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VOORWOORD
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van 2012. Zoals het hoort, geeft het een overzicht van de activiteiten in het voorbije jaar. Het was een goed gevuld jaar met veel vormingen, meer helpdeskvragen en de ontwikkeling van zowel nieuwe als de actualisatie van reeds bestaande
communicatie-instumenten. Zo doet bijvoorbeeld de Voogdijdienst steevast beroep op
onze expertise inzake gezondheidszorg voor minderjarigen in een precair verblijfsstatuut
en creëerden we een nieuwe pagina op de website met informatie en contactgegevens
van enkele belangrijke medico-sociale organisaties in Brussel.
Het was ook een verkiezingsjaar en samen met andere Brusselse partners werkten we
aan een memorandum met knelpunten en aanbevelingen over de procedure Dringende
Medische Hulp. We zijn blij dat België deze procedure wettelijk verankerde in 1996, maar
een aantal knelpunten bemoeilijken een efficiënte procedure. Vandaar dat het memorandum ook een aantal aanbevelingen geeft waarover we samen met de andere werkgroepleden het standpunt vroegen van verschillende actoren op het terrein.
Het OCMW van 1000 Brussel bleef verder families zonder wettig verblijf die medische
zorgen nodig hebben, doorverwijzen naar Fedasil, evenals de weigeringen van Fedasil
om families op te vangen. De mensen zelf zijn het slachtoffer van dit ping pongspel. We
werden vaak gebeld voor socio-juridisch advies aan deze families en ook het medisch
fonds van Medimmigrant werd meer geraadpleegd.
We merken ook dat de nieuwe groep Unieburgers, die nog geen vrije toegang heeft tot de
arbeidsmarkt, het moeilijk heeft om zijn medische zorgen in orde te brengen. Samen met
hen probeerden we te bekijken of tussenkomst van de ziekteverzekering uit eigen land,
toegang tot de Belgische ziekteverzekering of OCMW-steun mogelijk was.
We hopen dat we in 2013 met evenveel inspiratie, werklust en expertise nog meer
mensen kunnen informeren over de verschillende procedures en nog meer knelpunten
kunnen aanpakken
Piet Janssen en Marie-Paule Moreau
Leden van de Raad van Bestuur
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LIJST MET AFKORTINGEN

ADDE Association pour le Droit des Etrangers
CAW Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
CGKR Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
CIRE Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers
DMH Dringende Medische Hulp
DVZ Dienst Vreemdelingenzaken
EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
K.B. Koninklijk Besluit
LOI Lokaal opvanginitiatief
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
ONE Office de la Naissance et de l’Enfance
POD MI Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie
PICUM Platform for International Cooperation on Undocumented
Migrants
RIC Regionaal Integratie Centrum
RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte– en Invaliditeitsverzekering

1. MISSIE, WAARDEN EN VISIE VAN MEDIMMIGRANT

De missie en waarden zijn opgesteld bij de opstart van Medimmigrant (vroeger Medisch Steunpunt
mensen zonder papieren) en wordt bij elke wijziging bekrachtigd door de Algemene Vergadering. In
vergelijking met de Algemene Vergadering van 2011 zijn er geen wijzigingen gebeurd.

MISSIE
Medimmigrant richt zich tot mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijfsstatuut die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals tot organisaties,
diensten en verenigingen die met hen in contact komen en in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest gehuisvest zijn.
De organisatie ijvert voor een verankering van het recht op gezondheidszorg in de wetgeving en streeft naar de concrete uitwerking van dit recht in maatschappelijke voorzieningen, instellingen en structuren.
De vzw wil mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijfsstatuut informeren
over medisch gerelateerde thema’s en hen ondersteunen in het bekomen van een
antwoord op hun medische noden. Medimmigrant vraagt de implementatie van sociale
grondrechten voor mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijfsstatuut die
vanuit medisch oogpunt erg kwetsbaar zijn.
Vertrekkende vanuit de medische context wenst Medimmigrant de betrokkenen te oriënteren naar een zinvol en realistisch toekomstperspectief in België, het land van herkomst
of een derde land.
Tenslotte ijvert Medimmigrant voor een vreemdelingen-, migratie-, gezondheids- en welzijnsbeleid waarbij rekening gehouden wordt met de medische noden van deze mensen.

WAARDEN
De missie van Medimmigrant vertrekt vanuit volgend uitgangspunt: het recht op een
menswaardig bestaan en een menswaardige behandeling (EVRM, Rome, 4/11/1950).
Medimmigrant baseert zich op de volgende principes:
- Het solidariteitsprincipe: solidariteit tussen zieke en gezonde mensen o.a. via 		
gemeenschappelijke zorg voor de sociale zekerheid
- De sociale grondrechten vervat in de Belgische Grondwet
- De gezondheidsdefinitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (2002): Gezondheid
behelst een toestand van volledige lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet
slechts de afwezigheid van ziekte of gebrek.
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En volgende (inter-)nationale verdragen:
- De Antiracismewet of Wet van 10 mei 2007 ter wijziging van de wet van 30 juli 1981
tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden
- De Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007
- Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (Rome, 04/11/1950)
- Het Europese Handvest voor de Grondrechten
- Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (VN, 20/11/1990)
- De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (VN, 10/12/1948) in het
bijzonder Art. 3, de onschendbaarheid van zijn persoon
- De VN conventie betreffende de bescherming van de rechten van arbeidsmigranten
en hun familieleden (nr.126 VN 18/12/1990)
- Internationaal Verdrag inzake de Economische, Sociale en Culturele Rechten (VN,
1966)

VISIE
De visie werd opgemaakt naar aanleiding van het meerjarenplan 2010-2015 en werd door de
Algemene Vergadering van 2010 goedgekeurd.

De missie van Medimmigrant willen we waarmaken door een professionele dienstverlening naar de ‘gebruikers’. Dit zijn zowel de mensen in een precaire verblijfssituatie zelf
die een medische vraag hebben die op hen betrekking heeft, als ook hun entourage of
professionele of vrijwillige hulpverleners.
Informatieverstrekking aan en begeleiding van de persoon in precaire verblijfssituatie
willen we doen vanuit de nodige aandacht en respect voor de autonomie en zelfredzaamheid van de persoon.
We handelen zonder discriminatie en vanuit sociale rechtvaardigheid en menselijke
waardigheid.
We streven ernaar om individuele problemen op een structureel niveau aan te
pakken. Professionele of vrijwillige hulpverleners willen we informatie en werkinstrumenten aanreiken als antwoord op hun vraag.
We streven naar professionele contacten en netwerkvorming om kwaliteit te bestendigen.
We streven naar transparantie van onze werking en in onze werkmethodes binnen
de wettelijke grenzen.
We onderwerpen de organisatie ten gepaste tijde aan de noodzakelijke zelfkritiek en
zijn gebonden door beroepsgeheim.

2. MEERJARENPLAN MEDIMMIGRANT 2010-2015 :
JAAR 2012
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De Algemene Vergadering van 2009 keurde het meerjarenplan 2010-2015 goed met strategische,
tactische en operationele doelstellingen.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1 (2010-2015)

De inpassing van het recht op gezondheidszorg voor mensen zonder wettig
verblijf en mensen met een precair verblijfsstatuut in de wetgeving + een
effectieve toegang tot een kwalitatieve gezondheidszorg voor mensen die
wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Medimmigrant schreef samen met andere Brusselse organisaties een memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012: ‘Dringende Medische
Hulp: waar knelt het schoentje?’ Het document bevat een situatieschets van het
verloop van de procedure, knelpunten en aanbevelingen. Het werd ondertekend
door verschillende (medische) organisaties; we hebben hun reacties bestudeerd
en erin verwerkt. In het kader van het memorandum had de werkgroep een
onderhoud bij een aantal diensten en organisaties zoals het kabinet Volksgezondheid, het kabinet Maatschappelijke Integratie (MI), de Programmatorische
Overheidsdienst MI, … en verschillende politieke partijen.
In 2012 werkten we samen met de collegaorganisaties: Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen, Ondersteuningspunt
medische zorg Antwerpen en het Kruispunt
Migratie-Integratie aan de up date van de
brochure ‘Gezondheidszorg en Verblijfsstatuten’. Dit document bevat 16 categorieën van
mensen met een precair verblijfsstatuut met
hun recht op sociale en medische hulpverlening. Door tal van recente wetswijzigingen was
de brochure, voorzien voor 2012, niet klaar.
Het project om de brochure voor te stellen
aan de Brusselse OCMW’s werd verschoven
naar 2013. Wel hadden we met het OCMW
van Elsene een constructief gesprek over het
memorandum ‘Dringende medische hulp’ en

Tactische doelstellingen
1 Toegang tot de ziekteverzekering bepleiten
voor specifieke categorieën van mensen zonder
wettig verblijf of met een precair verblijf en in het
bijzonder voor minderjarigen.
2 Streven naar een uniformiteit tussen de
medische zorgen die toegekend worden aan
mensen zonder wettig verblijf en aan asielzoekers.
3 Extra aandacht en maatregelen vragen voor
kwetsbare doelgroepen: daklozen, personen met
een handicap, mensen met een ernstige (chronische) ziekte, senioren met medische noden,
mensen die geïsoleerd leven,…
4 Ijveren voor de implementatie van het K.B.
‘Dringende medische hulp’ in het werkgebied
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dit
zolang er geen effectiever recht op gezondheidszorg bestaat.
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een gesprek met het OCMW van St. Gillis en een aantal van hun partners georganiseerd door de cel ‘sociale coördinatie’. Met andere OCMW’s verliepen de
contacten in het kader van concrete
dossiers.
Operationele doelstellingen
1 Concrete vragen beantwoorden (individuele
hulpvragen of vragen voor informatie of ondersteuning) via de telefonische permanenties of
via mail.
2 Informatie verschaffen en ondersteuning
bieden aan ziekenhuizen en andere zorgverstrekkers gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ivm met de betalingsregeling
van medische zorgen van mensen zonder wettig
verblijf en met een precair verblijfsstatuut.
3 Regelmatig contacten onderhouden met de
Brusselse OCMW’s en uitwisseling van ‘good
practices’ tussen diverse OCMW’s nastreven als
opstap naar de harmonisering van de werkwijze
van de verschillende Brusselse OCMW’s. Dit in
het bijzonder betreffende de dienstverlening
aan mensen zonder wettig verblijf en met een
precair verblijfsstatuut.
4 Bemiddelen met OCMW-medewerkers en
zorgverstrekkers in concrete situaties voor
mensen die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
5 Het gereglementeerd medisch hulpfonds
beheren om aan de gezondheidsnoden van
mensen zonder wettig verblijf en mensen met
een precair verblijfsstatuut tegemoet te komen
als andere voorzieningen (nog) geen akkoord
gaven of ontoereikend zijn.
6 Onze tweetalige website up to date houden.

Er werd herhaaldelijk telefonisch en
schriftelijk contact genomen met het
OCMW van 1000 Brussel, Fedasil, het
Kabinet Maatschappelijke Integratie,
advocaten i.v.m. de weigering van de
hulpvraag door het OCMW van 1000
Brussel van families zonder wettig
verblijf met medische noden. We
hadden hierover ook overleg met
andere organisaties in de Brusselse
sector.
We werkten in 2012 aan een nieuwe
pagina op de website met informatie
over de Brusselse OCMW’s, medische,
sociale en juridische organisaties. De
pagina was eind 2012 klaar en werd
gelanceerd begin 2013.

Medimmigrant organiseerde samen
met RIC Foyer een vormingsnamiddag over de Belgische ziekteverzekering en de ziekteverzekering
in het herkomstland toegespitst op
de situatie van mensen die recent
in België aangekomen zijn of zich in
een precaire verblijfssituatie bevinden. Dit platform was bestemd voor werknemers in Brussel die in contact staan met dit doelpubliek. Ongeveer 50 personen
hebben aan het platform deelgenomen. Medimmigrant gaf uitleg over het recht
op en de voornaamste modaliteiten in de ziekteverzekering voor mensen in een
precaire verblijfssituatie. Het gedeelte over de inwerking van de ziekteverzekering uit het herkomstland in België werd door een medewerkster van de Dienst
Reglementering van de Hulpkas voor ziekte en invaliditeitsverzekering toegelicht.
We kwamen in 2012, 34 keer tussen met middelen uit het financieel medische
fonds. Het ging in totaal over 14 verschillende families/personen. Dit om
volgende redenen:
- Aanvraag ingediend bij het OCMW maar nog geen antwoord (2x)
- Snel medicatie nodig na operatie en in afwachting van vrijwillige terugkeer
(1x)
- OCMW komt niet tussen voor deze medicatie want geen nomenclatuur-

nummer (4x)
- Onduidelijkheid over wie kan/ moet tussenkomen OCMW, Fedasil, ziekteverzekering in het land van herkomst (1x)
- Weigering 1000 Brussel voor families zonder wettig verblijf (21 x)
- Weigering 1000 Brussel voor asielzoekers zonder code 207 (5x)
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 2 (2010 - 2015)

Aandacht vragen voor de toepassing van sociale grondrechten voor mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijfsstatuut met ernstige
gezondheidsnoden die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
We onderschreven mee de petitie uitgaande van een aantal Nederlandstalige medische organisaties i.v.m. de beperking
Operationele doelstellingen
vanwege de overheid van de middelen voor
1
Creëren
van een folder over ‘wat te doen bij
de Vlaamse tolkentelefoon Babel. De gezondeen arbeidsongeval’ specifiek voor mensen
heidssector zou immers geen gratis toegang zonder wettig verblijf + informeren van medische
meer krijgen tot de tolkendienstservice.
organisaties over de stappen die ze kunnen
In het kader van de individuele dienstverlening
geven we algemene informatie over wat te
doen als de medische zorgen een gevolg zijn
van een arbeidsongeval en we verwijzen door
naar een gespecialiseerde dienst waarmee we
dan samenwerken voor de verdere opvolging.
De folder werd vertaald naar het Portugees,
Roemeens en Bulgaars en werd ook zo vaak
mogelijk voorgesteld tijdens onze vormingen en
structurele contacten.
Ook in het kader van de individuele dienstverlening bekijken we in welke verblijfssituatie de
vraagsteller zich bevindt en welke betalingsregeling van medische zorgen op hem van toepassing
kan zijn. We informeerden over de juridische
stappen die genomen kunnen worden bij weigering van opvangplaats door Fedasil als het een
familie zonder wettig verblijf met medische
noden betreft.

ondernemen als ze geconfronteerd worden met
een arbeidsongeval.
2 Standpunt innemen over de opvang van
mensen die een regularisatieaanvraag indienden
om medische redenen en concrete oplossingen
uitwerken.
3 Informeren over de beschikbare jurisprudentie
opdat ernstig zieke personen de sociale steun
(waarop zij volgens de jurisprudentie recht
hebben) kunnen bekomen.

Tactische doelstellingen
1 Initiatieven nemen die ertoe leiden dat de
bevoegde overheden aandachtig blijven voor de
noodzaak aan degelijke huisvesting, evenwichtige voeding,… in het bijzonder voor mensen die
ernstig ziek zijn.
2 Het recht op tewerkstelling bepleiten voor
mensen die in de ontvankelijkheidsfase zitten
van hun procedure tot machtiging tot verblijf om
medische redenen (zowel voor de persoon zelf
als voor zijn familieleden). Dit naar analogie met
de asielprocedure.
3 Informeren en sensibiliseren van mensen in
een precaire verblijfssituatie, hun entourage en
professionele of vrijwillige hulpverleners over
hun rechten bij een arbeidsongeval (of beroepsziekte).
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 3 (2010-2015)

Een zinvol toekomstperspectief in België, in het land van herkomst of in een
derde land in het bijzonder voor mensen met medische noden die wonen in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
In het kader van de individuele dienstverlening informeren we over de mogelijkheden tot zelfstandige terugkeer en we verwijzen de mensen door naar
Caritas International of we contacteren IOM als
Tactische doelstellingen
er een blijk is van een wens om terug te keren.
1 De overheid aanzetten tot een menswaardige
Geregeld verwijzen we mensen ook naar organiinvulling en toepassing van de Verblijfswet.
saties die aan toekomstoriëntering doen.
2 Bevoegde instanties of organisaties stimuleren om meer te investeren in de medische
ondersteuning bij zelfstandige terugkeer.

Operationele doelstellingen
1 Mensen informeren over de. mogelijkheid om een verblijfsaanvraag op grond van
medische redenen in te dienen als er voldoende
elementen zijn om een dergelijke aanvraag te
rechtvaardigen.
2 Sociale en juridische organisaties informeren
over de procedure om een verblijfsaanvraag op
grond van medische redenen in te dienen en
werkinstrumenten ontwikkelen.
3 Folder maken over medische ondersteuning
bij zelfstandige terugkeer.
4 Contacten leggen met diverse organisaties die
initiatieven nemen inzake zelfstandige terugkeer en hen stimuleren om aandachtig te zijn
voor de medische ondersteuning aan mensen
die zelfstandig wensen terug te keren (bv.
door hulp bij het zoeken naar medicatie in het
herkomstland, adequate verzorgingsinstelling,
mantelzorg etc).

We volgden de ontwikkelingen op vlak van de
procedure 9ter (rechtspraak) met als doel de
mensen zo goed mogelijk te informeren. We
schreven naar een parlementslid i.v.m. zijn vraag
aan en het antwoord van de bevoegde minister
i.v.m. de 9ter procedure (Machtiging tot verblijf
om medische redenen). We werden gevraagd
een korte toelichting te geven op een studiedag
van ADDE i.v.m. de 9ter procedure.
We schreven een inhoudelijke schriftelijke
reactie i.v.m. de hongerstaking op vraag van de
organisatoren van de manifestatie ter ondersteuning van de hongerstaking.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 4 (2010 - 2015)

Groot maatschappelijk draagvlak ten aanzien van mensen zonder wettig
verblijf en mensen met een precair verblijfsstatuut met medische noden
We ontvingen ongeveer 8 maal een of meerdere studenten van zowel
medische, sociale als juridische studierichtingen. We nodigden soms
organisaties uit naar het secretariaat om kennis te maken. Zo ontvingen
we bv. twee verpleegsters van de Stichting Samilia = organisatie die

slachtoffers van mensenhandel ondersteunt, twee medewerkers van ONE,
nieuwe medewerkster van de organisatie
Tactische doelstellingen
Minderjarigen op de Vlucht ...
We hebben geïnvesteerd in de up date van
ons registratiesysteem. De registratie gaat
nu sneller. In 2013 zullen we gebruik kunnen
maken van een gespecialiseerder zoeksysteem.
Voor een overzicht van de concrete vormingen
of toelichtingen aan groepen die door Medimmigrant gegeven werden, verwijzen we graag
door naar punt 3. In dat hoofdstuk kan u ook de
perscontacten bekijken.
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1 Gebruik maken van diverse communicatiemiddelen om diverse mensen (bv. patiënten, scholen,
geloofsgemeenschappen, …) te bereiken.
2 Het uitwerken en aanbieden van vormingen
aan diverse doelgroepen.
3 Bepaalde statistische gegevens bijhouden
om een realiteitsgetrouwer beeld te kunnen
schetsen van bepaalde situaties.
Operationele doelstellingen
1 Het op eigen initiatief contacteren van
geschreven en gesproken Brusselse media.
2 Ingaan op vraag van diverse organisaties, instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om
vorming of toelichting te geven over de werking
van Medimmigrant.
3 Deelname aan werkgroepen, debatten en
studiedagen om de thematiek bespreekbaar te
maken.
4 Medewerking verlenen aan onderzoeken,
ondersteuning aan studenten etc.
5 Continueren en optimaliseren van het huidige
registratiesysteem van Medimmigrant. We
registreren bv. het aantal hulpvragen, de aard
hulvragen etc.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 5 (2010-2015)

Streven naar een humaan en realistisch vreemdelingen-, migratie-, gezondheids- en welzijnsbeleid waarin de gezondheidsnoden van mensen
zonder wettig verblijf en mensen met een precair verblijf voldoende aandacht krijgen + zelf initiatieven nemen of ondersteunen op lokaal, regionaal, landelijk en Europees vlak die de rechts- en levenspositie van zieke
vreemdelingen zonder wettig verblijf en deze met een precair verblijfsstatuut behartigen
We hebben geregeld contacten met medisch personeel inzake concrete
dossiers. We hadden een interessant onderhoud met de arts van Fedasil.
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Medimmigrant werd positief vermeld door een parlementslid als reactie op een
parlementaire vraag i.v.m. de procedure Dringende Medische Hulp.
Tactische doelstellingen
1 Op lokaal vlak willen we de Brusselse overheid
informeren en stimuleren om een menswaardig
antwoord te bieden inzake de toegang tot
gezondheidszorg en andere sociale grondrechten
in het bijzonder voor mensen die wonen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2 Op regionaal vlak werken we samen met de
verschillende Vlaamse steunpunten. Medimmigrant wil zijn expertise ter beschikking stellen van
Waalse organisaties of initiatieven.
3 Op landelijk vlak zullen we de overheid
aanzetten tot het uitwerken of verbeteren van
initiatieven die de rechts- en levenspositie van
mensen zonder wettig verblijf of met een precair
verblijfsstatuut verbeteren en ondersteunen.
4 Op Europees vlak stellen we onze know how
en ‘good practices’ ter beschikking van Europese
organisaties of initiatieven.
Operationele doelstellingen
1 Werkinstrumenten aanreiken aan diverse
actoren die in contact komen met de groep van
mensen zonder wettig verblijf of met een precair
verblijf met medische noden.
2 Via regelmatige vergaderingen met de steunpunten uit andere Vlaamse regio’s willen we
onze wederzijdse werking afstemmen.
3 Via telefonische permanenties en onze website
stellen we onze now how ter beschikking van
Waalse collega’s (tot er ook aan Waalse kant een
‘medisch steunpunt’ opgestart wordt).
4 Medimmigrant is lid van vzw Picum, Europees
platform voor organisaties die werken met
mensen zonder wettig verblijf. Langs deze weg
blijven we op de hoogte van andere Europese
initatieven en kunnen we ‘good practices’ uit
werken.
5 Het toetsen van de beleidsvoorstellen bij
partners om tot een meer gedragen voorstel te
komen.

Uit de cijfers blijkt dat we meer vragen ontvingen
uit Wallonië; we geven telkens zoveel mogelijk
knowhow door. We gaven een vorming over
toegang tot gezondheidszorg en machtiging
tot verblijf om medische redenen aan artsen in
Eupen.
We werkten herhaaldelijk mee aan onderzoeken door middel van het invullen van een
vragenlijst of het ontvangen van een onderzoeker. Zo werden we bv. bevraagd door het
Huis voor Gezondheid over etnisch culturele
minderheden en de Koning Boudewijnstichting
over perinatale gezondheidszorg in Brussel en
Vlaanderen.
We maken deel uit van diverse werkgroepen
en hebben geregeld contact met Brusselse
medische, sociale en welzijnsorganisaties.
We verspreidden ons boekje ‘Het systeem van
Gezondheidszorg in België: goed om weten’ bij
diverse Brusselse verenigingen die met de doelgroep samenwerken.

3. DE STRUCTURELE WERKING VAN MEDIMMIGRANT

De structurele werking vertegenwoordigt een belangrijk onderdeel van het werk van
Medimmigrant. Het structurele werk omvat een breed scala van activiteiten die wij u in
dit hoofdstuk zullen toelichten:
•
•
•
•

Opleidingen die door Medimmigrant gegeven worden
Deelname aan werkgroepen
Structurele contacten van Medimmigrant met een andere persoon/organisatie
Het uitwerken van communicatie-instrumenten

In de onderstaande tabel vindt u enkel de structurele activiteiten die we in 2012 ondernamen op vraag van een concrete vraagsteller. Daarnaast zijn er uiteraard andere zaken
die we spontaan, zonder dat er een concrete vraag aan voorafging uitvoerden zoals de
actualisering van de folders, aanpassing van de website etc.
Inhoud strucurele vraag

Aantal
2011

2012

Info over een bepaald thema

64

62

Opsturen van materiaal

19

34

Geven van vorming

9

23

Ondersteuning

15

13

Ondersteuning van een student

15

13

Samenwerking

13

12

Kennismaking met Medimmigrant

3

10

Info overwerking

9

8

Overleg

14

5

Medewerking aan onderzoek

1

3

Andere

4

7

166

190

Totaal

Er hebben dit jaar effectief 20 vormingen
plaatsgevonden. Over drie vormingen
hadden we telefonisch contact maar
die zijn uiteindelijk niet doorgegaan. We
hebben dit jaar meer vormingen gegeven
t.o.v. 2011. Deze verhoging werd gelijkmatig verdeeld over de verschillende
doelgroepen.
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OPLEIDINGEN
U vindt hieronder een overzicht van de vormingen/opleidingen/toelichtingen in 2012. Wij
hebben ervoor gekozen om ze op te delen in functie van de beoogde doelgroep.

Overheidsdiensten (lokaal/federaal)

- Vorming georganiseerd door de sociale coördinatie’van het OCMW van St. Gillis aan 5
van hun partners (7p)
- Vorming aan nieuwe Franstalige voogden georganiseerd door de Voogdijdienst (twee
maal in 2012, 15 en 10p)
- Vorming aan Franstalige voogden die al een tijdje begeleidingen doen georganiseerd
door de Voogdijdienst (20p)
- Vorming aan Nederlandstalige voogden georganiseerd door de Voogdijdienst (50p)
- Toelichting aan twee medewerkers van de gemeentelijke dienst Bravvo (Brussel
Vooruit) (2p)

Mensen in een precaire verblijfssituatie

- Vorming aan asielzoekers van het nieuw transit opvangcentrum Rue Trone (30p)
- Vorming aan mensen van Vzw El Andino (Culturele vzw die werkt met Latijns-Amerikaanse, Boliviaanse, Peruviaanse, Mexicaanse) (10p)
- Vorming aan cliënten van Vzw Buurtwinkel (8p)

Juridische/welzijnsorganisatie

- Vorming aan maatschappelijk werkers van Service Droits des Jeunes over toegang tot
gezondheidszorg voor Roma-kinderen (15p)
- Expert in de werkgroep ‘Migratie’ op de Caritasontmoetingsdag in Leuven (30p)
- Korte toespraak van Medimmigrant op de vormingscyclus Droits des étrangers van
ADDE (60p) over de werking van Medimmigrant en de 9ter procedure
- Toelichting op Introductiedag Interculturalisering georganiseerd door de Brusselse
Welzijnsraad (10p)
- Vorming over de Belgische ziekteverzekering en de ziekteverzekering in het herkomstland toegespitst op de situatie van mensen die recent in België aangekomen zijn of zich
in een precaire verblijfssituatie bevinden, georganiseerd door Medimmigrant en RIC
Foyer (50p)

Medische organisaties/medewerkers

- Vorming aan juristen, artsen, sociaal assistenten van het medisch centrum Free Clinic
(10p)
- Toelichting aan studenten opleiding huisartsenassistenten (6p)
- Vorming aan 8 patiënten en 3 maatschappelijk werkers van het dialyse centrum van
Brugmann i.v.m. de procedure machtiging tot verblijf om medische redenen (11p)
- Vorming georganiseerd door Infoasyl (Belgisches Rotes Kreuz) aan voornamelijk artsen
(15p) werkzaam in de regio van Eupen
- Vorming aan derdejaars geneeskunde studenten VUB in het kader van hun netwerkstage, georganiseerd door het Huis voor Gezondheid (20p)

Europese organisaties

- Lezing op het colloquium van Vzw Picum over rechten van kinderen in Europa (60p)
- Toelichting op een Picum platformdag i.v.m. kinderen zonder wettig verblijf (40p)

DEELNAME AAN WERKGROEPEN ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN
Werkgroep Gezondheid

(samenkomst een vijftal keer in 2012 + samenwerking per mail)

Medimmigrant kwam in 2012 herhaaldelijk samen met de leden van de werkgroep
Gezondheid. Deze werkgroep bestaat uit collega’s van het Oriëntatiepunt Oost-Vlaanderen, van het Ondersteuningspunt Medische Zorg Antwerpen en van het Kruispunt
Migratie-Integratie. We bespreken actuele vraagstukken die de grenzen van de regio’s
overschrijden en houden elkaar op de hoogte van de specifieke ontwikkelingen in onze
regio.

Werkgroep DMH Brussel

(samenkomst een tiental keer tot oktober 2012 + samenwerking per mail)

Deze werkgroep bestaat uit Samenlevingsopbouw Brussel, Dokters van de Wereld, Jeugd
en Stad, de Brusselse Welzijnsraad, het Huis voor Gezondheid, vzw Pigment, RIC Foyer,…
We hebben gewerkt aan het memorandum voor de verkiezingen ‘De procedure Dringende Medische Hulp: waar knelt het schoentje’ en hebben in het kader van dit project
een aantal relevante actoren ontmoet waaronder de Programmatorische Overheidsdienst
Maatschappelijke Integratie, het kabinet van staatssecretaris voor migratie, het OCMW
van Elsene, de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, diverse politieke partijen, …

Werkgroep Eerstelijnsgezondheidszorg GGC
(slechts eenmaal samengekomen)

Medimmigrant zetelt in de adviesgroep Eerstelijnsgezondheidszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Uit deze adviesgroep was de opzet ontstaan om
een werkgroep op te richten die het Brussels werkveld i.v.m. eerstelijnsgezondheidszorg
bestudeert en aanbevelingen formuleert aan de Brusselse beleidsmedewerkers. De
werkgroep bestaat uit leden van ziekenfondsen, vakbonden, eerstelijnssector, Huis voor
Gezondheid e.a.

Stuurgroep Project Cultuursensitieve Zorg
(samenkomst om de zes weken)

Medimmigrant zetelt sinds enkele jaren in de stuurgroep van het Project Cultuursensitieve zorg – afdeling CGGZ Laken. We bekijken met de andere leden van de stuurgroep
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de werking van dit project en geven advies vanuit onze expertise. Andere leden zijn CAW
Mozaïek, CAW Archipel, Buurtwerking Schaarbeek, …

STRUCTURELE CONTACTEN
Naast de opleidingen, werkgroepen en ondersteuning van projecten, heeft Medimmigrant op regelmatige basis contact met verschillende actoren. Hieronder bij wijze van
voorbeeld een overzicht van bepaalde contacten die wij in 2012 hebben gehad. Wij
hebben ze opgedeeld in functie van de aard van het contact en van het publiek dat ons
contacteerde. Voor elke thematiek geven wij enkele voorbeelden.

Medische sector

- Met medisch personeel en maatschappelijk werkers van het Brugmannziekenhuis
- Met twee medewerkers van ONE Schaarbeek
- Met twee medewerkers van Planning Familial ‘Aimer’
- Met CETIM (Aidsreferentiecentrum van het St. Pietersziekenhuis) i.v.m. een concrete
situatie
- Met de arts van Fedasil

Onderzoek/studenten

- Met doctoraatsstudente ULB (Group for research on ethnic relations, migration and
equality) die thesis maakt over de historiek van de procedure dringende medische hulp

Overheid

- Met het kabinet Volksgezondheid( Onkelinx) en Maatschappelijke Integratie (Deblock)
(samen met werkgroep DMH Brussel)
- Met de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijk Integratie (samen met
werkgroep DMH Brussel)
- Met het OCMW van Elsene en enkele politieke partijen samen met de werkgroep DMH
- Met Fedasil i.v.m. de situatie van families zonder wettig verblijf

Sociale organisaties

- Met Dokters van de Wereld over de situatie van families zonder wettig verblijf met
kinderen
- Met medewerkers van de Kinderrechtencoalitie
- Met RIC Foyer en partners i.v.m. overleg acties “zorg en gezin”
- Met twee medewerkers van de vzw Lhiving over de concrete begeleiding van een
vrouw met HIV
- Met Collectief Straatdoden

Journalisten/pers

- Artikel in Le Soir waarin Medimmigrant vermeld staat i.v.m. de procedure Dringende

Medische Hulp voor zwangere vrouwen
- Contact met journalist van VT4 i.v.m. de manier waarop de procedure Machtiging tot
verblijf om medische redenen in een fictieve serie verwerkt zal worden
- Contact met journalist van La Nouvelle Gazette i.v.m een concrete familie met een ziek
kind dat een uitwijzingsbevel van DVZ gekregen heeft
- Interview van Medimmigrant in ‘Migrations’ tijdschrift van CIRE over onze ervaring met
de vernieuwingen op vlak van de procedure 9ter
- Opiniestuk in ‘Brussel Deze Week ’i.v.m. het memorandum Dringende Medische Hulp
geschreven door de werkgroep Gezondheidszorg Brussel

ANDERE
- Deelname aan de Gezondheidsmeeting van het Huis voor Gezondheid
- Ondersteuning van een studente van UCL die een thesis schrijft over 9ter en ondersteuning van een studente rechten van de KU Leuven
- Participatie aan flyeractie ‘Dag van de Vluchteling’ aan het station van Mechelen
- Deelname aan Algemene Vergadering van Vluchtelingenwerk
- Participatie aan de denknamiddag over de begeleiding en opvang van mensen zonder
wettig verblijf georganiseerd door CAW Mozaïek.

COMMUNICATIE-INSTRUMENTEN
Bij de oprichting van Medimmigrant heeft de Raad van Bestuur ervoor gekozen om niet
te werken met permanentiemomenten ter plaatse op het secretariaat. Wel leggen we de
nadruk op het bereiken en communiceren met mensen via diverse communicatie/werkinstrumenten. Door de jaren heen hebben we er heel wat ontwikkeld; sommige publicaties
zijn uit stock maar kunnen op vraag herdrukt worden.

Folders

Medimmigrant beschikt over 10 folders in 7 verschillende talen die regelmatig geactualiseerd worden. De laatste folder onderaan in het lijstje werd toegevoegd in december
2011.
- Medimmigrant - Voorstellingsfolder
- 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
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- Een visum om medische redenen + tenlasteneming
- Wat te doen bij een arbeidsongeval als je niet officieel tewerkgesteld was
- Medische ondersteuning bij terugkeer
- Toegang tot gezondheidszorg voor EU-burgers

Handleiding ‘Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf’
(2006, i.s.m. collega-organisaties)
Deze handleiding is bedoeld voor OCMW medewerkers en zorgverstrekkers en bevat
informatie over de procedure Dringende Medische Hulp.

Roll up Medimmigrant (2008)

Deze roll up bevat het logo, de titel en korte uitleg over Medimmigrant en wordt meegenomen naar vormingen.

Affiche ‘Is it a problem for you?’ (2008)

Deze affiche met grappige cartoon is bedoeld om uit te hangen in de wachtkamer van
medische organisaties. Hij werd in 2008 verstuurd naar tal van Brusselse organisatie. De
affiche is momenteel niet meer voorradig en zullen we voorlopig niet laten herdrukken.

Brochure ‘Gezondheidzorg en Verblijfstatuten’ (2009-2010-2011-2012)

Dit is een gezamenlijk initiatief van het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg O-V, het Ondersteuningspunt Medische Zorg Antwerpen en het Steunpunt Gezondheid en Vreemdelingenrecht van het Kruispunt Migratie-Integratie. In 2012 hebben we samen met deze
collega’s gewerkt aan het actualiseren van deze brochure wat absoluut noodzakelijk was
gezien de vele veranderingen in de wetgeving. De inleidende tekst van de brochure werd
begin 2013 terug op de website geplaatst.

Kalenders (2010-2011)

Deze kalenders (broekzakformaat) bevatten een klein stukje tekst over de procedure dringende medische hulp en een jaarkalender op de achterkant. Ze werden niet hernieuwd
in 2012.

Bladwijzer (2011-2012)

De bladwijzer met nuttige contactgegevens voor OCMW-medewerkers werd licht
herwerkt en in 2012 opnieuw toegestuurd naar de OCMW’s.

Gezondheidsboekje voor daklozen (2012)

Dit boekje bevat plannetjes van de verschillende Brusselse OCMW’s en informatie over
hoe je er met het openbaar vervoer kan geraken. De plannetjes werden speciaal voor
Medimmigrant ontworpen en zijn gemakkelijk leesbaar. Deze plannetjes werden ook op
de nieuwe Brusselse rubriek van de website geplaatst en zijn daar dus te downloaden.

Website www.medimmigrant.be (vanaf 2005)

De website wordt geregeld geactualiseerd en eind 2012 werd er een nieuwe pagina
Medisch-sociale kaart Brussel toegevoegd. Deze pagina bevat o.a. uitleg en adresgege-

vens van juridische, medische en sociale actoren in Brussel.
De website wordt druk geconsulteerd. Door de tabel hieronder krijgt u een idee van het
aantal bezoekers en bezoeken:
Maand

Aantal unieke bezoekers

Aantal bezoeken

2012

2011

2012

2011

Januari

2.333

N/A

3.040

N/A

Februari

2.388

N/A

3.119

N/A

Maart

2.487

1.683

3.202

2.279

April

2.053

1.584

2.614

2.176

Mei

2.075

1.872

2.738

2.502

Juni

1.947

1.576

2.495

2.028

Juli

1.920

1.504

2.472

2.000

Augustus

1.742

1.534

2.351

1.999

September

1.936

1.836

2.441

2.360

Oktober

2.237

1.951

2.863

2.480

November

1.903

2.198

2.452

2.796

December

1.747

2.171

2.227

2.722

24.748

17.909

32.014

23.342

Totaal

Statistieken: aantal unieke bezoekers en aantal bezoeken
Uit bovenstaande tabel kan worden geconstateerd dat er een blijvende stijging van het aantal
bezoekers van de website is.
Het percentage bezoeken van de Franstalige versie van de website was in 2012 66.% Voor de
Nederlandstalige versie was dit 34%.

Nieuw communicatie/werkinstrument voor 2013?

In 2013 willen we onderzoeken met welk werkinstrument we de medische sector in
Brussel beter kunnen ondersteunen. We denken aan een bureaublad met informatie over
de procedures om toegang tot gezondheidszorg te bekomen voor mensen zonder wettig
verblijf en mensen met een precair verblijf. We houden er mee rekening dat het gemakkelijk moet kunnen aangevuld worden met nieuwe informatie of evoluties. We willen
begin 2013 van start gaan met de bevraging van zorgverstrekkers over dit uit te werken
werkinstrument.
Door de nieuwe regelgeving en praktijken bij de Dienst Vreemdelingenzaken ervaren
we nood aan meer informatie over de inhoud van het medisch attest dat nodig is bij de
procedure Machtiging tot verblijf om medische redenen. We gaan geen nieuwe publicatie
hierrond maken maar wel een inlegblaadje dat we toevoegen aan onze reeds bestaande
folder.
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4. ENKELE CIJFERS OVER DE VRAGEN DIE GESTELD
WORDEN AAN MEDIMMIGRANT
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AANTAL VRAGEN
In 2012 werden aan Medimmigrant 1.154 vragen gesteld. Deze vragen kunnen worden
onderverdeeld in individuele vragen (het gaat om een
Maand
Aantal
concrete persoon) en structurele vragen (vraag naar
2011
2012
algemene informatie, ondersteuning, …). We zien een
Januari
73
100
lichte stijging ten opzichte van 2011. We merken op
dat augustus blijkbaar een drukke maand was wat het
Februari
89
84
aantal vragen betreft. We hebben hier geen speciale
Maart
91
108
verklaring voor. Misschien is de registratie van bepaalde
April
85
95
vragen die telefonische of via mail in juli gesteld werden
Mei
90
89
door vakantieregeling van de medewerkers blijven
liggen tot augustus.
Juni
72
54
Juli

97

97

Augustus

70

127

September

125

82

Oktober

102

106

November

113

105

December

91

107

1.098

1.154

Totaal

		

Contactname

Aantal
2011

2012

Telefoon

687

663

Mail

242

300

WIJZE VAN CONTACTNAME

Langskomen zonder afspraak

38

52

Langskomen met afspraak

63

51

De meeste hulpvragen bereiken ons per
telefoon. We zien een stijging van het
aantal vragen per mail. Ten aanzien van
2011 is het aantal mensen dat langskomt
op kantoor, met of zonder afspraak min
of meer gelijk gebleven. We merken dat
de wijze van contactname 62 keer niet
geregistreerd werd. We zullen dit in de
toekomst preciezer registreren.

Andere

5

6

Vorming

1

6

Fax

4

5

Bijeenkomst

2

5

Post

4

3

Toevallige ontmoeting

1

1

			

Telefoon na zien affiche metro

1

0

Niet geregistreerd

45

62

1.098

1.154

Totaal

WIE ZIJN DE VRAAGSTELLERS?
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Categorie

Aantal
2008

2009

2010

2011

2012

Betrokkene zelf + kerngezin

148

208

222

211

254

CAW & andere sociale organisaties

102

90

103

107

103

Zorgverstrekker ( (para)medici, ziekenhuis, WGC, apotheker)

96

91

79

82

80

Kennis, buur, andere privépersoon

62

84

55

45

52

Medische organisatie (K&G, ONE)

39

20

18

19

43

Advocatuur (advocaat, justitiehuis, BJB)

45

33

31

24

28

Minderhedensector

43

29

26

26

27

Jeugdwerk (CBJ, opvangstructuur NBM)

19

16

10

11

23

NGO

16

23

18

17

21

OCMW (LOI)

32

42

19

18

20

Overheidsdienst (federaal, provinciaal, gemeentebestuur)

23

17

17

11

16

Onthaalbureau nieuwkomers (inburgering)

9

11

12

14

15

Student(e)

13

22

22

17

13

Onderwijs en vormingsinstellingen

12

8

16

15

13

13

5

12

12

Vrijwilligersorganisatie (zelforganisatie, RK Vl, vrijwilligerswerking)
Opvangcentrum

15

9

5

11

7

Ziekenfonds, pers, tewerkstellingspartner, tolken, religieuze
gemeenschap

N/A

N/A

11

18

15

Andere

25

18

16

11

14

Onbekend

121

84

89

38

32

848

834

774

707

788

Total

In 2012 werden we gecontacteerd door 788 verschillende vraagstellers. Er is een stijging van
het aantal betrokkenen (diegene die een medisch gerelateerde vraag/probleem heeft en zich
in een precaire verblijfssituatie bevindt) en de directe familieleden. Er is ook een stijging van
de categorie ‘medische organisatie’. ‘Medische organisatie’ wordt in dit schema gezien als een
organisatie die niet noodzakelijk met artsen werkt maar gezien moet worden als een organisatie in de gezondheidssector. Bv. Kind en Gezin, ONE, organisaties die werken rond aids etc.

5. WAT WETEN WE OVER DE BETROKKENE?
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Medimmigrant tracht tijdens de telefonische permanenties, per mail, per brief, een huisbezoek of een afspraak een antwoord te geven op concrete hulpvragen. In onze individuele
dienstverlening zijn professionaliteit, respect en vertrouwen de basiswaarden.
We hebben niet de gewoonte om vaak mee te gaan met de mensen naar sociale of juridische diensten maar doen dit toch af en toe wanneer het ons nodig lijkt voor de betrokkene of wanneer het interessant is voor onze werking. Zo vergezelden we in 2012 enkele
personen:
• naar een advocaat
• naar een ziekenfonds
• naar Cetimafdeling van het St. Pietersziekenhuis
• naar Samu social
• naar RIC Foyer
2009

2010 2011 2012

376

447

358

424

Info

244

242

171

214

Problemen met procedure

62

91

83

53

Wordt niet toegekend

36

61

47

113

Bevoegheidsregeling

8

10

15

8

Andere

26

43

42

36

Ziekenfonds

91

95

115

182

Aansluiting

28

45

40

58

Info

50

38

64

102

Andere

13

12

11

22

81

67

75

93

Info

37

30

31

47

Problemen met procedure

15

13

21

22

Wordt niet toegekend

8

11

13

15

Bevoegdheidsregeling

13

6

8

4

Andere

8

7

2

5

Tenlasteneming

33

13

9

30

Info

25

11

6

22

Tenlastnemer insolv./verdwenen

1

1

1

2

N/A

N/A

1

2

Dringende Medishe Hulp

LOI, opvangcentrum, OCMW

Weigering OCMW omwille
van tenlasteneming
Andere

7

1

1

4

Privé-verzekering

15

17

33

39

Problemen met terugbetaling

2

7

3

7

Info over aansluiting

10

4

8

20

Andere
Totaal

3

6

22

12

596

639

590

768

SOORT VRAGEN
Tabel 1.
Individuele vragen: toegang
tot gezondheidzorg

De meeste vragen die gesteld
worden, gaan nog steeds
over de procedure Dringende
Medische Hulp. De helft van
de mensen vragen algemene
informatie over deze procedure. Het aantal vragen over
de niet-toekenning van Dringende Medische Hulp steeg
aanzienlijk ten aanzien van
vorig jaar (113 dit jaar, 47
vorig jaar). Dit heeft wellicht te
maken met de weigering van
het OCMW van 1000 Brussel
om families zonder wettig
verblijf verder te helpen. We
krijgen ook beduidend meer
vragen over het ziekenfonds
(aansluiting of informatievragen).

Inhoud vraag
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Aantal
2009

2010

2011

2012

Machtiging tot verblijf om medische redenen (9ter)

280

217

195

202

Medisch visum

35

32

45

46

Gezinshereniging

6

12

24

25

Vrijwillig terugkeer

3

12

10

11

Asielprocedure

8

16

9

11

Regularisatie 9bis

8

5

3

11

Medische databank

2

10

22

5

Gedwongen terugkeer

0

2

3

0

Regularisatie 9.3

3

3

2

2

Regularisatie Campagne

15

12

2

1

Andere

20

28

40

24

380

349

355

338

Totaal

Tabel 2. Individuele vragen: verblijf of terugkeer
We kregen in 2012, 202 vragen i.v.m. de procedure 9ter (ofwel 60 % van het totale aantal).
Daarnaast beantwoordden we een groot aantal vragen over het medisch visum en de medische
aspecten van de procedure gezinshereniging (resp. 14 % en ruim 7% van het aantal vragen).
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AANTAL BETROKKENEN EN WOONPLAATS
Woonplaats

Aantal
2010 2011 2012

Brussel per gemeente

261

263

209

Brussel-stad
(+ Neder-over-heembeek,
Laken, Haren)

87

86

68

Schaarbeek

55

53

34

Sint-Jans-Molenbeek

26

24

13

Anderlecht

31

20

21

Elsene

7

13

15

Sint-Joost-ten-Node

5

12

12

Sint-Gillis

12

13

9

Vorst

4

8

8

Jette

5

7

8

Ukkel

8

3

8

Evere

2

4

3

Koekelberg

2

4

3

Sint-Pieters-Woluwe

3

3

2

Ganshoren

4

3

2

Sint-Lambrechts-Woluwe

2

4

1

Sint-Agatha-Berchem

0

2

1

Etterbeek

7

2

0

Watermaal-Bosvoorde

0

2

0

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(gemeente onbekend)

104

134

95

Brussel totaal

365

397

304

Vlaanderen

47

55

42

Wallonië

29

52

66

Onbekend

248

90

255

689

594

667

Totaal

Tabel 1.
Woonplaats in België

In 2012 kregen we vragen voor 667
verschillende betrokkenen. Dit is een
stijging t.o.v. 2011 (ruim 10%). De categorie woonplaats geven we ter informatie mee. Het is vaak niet nodig om de
woonplaats van betrokkenen te kennen
om de vraag te beantwoorden. Van
36% van de betrokkenen kennen we de
woonplaats dan ook niet. Van 53% van
de betrokkenen weten we zeker dat ze
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
wonen. Aangezien we van 36% de woonplaats niet kennen zal dit percentage
ongetwijfeld een stuk hoger liggen. Het
is de bedoeling om dit beter te bevragen
zodanig dat we minstens weten in welk
landsgedeelte (Vlaanderen, Brussel,
Wallonië) de betrokkene woont.
Er waren meer vragen uit Wallonië dan
in 2011. Het aantal vragen over een
betrokkene die in Vlaanderen woont,
valt te verklaren door het feit dat we
enerzijds vragen uit Vlaanderen beantwoorden als de collega’s uit Vlaanderen
in vakantie zijn en anderzijds ook omdat
de vraagsteller soms een Brusselse organisatie is waardoor het beantwoorden
van de vraag opnieuw binnen onze
bevoegdheid valt.
Regio

Tabel 2. Woonplaats buiten België
In 2012 werden we 49 keer gecontacteerd door of voor
iemand die in het buitenland verblijft. Dit is 7% van het
totaal aantal vragen (ongeveer evenveel als het jaar
voordien).

Aantal
2011

2012

Noord-Afrika

15

11

Centraal-Afrika

9

13

Europa (EU)

9

10

West-Afrika

5

4

Azië

5

5

Europa (niet EU)

4

2

Zuid-Amerika

4

2

Onbepaald

2

2

53

49

Totaal

HERKOMSTLAND
EUROPA

21

169

AFRIKA

96

Roemenië

23

Marokko

74

Spanje

17

Algerije

20

Bulgarije

14

Tunesië

4

Polen

9

Egypte

4

Slowakije

6

West-Afrika

36

Italië

6

Guinee

15

Frankrijk

6

Nigeria

5

Tjechië

4

Togo

4

Portugal

2

Mauritanië

4

Litouwen

2

Ivoorkust

3

Groot-Brittannië

2

Ghana

3

Andere (Griekenland, Nederland,
Noorwegen, Duitsland, Ierland)

6

Andere (Senegal, Burkina-Faso)

Buiten de Europese Unie

73

Armenië

12

Albanië

9

Macedonië

8

Oekraïne

7

Servië

6

Rusland

6

Georgië

6

Turkije

5

Bosnië-Herzegovina

5

Kosovo

3

Rusland (Tsjetsjenië)

2

Moldavië

2

Andere (Kroatië, Slovenië)

2

AZIË

56

Noord-Afrika

238

Europese Unie

102

Centraal-Afrika

2
88

Congo DR

42

Kameroen

19

Rwanda

16

Burundi

6

Angola

4

Soedan

1

Oost-Afrika

12

Somalië

4

Kenia

3

Djibouti

3

Andere (Tanzania, Ethiopië)

2

AMERIKA
Zuid-Amerika

35
29

Brazilië

13

Ecuador

3

Andere (Argentinië, Peru, Bolivië)

3

Filipijnen

9

Afghanistan

9

Pakistan

7

Irak

4

India

4

China

4

Noord-Amerika

1

Tibet

2

Canada

1

Mongolië

2

Libanon

2

Kazakstan

2

Bangladesh

2

Andere (Jordanie, Kirghizistan, Laos,
Népal, Palestine, Sri Lanka, Syrie,
Viêt -Nam, Thaïlande)

9

Midden-Amerika

5

Haïti

2

Andere (Mexico, Dom. Rep., Guatemala)

3

ONBEKEND

218
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We kregen hulpvragen voor betrokkenen, afkomstig uit 23 Afrikaanse landen, 20 Aziatische
landen, 31 Europese landen en 10 Amerikaanse landen. De top 10 van de herkomstlanden
zijn Marokko (74), Congo DR (42), Roemenië (23), Algerije (20), Kameroen (19), Spanje (17),
Rwanda (16), Guinee (15), Bulgarije (14), en Brazilië (13). In vergelijking met vorig jaar kregen
we vooral meer vragen van personen die uit Spanje afkomstig zijn (+16). Dit zijn vooral derdelanders die een wettig verblijf hebben/hadden maar die omwille van economische redenen
naar België komen. De verhouding van de verschillende herkomstlanden is niet sterk gewijzigd
t.o.v. vorig jaar. Er waren dit jaar wel meer vragen voor EU-burgers (+32) en voor betrokkenen
afkomstig uit Azië (+12) en iets minder voor betrokkenen afkomstig uit West-Afrika (-19).
Omdat van 30% van de betrokkenen het herkomstland onbekend blijft (218 betrokkenen),
geven de cijfers geen nauwkeurig beeld van de herkomstlanden.

Onbekend
Afrika

Op deze grafiek kunt u het aantal vragen
per continent zien.

Amerika
Azië
Europa

LEEFTIJDSCATEGORIE EN GESLACHT VAN DE BETROKKENEN
Leeftijdscategorie

Aantal
2011

2012

0-18j

57

71

18-30j

46

43

30-50j

56

65

+50j

49

49

Onbekend

439

488

647

716

Totaal

In veel gevallen worden we gecontacteerd door een
hulpverlener en komen we zelf niet in contact met de
betrokkene. De exacte leeftijd wordt vaak niet vermeld.
Door het grote aantal betrokkenen met onbekende
leeftijd kunnen we uit deze tabel echter geen concrete
conclusies afleiden. Wel kunnen we veronderstellen dat
de onbekenden zich vooral situeren in de leeftijdsgroep >
18 jaar en > 50 jaar omdat er meestal een indicatie is als
het over de twee andere leeftijdsgroepen gaat.

Geslacht

Het geslacht wordt niet altijd vermeld door diegene die belt of bij
een hulpvraag per mail. Door het aantal betrokkenen waarvan het
geslacht onbekend bleef, is het moeilijk om uit deze tabel een conclusie
af te leiden betreffende de verhouding van mannen en vrouwen.

Aantal

Mannelijk

247

Vrouwelijk

278

Onbekend

191

Totaal

716

VERBLIJFSSTATUUT VAN DE BETROKKENEN

Onwettig verblijf
Tijdelijk verblijf

Onbekend
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De grootste groep betrokkenen waarvoor we gecontacteerd worden, zijn de
mensen zonder wettig
verblijf.
In 18 % van de gevallen
hebben we het statuut niet
ingevuld omdat de situatie
te onduidelijk was om er
het verblijfsstatuut uit af te
leiden.

MEDISCHE THEMATIEK
14% van de medische
aandoeningen
2009 2010 2011 2012
waarvoor we geconZwangerschap, bevalling en geboorteregeling
40
56
50
70
tacteerd
werden,
Psychische problemen
74
43
57
53
hadden te maken
Bewegingsapparaat
61
45
38
50
met zwangerschap
Endocriene klieren, stofwisseling en voeding
25
29
19
41
(+ 40% i.v.m. vorig
Cardiovasculair stelsel
17
19
13
26
jaar), bevalling of
Zenuwstelsel
18
21
31
20
geboorteregeling.
Oog
13
18
18
20
Ruim 10% van de
Spijsverteringsorganen
13
19
17
20
medische
vragen
Tand en mond
14
20
18
19
gingen over aandoeLuchtwegen
12
12
24
17
ningen aan het beweBloed en immuunstelsel
17
24
19
15
gingsapparaat
en
Gynaecologie
6
10
6
9
11% over psychische
Diverse (Huid, oor, man.geslachtsorg., sociale 22
29
30
27
problemen.
problemen, keel, neus)
Voor 237 dossiers
Andere
10
5
22
10
hebben we geen
Onduidelijk
69
47
35
82
informatie over de
TOTAAL
411
397
397
479
medische thematiek
(in sommige gevallen
is er geen medisch probleem: bv. als de persoon enkel informatie wenst over de mogelijkheden
om een ziekteverzekering te bekomen).
Medische thematiek

Aantal

24

We kregen in 2012 in het totaal
evenveel vragen ( = 62) als in 2011 over
de specifieke ziekten opgesomd in de
tabel hiernaast.

Specifieke ziektes

Aantal
2009

2010 2011 2012

Kanker

33

28

27

34

Aids

11

11

15

19

Hepatitis

15

10

14

9

Tuberculose

8

6

6

0

TUSSENKOMST MEDISCH FONDS
Jaartal
Tussenkomst
vanuit
Medisch
Fonds

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
37

229

319

93

39

22

16

5

15

29

31

25

35

Er is een stijging op te merken i.v.m. de tussenkomsten uit het financieel medisch fonds van
Medimmigrant. Deze stijging is vooral te wijten aan het aantal tussenkomsten voor families
zonder wettig verblijf die verblijven op het grondgebied van 1000 Brussel. Het OCMW weigerde
immers de medische kosten voor deze doelgroep ten laste te nemen.

5. DE FINANCIËLE STEUN EN PERSONEELSOMKADERING

FINANCIËLE STEUN
Op 15 december 2011 kende het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
een enveloppensubsidie van 103.219,00 euro toe voor de algemene werking in 2012.
Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie besloot op
7 juni 2012 een toelage van 56.000,00 euro toe te kennen voor de ondersteuning van
de gezondheidszorg voor mensen met een precair verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor de individuele en structurele dienstverlening en om op te treden als focuspunt voor de 19 OCMW’s en zorgverleners voor wat betreft de informatie over gezondheidszorg aan personen met een precair statuut en over dringende medische hulp in het
bijzonder.
Medimmigrant bedankt de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van harte voor hun financiële steun.

PERSONEELSOMKADERING
Personeelsleden

• Veerle Evenepoel, in dienst sinds 1 maart 2001 en coördinatrice sinds 1 december
2008 (4/5 contract)
• Stéphanie Jassogne, in dienst sinds 11 februari 2010, is stafmedewerkster (voltijds
contract). Zij was in zwangerschaps- en ouderschapsverlof van 5 maart t/m 31 augustus
2012. Vanaf 1 september 2012 werkt ze 4/5 i.v.m. ouderschapsverlof
• Christine Westerhof, in dienst sinds 23 januari 2011, is administratief medewerkster
(halftijds contract)
• Alexis Andries heeft Stephanie Jassogne vervangen gedurende haar zwangerschap- en
ouderschapsverlof. Van 1 oktober t/m 31 december 2012 was hij in dienst o.b.v. een
halftijds contract van bepaalde duur.
De teamvergaderingen werden gehouden op volgende data: 27/04, 03/08, 07/09, 13/11,
21/12.

Vrijwilligers

In 2012 deden we beroep op 2 vrijwilligers. Zij hielpen mee met het klaarmaken van een
verzending van onze folders. 1 persoon werd ons toegewezen via de Dienst Alternatieve
Gerechtelijke Maatregelen Schaarbeek en hielp ons 40 uur mee met het uniformeren van
de manier van noteren van rechtspraak in de computer.
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6. BEHEER EN BIJSTURING VAN DE VZW
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Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kwam samen op volgende data :
09/02, 01/03, 26/04, 13/09, 20/12

Voorzitter

Sinds eind 2007 is Katleen Goris de voorzitter van Medimmigrant.

7. VORMING GEVOLGD DOOR MEDIMMIGRANT

De volgende vormingen werden gevolgd door Medimmigrant :
• Vorming bij Atelier des Droits Sociaux over kinderbijslag ;
• Vorming bij Vzw Meeting over Sefor, het nieuwe terugkeerproject van DVZ ;
• Aanwezigheid op het Brussels platform over wijzigingen in de asielprocedure + ervaringen van een medewerker van Vluchtelingenwerk in Syrië ;
• Lenteontmoeting en herfstontmoeting tussen de Programmatorische Overheidsdienst
MI en de OCMW’s ;
• Studiedag rond Machtiging tot verblijf om medische redenen georganiseerd door het
Kruispunt Migratie-Integratie ;
• Studiedag ‘Vreemdelingen en verschillen in behandeling’ georganiseerd door het CGKR ;
• Lezing door dokter Louis Ferrant: ‘Van het multiculturele (kennis) over het interculturele
(vaardigheden) naar het transculturele (attitudes)’.
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