
 
 
 
 
 

VRIJE KEUZE VAN ZORGVERSTREKKER VOOR PATIËNTEN AFHANKELIJK VAN OCMW-STEUN 
 
 
 
1. INLEIDING 
 
Wie ziek is, wil geholpen worden. Vaak maakt het niet uit door wie; als we maar genezen. 
Genezing wordt vaak toegeschreven aan een medicatie of specifieke behandeling maar vaak 
speelt ook de motivatie en het vertrouwen van de patiënt een grote rol. Het is belangrijk dat 
hij/zij vertrouwt in de behandeling en in de zorgverstrekker die de behandeling voorschrijft. 
Maw: 'Wie zich slecht voelt, moet zich goed voelen bij zijn arts.'  
Het recht om de arts vrij te kiezen, impliceert dat de patiënt zich tot verscheidene 
zorgverstrekkers kan richten en kan kiezen wie hem uiteindelijk zal behandelen. Sommige 
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW' s) oriënteren patiënten voor 
medische zorgen echter enkel naar enkele zorgverstrekkers met wie zij een 
samenwerkingsovereenkomst  (conventie) ondertekenenden. 
Volgens Art. 6 van de Wet betreffende de rechten van de patiënt1 kan het recht op vrije 
keuze van zorgverstrekker enkel bij wet beperkt worden. Hierbij wordt onder meer gedacht 
aan beperkende regelingen in het kader van de arbeidsgeneeskunde, in de 
arbeidsongevallenwetgeving, de medische behandeling van gedetineerden, de gedwongen 
opname van geesteszieken en dergelijke. Ook in dringende situaties of om organisatorische 
redenen binnen de zorginstellingen kan dit recht beperkt worden.  
 
 
 
2. PRAKTISCH VOORDEEL VAN HET WERKEN MET CONVENTIES 

 
Zoals reeds gesteld, oriënteren vele OCMW's hun cliënten/patiënten veelal naar de 
zorgverstrekkers waarmee zij een overeenkomst afsloten. Het afsluiten van conventies met 
zorgverstrekkers heeft veel voordelen: zowel de zorgvertrekker als het OCMW weten bij het 
ondertekenen van een dergelijke overeenkomst waaraan ze zich te verwachten hebben. De 
oriëntatie van patiënten naar de artsen die met het OCMW geconventioneerd zijn, gaat 
bovendien medische overconsumptie tegen en bevordert de aanmaak van een globaal 
medisch dossier.  
In Art. 61 van de organieke OCMW wet van 08/07/1976 wordt expliciet verwezen naar de 
mogelijkheid voor het OCMW om overeenkomsten sluiten, 'hetzij met een ander openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, een ander openbaar bestuur of instelling van 
openbaar nut, hetzij met een privé-persoon of een privé-instelling.'  
Indien het OCMW de patiënt oriënteert naar een ander ziekenhuis dan het ziekenhuis waar 
de patiënt reeds in behandeling was of waar hij verkiest behandeld te worden, dient te 
worden bekeken of het opportuun is de oriëntatie van het OCMW aan te vechten. Artsen die 
geconventioneerd zijn met het OCMW werken immers even professioneel en kwalitatief als 
artsen die niet met het OCMW geconventioneerd zijn. 
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3. OPPORTUNITEIT VAN VRIJE KEUZE VAN ZORGVERSTREKKER 
 
Toch is het in sommige gevallen van groot belang dat de patiënt zijn zorgverstrekker vrij kan 
kiezen. Hij kan er voor kiezen om bij zijn vertrouwde arts in behandeling te blijven, zelfs al 
werkt het OCMW niet met deze zorgverstrekker samen. De patiënt bouwde met deze arts al 
een vertrouwensrelatie op; de arts kent de medische situatie en weet welke stappen al dan 
niet ondernomen werden zodat onderzoeken niet onnodig worden heruitgevoerd. Sommige 
patiënten hebben een uitgesproken voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke arts of voor 
een arts die hun moedertaal spreekt.   
 
Vaak gebeurt het dat een patiënt met de 100-diensten naar een ziekenhuis gevoerd wordt 
dat geen samenwerkingsovereenkomst heeft met het OCMW van hun grondgebied. De 
dringendheid van de medische hulp hield in dat er geen openbare instelling kon gezocht 
worden. Het gebeurt dat het OCMW weigert de zorgen ten laste te nemen waardoor het 
ziekenhuis of de patiënt de dupe zijn. 
Deze weigering kan voortvloeien uit het feit dat het OCMW - bij het laattijdig op de hoogte 
brengen van het ministerie - in bepaalde gevallen niet meer kan rekenen op terugbetaling 
vanwege de overheid. Dit kan vermeden worden indien de zorgverstrekker het OCMW tijdig 
inlicht en indien het OCMW adequaat handelt. 
 
Over het algemeen zijn de geconventioneerde zorgverstrekkers niet duurder dan de niet 
geconventioneerde. De ligdagprijs in een ziekenhuis wordt vastgesteld door het RIZIV. 
Eventuele prijsschommelingen zijn eerder te wijten aan de aanwezigheid van bv 
gespecialiseerde diensten, samenwerking met universiteit dan van het feit of het al dan niet 
een 'privé' of 'publiek' ziekenhuis betreft. 
 
 
4. WETGEVING BETREFFENDE VRIJE KEUZE VAN ZORGVERSTREKKER 
 
Hieronder vindt u een selectie uit de wetteksten die pleiten voor vrijheid van keuze van 
zorgverstrekker.  
 
→ Wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002 
Art. 6. De patiënt heeft recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en recht op wijziging 
van deze keuze behoudens, in beide gevallen, beperkingen opgelegd krachtens de wet. 
  
→ Organieke OCMW-wet van 08 juli 1976 
Art.  60 § 4: 'Het OCMW verzekert, met eerbiediging van de vrije keuze van de betrokkene, 
de  psycho-sociale, morele of opvoedende begeleiding die de geholpen persoon nodig heeft 
om geleidelijk zelf zijn moeilijkheden te boven te komen. Het houdt rekening met de reeds 
verstrekte begeleiding en met de mogelijkheid tot voortzetting ervan door het andere centrum 
of dienst waarin de betrokkene zijn vertrouwen reeds heeft uitgedrukt.' 
Art. 61 "Het centrum kan een beroep doen op de medewerking van personen, van 
inrichtingen of diensten, die, (…), in staat zijn de middelen aan te wenden tot verwezenlijking 
van de verschillende oplossingen die zich opdringen met eerbiediging van de vrije keuze van 
de betrokkene." 
 
→ Omzendbrief ter verduidelijking van het K.B. Dringende Medische Hulp voor mensen 
zonder wettig verblijf 
De omzendbrief2 die na de verschijning van het K.B. aan de OCMW. 's gezonden werd stelt 
dat de geneesheer 'erkend' moet zijn door het R.I.Z.I.V. Er worden geen verdere 
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voorwaarden gesteld. Voor het ministerie is het niet relevant of de zorgverstrekker al dan niet 
geconventioneerd is met het OCMW. 
 
→ Wet betreffende de Motivering van Bestuurshandelingen van 29 juli 1991 
Conform deze wet moet elke beslissing van een overheidsbestuur uitdrukkelijk en naar 
behoren gemotiveerd worden (Art. 2). Een weigering tot tussenkomst van het OCMW louter 
gebaseerd op het feit dat de opname in eigen instelling moet gebeuren, is volgens de geest 
van de wet dus niet correct.  
 
→ Gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994 
Art. 127 § 1 van de wet op de ziekte en invaliditeitsverzekering stelt dat de rechthebbende 
zich vrijelijk kunnen wenden tot iedere persoon die wettelijk gemachtigd is een van de takken 
der geneeskunde te beoefenen  

 
→ Wet op de ziekenhuizen gecoördineerd op 07/08/1987 
Uit Art. 90 en 138 blijkt dat alle erkende ziekenhuizen een sociale functie vervullen.  
De Wet kent inzake het vervullen van sociale opdrachten geen onderscheid tussen openbare 
en private ziekenhuizen.  
 
→ Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 
10 november 1967 
Art. 10 'Het is verboden om de regelmatige en normale uitoefening van de geneeskunde en 
artsenijbereidkunde door een persoon die voldoet aan de vereiste voorwaarden te 
verhinderen of belemmeren. ' 
 
 
5. JURISPRUDENTIE 
 
5.1. Patiënt versus OCMW 
 
- Arbeidsrechtbank stelt dat wanneer men de verplichting oplegt zich een bril aan te schaffen 
bij een oogmeester met wie het OCMW samenwerkt, dit strijdig is met het beginsel van vrije 
keuze. 3 
 
- Tenlasteneming van de ganse hospitalisatiefactuur ook al heeft het ziekenhuis geen 
conventie ondertekend met het OCMW. 4 
 
- 'Het is perfect begrijpelijk dat een OCMW erover waakt dat een persoon met een medische 
kaart in het kader van de geneeskundige bijstand de nodige gezondheidszorg verstrekt krijgt 
volgens normale tarieven. Deze terechte bekommernis kan er echter niet toe leiden dat een 
OCMW. weigert te betalen omdat de spoedopname plaats heeft gevonden in een ziekenhuis 
waarmee het geen akkoord over de tarieven heeft gesloten.'5 
 
- De rechtbank stelde dat het OCMW de ideologische, filosofische en godsdienstige 
overtuiging van de rechthebbende moet eerbiedigen (art. 95 OCMW-wet) bij het verstrekken 
van dienstverlening. De aanvrager heeft de vrije keuze bij een beroep op de medewerking 
van personen, instellingen of diensten (art. 61, lid 1 OCMW-wet). In casu schendt het OCMW 
het recht van eiseres tot vrije keuze van ziekenhuis en van geneesheer. 6 
 

                                                
3 Beslissing T.T., Bruxelles, 15 e ch., 25 janvier 2001, X/CPAS Molenbeek St. Jan 
4 Beslissing T.T., Liège, 9e ch., 11 december 2001, X/CPAS Herstal, RG 315 962 
5 Beslissing T.T., Bruxelles, 15e ch., 7 november 2001, X/CPAS Etterbeek, RG 14 372/01 
6 Beslissing Arbrb. Antwerpen, 6de K, 26 oktober 2001, X/OCMW Antwerpen, AR 332.925 



- De rechtbank stelt dat het al dan niet geconventioneerd zijn van het ziekenhuis waar de 
opname plaatsvindt geen voorwaarde mag zijn tot het geven van hulp.7 
 
- De arbeidsrechtbank volgt een van de motivaties van eiseres namelijk dat ze sedert jaren in 
behandeling is bij een dokter in een ander ziekenhuis dan op het grondgebied van het 
bevoegd OCMW zodat het logisch is dat zij aldaar wordt opgenomen. Slechts indien kan 
worden aangetoond dat dezelfde zorg op een goedkopere wijze elders kon worden verleend, 
dan zou eventueel betwisting mogelijk zijn.8 
 
- Het OCMW weigerde de terugbetaling van de kosten voor psychologische begeleiding bij 
een privépraktijk omdat de patiënt volgens het OCMW dezelfde hulpverlening gratis kon 
krijgen via de Dienst Geestelijke Gezondheidszorg. De eiser kon met attesten aantonen dat 
hij niet daar niet kon geholpen worden waardoor hij door de arbeidsrechtbank gerechtigd 
werd op een financiële tussenkomst van het OCMW. 9 
 
- Uitspraak inzake de toekenning van een rusthuis: rechtbank oordeelde dat de vrije keuze 
ook geldt voor senioren, doch indien de kostprijs in het gekozen rusthuis hoger is, wordt de 
weigeringsbeslissing van het OCMW bevestigd tenzij er dwingende redenen zijn die een 
overplaatsing uitsluiten of een integrale vergoeding verantwoorden.10 
 
- Indien de kostprijs van de door betrokkene gekozen instelling evenwel lager is dan de 
kostprijs van een OCMW-instelling en de keuze verantwoord is om sociale redenen, wordt de 
weigeringsbeslissing van het OCMW vernietigd.11 
 
5.2. Ziekenhuis versus OCMW 
 
5.2.1. In geval van spoedopname 
 
- Het vredegerecht van het kanton Brussel oordeelde dat het OCMW van het grondgebied 
van het ziekenhuis - waar een dakloze patiënt gedwongen opgenomen werd op de 
psychiatrische afdeling - niet kan weigeren de opnamekosten te betalen. Het OCMW moet 
hulp bieden aan elke persoon op zijn grondgebied die hulp nodig heeft.12 
 
- De rechtbank van eerste aanleg stelde dat het OCMW van het grondgebied van het 
ziekenhuis waar een patiënt via spoeddienst opgenomen werd, niet kan weigeren de 
opnamekosten te betalen met als reden dat het geen conventie had met het ziekenhuis.13 
 
5.2.2. Belang van voorzetting van zorgen 
 
De vrederechter van het kanton St. Pieters Woluwe veroordeelde een OCMW voor het 
betalen van de medische zorgen tijdens een spoedopname in een ziekenhuis. Dit OCMW 
leverde in het verleden reeds verschillende requisitoirs en hun argumentatie dat ze enkel 
verantwoordelijk zijn als de persoon zich met requisitoir naar een specifiek ziekenhuis 
begeeft, werd niet gevolgd. De rechtbank benadrukt hiermee dat indien het OCMW bevoegd 
is, het geen verschil maakt waar de patiënt verzorgd wordt.14 
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7 T.T., Bruxelles, 15e ch., 11 décembre 2001, X/OCMW Molenbeek, R.G. 15106/01 
8 Arbrb. Dendermonde, 3e Kamer, 9 oktober 2001, X/OCMW. Ninove, A.R. 46942 
9 Arbrb. Kortrijk, afdeling Kortrijk, 2e kamer., 6 december 2000, M.P.t./OCMW Kortrijk, A.R. 59800 
10 Arbrb. Tongeren, 11 januari 2002, X/ OCMW Kortessem, AR 1841/2001 en 2803/2001, 
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11 Arbrb. Antwerpen, 14e K, 20 februari 2002, X/OCMW. Antwerpen, AR 339 732 
12 Justice de paix, 7e Canton Bruxelles, 8 juin 2000, Clinique général Saint-Jean/OCMW 1000 Bruxelles, R.G. 98A29. 
13 T.P.I., Bruxelles, 11e Ch., 1 décembre 2003, clinique Saint-Etienne/OCMW Saint-Josse-ten-Node, R.G. 530/11/03 + 
531/11/03. 
14 Vredegerecht, Canton de Woluwe Saint-Pierre, cliniques universitaires Saint-Luc/OCMW Woluwe  
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