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Medisch toerisme.
Wanneer iemand naar een land gaat om er toegang tot de gezondheidszorg te krijgen, kan men
spreken over medisch toerisme. In het kader van de medische hulpverlening voor
vreemdelingen bestaat de bezorgdheid dat dit onze gezondheidssystemen kan belasten.
Volgens het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) zouden
er in 2014, 1.918 aanvragen ingediend zijn waarvan er 19 % werd geweigerd. Dit handelt echter
over personen die hun aanvraag hebben ingediend, maar het is veel moeilijker om na te gaan
hoeveel mensen zonder wettig verblijf naar ons land komen louter om medische redenen.
Als uit het sociaal onderzoek van het OCMW blijkt dat de persoon niet de geijkte procedure
heeft gevolgd en bijgevolg niet in het bezit is van een visum C om medische redenen, kunnen
de kosten niet teruggevorderd worden van de POD en blijven ze (bij goedkeuring door het
bijzonder comité voor de sociale dienst) ten laste van het OCMW.
In hoeveel dossiers heeft de POD Maatschappelijke Integratie de terugbetaling van medische
kosten aan het OCMW geweigerd, omwille van verblijf om louter medische redenen en het niet
volgen van de geijkte procedure via de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)? Graag de cijfers
voor de afgelopen vijf jaar, opgesplitst per jaar en per Gewest.
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Als het sociaal onderzoek uitwijst dat de steunaanvrager om louter medische redenen naar België
kwam en hierbij de geijkte procedure niet volgde, dan kunnen de kosten inderdaad niet ten laste
gelegd worden van de POD Maatschappelijke Integratie.
De POD Maatschappelijke Integratie beschikt echter niet over statistische gegevens hieromtrent.
De controle die hierop is voorzien, gebeurt ter plekke bij de OCMW’s door de inspectiedienst van
de POD Maatschappelijke Integratie en maakt deel uit van een meer algemene controle op de
sociale dossiers via een steekproef. Wanneer er bij de controle van de medische dossiers
inbreuken worden vastgesteld, kan er worden overgegaan tot een terugvordering bij het OCMW
van de betwiste kosten.
Ik dien er evenwel op te wijzen dat het vaststellen van “medisch toerisme” zeer moeilijk is. Enkel
wanneer uit het verslag van het OCMW blijkt dat iemand naar België komt louter om medische
redenen zonder de geijkte procedure te volgen en hij nadien ook geen machtiging tot verblijf om
medische reden op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet heeft gedaan, zal de
inspectiedienst overgaan tot een terugvordering.
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