
REGLEMENT: 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
BETREFFENDE DRINGENDE MEDISCHE 

KOSTEN VOOR PERSONEN DIE 
ILLEGAAL OP HET GRONDGEBIED 

VERBLIJVEN 

Vastgesteld bij besluit OCMW-raad op 28 mei 2019 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2019 

 

 

Artikel 1: Dringende medische kosten 

Personen die illegaal op het grondgebied verblijven hebben enkel recht op een tussenkomst 

van het OCMW wat betreft de medische kosten. Belangrijk hierbij is dat het steeds moet 

gaan om “dringende medische kosten”. Het koninklijk besluit van 12/12/1996 inzake 

“dringende medische hulp” stelt dat: 

 De hulp een uitsluitend medische karakter moet vertonen; 

 De dringendheid met een medisch getuigschrift moet worden aangetoond; 

 De dringende medische hulp een zorgverstrekking kan omvatten van zowel 

preventieve als curatieve aard; 

 De dringende medische hulp zowel ambulant verstrekt kan worden als in een 

verpleeginstelling; 

 De hulp geen financiële steunverlening, huisvesting of andere maatschappelijke 

dienstverlening kan zijn. 

De omzendbrief van 20/05/1997 ter verduidelijking van het K.B. stelt dat “dringende 

medische hulp ook de hulp is die nodig is om voor een persoon of zijn omgeving gevaarlijke 

medische toestand te voorkomen”, vallen onder de term “Dringende Medische hulp”. 

Artikel 2: Sociaal onderzoek vanwege het OCMW van de gewoonlijke 

verblijfplaats 

Wanneer personen dringende medische hulp aanvragen bij het OCMW, voert dit OCMW 

een sociaal en financieel onderzoek uit waarbij men nagaat of: 

 De aanvrager effectief op het grondgebied van de gemeente verblijft; 

 De persoon onwettig in België verblijft; 

 De persoon behoeftig is. 

Artikel 3: Sociaal verslag Bijzondere Comité voor de Sociale Dienst 

Na het sociaal onderzoek wordt er een sociaal verslag opgemaakt waarin de ten laste name 

toegekend of geweigerd wordt volgens de drie bovenstaande en vier onderstaande 

principes. Dit gebeurt steeds in een dringende beslissing op de dag van de aanvraag.  

Ook wanneer de dringende medische hulp stopgezet of verlengd moet worden, wordt er 

diezelfde dag een sociaal verslag voor een dringende beslissing opgemaakt. 



Op basis van het sociaal verslag dringende beslissing, wordt er een sociaal verslag 

opgemaakt voor het eerstvolgende BCSD ter bekrachtiging van de dringende beslissing 

van de voorzitter. 

1. Onbevoegdheid ten laste name dringende medische hulp 

- OCMW is niet bevoegd gelet op de gewoonlijke verblijfplaats van betrokkene in een 

andere gemeente. 

- OCMW is niet bevoegd gelet op de inschrijving in het bevolkingsregister, wachtregister 

of vreemdelingenregister van betrokkene in een andere gemeente op het moment van 

de opname. 

2. Bevoegdheid met toekenning ten laste name dringende medische hulp via een medische 

kaart 

- Medische, farmaceutische en ambulante kosten verstrekt buiten een 

verplegingsinstelling 

 OCMW komt enkel tussen voor de remgelden (bv. bij uitlooprecht mutualiteit). 

 

- Ambulante en hospitalisatiekosten verstrekt binnen een verplegingsinstelling 

 OCMW is bevoegd voor het behandelen van de hulpvraag en erkent de behoeftigheid 

van de aanvrager en zijn gezin via een principiële beslissing in MediPrima. 

 De dringende ambulante kosten en/of hospitalisatiekosten worden gedekt via de 

beslissing in MediPrima. OCMW komt niet tussen voor het deel ten laste van de 

ziektekostenverzekering, de remgelden en supplementen. 

3. Bevoegdheid met toekenning ten laste name eenmalige dringende medische hulp 

- Medische, farmaceutische en ambulante kosten verstrekt buiten een 

verplegingsinstelling 

 OCMW is enkel bevoegd voor de remgelden (bv. bij uitlooprecht mutualiteit) voor 

een consultatie bij een arts, noodzakelijke medicatie voorgeschreven door een arts 

bij een apotheker, labo en kinesitherapie.  

 

- Ambulante en hospitalisatiekosten verstrekt binnen een verplegingsinstelling 

 OCMW is bevoegd voor het behandelen van de hulpvraag en erkend de 

behoeftigheid van de aanvrager en zijn gezin via een principiële beslissing in 

MediPrima. 

 De dringende ambulante kosten en/of hospitalisatiekosten worden gedekt via de 

beslissing in MediPrima. OCMW komt niet tussen voor het deel ten laste van de 

ziektekostenverzekering, de remgelden en supplementen. 

4. Bevoegdheid met weigering ten laste name dringende medische hulp 

- OCMW is bevoegd maar neemt de medische kosten niet ten laste wegens gebrek aan 

steunaanvraag door betrokkene. 

- OCMW is bevoegd maar neemt de medische kosten niet ten laste wegens gebrek aan 

behoeftigheid van betrokkene. 

- OCMW is bevoegd maar neemt de medische kosten niet ten laste wegens gebrek aan 

medewerking aan sociaal en financieel onderzoek van betrokkene waardoor de 

behoeftigheid niet vastgesteld kan worden. 



- OCMW is bevoegd maar neemt de medische kosten niet ten laste wegens gebrek aan 

medewerking van betrokkene, zoals het niet ingaan op uitnodigingen, waardoor de 

behoeftigheid niet vastgesteld kan worden. 

- OCMW is bevoegd maar neemt de medische kosten niet ten laste gelet op het feit dat 

betrokkene in regel is met de ziekteverzekering waardoor er geen behoeftigheid is. 

- OCMW is bevoegd maar neemt de medische kosten niet ten laste gelet op het feit dat 

betrokkene zich in regel kan stellen met de ziekteverzekering waardoor er geen 

behoeftigheid is. 

Artikel 4: Betalingsverbintenis vanwege het OCMW 

Indien het OCMW de hulpvraag inwilligt, dan overhandigt het OCMW een 

betalingsverbintenis (bijlage 1) die betrekking heeft op ofwel een welbepaalde 

consultatie/behandeling of in geval van bijvoorbeeld een opname een welbepaalde periode.  

Het OCMW en de aanvrager kiezen samen een zorgverstrekker die eveneens is aangeduid 

op de betalingsverbintenis. 

Deze betalingsverbintenis is geldig voor medische, farmaceutische, ambulante en 

hospitalisatiekosten buiten het systeem van MediPrima. 

Artikel 5: MediPrima 

Het OCMW erkent zijn bevoegdheid en geeft te kennen dat de asielzoeker behoeftig is, na 

het voeren van een sociaal onderzoek en simulatie via KSZ-onderzoek, via een principiële 

beslissing van 3 maanden. 

Deze beslissing wordt ingevoerd in het systeem MediPrima. Hierin wordt aan de 

verplegingsinstelling meegegeven welke kosten het OCMW al dan niet ten laste neemt. 

Wanneer men effectief naar een zorginstelling moet, geeft het OCMW een waarborg tot 

tenlasteneming mee (bijlage 1). Betrokkenen dienen zich te identificeren met de door het 

OCMW afgeleverde identificatiepas. 

Artikel 6: Attest ‘Dringende Medische Hulp’ 

Na de consultatie/behandeling stuurt de zorgverstrekker de factuur én een attest 

dringende medische hulp (bijlage 2 en bijlage 3) zo snel mogelijk naar het OCMW. Zonder 

dit attest kan het OCMW niet tot betaling overgaan. Ook bij geneesmiddelen moet bij het 

voorschrift een attest dringende medische hulp zitten van de voorschrijvende arts. 

OCMW Londerzeel neemt voor mensen zonder wettig verblijf medicatie categorie D niet 

ten laste, tenzij die vermeldt staat op de lijst voor toegestane D-medicatie. Deze 

toegestane medicatie voorgeschreven door een huisarts of in een verplegingsinstelling is 

te vinden op https://www.avcb-vsgb.be/nl/federatie-van-brusselse-

ocmws/geneesmiddelend/geneesmiddelend.html.  

Artikel 7: Administratie 

Na het sociaal onderzoek maakt het OCMW een medische kaart op. De zorgverstrekker 

stuurt de factuur rechtstreeks naar het OCMW. De tussenkomst van het OCMW ligt 

maximaal tot het bedrag van het wettelijk honorarium. 

Beslissingen moeten om de 3 maanden herzien worden. 

https://www.avcb-vsgb.be/nl/federatie-van-brusselse-ocmws/geneesmiddelend/geneesmiddelend.html
https://www.avcb-vsgb.be/nl/federatie-van-brusselse-ocmws/geneesmiddelend/geneesmiddelend.html


De kosten die ten laste genomen worden buiten MediPrima, kunnen teruggevorderd 

worden via POD MI overeenkomstig art. 4 en 9 van de wet van 02/04/1965. De POD 

Maatschappelijke Integratie doet een terugbetaling aan het OCMW tot het wettelijk 

honorarium. Wat de medicatie betreft wordt enkel categorie A, B en C terugbetaald door 

de POD maatschappelijke integratie. Categorie D wordt niet terugbetaald door de POD.  

  



Artikel 8: Bijlagen 

Bijlage 1: WAARBORG TOT TENLASTENEMING VIA MEDIPRIMA 

 

Betalingsverbintenis voor: Zorgverstrekker: 

Voornaam Naam (rijksregisternummer) Voornaam Naam 

Straat nummer Straat nummer 

Postcode Gemeente Postcode Gemeente 

 

 

uw bericht van  uw kenmerk  ons kenmerk  datum 

    

contactpersoon e-mailadres  bijlagen 

 welzijnsloket@londerzeel.be 

 

Geachte  

 

 

Met dit schrijven delen wij u mee dat het OCMW van Londerzeel bevoegd is voor de 

steunverlening aan Voornaam Naam.  

 

Het bovenstaande OCMW verbindt zich ertoe om onder de bepaalde voorwaarden en 

eventuele beperkingen in MediPrima de medische kosten en kosten van medicatie van 

hogervermelde begunstigde ten laste te nemen. De medische kosten kunnen veroorzaakt 

zijn door ambulante zorgen alsook door een opname in een ziekenhuis. 

 

Deze waarborg tot tenlasteneming is enkel geldig indien de patiënt zijn identiteit kan 

aantonen aan de hand van deze brief en de door het OCMW afgeleverde identificatiepas. 

 

 

 

 

Hoogachtend 

NAMENS HET OCMW 

 

In opdracht van voorzitter en algemeen directeur, zoals gemachtigd en gedelegeerd via 

beslissing OCMW-raad van 23 februari 2017. 

 

 

 

Voornaam Naam, maatschappelijk werker 

mailto:welzijnsloket@londerzeel.be


Bijlage 2: ATTEST VAN 'DRINGENDE MEDISCHE HULP', TE VERSTREKKEN AAN 

EEN VREEMDELING ZONDER WETTIG VERBLIJF  

Aan de voorzitter van het OCMW van………………………………  

(gemeente van de feitelijke verblijfplaats van de zorgvrager)  

 

Geachte voorzitter,  

 

BETREFT: Dringende medische hulp1, te verstrekken aan een vreemdeling zonder 

wettig verblijf  

 

Hierbij vraag ik omwille van 'dringende medische hulp' een tenlasteneming van het OCMW 

voor  

één of meerdere (aantal: ….. en/of duur: ................) 

consultatie(s)..........………………..………….…………  

volgend(e) onderzoek(en) 

...................................................................………………………….……………… data 

……………………………………………………………………………………………………………………..  

 een behandeling bij ……………………………………………………………………………………………...  

 

ziekenhuisopname.....................................................................…………………………………

…………..  

 

medicatie.....................................................................................................…………

……………….…….  

 

andere.........................................................................................................…………

……………….…….  

voor Dhr./Mevr. (naam + voornaam):…………………………………………………………….…………………  

geboren 

op:..........................................................................…………………………………………………….

.  

zonder domicilie, maar feitelijk verblijvend op volgend 

adres:..............................................…………………  

………………………………………………………………………………………………………………………….  

met volgende 

nationaliteit:.........................................................................………………………………….….  

 alleenstaande,  gehuwd met,  weduwe van,  gescheiden of feitelijk 

gescheiden van ………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………..  

huidige beroepsactiviteiten:  nee /  ja, 

welke:...............................................……………………………….  

ziekenfonds:  nee /  ja, 

welk:........................................…………………….........……………………………  

 

Volgens mijn eerste informatie zal bovengenoemde patiënt niet in de mogelijkheid zijn om 

de kosten te betalen. Tevens verklaart mijn patiënt illegaal in België te verblijven.  

 

Ik vraag u vriendelijk mijn patiënt een tenlasteneming2
 

(medische kaart / 

requisitoir) te geven voor de medische hulp, ten uitvoering van het art. 57, §2 van 

                                                           
1 Het K.B. van 12 december 1996 bepaalt dat de 'Dringende medische hulp' aan vreemdelingen zonder wettig 

verblijf zowel van preventieve als van curatieve aard kan zijn. Deze medische hulp kan zowel ambulant als in 
een verplegingsinstelling verstrekt worden.  
2 Het OCMW krijgt de kosten voor gezondheidsprestaties, geattesteerd als 'dringende medische hulp' 

terugbetaald door het Ministerie van Volksgezondheid tegen de prijs die als basis dient voor de terugbetaling 



de organieke OCMW-Wet van 8 juli 1976 en het Koninklijk Besluit van 12 december 1996 

betreffende de dringende medische hulp verstrekt aan vreemdelingen die onwettig in het 

Rijk verblijven.  

 

Hierbij hoop ik op een spoedige en positieve beslissing,  

Met de meeste Hoogachting,  

Naam + handtekening:.......................….  

Adres:.........................………………….  

Datum:…………………………………...  
  

                                                           
door het RIZIV. Deze prijs is de totale prijs in functie waarvan het RIZIV de terugbetaling en het remgeld bepaalt 

en die wordt opgenomen in de nomenclatuur. Dit geldt ook zo voor de medicatie, verstrekt door een apotheker.   

 



Bijlage 3: ATTEST VAN 'DRINGENDE MEDISCHE HULP', REEDS VERSTREKT AAN 

EEN VREEMDELING ZONDER WETTIG VERBLIJF  

Aan de voorzitter van het OCMW ……………………………..  

(gemeente van de feitelijke verblijfplaats van de zorgvrager, uitzonderlijk de gemeente 

van de zorgverstrekker)  

 

Geachte voorzitter,  

 

BETREFT: Dringende medische hulp3, reeds verstrekt aan een vreemdeling zonder 

wettig verblijf  

 

Hierbij wens ik u te informeren over volgende 'dringende medische hulp: een consultatie 

een onderzoek ……………………….… die ik op ....................................(datum) 

verstrekte aan: 

Dhr./Mevr.(naam+voornaam):..................................................................................

................................Geboren 

op..............................................................................................................……………

………….  

zonder domicilie, maar feitelijk verblijvend op volgend 

adres:………………………………………………..  

............................................................................................................................

.............................…....  

met volgende 

nationaliteit:.........................................................................................................

………….  

 alleenstaande,  gehuwd met,  weduwe van,  gescheiden of feitelijk 

gescheiden van ………….  

………………………………………………………………………………………………………………………  

huidige beroepsactiviteiten:  nee /  ja, 

welke:…………........................................................................  

ziekenfonds:  nee /  ja, welke:…………………………………………………………………………….….  

andere verzekering:  nee /  ja, welke:……………………………………………………………………….  

 

Volgens mijn eerste informatie zal bovengenoemde patiënt niet in de mogelijkheid zijn om 

de kosten te betalen. Tevens verklaart mijn patiënt illegaal in België te verblijven.  

 

Ik vraag u vriendelijk om tussen te komen4
 

voor de medische hulp, zoals voorzien 

is in het art. 57, §2 van de organieke OCMW-Wet van 8 juli 1976 en het Koninklijk Besluit 

van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp verstrekt aan 

vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven.  

 

Dit bedrag kan u storten op het rekeningnummer van:  factuur in bijlage  

 factuur dat volgt  

 

Hierbij hoop ik op een spoedige en positieve beslissing,  

Met de meeste Hoogachting,  

Naam + handtekening:.........................  

                                                           
3 Het K.B. van 12 december 1996 bepaalt dat de 'Dringende medische hulp 'aan vreemdelingen zonder wettig 
verblijf zowel van preventieve als van curatieve aard kan zijn. Deze medische hulp kan zowel ambulant als in 
een verplegingsinstelling verstrekt worden.  
4 Het OCMW krijgt de kosten voor gezondheidsprestaties, geattesteerd als 'dringende medische hulp' 

terugbetaald door het Ministerie van Volksgezondheid tegen de prijs die als basis dient voor de terugbetaling 

door het RIZIV. Deze prijs is de totale prijs in functie waarvan het RIZIV de terugbetaling en het remgeld bepaalt 

en die wordt opgenomen in de nomenclatuur. Dit geldt ook zo voor de medicatie, verstrekt door een apotheker.   

 



Adres:...............………………............  

Datum…………………………………..  

 


