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Thematiek: Kwetsbare groep 

Mensen zonder wettig verblijf - dringende medische hulp 

1. Probleemsituatie Beschrijf een probleem dat het gevolg is van de COVID-19-crisis of dat 
verergerd is door de Coronaviruscrisis Covid-19. Gelieve specifiek en bondig te zijn en de causale 
verbanden uit te leggen (maximum 15 regels). 

En temps normal, seulement 10 à 20% des personnes en séjour irrégulier recourent à l’Aide 
Médicale Urgente. L’AMU est donc, à elle seule, insuffisante pour garantir le recours aux soins de 
santé des personnes sans titre de séjour. 

Une loi du 29 mars 2018 entrée en vigueur le 11 avril a inséré la possibilité pour le 
ministre d’infliger une sanction financière à l’égard du CPAS qui n’aurait pas mené ou pas 
mené correctement l’enquête sociale ou si la personne à qui l’AMU a été versée pouvait 
être affiliée à un organisme assureur. Cela risque de ralentir les enquêtes sociales et les 
octrois. 

Mensen zonder wettig verblijf hebben niet steeds vlot toegang tot gezondheidszorg. De 
procedure dringende medische hulp is veelal complex.  Mensen zonder wettig verblijf 
weten niet steeds waar ze terecht kunnen en wat ze moeten doen om hun recht op 
gezondheidszorg te doen gelden. De COVID-19 crisis zorgt voor toenemende verwarring 
en zorgen omtrent de toegang tot zorg. De POD MI heeft daarvoor de procedure 
Dringende medische hulp versoepeld.  

Afin de ne pas surcharger les prestataires de soins, l’obligation de rédiger une attestation 
AMU est temporairement suspendue. Tous les soins médicaux dispensés entre le 14 mars 
et le 31 mai 2020 ne nécessitent pas de certificat AMU pour leur remboursement par l’Etat.  
La période de validité de la décision de prise en charge de l’aide médicale peut aller au delà 
de trois mois de validité.  

Echter, verschillende OCMW’s passen de nieuwe richtlijnen niet toe. Zij halen onder 
andere aan dat ze anders na 31 mei totaal verzadigd zullen raken wanneer iedereen op 
hetzelfde moment om verlenging van de medische kaart verzoekt.  
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2. Gewenste situatie Wat zou de gewenste situatie zijn om de hierboven beschreven situatie te 
voorkomen EN/OF te verhelpen? (Beschrijf het verwachte resultaat en niet de middelen om het te 
bereiken maximum 5 regels). 

Laagdrempelige en vlotte toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf 

Administratief vlotte toegang tot zorg, uniform over alle gemeenten 

 

3. Belangrijkste betrokkenen / verantwoordelijken 

Welke diensten, administraties, verenigingen 
spelen een rol bij de probleemsituatie?  

Welke overheden en/of ministers hebben 
bevoegdheden in verband met de 
probleemsituatie? 

OCMW/ 
eerstelijnsgezondheidszorg/ziekenhuizen/
apotheek/…. 

 

Minister De Block/ POD MI/ Minister 
Ducarme 

 

4. Voorstel van actie en/of van maatregel Beschrijf de acties en de middelen voor de 
uitvoering ervan om het verwachte resultaat te bereiken.  

● Maatregelen ter versoepeling van procedure DMH uitbreiden en behouden tot volledige 
verdwijning van coronavirus. Le cas échéant, prévoir une circulaire pour uniformiser 
l’application et faire de cette facilitation la règle. 

● Opschorting van de noodzaak van voorafgaande passage bij het OCMW/versoepeling van 
sociaal onderzoek 

● Mensen zonder papieren moeten kunnen genieten van een administratief vlotte toegang 
tot zorg, uniform over alle gemeenten, inclusief terugbetaling van testing 

● Suspendre l’application du passage de la loi de 2018 donnant droit au ministre de 
sanctionner le CPAS pour défaut d’enquête sociale suffisante dans le cadre de l’AMU 

 


