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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 27 oktober 2020

OPENBARE ZITTING

1 2020_RMW_00047 Verslag raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 29 september  
2020 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 29 september 2020.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 29 september 2020.

2 2020_RMW_00049 Ten verzoeke van Groen: mensen zonder wettig verblijf - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
DRINGENDE MEDISCHE ZORG

Mensen zonder wettig verblijf hebben volgens de wet recht op gezondheidszorg via de procedure ‘dringende 
medische hulp’.  In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, heeft deze procedure betrekking op alle 
vormen van curatieve en preventieve zorg. 

Er is echter heel wat onwetendheid over deze mogelijkheid. Administratieve drempels, 
communicatieproblemen en het gebrek aan kennis over de organisatie van de gezondheidszorg zorgen 
ervoor dat er nog steeds mensen zijn die geen medische hulp krijgen die ze nodig hebben, laat staan de 
nodige preventieve zorgen. Ook kinderen.  

Hierbij onze vragen: 

 Hoeveel procent van de aanvragen in Beveren wordt geweigerd/aanvaard? 
 Is er een stijging van het aantal aanvragen? 
 Wat doet het OCMW om deze mensen pro-actief te bereiken en te informeren over hun recht op 

dringende medische hulp? Wordt er gewerkt met medische kaarten voor deze doelgroep?
 Zijn de zorgverstrekkers in onze gemeente op de hoogte van de werkwijze? 

INFORMEREN OVER RECHTEN EN PLICHTEN 
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Mensen zonder wettig verblijf hebben slechts beperkte toegang tot onze rechten en hebben vaak angst om 
zich te melden uit vrees voor juridische gevolgen. De oorzaken van hun onwettig verblijf kan zeer divers zijn 
en een duurzaam toekomstperspectief is in het belang voor hen zelf en de samenleving. Specifiek met dit 
doel heeft de federale regering een akkoord bereikt over het financieren van pilootprojecten met als doel om 
personen zonder wettig verblijf sneller en gerichter te begeleiden naar bestaande verblijfsprocedures of naar 
terugkeer in samenwerking. 

Hierbij onze vragen: 

 Is er in onze gemeente een veilig infopunt of aanspreekpunt waar mensen zonder wettig verblijf zich 
kunnen informeren over hun rechten en plichten? 

 Worden mensen geïnformeerd over de mogelijkheden van vrijwillige terugkeer?
 Hebben we zicht op het aantal mensen zonder wettig verblijf dat verblijft op ons grondgebied?
 In welke vorm bieden wij ondersteuning om het recht op onderwijs te garanderen voor kinderen 

zonder wettig verblijf? 
 Wordt er gezocht naar nachtopvang voor mensen zonder wettig verblijf die zich bevinden op ons 

grondgebied?
 Heeft de gemeente ambitie om zich kandidaat te stellen voor de pilootprojecten mbt oriëntatie en 

begeleiding naar verblijfsprocedures of vrijwillige terugkeer? 

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: mensen zonder wettig verblijf.


