
 
 
 
 

 
 

MEER INFO OVER HET FONDS VOOR DE DIENST 100 
 

 
Adres zetel: Meeûsplantsoen 29, 1000 Brussel, afdeling van het ministerie van Volksgezondheid 
Tel: 02/547 56 11 
Verantwoordelijke persoon: Mevr. Vanhufelle 
 
Praktisch: Mevr. Vanhufelle deelde mij het volgende mee: 
Het Fonds komt enkel tussen voor rekeningen (van arts of ambulancier) die niet betaald zijn 
aan de ambulancier of arts van de dienst 100. Het maakt niet uit of het ongeval/ziekte 
gebeurde op de openbare weg of thuis bij de persoon. Dit is veranderd ten opzichte van 
vroeger. 
!!!! Zij komen niet tussen voor de hospitalisatiekosten, maar enkel voor het vervoer met de 
dienst 100. 
De rekening van de ambulancier of dokter moet voor het verstrijken van 6 maand na de 
tussenkomst binnen zijn. De rekening, een bewijs van de aangetekende zending aan de 
betrokkene en een begeleid schrijven moet door de arts of ambulancier ingediend worden 
bij het Fonds. 
 
HISTORIEK 
Reeds door een wetswijziging in 1958 aan de organieke Wet van 10 maart 1925 op de openbare 
onderstand, kregen de commissies voor openbare onderstand de verplichting om aan iedere 
persoon die zich op het grondgebied van de gemeente bevond en die ten gevolge van een ongeval 
of ziekte, onmiddellijke gezondheidszorgen behoefde, hulp te verlenen, hem te vervoeren en te 
verplegen. 
 
Vanuit de praktijk stelden ze vast dat de commissies voor openbare bijstand (vroegere ocmw's) 
onvoldoende financiële middelen hadden om een opvangstructuur voor deze taak te voorzien en 
daarom werd de wet van 8 juli 1964 in het leven geroepen. 
 
WETGEVING 
Wet van 8 juli 1964 betreffende de Dringende Geneeskundige Hulpverlening, B.S. 25 juli 1964. 
Officieuze coördinatie door het Secretariaat van de Dienst 100 (laatste wijziging door de wet van 
22 februari 1998, staatsblad 3 maart 1998).  
K.B. 2 april 1965, BS 12 mei 1965, gewijzigd door KB van 10 augustus 1998, BS 2 september 
1998. 
Statuten zijn opgetekend in het KB van 7 mei 2000 tot goedkeuring van de statuten van het Fonds 
voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening. 
 
STRUCTUUR 
 Leden van de vzw zijn de verzekeringsondernemingen die in België werkzaam zijn inzake risico 

motorrijtuigen, arbeidsongevallen, ongevallen op weg naar en van het werk, ongevallen, ziekte, 
algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid, ziekte, algemene burgerrechtelijke aansprakelijk-
heid,… 

 Het aantal leden is onbeperkt en mag niet lager zijn dan tien. 
 Financiering van het Fonds: 

1) Door de leden van de vzw 
2) Toelage ten laste van iedere verzekeringsonderneming waarvan het bedrag wordt 

vastgesteld door de Raad van Bestuur. 
3) Een jaarlijkse subsidie van de Staat gelijk aan de helft van de in 2/ bedoelde toelagen 

 De vzw heeft een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. 
De Algemene vergadering komt jaarlijks samen. 



 
 
 
 

 
DOEL 
1) kosten betalen voortkomende uit de tussenkomst van een geneesheer 
2) kosten betalen voortkomende uit de tussenkomst van mobiele urgentiegroepen 


