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Bet reft: ctriiigtiule niedische hnlp\erleninL r aan vreemdeiinLiea die Hle^aal in
ons land \oi'b!i[\on.

Oc tocyanu lot hot \t-Tblijf en do W^U^HIL' in jn Jo vcr\\ijcierinu \;in
\reomdolinyen nit Beknii uordt yeroueld door do \ \ o r \an !5 Joooinbef IOSO Op 15
jttli 1996 werden \vijxiuinyen animebrnchi nan Je/.e \\e! en de oryanicke \vei
betreffende de O.C.MAV.'s \aii S'7.76.
Met deze brief \vil!en \vij U under infomiercn oinrreiu de iievolgen inzake lict
vcrloncn \an dringcndc modischo hulp\'crlening aan illogaal \orblijvondo
\rcomdol in

Do \TCCindclingciuvct sripulccn nndJiikciijk dnr hot vcrlcnon vnii luilp of
bijsrancl aan MoomdoliiiL 1 nit loutor luimanitaiiv oxomoLnnyen niet itraftiaar ts. Kr is
this goen onkele \\eirelijke boporkipL' opL-eleyd aan do ctooruolOLnschti verplichn'nt.'
oni inedisoiie h t i l p le verienon. onyeachi ol'de bolrokkene loyaal of illeuaai in ons
land

Do orgaiiickc wet gecft opdrachr aaii het Openbaar Centrum voor
Maatschappeiijk Welzijn om c!n',ngend medische h u l p te vcrienen aan behoeftige
illegale u'cemdclingen die in ons land \,erbhj\en.
Onder dnngende medische luilp uorut \erstaan de hulp die een uitsluilend
medisch karakter vertoont en waarvan de dmigendheid met een inejisch
getuigschrift wordt aangetoond. Deze hulp kan zowcl ambulant als in cen
verplegings inrichting worden vcrstrekt. Dringende medische hulp kan zowe!
preventieve als curatieve zorgverstrekking omvatten.
De appreciatie van het dringeiid karakter van inedische hiiip komr uitsJnirend
toe aan een geneesheer. Onder "dringend" moet ook worden begrepen die medische
h u l p die nodig is om voor de persoon of zijn omge\ing ges.aar!i]ke inedische
loestand le voorkomen.
De Staat neemt de kosten ten laste \-an de O.C.M.VV.'s voor de renigbetaJinir
\ an de mcdischc kosten in her kadcr van de dringc-nde medische hulp. Her
bewijsstuk daartoo is een medisch getuigschrift uaaniit de dringende
noodzakelijkheid van de verstrekkingen blijkt.
-

Het aaiibrengen van de vennelding "dringende inedische liiilpverleiiing" op
her gcruiL'schrift voor verstrekre hulp wordt als voldoende be\\ ijsstuk aanvaard.
Vennils het tot de bevoegdheid \an de O.C.MW/s belioon om de dringende
medische hulpverlening te \erienen. \ loeit uit her voorgaande ^een auromau'sch recht
\OOIT: op temgbetaJing nan de betrokken persoon \'an de kosren \oor de medische
\ c r z o r i n die L'
I let O.C \-I.VV. is iintners auioiUHim in hci beoordelen \an ^ie h L i l p \ e r l e n i n u
\ \ e l k e het moet (en iaste nemen. Zo kan hij\-oorbeeid lies O.C MAV. de
behoeftidieid vail de bctrokkcnc nanaan.

Oil beiekeni ilus dat:

de deoniolouische plicht loi het \erlenen \an drin^ende medisehe hulp aan
illegalen onvenninderd blijrt bestaan;
de/e |>lichl o[) geen enkele \vij/e in hel gsdrang uon.ll yebraclii door de nieu\ve
\\etue\ini: inzake het legaal \ e r b l i j f i n ons land zodai her \ e r \ u l l e n van i,w
deontologische \eiplichting in geen s.'.o\'al sri'afbaaj- kan zijn:

» de kosten vnor de verstrekle hnln aaii de be'rokkene kunnen \vorden aaiyerekend
nan de geldende tarieven, waarbij U op het getutgschrift voor verstrekte liulp de
vcmicldiny "dringcndc mcdischc hu!p" aaiibrcnut;
• de betrokkene zich tot het O.C.M.VV. vaji U\v gemeeme kan wenden voor ae
cvcntiiclc rcmgbcraling van dc kosten:
• het O.C.M.W. van Uvv gemeenre deze kosten terugbetaa.ld krijgt door de Staat.
\-oor zovcr U dc vermelding "dringcndc medisclie hulp" hcbt aangebracht op het
getuigschrift voor verstrekte hulp.

Indien U de reading derde beralende toepast of deze v,enst toe te passen
raden \vij u aaii
contact op re nemen met her Openbanr Centntm \-oor
Maatschappchjk Wclzijn van Uvv gcmeentc, teneindc na re gaan vvclke rcgclmg dit
O.C.Vf.W. heeft voorzi'en om re voldocn nan haar uerrolijke verpliehring om
dritigende medische hulp aan illeyalen le versirekken.

VVij hopyn U met deze roelichring voidoende re hebben voorgelicht omrrenr de
geuilgen van de \ \ e t van 15 j u i i 1996.

Mer de meeste fioogachtinu.

De Minister \;ui Volksgezondheid en
Pcnsioencn

Dc: Suintsecretans voor VeiliLE
Mnarschappctijkc Inrcerade on
Leelinilieu

M. Colla
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