Motie aangaande de taken van de adviserende geneesheer van het OCMW Antwerpen.
We stellen vast dat de adviserend arts van het OCMW soms medische attesten van een
behandelend arts in twijfel trekt in het kader van Dringende Medische Hulp aan mensen
zonder wettig verblijf. Wij menen dat dit niet tot het takenpakket van onze adviserend
arts kan behoren. In die zin willen we voorstellen het takenpakket van de adviserend arts
aan te passen. Hij kan niet langer de bevoegdheid hebben tussen te komen in de
afhandeling van de medische waarborgen in het kader van Dringende Medische Hulp.
Het OCMW moet handelen conform de wettelijke bepalingen binnen het KB van
12/12/1996. Een persoon heeft recht op Dringende Medische Hulp wanneer aan volgende
voorwaarden voldaan is:
1. Men verblijft onwettig in België.
2. Men is behoeftig.
3. Men heeft een attest van een erkend arts waarin staat dat Dringende Medische Hulp
noodzakelijk is.
Wanneer aan deze 3 voorwaarden voldaan is, heeft het OCMW de plicht te voorzien in
Dringende Medische Hulp. Het kan deze hulp vervolgens niet weigeren, ook niet via een
adviserend arts gekoppeld aan het OCMW. Het is wettelijk niet toegestaan om bijkomende
bijzondere voorwaarden op te leggen bovenop deze 3 bijzondere voorwaarden (M. De
Block: Senaat, 30 april 2013 en Senaat, 3 mei 2013).
Het Koninklijk Besluit van 12/12/1996 stelt in artikel 1 dat de dringende medische hulp,
de hulp betreft die een uitsluitend medisch karakter vertoont en waarvan de
dringendheid met een medisch getuigschrift wordt aangetoond. Er wordt gespecifieerd dat
deze dringende medische hulp zorgverstrekking kan omvatten van zowel preventieve als
curatieve aard. In artikel 2 lezen we dat de dringende medische hulp door de Staat aan
het OCMW wordt terugbetaald, op voorwaarde dat dit centrum een medisch getuigschrift
voorlegt waaruit de dringende noodzakelijkheid van de verstrekking blijkt.
Over Dringende Medische Hulp zegt POD MI: “Dringende medische hulp is een medische
hulp in de vorm van een financiële tussenkomst van het OCMW in de medische kosten van
een persoon die illegaal in België verblijft.
Dringende medische hulp is geen financiële hulp die rechtstreeks aan de persoon wordt
uitgekeerd, maar die illegalen enkel de toegang tot medische zorg wil verzekeren door de
arts, het ziekenhuis, de apotheker, ... te betalen.
De naam doet vermoeden dat het enkel gaat om dringende hulp (bv. bij een ongeval of
tengevolge van een ziekte), maar dit is niet zo. Dringende medische hulp kan ook
betrekking hebben op een medisch onderzoek, een kinesitherapiebehandeling of zelfs een
eenvoudig bezoek aan de huisarts. De dringende noodzakelijkheid van de medische
hulpverlening wordt uitsluitend bepaald door een arts, niet door de patiënt of door het
OCMW.”
We lezen in de parlementaire voorbereiding bij de wet van 12/12/1996 betreffende
Dringende Medische Hulp aan mensen zonder wettig verblijf het volgende. “Het is aan de
behandelende arts om te bepalen of medische zorgverstrekking noodzakelijk is. De
verantwoordelijkheid om te bepalen of een preventieve of curatieve ingreep dringend is,
wordt bij de arts gelegd en die moet ter zake in eer en geweten oordelen” (Parl. St.
Kamer 1995-96, Doc. nr. 364/7, 26) (zie art. 1 KB van 12 december 1996: rubriek 1.2).
Wij willen dan ook vragen dat het OCMW van Antwerpen zich houdt aan deze wettelijke
bepalingen.

Ter goedkeuring wordt voorgelegd: De adviserend arts van het OCMW zal niet langer de
bevoegdheid hebben tussen te komen in de afhandeling van de medische waarborgen in
het kader van Dringende Medische Hulp. Het takenpakket van de arts zal in die zin
aangepast worden. Dit houdt concreet in dat de adviserend arts het attest van een andere
erkende arts, die Dringende Medische Hulp aan mensen zonder wettig verblijf attesteert,
niet in twijfel kan trekken. Wanneer voldaan is aan de 3 wettelijke voorwaarden, met
name onwettig verblijf, behoeftigheid en het medisch attest, zoals hoger beschreven, zal
het OCMW voorzien in Dringende Medische Hulp in het kader van het KB van 12/12/1996.

