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Fertiliteitsbehandeling op basis van dringende medische hulp.
Eén van de wettelijke taken van het OCMW is het verlenen van dringende medische hulp,
wanneer het gaat om een vreemdeling die illegaal in het rijk verblijft (artikel 57, § 2 van de
organieke wet van 8 juli 1976). De dringende medische hulp bedoeld in artikel 57, § 2, eerste lid
van de OCMW-wet betreft hulp die uitsluitend een medisch karakter vertoont en waarvan de
dringendheid door een medisch getuigschrift wordt aangetoond.
In een arrest van het Grondwettelijk Hof wordt ook gesteld dat het OCMW bij de beoordeling
van de hulpvraag naar dringende medische zorgen, de klant dient aan te tonen dat hij zonder
die steun niet in staat zal zijn een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke
waardigheid. De taak van het OCMW is dan ook dit te onderzoeken.
Zodra de klant in het bezit is van een attest dringende medische hulp waarborgt dit attest het
volledige bedrag voor medische zorgen op basis van de tarieven van de RIZIV-nomenclatuur,
als de zorgen dringend en medisch noodzakelijk zijn.
Voor een fertiliteitsbehandeling wordt er een terugbetaling voorzien van de laboratoriumkost en
van de medicatie voor de stimulatiekuur. Illegale vrouwen met een attest dringende medische
hulp kunnen hiervan dus ook gebruik maken indien de arts zegt dat het dringend medisch
noodzakelijk is en ze verder voldoet aan de voorwaarden tot terugbetaling als legale personen
die onder de Belgische mutualiteit vallen.
Graag volgende gegevens, voor de afgelopen vijf jaar, opgesplitst per jaar en per Gewest en
nadien opgesplitst specifiek voor de centrumsteden Antwerpen, Brussel, Luik, Charleroi en
Gent.
1. Hoeveel illegale personen in het bezit van een attest dringende medische hulp
bekwamen een fertiliteitsbehandeling? Hoeveel aanvragen waren er in totaal? Hoeveel
werden er goedgekeurd? Hoeveel werden er geweigerd?
2. Hoeveel bedroeg het jaarlijks uitbetaalde bedrag?
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De dringende medische hulp is een vorm van hulpverlening die exclusief medisch van aard
is en waarvan de noodzaak aangetoond dient te worden met een medisch attest. De aard
van de toegekende medische zorgen en alsook de noodzakelijke toediening kunnen enkel
door een arts vastgesteld worden en behoren tot het medisch beroepsgeheim waartoe mijn
administratie geen toegang heeft. De controle op de medische zorgen gebeurt door de
adviserend-geneesheren van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (“HZIV”).
Mijn administratie beschikt bijgevolg niet over de statistieken die u vraagt.
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