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OMZENDBRIEF AAN DE BEHEERDERS
VAN DE PRIVE ZIEKENHUIZEN

Befreft : Terugbetaling van fasten voor asielzoekers.

Geachte,

Graag wil ik uw aandacht vestigen op bovenstaand probleem waarvoor ik uw hulp
wil inroepen bij hetvoorkomen ervan.

De Federale Staat en meer bepaald het Bestuur van de Maatschappelijke Integratie,
betaalt aan de OCMW's de kosten tenjg van de behandeling van een behoeftige in een
verplegingsinstelling, indien het om een behoeftige gaat die geen 'onderetandsdomiciiie'
heeft, die m.a.w. niet in het bevolkingsregister is ingeschreven. Het gaat om dakloze
Belgen, asielzoekers, illegalen (indien het om dringende medische hulp gaat) en andere
vreemdelingen die niet in regel zijn met de mutualiteit en die niet ingeschreven zijn in het
bevolkingsregister,

De OCMWs kunnen deze hospitalisatiekosten terugvorderen van de Staat in
toepassing van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten lasts nemen van de steun
verleend door de OCMW's. In artikel 9 van deze wet wordt bepaald dat het OCMW dat
steun wil terugvorderen, van de steunveriening moet kennis geven binnen de 45 dagen na
begindatum van de steun. Bij een hospitalisatie is dit dus de begindatum van een
hospitalisatie.

Meerdere OCMW's signaleren me dat ze niet op de hoogte worden gebracht van
een opnarne in het ziekenhuis en dat het ziekenhuis enkele maanden na opname een
rekening stuurt naar het OCMW. De termijn van aanmelding is dan al lang verstreken,
zodat het OCMW de factuur zelf ten laste moet nemen of andere regelingen zai moeten
treffen, zoafs terugvorderen van de behandeide persoon of niet betalen.
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De ziekenhuizen gij.normaal gezien snel op de hoogte van het felt of sen persoon die
behandeld wordt al dan niet in orde is met de mutuaiiteit en behoeftig Is en welk OCMW er
bevoegd is voorde steunverlening.

Het is dan ook niet rneer dan normaa! dat het ziekenhuis onmiddellijk na de opname
het bevoegde OCMW verwittigt en een aanvraag tot tenlastename doet Op deze wijze kan
de OCMW-raad een beslissing nemen en deze -indien ze bevestigd is- doorsturen naar
het Ministerie binnen de 45 dagen die vereist zijn bij een eventuele tenjgvordering,

Het feit dat ziekenhuizen niet onmiddellijk verwjttigen bij een opname en zonder
enige aanmelding een aanta! maanden na de behandeling een factuur sturen naar het
OCMW, brengt grate moeilijkheden mee zowel voor het centrum als voor de betrokken
persoon, rnaar ook voor de ziekenhuizen indien het OCMW weigert tussen te komen.

Voor alle partijen is het van groot belang dat de ziekenhuizen de OCMWs tijdig
verwittigen van een opname.

Mag ik rekenen op uw alter bereidwilligheid om aan deze problemen zo snei
mogelijk een einde te maken.

Met de meeste hoogachting,

De Minister van Spciale Zaken
en Pensioenen

F. VANDENBROU


