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Justitie, over "de valse medische attesten in vreemdelingendossiers" (nr. 12983) – 10 juli 
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14.04  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, zoals wij konden lezen, is er 

sprake van massale fraude bij medische regularisaties. Het gaat om bijna 2 500 dossiers.  

  

Graag verneem ik van u over hoeveel mensen het gaat? In zo’n dossier gaat het vaak om één 

lid van een familie, en dan moet men het aantal met 2 of 3 vermenigvuldigen om het aantal 

betrokken mensen te kennen. 

  

Deze mensen zijn door de mand gevallen toen zij bij de arts van de DVZ een controle 

ondergingen. Dat is goed. U weet echter dat die mensen intussen al ontvankelijk verklaard 

waren, en dus allemaal steun gekregen hebben van het OCMW gedurende de fase van 

ontvankelijkheid. De vraag is of men, als men de situatie van die mensen herziet, ook iets zal 

doen inzake de bedragen die zij gekregen hebben van het OCMW? Zij hebben immers 

onterechte steun gekregen. 

  

Ik neem aan dat u betrokkenen in uw definitieve beslissing zult weren. Maar wat zult u doen 

voor de periode waarin zij ten laste waren van het OCMW en onterechte steun kregen? 

  

Ik vraag mij ook af in welke provincies de fraudes zich vooral voordeden. 17 artsen worden 

geviseerd. Misschien moet men op bepaalde provincies extra toekijken? 

  

Ik veronderstel dat ook de Orde van Geneesheren nog een rol te spelen heeft bij het bestraffen 

van de artsen die bij dergelijke niet-tolereerbare fraude betrokken waren. 

  

Wat zal er verder nog in die dossiers gebeuren? Wat gebeurt er met terugwerkende kracht, 

wat betreft het geld van het OCMW dat die mensen hebben ontvangen? 

  

14.05 Staatssecretaris Maggie De Block: Ik dank u voor al uw vragen.  

  

Bij de Dienst Vreemdelingenzaken en de gerechtelijke instanties lopen momenteel 

onderzoeken tegen 17 artsen die valselijk medische attesten zouden hebben uitgeschreven aan 

vreemdelingen, met het oog op het verkrijgen van een verblijfsmachtiging. In totaal gaat het 

om 2 477 dossiers. De rechter moet bepalen hoeveel personen en artsen precies schuldig zijn. 

Daarvoor zijn zij dan ook doorgestuurd. 

  

In deze dossiers hebben wij geen aanwijzingen dat er criminele organisaties achter het 

fenomeen zouden zitten. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft geen kennis van vaststellingen 

of vermoedens van de gerechtelijke instanties. Daarvoor moeten dus gerechtelijke 

onderzoeken gebeuren. 

  

Om een aanvraag te kunnen weigeren dient de Dienst Vreemdelingenzaken over bewijzen te 

beschikken. Pas nadat de strafrechter een schulduitspraak heeft gedaan, staat vast wie 

schuldig is en wie niet. De Dienst Vreemdelingenzaken zal de beslissing van de rechter dan 

ook volgen. Als de rechter een veroordeling uitspreekt waarbij alle fraudegevallen nominatief 

worden opgesomd, heeft de administratie vanuit het rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit de 



mogelijkheid om de procedures als nietig te beschouwen, voor zover de fraude 

doorslaggevend was en voor zover de beslissing gefundeerd was op het medische attest. 

  

Als de rechter daarentegen een veroordeling uitspreekt zonder melding te maken van de 

individuele gevallen, dan moeten alle dossiers — dat lijkt mij evident — opnieuw 

gecontroleerd worden. In dat geval zullen de ambtenaren-geneesheren van de Dienst 

Vreemdelingenzaken gelast worden de betrokken vreemdelingen aan een nieuw medisch 

onderzoek te onderwerpen. 

  

Andere gerechtelijke uitspraken zijn wellicht mogelijk. Naar gelang de inhoud van de 

uitspraak zullen al dan niet medische controles plaatsvinden bij de vreemdelingen op wie het 

attest betrekking heeft. 

  

Dergelijke misbruiken zullen zich in de toekomst hopelijk niet meer op een dergelijk brede 

schaal kunnen voordoen, enerzijds, door de invoering van de medische filter die het aantal 

ontvankelijke aanvragen aanzienlijk heeft doen dalen en, anderzijds, doordat wij nu over meer 

ambtenaren-geneesheren beschikken die zich op de controle van de medische attesten kunnen 

toeleggen. Daardoor wordt het gemakkelijker om te zien van welke dokters er altijd medische 

attesten terugkomen. Men kan dan nagaan of dit verdacht is. Ook de controle van de toestand 

van de betrokken vreemdelingen zal vlugger verlopen. 

  

Wat betreft de druk op de artsen om valse attesten uit te schrijven, is het zo dat elke arts 

verantwoordelijk is voor de beslissingen die hij neemt en voor de verklaringen die hij doet. 

Ook tegen de arts kunnen klachten worden neergelegd. 

  

Indien de controlearts de vreemdeling zelf vaker aan een medisch onderzoek zal onderwerpen, 

dan zal ook de druk, uitgeoefend op de externe artsen, als nutteloos worden ervaren en 

wellicht, hopelijk, verdwijnen. 

  

Bij een controle door de ambtenaar-geneesheer zal de vreemdeling die fraude heeft gepleegd, 

immers door de mand vallen en beseffen dat deze manier van werken geen zin heeft. Als er 

veroordelingen van de artsen zullen zijn, is het vanzelfsprekend dat wij alle dossiers waarin 

deze artsen voorkomen als voorschrijver van attesten, terug kunnen laten onderzoeken. 

  

Wat steun van het OCMW betreft, moeten wij eerst een veroordeling hebben. Als er sprake is 

van fraude, kan dit verhaald worden. Het zal wel de vraag zijn of we daar veel van zullen 

terugvinden. Het zal echter zeker moeten gebeuren. 

  

  

14.11  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, het is goed dat de misbruiken 

worden aangepakt. Wij doen dit mede op basis van de wetsaanpassing die in gang werd gezet 

door staatssecretaris Wathelet. Hij heeft gezorgd voor die filter in de medische regularisatie 

die u nu verder in de praktijk omzet. 

  

U heeft mij niet geantwoord op de vraag over hoeveel mensen het uiteindelijk gaat. Ik wil 

geen “Muytertje” doen, maar als wij weten dat het gaat over 2 500 dossiers, met gemiddeld 

een koppel en twee kinderen dan komt men gemakkelijk aan 10 000 mensen. Men had dit wel 

kunnen opzoeken in de dossiers want elk dossier staat voor x aantal mensen en meestal wordt 

dit maal x gedaan. Jammer dat ik nog geen antwoord op die vraag heb gekregen. 

  



Het is wel belangrijk dat de fraude werd ontdekt op een moment dat de artsen van DVZ de 

controles hebben gedaan. Dit betekent dat het gaat om mensen wiens dossier al ontvankelijk 

werd verklaard en hierdoor ook recht hebben op OCMW-steun. Het gaat hier om ettelijke 

duizenden mensen die ondertussen recht hebben gehad op OCMW-steun. Ik meen dat hieraan 

iets moet worden gedaan. U zegt dat dit zal moeten worden terugbetaald als blijkt dat er 

fraude werd gepleegd. Een kei kan men echter niet stropen. 

  

Er moet ook worden gewacht op een beslissing van de rechter vooraleer bewezen kan worden 

of er fraude in het spel is. Als de artsen van DVZ zelf fraude vaststellen dan moet men die 

dossiers weigeren en niet verder behandelen. Ook in andere dossiers waarin sprake is van 

fraude mag men niet langer OCMW-steun geven. Als er sprake is van fraude kan men toch 

niet langer rekenen op de gunstmaatregel van een regularisatie. 

  

14.12 Staatssecretaris Maggie De Block: Mevrouw Lanjri haalt een aantal andere elementen 

aan. Ik zal heel kort zijn. 

  

- U heeft gevraagd naar de provincies. Ik kan u zeggen dat dit gaat over alle provincies. 

  

- U had ook een vraag over de Orde van Geneesheren. Die is daar allicht bij betrokken. 

Zij hebben hun eigen deontologische code. 

  

- U spreekt over 2 477 dossiers. Daarbij zijn er een aantal dossiers die wij, op basis van 

het feit dat de attesten te flagrant waren, onontvankelijk hebben verklaard. 

  

Ik beschik over meer artsen en ik zal die mensen inzetten op hun niveau. Om hen nu manueel 

2 477 dossiers te laten doornemen, vind ik wat bij de haren getrokken. Wij hebben al 

maatregelen genomen. Medische dossiers moeten echter door artsen worden ingekeken. 

  

Een aantal dossiers is op basis van deze flagrante vaststellingen al onontvankelijk verklaard. 

Het lijkt mij evident dat we in deze niet moeten wachten op de beslissing van de rechtbank. Er 

was bijvoorbeeld een flagrant geval van een geschorste arts die al een tijd zijn titel niet meer 

mocht uitoefenen. Hij leverde wel nog attesten af. Het gaat dus sowieso om valse attesten. 

Wat wij al konden doen, hebben wij gedaan. 

  

Ik ga ermee akkoord dat we voor de financiële repercussies moeten wachten op de uitspraken 

van de rechtbank. 

  

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 
 


