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Om advies verzocht door een huisartsenkring vraagt een provinciale raad of het advies
van 4 oktober 2008 betreffende de tussenkomst van een wachthebbende arts in een
centrum 127 bis ook van toepassing is op de centra van FEDASIL – federaal agentschap
voor de opvang van asielzoekers.
Advies van de Nationale Raad :
In zijn vergadering van 6 maart 2010 heeft de Nationale Raad van de Orde van
geneesheren uw brief van 26 januari 2009 besproken, waarin werd gevraagd of zijn
advies van 4 oktober 2008 betreffende de werking van de medische dienst in een
repatriëringcentrum van toepassing is op de Fedasil-centra.
De principes die aan de basis liggen van de adviezen van de Nationale Raad van 21
november 2009 betreffende de wachtdienst in de gevangenissen (TNR nr. 128) en 4
oktober 2008 betreffende de werking van de medische dienst in een
repatriëringcentrum - continuïteit van de zorg (TNR nr. 122) zijn van toepassing op de
door Fedasil beheerde opvangcentra.
De wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde
andere categorieën van vreemdelingen bepaalt dat materiële hulp wordt verleend aan
de asielzoeker tijdens de ganse duur van zijn asielprocedure. Deze materiële hulp
omvat de medische begeleiding, bepaald in de artikelen 23 en 29, die de begunstigde
van de opvang nodig heeft om een menswaardig leven te leiden.
Fedasil is bevoegd om deze medische begeleiding te verzekeren. In artikel 25 wordt
aangegeven dat elke opvangstructuur aan de begunstigde van de opvang de
effectieve toegang tot een medische begeleiding waarborgt.
Deze begeleiding moet op dergelijke wijze zijn georganiseerd dat de continuïteit van de
zorg is verzekerd.
Daartoe mag Fedasil overeenkomsten afsluiten, onder andere met de plaatselijke
huisartsenkringen mits goedkeuring volgens de procedureregels van hun huishoudelijk
reglement van de wachtdienst. In zulke overeenkomsten dienen de modaliteiten van
de dienstverlening nauwkeurig omschreven te worden en dient alleszins gewaarborgd

te worden dat de dienstverlening voor de reguliere bevolkingswachtdienst niet in het
gedrang kan komen.
Het ontwerp van zulke overeenkomsten dient ter goedkeuring voorgelegd te worden
aan de bevoegde provinciale raad.
De bewoner van een opvangcentrum behoudt de vrije keuze van arts en kan dus
autonoom een externe huisarts vragen, en bij ontstentenis daarvan, een huisarts via
de bevolkingswachtdienst.

