
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.  
 
 



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: 
 


	Voorbeeld van een medische conventie – specifiek rond DMH

