
Familie zonder wettig verblijf met kind(eren) 

 
 
 

 
Postadres : Gaucheretstraat 164 – 1030 Brussel 

Tel 32-2-274 14 33 et 32-2-274 14 34 – Fax 32-2-274 14 48 
E-mail info@medimmigrant.be – Website www.medimmigrant.be  

Telefonische permanentie : maandag en vrijdag van 10u tot 13u, dinsdag van 14u tot 18u 
De VZW Medimmigrant krijgt steun van de VGC et de GGC 
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Medisch probleem  Nationaliteit  Partijen  Onderwerp  Rechtbank    
Nummer 
arrest  

Datum  Beslissing  

Moeder met een 
minderjarig kind dat lijdt 
aan een chronische ziekte   

Peruviaanse X/OCMW  

Geen enkele beslissing van het OCMW 
op de vraag naar dringende medische 
hulp + gebrek aan een administratief 
dossier vanwege het OCMW. Het OCMW 
twijfelt aan de behoeftigheid van X en 
roept de verantwoordelijkheid van 
Fedasil in 

Arbeidsrechtbank  
R.G 
n°17489/09 

31/03/2010 

De rechtbank veroordeelt het OCMW om dringende medische hulp te 
verstrekken. De rechtbank wijst expliciet op het feit dat mensen 
zonder wettig verblijf die onvoldoende middelen hebben om hun 
medische zorgen te betalen, recht hebben op dringende medische 
hulp en dat het OCMW erover moet waken dat een aanvraag voor 
opvang in een opvangcentrum ingediend wordt bij Fedasil. Zolang er 
geen voorstel tot opvang is, moet de sociale steun door het OCMW 
gegeven worden.  

Moeder met minderjarig 
kind  

Marokkaanse 
X/OCMW en 
FEDASIL 

Weigering van de verlening van de 
medische kaart, materiële hulp moet 
door Fedasil want familie met kind 

Arbeidsrechtbank  
R.G 
n°3078/10 

15/06/2010 

De rechtbank bevestigt dat X recht heeft op sociale steun met familie 
ten laste en op een medische kaart voor zichzelf en zijn kind en 
veroordeelt het OCMW om het bedrag dat hem toekomt te 
verstrekken.   

Vader met ziek kind  Congolees  X/OCMW  

Weigering van steun, doorverwijzing 
naar het OCMW. Het OCMW geeft geen 
medische kaarten (DMH) meer aan 
families met kinderen zonder wettig 
verblijf 

Arbeidsrechtbank  
R.G 
n°3825/10 

01/07/2010 

De rechtbank veroordeelt het OCMW om sociale steun te verstreken 
aan X als vertegenwoordiger van zijn kind, om hem te helpen de 
formaliteiten te vervullen naar een opvangcentrum van Fedasil toe 
en om hem terug te betalen voor de medische kosten voor zijn zoon 
tot ze hem een medische-farmaceutische kaart verstrekken. 

Moeder met minderjarig 
kind, chronische ziekte  

? 

X/OCMW en 
Fedasil en 
Belgische 
staat  

Weigering van sociale steun en 
tenlasteneming medische kosten, X is 
niet behoeftig  

Arbeidsrechtbank  
R.G 
n°17489/09 

14/09/2010 

De rechtbank veroordeelt het OCMW om DMH te verstrekken en een 
tenlastename van drie maand van consultaties en 
ziekenhuisopnames voor toekomstige operaties. De rechtbank 
veroordeelt het OCMW ook om de schulden ten laste te nemen van X 
in de  ziekenhuizen. Cependant il déboute X pour sa demande d’aide 
sociale . 

Zwangere vrouw Marokkaanse X/OCMW l  
Vraag naar dringende medische hulp is 
zonder gevolg 

Arbeidsrechtbank  
R.G 
n°10/10671/A 

30/06/2011 
De rechtbank veroordeelt het OCMW om dringende medische hulp te 
verstrekken en om de facturen ten laste te nemen die verband 
houden met de zwangerschap en de bevalling.  

Vrouw met aids Nigeriaanse X/OCMW  

Intrekking recht op sociale steun en 
weigering dringende medische hulp als 
gevolg van een weigering van een 
aanvraag op basis van art. 9ter bij de 
DVZ 

Arbeidsrechtbank  
R.G    
n° 11/1410/A 

09/09/2011 
De rechtbank veroordeelt het OCMW tot intrekking van zijn beslissing 
om de sociale steun stop te zetten.   
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