
Enkele bemerkingen 

 

Nomenclatuur 

De overheid betaalt aan het OCMW de zorgen terug 

die een RIZIV-nomenclatuurnummer hebben. Sommige 

medische zorgen of medicatie hebben geen RIZIV-

nomenclatuurnummer en worden dus niet terugbetaald  

aan het OCMW bv. bepaalde pijnstillers, zalven, 

tandextracties, babypoedermelk, … 

Een tussenkomst van het OCMW voor medische zaken  

zonder nomenclatuurnummer is nochtans soms 

wenselijk en kan dan gebeuren van uit eigen OCMW  

middelen.  

Daklozen 

Mensen zonder vaste verblijfplaats (omdat ze 

afwisselend de nacht doorbrengen bij verschillende 

vrienden, in een kraakpand, een station, garage…) 

hebben ook recht op Dringende Medische Hulp.  

Het OCMW van de plaats waar deze mensen effectief 

(tijdens de nacht) verblijven, is het bevoegde OCMW. 

De overheid betaalt het OCMW terug als alle andere 

voorwaarden vervuld zijn zélf als slaapt de persoon in 

een garage, park… 

Beroep 

Het OCMW heeft een maand tijd om een antwoord te 

geven op de hulpvraag. In geval van een negatieve 

beslissing van het OCMW, kan je een beroep indienen 

bij de arbeidsrechtbank binnen de drie maanden. Indien 

het OCMW geen beslissing neemt, binnen de maand 

kan je eveneens een beroep indienen. Je moet wel 

kunnen aantonen dat de aanvraag goed ingediend 

werd. Dus : 

- Vraag een ontvangstbewijs van je aanvraag aan het 

OCMW. 

- Neem contact met het OCMW voor je beroep 

indient want misschien is er wel een antwoord 

genomen maar heb je hun brief niet gekregen. 

 

 

De vertrouwelijkheid van de gegevens 

 

Het K.B. garandeert dat de gegevens die vrijkomen of 

afgeleid worden van de medische getuigschriften 

vertrouwelijk behandeld zullen worden en niet voor 

andere doeleinden dan de terugbetaling zullen gebruikt 

worden. 

 

Ook de (para-)medici hebben hun beroepsgeheim. 

Mensen zonder wettig verblijf hoeven dus niet te vrezen 

dat er contact zal worden opgenomen met de politie, de 

Dienst Vreemdelingenzaken, ... Gedurende de 

verschillende jaren dat dit K.B. wordt toegepast zijn er 

aangaande de vertrouwelijkheid geen misbruiken 

gekend bij Medimmigrant. 
 

 

Je kan ons steeds contacteren voor meer 

informatie of om knelpunten aangaande dit K.B. te 

melden. 
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Telefonische permanenties : 

Ma : 10 - 13u 

Di : 14 - 18u 

Vrij : 10 - 13u  

Tel. 02/274 14 33/34 ▪ Fax 02/274 14 48 

E-mail: info@medimmigrant.be 

www.medimmigrant.be 

Postadres :  

Gaucheretstraat 164 ▪ 1030 Brussel 

Fortis: 001-2389649-33 
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Een samenvatting 

 

Onderstaande folders zijn beschikbaar in het 

Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Russisch, 

Portugees, Mandarijn... U kan ze met andere 

publicaties gratis downloaden van onze website. 

 

 Medimmigrant - Voorstellingfolder 

 Dringende Medische Hulp aan mensen zonder 

wettig verblijf 

 Zwangerschap, bevalling & postnatale zorgen bij 

vrouwen zonder wettig verblijf 

 Ziekteverzekering voor mensen zonder wettig verblijf 

of met een precaire verblijf  

 (kort) Verblijf om medische redenen 

 Geestelijk gezondheidszorg voor mensen zonder 

wettig verblijf 

 Een visum om medische redenen + tenlasteneming 

 Wat te doen bij een arbeidsongeval als je niet 

officieel tewerkgesteld was 

 Medische ondersteuning bij terugkeer 
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De wet van 15 juli 1996 heeft de Vreemdelingenwet en 

de OCMW-wet grondig gewijzigd waardoor mensen 

zonder wettig verblijf in principe geen recht meer 

hebben op de maatschappelijke dienstverlening van het 

OCMW, met uitzondering echter van de 'dringende 

medische hulpverlening'. In het Koninklijk Besluit van 

12 december 1996, betreffende de dringende medische 

hulp aan vreemdelingen zonder wettig verblijf, werden 

de verdere voorwaarden vastgelegd. Dit K.B. trad op 10 

januari 1997 in werking. 

 

 

Wat omvat « Dringende Medische Hulp » ?
1
 

 

Het K.B. van 12.12.1996 bepaalt dat 'dringende 

medische hulp' zowel van preventieve als van curatieve 

aard kan zijn. Het betreft dus een breed spectrum van 

zorgverstrekkingen en overschrijdt duidelijk de 

omschrijving 'alles wat via spoedgevallen binnenkomt'. 

Een consultatie bij een arts, een operatie, een medisch 

onderzoek,  medicatie... kunnen in aanmerking komen. 

Deze zorgen kunnen zowel ambulant als in een 

verplegingsinstelling worden verstrekt. 

 

 

Wat is de taak van het OCMW ? 

 

Het OCMW heeft ten aanzien van mensen zonder 

wettig verblijf de opdracht de kosten voor 'dringende 

medische hulp' aan de medische zorgverstrekker te 

betalen. Het OCMW krijgt op zijn beurt deze kosten 

onder bepaalde voorwaarden terugbetaald van de 

overheid. In verband met deze terugbetaling maakt het 

voor de overheid geen verschil of  de 'dringende 

medische hulp' verstrekt werd in een openbare- of 

privé-instelling of -praktijk. 

Het OCMW moet er eveneens voor zorgen dat de 

'dringende medische hulp' voor mensen zonder wettig 

verblijf toegankelijk is. Om deze OCMW-taak goed te 

volbrengen worden samenwerkingsakkoorden 

(conventies) tussen zorgverstrekkers en OCMW’s 

afgesloten.  
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 De 'dringende medische hulp' moet onderscheiden worden 

van de 'hoogdringende geneeskundige hulpverlening', volgens 
de wet op de 100, die onmiddellijk vereist is bij een ongeval of 

ziekte. Dit is specifiek geregeld en geldt voor iedereen, ook 
voor mensen zonder wettig verblijf. 

Welk OCMW is bevoegd ? 

 

Het tijdstip van de steunaanvraag is erg belangrijk.  

 

 Indien je voorafgaand aan de medische zorgen 

het OCMW kan contacteren ivm de medische 

kosten, is het OCMW van de feitelijke verblijfplaats 

van de vreemdeling zonder wettig verblijf bevoegd 

voor de behandeling van de vraag. 

 Indien de zorgen dringend zijn waardoor geen  

voorafgaand akkoord met het OCMW mogelijk 

is, is het OCMW van de plaats van de 

zorgverstrekker of de verplegingsinstelling bevoegd. 

Als de persoon al een dossier heeft bij het OCMW 

van de feitelijke verblijfplaats dan is het logisch dat 

toch dit OCMW de kosten ten laste neemt. 

 

Het is van belang dat de hulpvrager zijn situatie snel 

kenbaar maakt en dat de zorgverstrekker vlug de 

procedure ten aanzien van het OCMW start. 

 

 

Welke stappen zet je als zorgvrager ? 

 

Indien je in de mogelijkheid bent om vooraf 

contacten te leggen en naar het OCMW te gaan : 

 

 Vraag aan een geneesheer een attest van 

'dringende medische hulp' te schrijven want dit 

attest is nodig voor de terugbetaling van de kosten. 

Opgelet, enkel een door het RIZIV erkend 

zorgverstrekker kan dit attest opmaken. Maar de 

meeste zorgverstrekkers zijn erkend. 

 Ga met dit attest naar het OCMW van de plaats 

waar je feitelijk verblijft en vraag hen een 

betalingsverbintenis voor je (verdere) zorgen
2
. Het 

OCMW zal - veelal via een huisbezoek - nagaan of 

je feitelijk op hun grondgebied woont, onvoldoende 

financiële middelen hebt en hier illegaal verblijft. Het 

komt enkel aan de Dienst Vreemdelingenzaken toe 

te bepalen of iemand al dan niet illegaal in ons land 

verblijft. In de praktijk wordt dit voor deze procedure 
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 De procedure kan variëren van OCMW tot OCMW. Sommige 

OCMW’s verwijzen onmiddellijk door naar een arts en nemen 
aldus ook deze eerste consultatie ten laste op voorwaarde dat 

de arts met zijn factuur een attest van Dringende Medische 
Hulp opstuurt. 

vaak door het OCMW vastgesteld. Bij twijfel kan het 

OCMW de Dienst Vreemdelingenzaken contacteren 

zonder dat ze andere persoonsgegevens (bv. het 

adres) moeten meedelen. 

 Als de aanvraag is ingediend, moet het OCMW een 

beslissing nemen binnen de 30 dagen volgend op 

de aanvraag. Als het antwoord positief is, ga dan 

naar de zorgverstrekker en informeer je 

zorgverstrekker over deze tenlastename. In geval 

van een negatieve beslissing of een afwezigheid 

van beslissing, kan een beroep ook ingediend 

worden bij de arbeidsrechtbank (zie verder). 

 

Indien je niet meer in de mogelijkheid bent om 

vooraf contacten te leggen met het OCMW : 

 

 Meld zo vlug mogelijk aan je arts/de sociale dienst 

dat je niet over een mutualiteit beschikt en dat je de 

factuur niet zal kunnen betalen (indien dit het geval 

zou zijn). Het is van belang dat zij zo snel mogelijk 

de procedure 'dringende medische hulp' starten. De 

zorgverstrekker zal een attest van reeds verstrekte 

dringende medische hulp aan het OCMW bezorgen. 

 Vraag extra na bij de zorgverstrekker (of bij zijn 

sociale dienst) of deze procedure werd opgestart. 

 Twijfel niet om terug contact te nemen met de 

zorgverstrekker indien je toch een factuur krijgt. 

 

Je vindt op onze website (rubriek’ werkinstrumenten’) 

voorbeelden van attesten Dringende Medisch Hulp.  

 

 

Hoe gebeurt de betaling van de zorgverstrekker ? 

 

Het is sterk aan te raden dat de zorgverstrekker zo 

spoedig mogelijk contact opneemt met het OCMW om 

de terugbetaling te bespreken. In theorie wordt de  

zorgverstrekker terugbetaald voor de geleverde 

'dringende medische hulp' als hij de procedure volgt. In 

de praktijk loopt dit niet steeds even vlot en valt dit best 

vooraf te bespreken met het OCMW. 


