,  en hou alle betrokken partijen 
systematisch op de hoogte van tussentijdse vorderingen en evoluties. 
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4.2.3 PARTNERS 
 
Betrek zoveel mogelijk relevante partners bij de verschillende stappen die u zet om een zo ruim mogelijke 
implementatie te realiseren.  Mogelijke partners kunnen bv. de SIT’s, Logo’s, RWO’s, … zijn.  Vaak hebben zij 
een adressenbestand dat nuttig is voor een ruime informatieverspreiding of kunnen zij ondersteuning bieden bij 
het terugkoppelen van informatie vanwege bv. zorgverstrekkers. 
 
 
4.2.4 AFSTEMMING 
 
Een (eerste) stap in het afstemmingsproces, kan het samenbrengen zijn van de verschillende OCMW’s die 
interesse hebben betoond om conventies voor hun grondgebied uit te werken. 
Het uitwisselen van de verschillende werkwijzen tussen de diverse OCMW’s kan inspirerend werken en/of kan 
bepaalde gemeenschappelijke noden of positieve werkwijzen die elk individueel ervaart, aan het licht brengen.   
Bovendien kan een dergelijk uitwisselingsmoment ook openingen tonen voor een meer bovenlokale afstemming 
op bepaalde punten waarbij tevens de lokale autonomie gerespecteerd wordt. 
 
 
4.2.5 ACTIERADIUS 
 
Hou er rekening mee dat elk OCMW eigen noden ervaart én ook eigen (beperkte) mogelijkheden heeft om 
hieraan iets te doen.  Vaak speelt de grootte van het grondgebied waarvoor een OCMW bevoegd is, hierin een 
rol.  Een mogelijkheid om de ‘kleinere’ OCMW’s mee actief te betrekken bij het uitwerken van een conventie, is 
het aanstellen van grotere OCMW’s die mee een trekkersrol opnemen voor het proces in kleinere (naburige) 
gemeenten. 
 
Een vaak gehoorde vrees betreft het ‘aanzuigeffect’ dat dergelijke initiatieven zouden kunnen  hebben op het 
aantal mensen zonder wettig verblijf die zich op het grondgebied van het betrokken OCMW komen vestigen. 
Om deze vrees enigszins ongedaan te maken, kan het aangewezen zijn om ook de omliggende gemeenten 
duidelijk en actief te informeren over het werken met een conventie.  Zo worden er in de buurgemeenten geen 
valse verwachtingen gecreëerd.  Voorts kan het ook stimulerend werken voor deze gemeenten om eenzelfde 
werkwijze te overwegen.  Dit zal in het bijzonder van belang zijn in landelijke gemeenten waar zorgverstrekkers 
vaak niet binnen gemeentegrenzen, maar eerder lokaal / regionaal zijn georganiseerd. 
Tevens is het belangrijk om te weten is dat reeds grote OCMW’s werken met een conventie (zie 5. Good 
Practices). 
 
Ook wat individuele zorgverstrekkers betreft, kan de vrees voor een ‘aanzuigeffect’ een drempel betekenen.  
Deze kan overwonnen worden door een lokale of regionale huisartsenkring te betrekken of toch zeker de 
respectievelijke voorzitter(s) te overtuigen van dit project.  Soms echter is dit het minste van de zorgen van een 
voorzitter.  Ondersteun dan de geïnteresseerde artsen binnen de kring om het concept van de medische kaart 
en conventie ingang te doen vinden. 
 
 
4.2.6 NULMETING 
 
Hou voortdurend in het oog of aan de geformuleerde knelpunten die naar voor kwamen uit de ‘nulmeting’  die 
aan het begin van het proces werd uitgevoerd, in de mate van het mogelijke voldaan wordt bij het uitwerken en 
concreet invullen van de conventie.  Het beoogde eindresultaat is niet de loutere conventie op zich, maar wel 
de correcte en vlotte implementatie ervan door een zo breed mogelijk gebruik door OCMW en zorgverstrekkers.   
Het verminderen van bepaalde pijnpunten, voor zover mogelijk, kan dit veralgemeend gebruik enkel maar 
stimuleren. 
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4.3 DE ZORGVERSTREKKERS OF VERPLEEGINSTELLINGEN NEMEN INITIATIEF OM MEDISCHE KAART 
EN CONVENTIES TE IMPLEMENTEREN 

 
4.3.1 CONTACTNAME 
 
Neem bij voorkeur contact op met zowel de voorzitter / secretaris als met de hoofdmaatschappelijk werker van 
het OCMW voor gezamenlijk overleg.  Zo kan praktijkervaring meteen getoetst worden naast het bekomen van 
een eventueel princiepsakkoord vanwege de betrokken voorzitter. 
 
 
4.3.2 TAAKAFSPRAKEN 
 
Stimuleer de zorgverstrekkers om regelmatig ook zelf contact op te nemen of informatie op te vragen bij het 
betrokken OCMW.  Dit geeft zo weinig mogelijk kans om het implementatieproces te laten verwateren. 
Ga ervan uit dat u een trekkersrol zal spelen en dat alle partijen, ook de betrokken zorgverstrekkers, sneller 
geneigd zullen zijn het proces tot het implementeren van een conventie, aan te vatten, als de taken en 
bevoegdheden van elkeen duidelijk worden omschreven van bij de aanvang. 
Organiseer op regelmatige basis overleg, in samenspraak met de zorgverstrekkers, en hou alle betrokken 
partijen systematisch op de hoogte van tussentijdse vorderingen en evoluties. 
 
 
4.3.3 PARTNERS 
 
Zoek zo ruim mogelijk aansluiting bij andere relevante organisaties, eventueel ook in het ruimere werkveld 
(welzijn, armoedebestrijding, e.a.), die gelijklopende belangen hebben.  Als de belangen en noden niet volledig 
gelijklopen, maar slechts op bepaalde punten overeen komen, probeer dan gezamenlijke standpunten te 
formuleren t.a.v. deze gemeenschappelijkheden. 
 
Betrek bij voorkeur een ganse (lokale of regionale) huisartsenkring of bij het proces of een ander platform van 
bvb verpleeginstellingen.  Dit vergroot het draagvlak en zal individuele zorgverstrekkers of voorzieningen 
stimuleren om eenduidige en structurele afspraken via een conventie te implementeren. 
 
 
4.3.4 AFSTEMMING 
 
Een (eerste) stap in het afstemmingsproces, kan het samenbrengen zijn van de verschillende zorgverstrekkers 
en/of hun vertegenwoordigers die interesse hebben betoond om conventies voor hun werkingsgebied uit te 
werken.  
Het uitwisselen van verschillende werkwijzen tussen de diverse zorgverstrekkers, kan inspirerend werken en/of 
kan bepaalde gemeenschappelijke noden die elk individueel ervaart, aan het licht brengen. 
 
 
4.3.5 ACTIERADIUS 
 
Hou er rekening mee dat zorgverstrekkers eigen noden ervaren, vaak speelt hierin het karakter van de regio 
waarin ze werkzaam zijn (landelijk of grootstedelijk) een bepalende rol.  Vooral in landelijke gemeenten zijn 
zorgverstrekkers vaak niet louter binnen gemeentegrenzen werkzaam, zijn zij eerder lokaal / regionaal 
georganiseerd.  Ook verpleeginstellingen hebben in landelijkere regio’s een andere actieradius dan in de 
context van een grootstad. 
 
 
4.3.6 NULMETING 
 
Hou voortdurend in het oog of aan de geformuleerde knelpunten die naar voor kwamen in de ‘nulmeting’ die 
aan het begin van het proces werd gevoerd, in de mate van het mogelijke voldaan wordt bij het uitwerken en 
concreet invullen van de conventie.  Het beoogde eindresultaat niet de loutere conventie op zich, maar wel de 
correcte en vlotte implementatie ervan door een zo breed mogelijk gebruik door zorgverstrekkers en OCMW. 
Het verminderen van bepaalde pijnpunten en het inbouwen van duidelijke garanties, kan, voor zover mogelijk, 
dit veralgemeend gebruik enkel maar stimuleren. 
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5 GOOD PRACTICES 
 
 
 
5.1 DE HUISARTS KAN RECHTSTREEKS DOORVERWIJZEN NAAR EEN SPECIALIST OF APOTHEKER  
 
5.1.1 HET ALGEMEEN PRINCIPE 
 
Voor het ten uitvoer brengen van haar beleid sloot het OCMW van Brussel-Stad een conventie af met een 
aantal zorgverstrekkers; zoals huisartsen, specialisten, verplegingsinstelling of apotheker, kinesisten,  … die al 
dan niet op hetzelfde grondgebied als het OCMW gevestigd zijn. Deze zorgverstrekkers noemen we in dit 
hoofdstuk ‘geconventioneerd zorgverstrekker’. We verwijzen hierbij niet naar de RIZIV-conventies. 
De conventie maakt melding van de procedure ‘Dringende Medische Hulp’. (Zie 4. conventies in de 
basisbrochure + 6.2. en 6.3. voor een model)  
 
 
5.1.2 DE CONCRETE WERKING 
 
→ Het OCMW levert een medische kaart af voor een geconventioneerde huisarts en apotheker voor een 
bepaalde periode 
Het OCMW van 1000 Brussel levert een medische kaart af die de naam van de huisarts en/of apotheker en/of 
eventueel kinesitherapeut vermeldt. Deze kaart wordt meestal uitgereikt voor een periode van een maand tot 
drie maanden waardoor betrokkene niet meer telkens terug naar het OCMW moet voor een akkoord voor een 
consultatie bij een arts of voor medicatie. 
Hij kan gedurende de tijd dat de kaart geldig is, onmiddellijk bij de zorgverstrekker terecht wat de procedure 
DMH op administratief vlak verlicht. 
 
→ De huisarts kan namens het OCMW  een betalingsverbintenis afgegeven voor een geconventioneerd  
specialist 
De geneesheer zal oordelen over de noodzaak van een doorverwijzing bv. naar een specialist en kan zelf - voor 
de periode dat de gezondheidskaart geldig is - de betalingsverbintenis afleveren door op gepaste wijze het 
formulier dat het OCMW hem verstrekt in te vullen en te ondertekenen. De zorgverstrekker wordt door deze 
manier van werken gerespecteerd in zijn bevoegdheid en bekwaamheid. De modaliteiten over deze 
doorverwijzing worden in de conventie uitgelegd; hij weet hoe en naar wie hij ‘geldig’ kan doorverwijzen. 
De patiënt hoeft niet opnieuw naar het OCMW te gaan om een betalingsverbintenis te bekomen zodat de 
doorverwijzing efficiënter gebeurt. Het OCMW heeft de sociale enquête immers uitgevoerd bij het afleveren van 
de medische kaart.  
 
→ Beperkte vrije keuze van zorgverstrekker. 
De algemene regel stelt dat het OCMW de hulpvrager een lijst van geconventioneerde (huis)artsen voorlegt 
waaruit deze kan kiezen (veelal wijkgericht).  
In bijzondere of eerder uitzonderlijke situaties kan het OCMW ook een medische kaart afleveren aan de arts die 
door de betrokkene wordt voorgesteld (bv. behandelend geneesheer voor verhuis) ook al maakt deze arts geen 
deel uit van de lijst van geconventioneerde zorgverstrekkers die met het OCMW samenwerken en is deze zelfs 
niet gevestigd om hun grondgebied. Het OCMW heeft voor dergelijke situaties een ‘patiëntgebonden’ 
samenwerkingsakkoord ontworpen zodat er eveneens duidelijke afspraken kunnen gemaakt worden.  
 
→ Dringende Medische Hulp aan daklozen 
Mensen zonder wettig verblijf die geen huisvesting hebben maar voornamelijk verblijven op het grondgebied 
van Brussel-Stad, kunnen bij de dienst 'Cel voor dringende sociale steun' van het OCMW terecht voor 
'Dringende Medische Hulp'. Daklozen zonder wettig verblijf krijgen toegang tot de procedure DMH. 
 
→ Sociale enquête wordt gestart ook zonder voorlegging van een attest van DMH 
Mensen met medische klachten die niet van die aard zijn dat ze bij de dienst spoedgevallen moeten geholpen 
worden, kunnen onmiddellijk bij het OCMW terecht.  Het OCMW doet een sociale enquête en geeft een 
medische kaart af voor een arts die met hen geconventioneerd is. Deze medische kaart is maar geldig voor 2 of 
3 dagen. Voor de verlenging van deze medische kaart moet de betrokkene aan het OCMW een attest van 
dringende medische hulp voorleggen dat moet ingaan vanaf de datum van de uitreiking van de 
gezondheidskaart. 
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Bij het OCMW Brussel-Stad hoeft de betrokkene geen attest van DMH bij te hebben vooraleer een dossier 
geopend wordt. Het OCMW kan dus ook tussenkomen voor een eerste consultatie. 
 
  
 Meer info: OCMW Brussel stad - Magnée Sophie, departement Sociale Actie, 02/543.63.50 

 
 
 
5.2  OCMW-TUSSENKOMSTEN VOOR ZAKEN DIE NIET TERUGGEVORDERD KUNNEN WORDEN BIJ 

POD-MI  
 
Het al dan niet terugbetalen door de POD Maatschappelijke Integratie mag niet als motivatie dienen om kosten 
al dan niet ten laste te nemen. Het OCMW moet tussenkomen wanneer dit nodig is om betrokkene toe te laten 
een menswaardig leven te leiden. 
 
Dit doet sommige OCMW’s besluiten om een ruime interpretatie aan de Dringende Medische Hulpverlening te 
geven. Dit betekent dat zij binnen hun eigen bevoegdheidsmarge bepaalde zorgverstrekkingen, medicatie, e.d. 
ten laste nemen, ongeacht of deze worden terugbetaald door de POD.  Het kan hierbij gaan om bvb D-
medicatie, babyvoeding, brilglazen en –monturen, ergotherapie, tandextracties of –prothesen, e.d. 
 
Veelal gebeurt de afweging over het al dan niet ten laste nemen van deze kosten in functie van het belang en 
de mate van behoeftigheid van de cliënt en wordt dit aanvraag per aanvraag bekeken. 
 
Specifiek rond medicatie hebben de 19 OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samengewerkt aan 1 
lijst van medicatie waarvoor zij tussenkomen. Deze lijst bevat ook D-medicatie en medisch materiaal zoals 
windels, verbanden, ... 
Artsen en apothekers zijn op de hoogte van deze lijst. Zij weten wat ze mogen voorschrijven of afleveren opdat 
terugbetaling van de apotheker gewaarborgd wordt. 
 
 
 Meer info: over de lijst van medicatie zie: http://www.ocmwbru.irisnet.be/?PAGE=medinfo&set_lang=nl 

of www.ocmwbru.irisnet.be > voorlopige site van de 19 OCMW’s > lijst der medicijnen 
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6 MODELLEN EN ANDERE WERKINSTRUMENTEN 
 
6.1 VOORBEELD VAN EEN MEDISCHE KAART 

 

 
Medische kaart 

 
 
 
Afgeleverd door: Ten behoeve van: 
 
OCMW van ………………………………... Dhr./Mevr. …………………………………………….. 
Contactpersoon………………………….. ..  Diens minderjarige zoon/dochter …………………… 
Adres:……………………………………… .  Adres:…………………………..:……………………… 
Tel:………………………………………….. 
Fax: ………………………………………… 
Mail: ………………………………………… 
 
Deze medische kaart is enkel geldig indien de patiënt zijn identiteit kan aantonen aan de hand van het 
hieronder aangekruiste document of een door het OCMW afgeleverde identificatiepas: 
 

 Belgische identiteitskaart  
 Bijlage 25    Attest van immatriculatie (oranje kaart / paarse kaart) 
 Bijlage 26    Identiteitskaart voor EU-onderdanen (blauw) 
 Bijlage 25bis    Identiteitskaart voor vreemdelingen (geel) 
 Bijlage 26bis    Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister (wit) 
 Identificatiepas (1)  Ander: …………………………………………………………….…... 

 
De begunstigde is/is niet aangesloten bij een ziekenfonds  plak hier een kleefbriefje indien de begunstigde 
aangesloten is. 
Het OCMW neemt het remgeld ten laste: ja   neen. 
 
De medische kaart werd afgeleverd op …………………………… en is geldig van 
….…………………………………………………… tot en met …………………………………………………… 
 
De regeling dringende medische hulp is van toepassing:  ja    neen. 
 
Indien de regeling dringende medische hulp van toepassing is, moet per prestatie, per farmaceutische 
verstrekking of per behandelingsreeks een attest dringende medische hulp bezorgd worden. Ook de 
voorschriften voor medicatie moeten ‘dringende medische hulp’ vermelden. 
 
Het bovenstaande OCMW verbindt zich ertoe om onder de hierna bepaalde voorwaarden en eventuele 
beperkingen de medische kosten en kosten van medicatie van hogervermelde begunstigde ten laste te nemen. 
De medische kosten kunnen veroorzaakt zijn door ambulante zorgen alsook door een opname in een 
ziekenhuis. 
Het OCMW betaalt enkel de RIZIV-tarieven (al dan niet met inbegrip van het remgeld zoals hoger aangeduid) 
terug tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.  
 
De medische kaart is geldig voor de volgende prestaties en medicatie:  
- …… 
- …… 
-……. 
 
Medicatie wordt niet ten laste genomen/enkel ten laste genomen op voorschrift door de behandelende arts.  
 
Kinesitherapie wordt niet ten laste genomen/enkel ten laste genomen op voorschrift door de behandelende arts. 
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De kosten van de in bijlage opgesomde prestaties worden nooit door het OCMW ten laste genomen. Elk 
OCMW bepaalt autonoom welke kosten het ten laste neemt.  
 
Het OCMW moet binnen de … dagen* vanaf de zorgverstrekking schriftelijk (brief, fax of mail) verwittigd 
worden van de verstrekte zorgen, ambulant of hospitalisatie, of van de door de apotheker afgeleverde 
medicatie.  
Het attest dringende medische hulp moet binnen de … dagen* op het bovenstaande adres aan het OCMW 
bezorgd worden. Poststempel geldt als bewijs. 
 
Huisarts/Specialist 
Het medisch getuigschrift moet binnen de … dagen* vanaf de zorgverstrekking met vermelding van de naam 
van de patiënt, het nomenclatuurnummer en de kostprijs van de prestatie op het bovenstaande adres en ter 
attentie van de bovenstaande contactpersoon aan het OCMW bezorgd worden. Bij dringende medische hulp 
moet ook het attest dringende medische hulp bezorgd worden. 
 
Apotheker 
De rekening moet binnen de … dagen* vanaf het afleveren van de medicatie met vermelding van de naam van 
patiënt, de naam van de zorgverlener die de medicatie heeft voorgeschreven, de datum van aflevering van de 
medicatie, de categorie van de medicatie, de prijs en de eventueel toegestane korting op het bovenstaande 
adres en ter attentie van de bovenstaande contactpersoon aan het OCMW bezorgd worden. Bij dringende 
medische hulp moet ook het voorschrift van de arts met de vermelding dringende medische hulp bezorgd 
worden. 
 
Ziekenhuis 
De volgende documenten:  Originele factuur 
  Uittreksel verpleegnota  
 
moeten met vermelding van de naam van de patiënt, nomenclatuurnummer en kostprijs van de prestatie alsook 
het rekeningnummer waarop de betaling kan gebeuren (plus gewenste vermeldingen) en het RIZIVnummer van 
het ziekenhuis binnen een termijn van … maanden** vanaf de zorgverlening op het bovenstaande adres en ter 
attentie van de bovenstaande contactpersoon aan het OCMW bezorgd worden. Bij dringende medische hulp 
moet ook het attest dringende medische hulp bezorgd worden. 
 
 
Het OCMW zal de betaling uitvoeren binnen een termijn van …………………………………dagen. 
 
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij ……………………………. op het tel: ………………………. 
 
 
 
Handtekening voorzitter       Handtekening secretaris 
 
 
 
 
 
 
* termijn die het OCMW in staat stelt om de 45-dagentermijn te respecteren (bijvoorbeeld 15 dagen) – hou 
rekening met het te voeren sociaal onderzoek 
** termijn die het OCMW in staat stelt om binnen de 12 maanden de terugvordering van de Staat te doen 
(bijvoorbeeld 10 maanden) 
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6.2 VOORBEELD VAN EEN MEDISCHE CONVENTIE – SPECIFIEK ROND DMH 
 
 
Conventie tussen volgende twee partijen: 
 
1. Het OCMW van de gemeente .....................................................................................................… 

gevestigd te ……….........................................................................................................................…. 

vertegenwoordigd door de voorzitter ..............................................................................................…. 

en zijn secretaris .............................................................................................................................…. 

Verder genoemd: het OCMW. 
 
         EN  
 
2. De huisarts / arts-specialist/ tandarts  

gevestigd te ……….......................................................................................................................…… 

vertegenwoordigd door de voorzitter .............................................................................................….. 

en zijn leidinggevend functionaris ..................................................................................................….. 

Verder genoemd: de zorgverstrekker. 
 
 
Op basis van art. 57,§ 2 van de OCMW Wet van 08.07.1976 en het Koninklijk Besluit van 12 december 1996 
betreffende de dringende medische hulp die door het OCMW verstrekt wordt aan de vreemdelingen die 
onwettig in het Rijk verblijven, wordt het volgende overeengekomen: 
 
 
HOOFDSTUK I: HET OCMW 
 
Art. 1a. Het OCMW verbindt zich ertoe de zorgverstrekker voor zijn medische prestatie(s) te vergoeden indien 
uit de sociale enquête blijkt dat de patiënt die de zorgverstrekker consulteerde onwettig in België verblijft, 
behoeftig is en op het grondgebied van het OCMW woont.  
Een medisch getuigschrift waaruit de dringende noodzakelijkheid van de verstrekkingen blijkt, moet samen met 
de kennisgeving van de medische zorgverstrekking door de zorgverstrekker aan het OCMW worden 
voorgelegd. 
 
Art. 1b. Het OCMW verbindt zich ertoe de zorgverstrekker van zijn grondgebied te vergoeden voor de 
consultatie van een patiënt die niet op het grondgebied van het OCMW woont maar die omwille van de 
medische urgentie niet in de mogelijkheid verkeerde zich tot het OCMW van zijn verblijfplaats te wenden.  
Concrete voorbeelden van medische noodsituaties zijn acute tandpijn, griep, verstuiking, … 
Een medisch getuigschrift waaruit de dringende noodzakelijkheid van de verstrekkingen blijkt, moet door de 
zorgverstrekker aan het OCMW worden voorgelegd. 
 
Art. 2. Het OCMW verbindt zich tegenover de zorgverstrekker deze te vergoeden met een minimumbedrag 
binnen volgende grenzen: 
- voor gezondheidsprestaties telt de prijs die als basis dient voor de terugbetaling door het RIZIV. 
- voor het vervoer van de patiënt naar de verplegingsinstelling of voor zijn overbrenging naar een     
  andere verplegingsinstelling telt de prijs die vastgesteld is door de Minister van Volksgezondheid. 
- voor medicatie wordt aan de apotheker het volledig bedrag (of het bedrag volgens de lijst die gebruikt  
  wordt door het OCMW) betaald indien de geneesheer op het geneesmiddelenvoorschrift de vermelding:    
  dringende medische hulp 12.12.'96. aanbracht. 
 
Art. 3 Volgende kosten zullen in geen geval ten laste genomen worden door het OCMW: 
- de zogenaamde 'comfortkosten': de dranken, de aansluiting op de teledistributie, de huur van een  
  televisietoestel, de kosten veroorzaakt door vergezellende persoon, de telefoonkosten, enz. het vervoer  
  op verzoek van de behoeftige patiënt. 
- de prestaties van de zorgverstrekker die het OCMW niet kan terugvorderen van de staat als gevolg van   
  het niet respecteren van de termijnen door de zorgverstrekker.  
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Art. 4 Het OCMW verbindt zich tegenover de zorgverstrekker de kosten te vereffenen binnen een termijn van 
.......... dagen na ontvangst van de factuur en van het attest waaruit de dringendheid van de zorgen blijkt en op 
voorwaarde dat de zorgverstrekker de termijnen respecteerde waarbinnen hij het OCMW moest op de hoogte 
brengen (zie Hoofdstuk II: art. 2).  
 
 
HOOFDSTUK II: DE  ZORGVERSTREKKER 
 
Art. 1 De zorgverstrekker biedt de nodige medische zorgen, technische handelingen, opname, medicatie, aan 
elkeen die zich bij hem aanbiedt voor dringende medische hulp (interpretatie conform het K.B. van 12 
december 1996). 
 
Art. 2  De zorgverstrekker brengt binnen de ……… dagen het OCMW op de hoogte van het feit dat de patiënt 
die hem consulteerde en verzorgde, verklaarde onwettig in België te verblijven en behoeftig te zijn.  
Tezelfdertijd bezorgt de zorgverstrekker aan het OCMW een medisch getuigschrift waaruit de dringende 
noodzakelijke medische hulp blijkt. 
 
Art.3 Indien na de eerste consultatie blijkt dat verdere consultaties noodzakelijk zijn, verbindt de zorgverstrekker 
zich ertoe de patiënt door te verwijzen naar het OCMW van de verblijfplaats van de patiënt. Hij voorziet de 
betrokkene van een attest waarin vermeld wordt welke medische zorgen de patiënt nodig heeft en de 
dringende noodzaak van de zorgen. 
 
 
HOOFDSTUK III: DUUR VAN DE CONVENTIE 
 
Deze conventie gaat in op ............................................................................................................…………... 
en is afgesloten voor onbepaalde duur. 
  
De contractanten kunnen deze conventie beëindigen door, met een vooropzeg van … maanden, een 
aangetekend schrijven te richten aan de medecontractant, zoals vermeld in deze conventie. 
 
 
Opgesteld te ................................................................................ 

op (datum) .......................…………………………………………… 

 
Een exemplaar van dit contract wordt overhandigd aan ieder van de contractanten. 
 
 
Voor de zorgverstrekker:     Voor het OCMW, de Voorzitter: 
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6.3 VOORBEELD VAN EEN MEDISCHE CONVENTIE MET SPECIFIEKE ARTIKELS INZAKE DMH 
 

 

OVEREENKOMST 
 

Tussen 

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van …………………………………………………….,  
te ………………………….…………………………….………………………………, vertegenwoordigd door zijn  
Voorzitter, ……………………..……………, en zijn Secretaris-generaal, ………….…………….……………….,  
hierna genoemd «het OCMW». 

en 

Mijnheer …………………………………………………….., dokter in de geneeskunde, die zijn praktijk heeft te 
…………………………………………………………………………………., hierna genoemd «de geneesheer». 

 
INLEIDING: 
 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en meer in het 
bijzonder de verscheidene opdrachten toevertrouwd door de bovenvermelde wet betreffende de OCMW’s; 

Overwegende dat het OCMW zijn beleid inzake medische hulpverlening wenst te ontwikkelen en te 
rationaliseren; 

Overwegende dat, met dit doel voor ogen, het OCMW in navolging van andere OCMW’s van …, op … een 
overeenkomst afgesloten heeft met de openbare ziekenhuizen van de bovenvermelde regio; 

Overwegende dat het hier in het bijzonder gaat om de ziekenhuizen die voor 1 januari 1996 beheerd werden 
door het OCMW en die sindsdien, in het kader van de invoegetreding van het Herstructureringspact houdende 
coördinatie en rationalisering van het ziekenhuisbeleid, een eigen rechtspersoonlijkheid verkregen hebben; 

Overwegende dat deze ziekenhuizen de taken van sociale geneeskunde verzekeren door middel van 
zorgenverstrekking aan iedere persoon, ongeacht zijn inkomsten, zijn verzekeringsvoorwaarden of zijn 
oorsprong; 

Overwegende dat door deze overeenkomst de zogeheten ziekenhuizen de verbintenis aangegaan hebben om 
zorgen te verstrekken en in hun instelling de personen te hospitaliseren die door het OCMW geholpen zijn en 
welke door deze laatste naar wens doorverwezen worden; 

Dat daartegenover het OCMW de verbintenis aangegaan heeft om de medische kosten van voornoemde 
personen ten laste te nemen binnen welbepaalde perken en voorwaarden; 

Overwegende dat de overeenkomst de noodzaak voorziet voor de geholpen persoon, buiten elke 
noodtoestand, om zich voorafgaand aan de hospitalisatie of aan de zorgenverstrekking in het ziekenhuis door 
het OCMW een document « betalingsverbintenis » geheten  te laten afleveren; 

Overwegende dat het OCMW de procedure van aflevering van deze betalingsverbintenissen wenst te 
organiseren door een beroep te doen op de medewerking van de geneesheer; 

Dat het OCMW tegelijkertijd, in samenwerking met de geneesheer, de zorgenverstrekking wenst te organiseren 
die niet noodzakelijk dient verstrekt te worden in de ziekenhuizen; 

Dat in dit opzicht het OCMW niet alleen tot doelstelling heeft de curatieve medische hulp te verzekeren maar 
tevens de preventieve hulpverlening; 

Dat het eveneens op korte of middellange termijn een nauwe samenwerking tot stand wenst te brengen tussen 
de geneesheer en de hogervernoemde openbare ziekenhuizen wat de medische opvolging betreft van de 
personen die geholpen worden door het OCMW en door deze laatste zowel naar de geneesheer als naar de 
openbare ziekenhuizen verwezen zullen worden; 

Dat rekening gehouden met voorgaande elementen en gelet op artikel 61 van de organieke wet van 8 juni 1976 
van de OCMW’s; 
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ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN WORDT: 
 
ONDERWERP EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN: 
 
Artikel 1: 

Het OCMW verbindt er zich toe om, zoals uiteengezet in de inleiding, met de geneesheer samen te werken in 
het kader van zijn gezondheidszorgenbeleid. 

Van zijn kant verbindt de geneesheer er zich toe om actief deel te nemen aan de doeleinden die terzake door 
het OCMW vastgesteld werden. 

De partijen zullen, met respect voor de vrije keuze van de geholpen persoon, een politiek van medische 
begeleiding op lange termijn ontwikkelen, dewelke een globaal gezondheidsbeleid impliceert. 

Zij zullen gebruik maken van alle wettelijke middelen waarover zij beschikken om een medische 
preventiepolitiek te bepalen ten overstaan van de minder begunstigde bevolking van ……………………… 

Zij verbinden er zich toe geen winstgevend voordeel te halen uit de toestand van lichamelijke en morele 
wanhoop van de door het OCMW geholpen personen. 

Artikel 2: 

De geneesheer verbindt er zich toe om de personen die door het OCMW naar hem verwezen zullen worden op 
zijn raadpleging te ontvangen en de nodige zorgen te verstrekken. 

Hij verbindt er zich toe ten overstaan van deze personen een kwaliteitsgeneeskunde uit te oefenen die dezelfde 
is dan deze uitgeoefend ten overstaan van zijn andere patiënten. 

De geneesheer zal zich ervan verzekeren dat deze personen in het bezit zijn van een geldige 
«gezondheidskaart», afgeleverd door het OCMW die de naam van de geneesheer of van het «medisch 
centrum» vermeldt en eventueel de naam van de kinesitherapeut en de inlichtingen van de apotheek, gekozen 
door het OCMW om mee samen te werken, teneinde aan de betrokken personen de verstrekking van de nodige 
medische zorgen te waarborgen. 

Deze controle is in het bijzonder belangrijk in het kader van de politiek voor medische begeleiding die het 
OCMW voert, in de mate dat deze controle het mogelijk zal maken om te vermijden dat de personen 
verscheidene geneesheren raadplegen, onder andere met het oog op de aflevering van voorschriften van 
geneesmiddelen. 

De geneesheer zal er zich eveneens van verzekeren dat de gezondheidskaart niet vervallen is. Hij verbindt er 
zich toe om slechts de personen van wie de namen op de zogeheten gezondheidskaart vermeld zijn op zijn 
raadpleging te ontvangen, zorgen te verstrekken en geneesmiddelen voor te schrijven, in toepassing van de 
huidige overeenkomst. 

De confrater (van wie de naam eveneens vermeld is op de gezondheidskaart), die in geval van afwezigheid 
(vakantie bv.), geroepen is om de vervanging van de geneesheer te verzekeren, zal de  
naam van de geneesheer die hij vervangt vermelden op de verscheidene documenten die hij opstelt en in het 
bijzonder op het medisch voorschrift. 

Artikel 3: 

De geneesheer neemt akte dat de gezondheidskaart niet geldig is in de ziekenhuizen en dat, als de titularis van 
de kaart nood heeft aan een hospitalisatie of aan ambulante zorgen bij een specialist, buiten elke 
noodtoestand, deze zich vooraf een vordering moet doen afleveren. 

De geneesheer zal oordelen over de noodzaak van de aflevering van een vordering. 

De geneesheer zal zorgen voor de aflevering van de vordering door opgepaste wijze het formulier in te vullen 
en te ondertekenen (en zijn stempel te zetten). Het OCMW zal hem de nodige documenten verstrekken (een 
model wordt bij huidige overeenkomst gevoegd). 

Deze formulieren zullen voorafgaandelijk door het OCMW genummerd worden. 

De vordering zal voor een maximum periode van … maand(en) afgeleverd worden, behoudens behoorlijk 
gemotiveerde medische redenen. De geldigheidstermijn van de vordering zal meer dan een maand mogen 
bedragen, zonder echter de geldigheidstermijn van de gezondheidskaart te overschrijden voor een behandeling 
in een psychiatrische dienst evenals in geval van zwangerschap. 
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Krachtens de hogervermelde overeenkomst van 2 april 1996, zullen de vorderingen afgeleverd worden voor 
ambulante zorgen of hospitalisaties in de volgende instellingen waarmee het OCMW geassocieerd is: 
- ……………………………………………………………………………………………………………………... 
- ………………………………………………………………………………………………………………..……. 

Elk onderzoek van het type radiotherapie, bloedafname, enz. … zal eveneens moeten gebeuren in één van 
deze verplegingsinstellingen. 

Elke factuur die naar het OCMW gestuurd zou worden voor een medisch onderzoek verricht in een privé-
laboratorium, zonder voorafgaande toestemming van het OCMW, zal niet ten laste genomen worden door deze 
laatste. 

Wat de fysiotherapeutische behandelingen betreft, zullen de patiënten moeten doorgestuurd worden naar de 
kinesitherapeut wiens naam vermeld is op de gezondheidskaart van de patiënt. Als geen enkele naam vermeld 
is, zal de geneesheer de patiënt mogen doorsturen naar een kinesitherapeut erkend door het OCMW en wiens 
naam vermeld is op de lijst in bijlage. De geneesheer zal de naam van deze kinesitherapeut vermelden op de 
gezondheidskaart van de patiënt en zal hiervan het OCMW (de maatschappelijk assistent belast met het 
dossier) op de hoogte brengen binnen de kortst mogelijke termijn. 

Wat de verpleegkundige zorgen betreft, zullen deze verzekerd worden door de dienst ………………… van het 
OCMW (tel. ………………………). 

De geneesheer verbindt er zich toe geen vorderingen af te leveren, zonder voorafgaande toestemming van het 
OCMW, voor behandelingen tegen onvruchtbaarheid en in het bijzonder voor in-vitro-fertiliteitstechnieken. 

Artikel 4: 

De geneesheer zal maandelijks aan het OCMW een afschrift toesturen van de vorderingen die hij afgeleverd 
heeft gedurende de verlopen maand. 

Artikel 5: 

De geneesheer zal rekening houden met de meest economische kosten voor het OCMW. 

Zo verbindt de geneesheer er zich bijvoorbeeld toe om geneesmiddelen voor te schrijven die terugbetaald 
worden door het RIZIV. Hij zal echter geneesmiddelen mogen voorschrijven van de  
categorie D die op de bijgevoegde lijst vermeld zijn. Deze lijst zal regelmatig nagezien worden in overleg met de 
geneesheren en de apothekers met wie het OCMW gekozen heeft om samen te werken. 

De geneesheer verbindt er zich toe om geen geneesmiddelen voor te schrijven voor een behandeling van meer 
dan … maand(en) en zal erop toezien dat er geen misbruik gemaakt wordt in de consumptie van 
geneesmiddelen ( in het bijzonder voor wat de psychotrope geneesmiddelen betreft). Dit is een belangrijk 
element in de medische opvolging van de patiënten. 

Anderzijds zal hij slechts geneesmiddelen voorschrijven ten voordele van de persoon (personen) vermeld op de 
gezondheidskaart. 

De inlichtingen van de apotheek, waarmee het OCMW gekozen heeft om samen te werken, zijn vermeld op de 
gezondheidskaart. Als deze apotheek gesloten is (weekend, verlof), zal de patiënt zich tot de dichtstbijgelegen 
apotheek van wacht wenden. 

Artikel 6: 

Wanneer het mogelijk is om te kiezen tussen een zogeheten klassieke hospitalisatie en een hospitalisatie in 
“one day”, zal de geneesheer kiezen voor hetgeen de minste kosten veroorzaakt voor het OCMW. 

In principe zal de geneesheer geen vordering afleveren voor een hospitalisatie in “one day” als de patiënt in 
regel is met het ziekenfonds, behalve behoorlijk gemotiveerde sociale redenen voorafgaandelijk aanvaard door 
het OCMW. 

Het OCMW zal ervoor zorgen dat de patiënten in regel zijn met het ziekenfonds. Het zal op de 
gezondheidskaart vermelden of de patiënt al dan niet in regel is wat de gezondheidszorgen betreft (is dit het 
geval, dan zal het bewijs hiervan op de gezondheidskaart voorkomen) of zich in periode van stage bevindt. 

Uit economische overwegingen zal de geneesheer, voor zover mogelijk, rekening houden met de vervaldatum 
van de stage in alle niet-dringende gevallen. 
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Artikel 7: 

De geneesheer zal zorgen voor het regelmatig bijhouden van de medische dossiers betreffende de patiënten 
die hem door het OCMW toegestuurd worden en dit met inachtneming van de wettelijke en reglementaire 
beschikkingen. 

Hij verbindt er zich toe om aan de geneesheer-specialisten van de ziekenhuizen waarheen zijn patiënten 
verwezen zullen worden te vragen om de resultaten mee te delen van de verrichte onderzoeken en om een 
medisch verslag te laten geworden betreffende de gevraagde zorgen of de gevraagde hospitalisatie, dit met het 
oog op de opvolging van de medische dossiers. 

Artikel 8: 

Het OCMW zal eventueel aan de geneesheer kunnen vragen om een advies uit te brengen over de 
verscheidene bestanddelen van de factuur die naar het OCMW gestuurd wordt tengevolge van het afleveren 
door de geneesheer van een vordering en van het toekennen van de gevraagde zorgen of hospitalisatie 
(waardoor zal kunnen nagegaan worden of de medische prestaties vermeld op de bewuste factuur in verband 
staan met de gevraagde zorgen of hospitalisatie). 

In dit geval zal het OCMW voorafgaandelijk de vermelde RIZIV-codes ontcijferen door de juiste benaming te 
geven van de prestaties waarop zij betrekking hebben. 

Artikel 9: 

De geneesheer zal het stelsel van de derde betaling toepassen voor de patiënt die in orde is met zijn 
verzekering. 

Hij zal zijn raadplegingen verricht in het kader van de huidige overeenkomst rechtstreeks factureren aan de 
verzekeringsinstelling van de patiënt. Hij zal aan het OCMW gelijktijdig factureren het bedrag van het remgeld 
door verwijzing naar de honoraria vermeld in de overeenkomst met de RIZIV en volgens de rechtspositie van 
de patiënt (wigw en gmd). 

De geneesheer zal aan het OCMW uitsluitend de kostprijs factureren van de consultaties die in het kader van 
deze overeenkomst werden verricht voor patiënten die niet in orde zijn met hun verzekering en/of bij 
weigeringen tot tussenkomst vanwege de verzekeringsinstelling, door verwijzing naar de honoraria vermeld in 
de overeenkomst met de RIZIV. 

Hij zal aan deze factuur, naast de reden van de weigering tot tussenkomst vanwege de verzekeringsinstelling, 
een maandelijkse overzicht van de raadplegingen toevoegen. Dit overzicht zal de data van de consultaties 
omvatten, het nummer van het sociaal dossier van de patiënt evenals zijn naam, voornaam, woonplaats, 
geboortedatum en de aard van de prestaties. Hij zal er de getuigschriften voor verstrekte zorgen bijvoegen om 
aan het OCMW de mogelijkheid te geven om in geval van regularisatie van de patiënt bij de 
verzekeringsinstelling te recupereren. 

Voor personen die illegaal in België verblijven, zal hij een volledig ingevuld geneeskundig attest meegeven die 
de dringendheid van de zorgen bevestigt. 

Deze overbrenging moet maandelijks gebeuren en moet bezorgd worden aan de dienst 
……………………………………………. van het OCMW van ……….………………………..……………………,  
te ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Artikel 10: 

Het OCMW beschikt over een termijn van … dagen vanaf de ontvangst van de factuur voor eventuele 
betwisting. Deze betwisting zal behoorlijk gemotiveerd worden. 

Het OCMW verbindt er zich toe om de onbetwiste facturen van de geneesheer op zijn  
bankrekening nr.……………………………………; uiterlijk binnen de ……… dagen vanaf het einde van de 
termijn van de betwisting waarvan sprake hierboven te honoreren. 

Artikel 11: 

Er wordt tussen de partijen overeengekomen dat de geneesheer voor de uitvoering van huidige overeenkomst 
in de hoedanigheid van zelfstandige optreedt. 
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OVERLEG: 
 
Artikel 12: 

De partijen verbinden er zich toe om overleg te plegen in geval van moeilijkheden bij de toepassing van huidige 
overeenkomst of bij elk nieuw element ( zoals bij voorbeeld de wijziging van de procedure van aflevering van de 
vorderingen) dat een wijziging van de beschikkingen van de overeenkomst kan rechtvaardigen. 
De meest gerede partij zal een overlegvergadering organiseren tussen alle betrokken partijen. 

Artikel 13: 

De toepassing van huidige overeenkomst zal regelmatig geëvalueerd worden. 
Een eerste evaluatie zal in ieder geval gebeuren zes maanden na de ondertekening van de overeenkomst. 

Artikel 14: 

Het geheel van de geneesheren met wie het OCMW zal gekozen hebben om samen te werken zal 
vertegenwoordigd worden door drie geneesheren of elke andere geneesheer die er eveneens deel van 
uitmaakt en door hen aangeduid wordt. 

Op de datum van de ondertekening van huidige overeenkomst betreft het de geneeshe(e)r(en) 
…………………………………………………………………………….. Deze zullen/zal de verdediging van de 
belangen van de geneesheren verzekeren die met het OCMW samenwerken en zullen/zal hun woordvoerder(s) 
zijn in het kader van de procedure van overleg. 

 
DUUR VAN DE OVEREENKOMST: 
 
Artikel 15: 

Huidige overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van … jaar vanaf de ondertekening. 
Zij wordt stilzwijgend verlengd voor nieuwe periodes van … jaar. 

De contracterende partijen hebben de mogelijkheid uitdrukkelijk een einde te stellen aan deze overeenkomst 
mits naleving van een vooropzeg van 3 maanden, per aangetekend schrijven. 
De ontbinding van de overeenkomst zal gemotiveerd worden. 

In geval van een zware fout begaan door de geneesheer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, 
zal het OCMW, na de geneesheer gehoord te hebben, onmiddellijk een einde kunnen stellen aan de 
overeenkomst zonder enige vooropzeg of vergoeding. 

Elke eventuele voorgaande beschikking die de samenwerkingsmodaliteiten regelt tussen het OCMW en de 
geneesheer wordt ingetrokken vanaf de ondertekening van huidige overeenkomst. 

Opgesteld te ……….…………….. op……………….……….. in evenveel exemplaren als er contracterende 
partijen zijn. Iedere partij erkent een naar behoren ondertekend exemplaar ontvangen te hebben. 
 
 
Namens het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn  van …………………………………………. 
 
 
De Geneesheer,         De Secretaris-generaal,   De Voorzitter, 
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6.4 ATTEST ‘TE VERSTREKKEN’ DRINGENDE MEDISCHE HULP 
 

 
ATTEST VAN 'DRINGENDE MEDISCHE HULP', 

TE VERSTREKKEN AAN EEN VREEMDELING ZONDER WETTIG VERBLIJF 
 

Aan de voorzitter van het OCMW van……………………………… 
(gemeente van de gewoonlijke verblijfplaats van de zorgvrager) 

 
Geachte voorzitter, 
 
Betreft: Dringende medische hulp21, te verstrekken aan een vreemdeling zonder wettig verblijf 
 
Hierbij vraag ik omwille van 'dringende medische hulp' een tenlasteneming van het OCMW voor:  

 één of meerdere (aantal: ……….. en/of duur: ……………………………..................) consultatie(s) 

 volgend(e) onderzoek(en): ............................................…………………………….………………….. 

 een behandeling bij …………………………………………………………………………………….…… 

 ziekenhuisopname..............................................................……………………………………………... 

 medicatie............................................................................……...…………………………….………... 

 andere..................................................................................……................…………………………… 

 
voor Dhr./Mevr. (naam + voornaam):……………………………………….……………….…………………….. 

geboren op:..........................................................................……………….……………………………………. 

zonder domicilie, maar feitelijk verblijvend op volgend adres:…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

met volgende nationaliteit:…………………………………………….................................................….……… 

 
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 tenlasteneming22 (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 + stempel: .................................................... 

Adres: ...............………………..........…………….............................. 

Plaats + datum: ……………………………………............................. 

                                                      
21Het 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. 
22Het OCMW krijgt de kosten voor gezondheidsprestaties, geattesteerd als 'dringende medische hulp' terugbetaald door de POD-MI 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. 
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6.5 ATTEST ‘REEDS VERSTREKTE’ DRINGENDE MEDISCHE HULP 
 

 
ATTEST VAN 'DRINGENDE MEDISCHE HULP', 

REEDS VERSTREKT AAN EEN VREEMDELING ZONDER WETTIG VERBLIJF 
 

 
Aan de voorzitter van het OCMW ……………………………….. 

(gemeente van de gewoonlijke verblijfplaats van de zorgvrager, 
uitzonderlijk de gemeente van de zorgverstrekker) 

 
 
Geachte voorzitter, 
 
Betreft: Dringende medische hulp23, reeds verstrekt aan een vreemdeling zonder wettig verblijf 
 
Hierbij wens ik u te informeren over volgende ‘dringende medische hulp’: 

  
 een consultatie 
 een onderzoek  
……………………….… 

 
die ik op ....................................(datum) verstrekte aan: 

Dhr./Mevr.(naam+voornaam):................................................................................................................... 

Geboren op..............................................................................................................………………………. 

zonder domicilie, maar feitelijk verblijvend op volgend adres:………………………………………………..  

...........................................................................................................................................................….... 

met volgende nationaliteit:.........................................................................................................………….. 

 
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 om tussen te komen24 voor de medische hulp, zoals voorzien is in 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.  
 
Dit bedrag kan u storten op het rekeningnummer van:     factuur in bijlage 
        factuur dat volgt 
                   
Hierbij hoop ik op een spoedige en positieve beslissing,  
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
Naam + handtekening + stempel: .....................………………….. 

Adres: ...............………………..........………………………………. 

Plaats + datum: ………………………………………………………. 

 

                                                      
23Het 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. 
24Het OCMW krijgt de kosten voor gezondheidsprestaties, geattesteerd als 'dringende medische hulp' terugbetaald door de POD-MI 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. 
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6.6 VOLMACHT VAN DE PATIËNT ZONDER WETTIG VERBLIJF AAN DE VERPLEEGINSTELLING 
 
Het doelpubliek van OCMW’s bestaat uit mensen (natuurlijke personen), niet uit instellingen. Dit betekent dat 
een factuur van een ziekenhuis, gericht aan het OCMW, veelal aanzien wordt als een aanvraag tot tussenkomst 
vanuit een instelling; waar meestal een negatief antwoord op volgt. Wanneer deze aanvraag tot tussenkomst 
verzonden is in opdracht of met de volmacht van de betrokkene, beschouwt het OCMW dit wel als een 
individuele hulpvraag.  
 
 
AANGETEKEND 
 
Aan de voorzitter van het OCMW……………………………………………………………………………….. 
    
Geachte voorzitter,  
   
Betreft: Dringende medische hulp verstrekt aan een vreemdeling zonder wettig verblijf.  
 
Ondergetekende:...................................................................................………………………………….....  

geboren op:..................……………………………………….. 

zonder domicilie, maar feitelijk verblijvend op volgend adres: 

……........…………………………………………………………………………………………………………… 

met volgende nationaliteit:......................................................................……………………………………. 

alleenstaande, gehuwd met, weduwe van, gescheiden of feitelijk gescheiden 

van:……......................................………………………………………………………………………………... 

 

Mijn financiële situatie laat me niet toe om de ziekenhuisrekening te betalen voor de kosten gemaakt 

sinds.....................................…………………………………………………………………………………….. 

Daarnaast is er een verdere medische opvolging vereist via consultaties/hospitalisatie.   

 

Ik ben van mening dat mijn situatie de toepassing vergt 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.  
 
Op mijn vraag zal de sociale dienst u een sociaal rapport overmaken en een medisch attest waaruit de 
dringende noodzakelijkheid van de verstrekkingen blijkt.  
 

Ik vraag u vriendelijk contact op te nemen met de dienst…………………………………………………….. 

van de verplegingsinstelling...................................................................….............…............................... 

  

Met de meeste hoogachting,  

 

Datum:  

Naam + handtekening van de patiënt:  
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6.7 INFORMATIEFOLDERS VOOR MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF 
 
Onderstaande folders zijn bij Medimmigrant verkrijgbaar in volgende talen: 
Nederlands - Frans - Engels - Spaans - Portugees - Duits - Russisch - Arabisch - Roemeens en Mandarijn. 
 

 Dringende medische hulp aan mensen zonder wettig verblijf 
 Zwangerschap, bevalling en postnatale zorgen bij vrouwen zonder wettig verblijf 
 De ziekteverzekering voor mensen zonder wettig verblijf 
 Het bekomen (of behouden) van een verblijfsstatus omwille van medische redenen 
 Een visum voor medische redenen & de tenlasteneming 

 
 U kan ze gratis downloaden van de website www.medimmigrant.be > publicaties. 

 
 
6.8 BROCHURE EN SCHEMA ‘VERBLIJFSSTATUTEN EN GEZONDHEIDSZORG’ 
 
Op volgende websites www.medimmigrant.be, www.orientatiepunt.be, www.medischezorg.be vindt u een 
volledig overzicht (zowel in tekstvorm als schematisch) van de regeling inzake gezondheidszorg voor 
vreemdelingen zonder of met een precair verblijfsstatuut.  Volgende doelgroepen komen er aan bod: 
 

 Asielzoekers 
 Erkende vluchtelingen 
 Mensen zonder wettig verblijf 
 (Tijdelijk) geregulariseerde vreemdelingen 
 Gezinsherenigers 
 Toeristen 
 (Niet-begeleide) minderjarigen 
 Slachtoffer mensenhandel 
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6.9 MODELBRIEF OM TOE TE VOEGEN AAN HET BASISPAKKET GERICHT AAN DE OCMW’S 
 
 
Geachte voorzitter van het OCMW van ….., 
 
 
 
Betreft: het gebruik van een medische kaart25 en medische conventie26 in het kader van dringende 
medische hulp aan vreemdelingen zonder wettig verblijf 
 
Vanuit onze ervaring met de procedure dringende medische hulp aan cliënten zonder wettig verblijf en de 
moeilijkheden die wij daarbij regelmatig achteraf ondervinden, richten wij dit schrijven tot u. We zijn ervan 
overtuigd dat het gebruik van een medische kaart en een medische conventie de huidige gang van zaken 
aanzienlijk kan verbeteren. Deze overtuiging is mede gebaseerd op de praktijk van een aantal grote en kleine 
OCMW’s en zorgverstrekkers die op dit ogenblik reeds met een medische kaart en een medische conventie 
werken. 
 
Een medische kaart en een medische conventie leggen de richtlijnen voor de terugbetaling duidelijk vast en 
betekenen achteraf minder discussies tussen OCMW en zorgverstrekkers. 
Het zijn handige instrumenten voor de gehele OCMW-populatie en ze zijn – mits extra clausules - bijzonder 
zinvol voor de mensen zonder wettig verblijf. 
Problemen en onduidelijkheden inzake: ‘de eerste consultatie, termijnen, doorverwijzingen, vereiste data, 
toegekende zorgen,….’ kunnen hiermee opgevangen worden. 
 
Ook de Minister van Maatschappelijke Integratie, C. Dupont, moedigt het gebruik van een medische kaart aan 
als een goede praktijk. Tevens wijst hij erop dat het afsluiten van medische conventies tussen OCMW’s en 
zorgverstrekkers hun onderlinge betrekkingen faciliteert27. 
Daarnaast promoot de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten deze praktijk ook via een erg duidelijke 
tekst over het gebruik van een medische kaart en een medische conventie op hun website28. 
 
Wij bezitten een handleiding ‘dringende medische hulp’ voor mensen zonder wettig verblijf’ waar heel wat 
expertise en regelgeving in terug te vinden is. Op deze wijze is vlot en constructief overleg mogelijk. 
 
Gezien wij vragende partij zijn voor het gebruik van een medische kaart en een medische conventie, zullen wij 
u spoedig contacteren met het oog op overleg. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 

                                                      
25 We bedoelen met een medische kaart een betalingsverbintenis van een OCMW naar een zorgverstrekker toe om de medische kosten 
van vreemdelingen zonder wettig verblijf ten laste te nemen onder bepaalde voorwaarden.  (De kaart wordt door het OCMW verstrekt aan 
de hulpvrager die deze vervolgens voorlegt aan de zorgverstrekker.) 
26 Met een medische conventie bedoelen we een schriftelijke overeenkomst tussen een OCMW en een zorgverstrekker waarin deze 
voorwaarden worden vastgelegd. 
27 de omzendbrief van 14 juli 2005 betreffende de dringende medische hulpverlening aan vreemdelingen die illegaal in het land verblijven. 
28 www.vvsg.be <beleidsthema’s <welzijn <vreemdelingen <financiële steun 
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6.10 MODELBRIEF VOOR DE OCMW’S GERICHT AAN DE ZORGVERSTREKKERS / 
VERPLEEGINSTELLINGEN  

 
 
Geachte voorzitter van de huisartsenkring van... / directeur van het ... ziekenhuis, 
 
 
 
Betreft: het gebruik van een medische kaart29 en medische conventie30 in het kader van dringende 
medische hulp aan vreemdelingen zonder wettig verblijf 
 
Vanuit onze ervaring met de procedure dringende medische hulp aan cliënten zonder wettig verblijf en de 
moeilijkheden die wij daarbij regelmatig achteraf ondervinden, richten wij dit schrijven tot u. We zijn ervan 
overtuigd dat het gebruik van een medische kaart en een medische conventie de huidige gang van zaken 
aanzienlijk kan verbeteren. Deze overtuiging is mede gebaseerd op de praktijk van een aantal OCMW’s en 
zorgverstrekkers die op dit ogenblik reeds met een medische kaart en een medische conventie werken. 
 
Als iemand zonder wettig verblijf zich voor het eerst bij u aanmeldt voor medische verzorging en geen 
document kan voorleggen waaruit blijkt dat de medische kosten ten laste zullen worden genomen, heeft u op 
dat ogenblik geen zekerheid van terugbetaling en zal u niet altijd vergoed worden. Indien we echter met een 
medische kaart gaan werken en een medische conventie met u afsluiten, kunnen wij ons daarin ertoe verbinden 
om onder meer deze ‘eerste medische zorgverstrekking’ terug te betalen (indien uw patiënt aan de criteria 
voldoet van behoeftigheid en illegaal verblijf op ons grondgebied). Een medische kaart en een medische 
conventie leggen de richtlijnen voor de terugbetaling duidelijk vast en betekenen achteraf minder discussies 
tussen OCMW en zorgverstrekkers. Indien u zich houdt aan de richtlijnen van de medische kaart en de 
medische conventie, kan u er immers op rekenen dat de medische kosten zullen worden terugbetaald. 
 
Iemand die in het bezit is van een medische kaart heeft ondanks zijn onwettig verblijf en gebrek aan financiële 
middelen toch de zekerheid op toegang tot gezondheidszorg. Via een medische kaart krijgt u als 
zorgverstrekker bovendien alle relevante gegevens van onze cliënt en van het bevoegde OCMW, wat een 
tijdsbesparing kan betekenen. Door het afsluiten van een medische conventie met u hoeft niet langer dossier 
per dossier (of per medische kaart) bekeken te worden wat ten laste wordt genomen en wat niet.  Wij vragen 
van u ons tijdig te informeren over medische zorgverstrekking aan iemand zonder wettig verblijf, zodat het 
OCMW in staat wordt gesteld deze kosten van de staat terug te vorderen. 
 
We verwijzen graag naar de omzendbrief van 14 juli 2005 betreffende de dringende medische hulpverlening 
aan vreemdelingen die illegaal in het land verblijven. In deze omzendbrief moedigt de Minister van 
Maatschappelijke Integratie, C. Dupont, het gebruik van een medische kaart aan als een goede praktijk en wijst 
hij erop dat het afsluiten van conventies tussen OCMW’s en zorgverstrekkers hun onderlinge betrekkingen 
faciliteert. 
We verwijzen ook graag naar de conventie die het OCMW van 1000 Brussel afsloot met een aantal 
zorgverstrekkers, waardoor de procedure dringende medische hulp daar nu veel minder moeizaam verloopt. 
Op de website31 van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vindt u een erg duidelijke tekst over het 
gebruik van een medische kaart en een medische conventie. 
 
 
Wij zijn vragende partij voor het gebruik van een medische kaart en een medische conventie en zullen u 
spoedig contacteren met het oog op een constructief overleg daarover. 
Met vriendelijke groeten,  
 

                                                      
29 We bedoelen met een medische kaart een betalingsverbintenis van een OCMW naar een zorgverstrekker toe om de medische kosten 
van vreemdelingen zonder wettig verblijf ten laste te nemen onder bepaalde voorwaarden.  (De kaart wordt door het OCMW verstrekt aan 
de hulpvrager die deze vervolgens voorlegt aan de zorgverstrekker.) 
30 Met een medische conventie bedoelen we een schriftelijke overeenkomst tussen een OCMW en een zorgverstrekker waarin deze 
voorwaarden worden vastgelegd. 
31 www.vvsg.be <beleidsthema’s <welzijn <vreemdelingen <financiële steun 
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6.11 MODELBRIEF VOOR DE ZORGVERSTREKKERS / VERPLEEGINSTELLINGEN GERICHT AAN HET 
OCMW 

 
Geachte voorzitter van het OCMW van..., 
 
 
 
Betreft: het gebruik van een medische kaart32 en medische conventie33 in het kader van dringende 
medische hulp aan vreemdelingen zonder wettig verblijf 
 
Vanuit onze ervaring met het verstrekken van medische zorgen aan patiënten zonder wettig verblijf en de 
moeilijkheden die wij regelmatig ondervinden om onze kosten terug te vorderen, richten wij dit schrijven tot u.  
We zijn ervan overtuigd dat het gebruik van een medische kaart en een medische conventie de huidige gang 
van zaken aanzienlijk kan verbeteren.  Deze overtuiging is mede gebaseerd op de praktijk van een aantal 
OCMW’s en zorgverstrekkers die op dit ogenblik reeds met een medische kaart en een medische conventie 
werken. 
 
Wij hebben enerzijds de deontologische plicht om dringende medische hulp toe te kennen, los van het feit of 
betrokkene al dan niet gekend is door het OCMW.  Anderzijds stellen we vast dat de medische kosten van 
patiënten die niet door het OCMW gekend zijn, maar die behoeftig zijn en illegaal op het grondgebied 
verblijven, vaak niet worden terugbetaald. 
 
Als iemand  zonder medische kaart zich voor het eerst bij ons aanmeldt voor medische verzorging en geen 
document kan voorleggen waaruit blijkt dat de medische kosten ten laste zullen worden genomen, hebben we 
op dat ogenblik geen zekerheid van terugbetaling en zullen we in vele gevallen niet vergoed worden.  Indien er 
echter met een medische kaart wordt gewerkt en er een medische conventie is afgesloten, hebben we wél 
zekerheid over onder meer de terugbetaling van deze ‘eerste medische zorgverstrekking’ (indien de patiënt aan 
de criteria voldoet van behoeftigheid en illegaal verblijf op het grondgebied). Een medische kaart en een 
medische conventie leggen de richtlijnen voor de terugbetaling duidelijk vast en betekenen achteraf minder 
discussies tussen OCMW en zorgverstrekkers.  Indien we ons aan de richtlijnen van de medische kaart en de 
medische conventie houden, kunnen we er immers op rekenen dat de medische kosten zullen worden 
terugbetaald. 
 
Iemand die in het bezit is van een medische kaart heeft ondanks zijn onwettig verblijf en gebrek aan financiële 
middelen toch de zekerheid op toegang tot gezondheidszorg.  Via een medische kaart krijgen wij als 
zorgverstrekkers bovendien alle relevante gegevens van onze patiënt en van het bevoegde OCMW, wat voor 
ons een grote tijdsbesparing betekent. Door het afsluiten van een medische conventie hoeft niet langer dossierl 
per dossier (of per medische kaart) bekeken te worden wat ten laste wordt genomen en wat niet.  Wij kunnen 
ons ertoe verbinden u tijdig te informeren over medische zorgverstrekking aan iemand zonder wettig verblijf, 
zodat het OCMW in staat wordt gesteld deze kosten van de staat terug te vorderen. 
 
We verwijzen graag naar de omzendbrief van 14 juli 2005 betreffende de dringende medische hulpverlening 
aan vreemdelingen die illegaal in het land verblijven.  In deze omzendbrief moedigt de Minister van 
Maatschappelijke Integratie, C. Dupont, het gebruik van een medische kaart aan als een goede praktijk en wijst 
hij erop dat het afsluiten van conventies tussen OCMW’s en zorgverstrekkers hun onderlinge betrekkingen 
faciliteert. 
We verwijzen ook graag naar de conventie die het OCMW van 1000 Brussel afsloot met een aantal 
zorgverstrekkers, waardoor de procedure dringende medische hulp daar nu veel minder moeizaam verloopt. 
Op de website34 van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vindt u een erg duidelijke tekst over het 
gebruik van een medische kaart en een medische conventie. 
Wij zijn vragende partij voor het gebruik van een medische kaart en een medische conventie en zullen u 
spoedig contacteren met het oog op een constructief overleg daarover. 
 
Met vriendelijke groeten,  
                                                      
32 We bedoelen met een medische kaart een betalingsverbintenis van een OCMW naar een zorgverstrekker toe om de medische kosten 
van vreemdelingen zonder wettig verblijf ten laste te nemen onder bepaalde voorwaarden.  (De kaart wordt door het OCMW verstrekt aan 
de hulpvrager die deze vervolgens voorlegt aan de zorgverstrekker.) 
33 Met een medische conventie bedoelen we een schriftelijke overeenkomst tussen een OCMW en een zorgverstrekker waarin deze 
voorwaarden worden vastgelegd. 
34 www.vvsg.be <beleidsthema’s <welzijn <vreemdelingen <financiële steun 
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