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DRINGENDE MEDISCHE HULP AAN VREEMDELINGEN DIE ONWETTIG IN HET RIJK 
VERBLIJVEN – ATTEST DRINGENDE MEDISCHE HULP. 
 
 
 
 
 
Mevrouw de Voorzitster, 
Mijnheer de Voorzitter, 
 
 
 

 
In de terugbetalingsprocedure omtrent de betoelagingen in het kader van de wet van 2 april 
1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW’s zullen 2 
veranderingen worden doorgevoerd. Het betreffen 2 vereenvoudigingen in de procedure op 
het vlak van de dringende medische hulp, namelijk: 
 

1. verandering op het vlak van de bewijsstukken; 
2. verandering op het vlak van de duur van de beslissing. 

 
Beide veranderingen nemen een aanvang op 1 maart 2005. Het betreft hier de datum 
invoegetreding van het formulier B1 of B2. Dit wil zeggen dat voor correcties van 
formulieren uit het verleden de vroegere procedure blijft behouden. 
 

 

 
 
1. Verandering op het vlak van de bewijsstukken. 
 
Vanaf 1 maart 2005 moeten de attesten “dringende medische hulp” niet meer worden 
opgestuurd voor de dringende medische en/of farmaceutische hulp die werd verleend 
vanaf die datum (dit voor de statuten C,D en E). 
 

 



  2. 

Deze attesten dienen op het OCMW te worden bewaard, bij de overige 
medische/farmaceutische verantwoordingsstukken of facturen, zodat bij inspecties alles 
samen kan gecontroleerd worden.  
Bij afwezigheid van een attest zal de reeds uitbetaalde Staatstoelage worden 
gerecupereerd. 
 
Het betreffende attest “dringende medische hulp” moet afgeleverd zijn door een erkende 
geneesheer. Attesten afgeleverd door een apotheker, kinesist,… worden dus niet 
aanvaard. 
Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat voor farmaceutische verstrekkingen er een attest  van de 
(voorschrijvende) geneesheer moet aanwezig zijn. 
 
Het attest “dringende medische hulp” moet tevens minimum volgende zaken bevatten: 

1. datum van de verstrekking; 
2. naam van de behoeftigde; 
3. naam + handtekening van de geneesheer. 

 
 
Een formulier B1 of B2 dat naar de POD Maatschappelijke Integratie wordt gestuurd, 
zonder attest “dringende medische hulp”, zal niet langer worden geweigerd.  
Vanaf 1 maart 2005 zal d.m.v. de foutmeldingen 621226 en 621228 op de controlelijsten 
“opgeladen formulieren” nog enkel de volgende boodschap worden vermeld: “attest 
dringende medische hulp moet in het OCMW aanwezig zijn”. 
Bedoeling is de verzending van papieren stukken te verminderen en de controles ter 
plekke in uw centrum te vergemakkelijken. 
 
 
Opmerking:  een attest “dringende medische hulp”  kan enkel betrekking hebben op één 
welbepaalde medische en/of farmaceutische verstrekking of op één welbepaalde 
behandelingenreeks (= vloeit voort uit éénzelfde feit).  
Indien de behandelingenreeks meerdere maanden bestrijkt, dan dient voor de controle per 
maand een kopie van het attest gevoegd te worden bij de facturen. 
  

Voorbeeld: De geneesheer schrijft in het kader van de dringende medische hulp 20 
handelingen voor bij een kinesist. Deze behandelingen spreiden zich over 3 
maanden. 
1) Stel dat er per maand 1 factuur wordt afgeleverd. Een kopie van het attest 
“dringende medische hulp” moet per maand bij de betreffende factuur worden 
gevoegd. 
2) Stel dat er per maand 2 facturen worden afgeleverd. In dit geval blijft per maand 
(dus voor 2 facturen) slechts1 kopie van het attest “dringende medische hulp” 
voldoende. 

 
 
 
 
2. Verandering op het vlak van de duur van de beslissing. 
 
Tot op heden kon een beslissing (formulier B1 en B2) betreffende dringende medische hulp 
voor een persoon die onwettig in het Rijk verblijft slechts worden ingestuurd voor de duur 
van één maand. Vanaf 1 maart 2005 zal de duur niet meer beperkt worden tot één 
maand. 



  3. 

Zoals de overige beslissingen zal dus een formulier B1 of B2, betreffende dringende 
medische hulp aan een illegale persoon, kunnen ingestuurd worden voor een periode van 
maximum één jaar. 
 
Let wel, het algemeen principe blijft behouden: wanneer het statuut van een betrokkene 
verandert, wordt een lopende beslissing stopgezet of herzien. 
 
 
 
In de hoop u hiermee van dienst te zijn, verblijf ik, 
Hoogachtend, 
 
 
     Namens de  Minister van Maatschappelijke Integratie: 
       De Voorzitter, 
 
 
 
       (Getekend) 
 
 
 
            
                 Julien VAN GEERTSOM  
 


