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R.G.45785-46419

04/01/2007

Pos./Neg. Sociale steun wegens de
onmogelijkheid naar het herkomstland terug
te keren, ziek kind, maar geen sociale steun
gedurende de periode van tenlasteneming
door de garant

X is naar België gekomen met een toeristenvisum en een
tenlasteneming door haar zuster. Ze is bevallen van een
ziek kind. Ze heeft een aanvraag tot verblijf op basis van
art. 9.3 ingediend. Twee vonnissen hadden het OCMW
veroordeeld tot betalen van sociale steun voor de
verblijfsaanvraag ingediend werd.

Congenitale afwijking (zware
hemoglobine-ziekte) bij een kind

Kameroen

OCMW van Ukkel/X en
de Belgische Staat

Het OCMW doet beroep op de vonnissen van de
Arbeidsrechtbank en weigert aan de aanvrager sociale
steun; onwettig verblijf; tenlasteneming; steun is
beperkt tot materiële steun in een opvangcentrum

Diabetes, hoge bloeddruk, psychische
problemen, spijsverteringsproblemen

Kosovo

X /OCMW Brussel

Weigering sociale steun, gebrek aan politieke
argumentatie om niet terug te keren

Arbeidsrb. Brussel

R.G.14950/06

26/01/2007

Chronische ziekte, hospitalisatie voor
een jaar noodzakelijk - medisch visum

Kameroen

OCMW St-Agathe
Berchem/X

Weigering sociale steun want er is geen
onmogelijkheid om terug te keren, het OCMW gaat
niet akkoord met beslissing arbeidsrechtbank tot
sociale steun

Arbeidshof Brussel

Arrest n°48.491

22/02/2007

Minderjarig autistisch kind

Marokko

x/OCMW Brussel

Geen recht op sociale steun; onwettig verblijf; bestaan
van opvangcentra in het herkomstland

Arbeidsrb. Brussel

R.G.21762/06

07/03/2007

Pos. Sociale steun en 850 euro achterstallig

Afwezigheid van gespecialiseerde opvangcentra in
Marokko voor mensen met autisme, dus onmogelijkheid
om terug te keren

Lupus

Mali

x/OCMW van
Ottignies-Louvain-laNeuve

Weigering op sociale steun toe te kennen; onwettig
verblijf; absolute onmogelijkheid om naar het
herkomstland terug te keren is niet aangetoond

Arbeidsrb. Nijvel

R.G.2113/W/06
en 9/W/07

09/03/2007

Pos. Sociale steun en achterstallig geld

Het OCMW werd veroordeeld tot 500 euro
stadevergoeding/interesten

Zwangerschap, bevalling

Joegoslavië

X/OCMW Brussel

Weigering sociale steun

Arbeidsrb. Brussel

R.G.10065/06

6/04/2007

Depressie, psychosomatische klachten,
neurologische aandoeningen (epilepsie)

Kosovar

x/OCMW van Vorst en
de Belgische Staat

Arbeidsrb. Brussel

R.G.73999 en
20526/2006

27/04/2007

Niet gespecifieerd

Libanon

x/OCMW van Bergen
en Fedasil

Arbeidsrb. Bergen

R.G.19147/07/M

29/05/2007

Neg. Aanvraag niet gefundeerd. Hij werd aan
een ander centrum (Klein Kasteeltje)
toegewezen. Het LOI van Bergen was niet
meer bevoegd voor de sociale steun.

Het feit van een verblijf te hebben betekent in geen
geval een erkenning van de bevoegdheid van het OCMW
van Bergen.

Kanker (schildklier)

Congo

X/OCMW Anderlecht

Weigering sociale steun

Arbeidsrb. Brussel

R.G.9529/07 et
9530/07

15/10/2007

Pos. sociale steun vanaf uitspraak

+ factuur van 116 euro electrabel

Kinderen met psychische problemen

Congo Brazzaville

X/OCMW Sint-Joostten-Noode

Weigering sociale steun, doorverwijzing
opvangcentrum Fedasil

Arbeidsrb. Brussel

R.G.9553/07

16/10/2007

Pos. sociale steun

Ernstige hartproblemen

Marokko

X/OCMW ST. Gillis

Weigering sociale steun

Arbeidsrb. Brussel

R.G.11388/07

20/11/2007

Pos. sociale steun

Onbepaald

Marokko

X /OCMW Brussel

Weigering sociale steun

Arbeidsrb. Brussel

R.G.9541/07

6/12/2007

Neg. geen sociale steun want geen medisch
attest

Ernstige hartproblemen

Oekraïne

X /OCMW Anderlecht

Arbeidsrb. Brussel

R.G.31.42/07

12/12/2007

Pos. sociale steun, arb. volgt de positieve
beslissing rechtbank van eerste aanleg

Niet evident om medicatie te kopen in een buurland
(grens oversteken + duur)

Oekraïne

X/OCMW Anderlecht

Arbeidsrb. Brussel

R.G.16984/07

6/03/2008

Pos. sociale steun

Attesten wijzen op onmogelijkheid terug te keren

Pos. sociale steun, arbeidshof volgt arrest
arbeidsrechtbank

Sociale steun wordt toegekend omdat DVZ een uistel van
vertrek gaf voor twee maanden voor en drie maanden na
de bevalling

Ziekte van Raynaud (probleem met
doorstroom van bloed naar handen etc.)
Zwangerschap, bevalling,
gezondheidstoestand van moeder en
kind

Weigering sociale steun toe te kennen; tenlasteneming
van de huur; de aanvragers kunnen ten laste genomen
worden door een centrum van Fedasil
De aanvrager werd door Fedasil toegewezen aan het
lokaal opvanginitiatief van Halle en nadien aan dat van
Lennik. Op zijn vraag werd hij overgeplaatst naar het
LOI van Bergen, maar hij besloot in Lennik te blijven.
Fedasil weigerde en bleef bij de toewijzing aan het LOI
van Bergen. Het LOI van Bergen trok zijn sociale steun
terug en vroeg hem zijn verblijf te verlaten, omdat het
in de onmogelijkheid verkeerde zijn werk te doen,
wegens gebrek aan medewerking vanwege de
aanvrager en wegens het feit dat hij aan het
opvangcentrum van het Klein Kasteeltje toegewezen
werd.

Weigering sociale steun want in voorlopig attest zegt
expert rechtbank van eerste aanleg dat behandeling en
medicatie mogelijk is in land herkomst en dat
medicatie voorhanden is in naburig land
Weigering sociale steun want tegenstrijdigheid in
attesten wat reizen betreft.

Togo

OCMW Louvière/X

Beroep tegen uitspraak arbeidsrechtbank

Arbeidshof Bergen

Arrest n°20.859

19/03/2008

Te vroeg geboren kind met handicap,
risico op motorische handicap

Polen

X/OCMW Brussel

Weigering sociale steun

Arbeidsrb. Brussel

R.G.10432/07

15/04/2008

Ernstige hartproblemen (kransslagader)

Azerbeidzjan

X/OCMW Evere

Weigering sociale steun

Arbeidsrb. Brussel

R.G.2648/08

16/05/2008

Pos. sociale steun want ook kijken naar
toegankelijkheid van behandeling. Het is
moeilijk om er psychische zorgen te krijgen en
sociothérapie.
Pos. voor betrokkene, hof bevestigt uitspraak
arbrb. sociale steun want tenlasteneming mag
geen sociale steun uitsluiten als ze niet
uitvoerbaar is

Pos. sociale steun drie maanden voor de
bevalling en drie maanden na de bevalling
Pos./Neg. Sociale steun ten provisionelen titel,
aanduiding van een expert voor wat de
terugkeer naar het herkomstland betreft

Pos./Neg. sociale steun wegens familie met
kinderen want opvang in asielcentrum is niet
geschikt voor te vroeg geboren baby en Fedasil
organiseert geen individuele opvang
Pos/Neg. sociale steun vanaf AI maar niet
vanaf aanvraag zoals gevraagd

Asielopvangcentrum is niet geschikt omwille van
medische situatie.

Nonkel wil zijn verantwoordelijkheid niet opnemen.

Nadien moet familie doorverwezen worden naar
opvangplaats Fedasil.
Het OCMW dient een expert te voorzien.

Jongen wordt al opgevangen in een gespecialiseerd
centrum omwille van zijn medisch probleem, dus niet
zinvol naar Fedasil te verwijzen.
Omdat er geen schulden in het verleden waren,
toekenning vanaf aanvraag dus niet retroactief.
Eerste medisch attest spreekt van een jaar maar geen
recent medisch attest + geen staat van behoeftigheid
want momenteel verblijvende in een opvangcentrum van
Fedasil

Geen medische overmacht

Andere beslissing dan arrest 5/01/2009

Orthodontische behandeling dochter
van twee jaar

Tunesië

X/OCMW Sint-Joostten-Noode

De aanvragers werden bij hun eerste asielaanvraag
toegewezen aan het OCMW van Londerzeel als
verplichte plaats van inschrijving, maar ze woonden in
Seraing. Na weigering van hun aanvraag verklaarde het
OCMW van Londerzeel zich onbevoegd voor de
toekenning van sociale steun. Bij hun tweede
asielaanvraag werden ze toegewezen aan het
opvangcentrum van Arendonk, maar de aanvragers
dienden een aanvraag in bij Fedasil voor annulering
van deze toewijzing. Fedasil accepteerde laattijdig hun
vraag en de aanvragers vroegen een schadevergoeding
en sociale steun voor de periode gaande van hun
asielaanvraag tot de annulatie van de toewijzing.
Weigering sociale steun, betrokkene weigert ook
opvang in Fedasilcentrum

Arbeidsrb. Brussel

R.G.n°16.805/07

13/06/2008

Pos. sociale steun + orthodontische
behandeling

Ocmw heeft geen voorstel van opvang bij Fedasil gedaan
die past in functie van leeftijd, gezondheid, …
Orthodontische behandeling is dringende medische hulp

Fedasil had de aanvragers niet op de hoogte gebracht
van de mogelijkheid om de Rechtbank in te schakeleln
tegen de toewijzing aan een opvangcentrum met het oog
op dispensatie en opheffing.

Arbeidsrb. Luik

R.G.371417 en
373745

25/06/2008

Neg./Pos. De Rechtbank acht het OCMW van
Londerzeel en van Seraing onbevoegd voor het
toekennen van sociale steun. Hij veroordeelt
Fedasil tot betaling van deze steun omdat deze
in gebreke bleef wat betreft de plicht tot
informatie en omdat Fedasil zijn beslissing tot
toewijzing aan het Centrum van Arendonk
volgens code 207 niet gemotiveerd had.

Arbeidsrb. Brussel

R.G.5.199/08

11/07/2008

Pos./Neg. aanstelling expert

Weigering sociale steun

Arbeidsrb. Brussel

R.G.6.0583/08

11/08/2008

X/OCMW Molenbeek

Geen sociale steun wegens gebrekkige medische
attesten en twijfels over behandeling in Soedan

Arbeidsrb. Brussel

R.G.10.021/08

3/12/2008

Guinee

X/OCMW Brussel

Geen sociale steun vanaf aanvraag 9ter

Arbeidsrb. Brussel

R.G.10.052/08

5/01/2009

Libanon

X/OCMW Molenbeek

Geen sociale steun, doorverwijzing naar Fedasil want
familie met kinderen

Arbeidsrb. Brussel

R.G.13.311/08

9/01/2009

Weigering van het toekennen van achterstallige sociale
steun door het Arbeidshof na een vaonnis door het
Arbeidsrechtbank, waarbij het OMW veroordeeld werd
tot het betalen van sociale steun met achterstallige
sociale steun.
Afwezigheid van bewijzen om te weten of de sociale
steun de noden van x zou dekken op de dag die
aangeduid werd voor betaling van de achterstallige
sociale steun.

Niet gespecifieerd

Tsjechië

x/OCMW Londerzeel,
Fedasil en OCMW
Seraing

Psychische problemen (depressie),
sinusitis

Albanië

X /OCMW Anderlecht

Nierproblemen

Pakistan

X/OCMW Sint-Joostten-Noode en Fedasil

Ernstige rugaandoening (hernia)

Soedan

Diabetes
Ernstige rugproblemen, artrose,
diabetes, hoge bloeddruk, te hoog
urinezuurtegehalte, psychische
problemen (bij man en vrouw)

Chronische en voortschrijdende ziekte

Algerije

x/OCMW Brussel

Alleenstaande vrouw met kind –
psychische problemen

Marokko

OCMW Elsene/X

Minderjarig kind met multiple handicap

Marokko?

OCMW Molenbeek/X

Prejudiciële vraag

Vrouw met 2 kinderen (waarvan 1
België) wonende in een onleefbare
woning

Weigering orthodontische behandeling en leefloon +
doorverwijzing naar Fedasil want familie

door arbeidshof

OCMW gaat niet akkoord met beslissing
arbeidsrechtbank tot sociale steun + 1.000 euro
retroactief voor schulden
OCMW gaat niet akkoord met beslissing
arbeidsrechtbank tot sociale steun
Is er een schending van de beginselen van de grondwet
als het OCMW de situatie onderzoekt van iemand die
zonder wettig verblijf bij procedure dringende
medische hulp en niet van iemand met wettig verblijf

Gambia

x/Fedasil en OCMW
Brussel

Weigering sociale steun toe te kennen, de aanvrager is
ten laste genomen door Fedasil die de steun moet
verzekeren.

Niet gespecifieerd

Iran

x/OCMW Gembloux

Ouders met minderjarige kinderen

China

X en co/ OCMW Luik

Hof van Cassatie

Arrest nr
S.08.0090.F

09/02/2009

Arbeidshof Brussel

Arrest n° 50.599

11/02/2009

Arbeidshof Brussel

Arrest n°49.694

19/02/2009

Grondwettelijk Hof

Arrest n°50/2009

11/03/2009

Arbeidsrb. Brussel

R.G. nr 5854 en
5855

27/07/2009

Weigering sociale steun gedurende de periode van het
onderzoek van de aanvraag op basis van art. 9.3. De
aanvrager heeft geen wettig verblijf.

Arbeidsrechtbank Namen

R.G.nr 09/795/A

12/08/2009

Weigering sociale steun; de aanvragers hadden
onderdak aanvaard in opvangcentrum van Fedasil; dit
centrum is bevoegd voor materiële steun

Arbeidsrechtbank Luik

R.G. nr 383.192

02/09/2009

Neg. geen sociale steun want toont niet
voldoende nierproblemen aan + moet
Fedasilcentrum accepteren.
Neg. geen sociale steun, enkel recht op
dringende medische hulp
Pos. sociale steun vanaf de datum van de
aanvraag 9 ter.
Neg. geen sociale steun
Pos. Cassatie van het arrest, terugsturen van
het dossier naar het Arbeidshof van Bergen.
Inbreuk op artikel 1, alinea 1 va, de wet va,
8/07/1976.
De aanvrager vervult alle voorwaarden
voorzien door de wet.
Het recht op sociale steun ontstaat van zodra
de persoon zich in een situatie bevindt die
hem niet toestaat te leven conform de
menselijke waardigheid.
Pos. voor de betrokkene, arbeidshof volgt
eerste uitspraak tot betalen van sociale steun
+ 1000 euro
Pos. voor de betrokkene, sociale steun,
bevestiging beslissing arbeidsrechtbank
Geen schending van de beginselen van de
Grondwet
Pos. Toekenning van sociale steun. De staat
van behoeftigheid van de aanvraagster wordt
niet in vraag gesteld. Haar kind van Belgisch
nationaliteit heeft recht op sociale steun en zij
kan deze steun krijgen als wettelijke
vertegenwoordigster
Pos. Veroordeling van het OCMW tot het
betalen van sociale steun. De aanvrager
voldoet aan alle voorwaarden voorzien door
de Minister die bevoegd is voor migratie en
asiel. Regularisatieaanvraag is al vier jaar
lopende. De aanvrager volgde een opleiding in
het Frans en in het Nederlands. Bovendien
bevindt de aanvrager zich gedurende de
periode van het onderzoek van de aanvraag in
een situatie van onverwijderbaarheid.
Pos. Het OCMW Luik is bevoegd voor de
sociale steun en niet Fedasil. Het feit dat de
opvangcentra volzet waren, maakte hun
opvang onmogelijk en hun staat van
behoeftigheid wordt niet in twijfel getrokken.
Veroordeling van het OCMW tot betalen van
financiële steun vanaf het ogenblik van de
aanvraag.

Vage medische attesten, ook niets over de
onmogelijkheid in een centrum te wonen
Betrokkene kaartte aan dat hij in nabijheid wilde wonen
van zijn zussen in St. Joost woonde maar dat werd niet
gezien als voldoende argument.
Ook vragen bij gebrekkige medewerking sociaal
onderzoek OCMW
Retroactiviteit vanaf de datum van aanvraag want sinds
dan wordt meneer verondersteld legaal te zijn.
Geen sociale steun want geen bewijzen geen verzorging
land van herkomst, geen doc. over sociale zekerheid.
Argument weigering opvang wegens geen stabiliteit
Fedasil onterecht want reeds 1 jaar in onzekerheid

Er is geen enkele wet die zegt dat sociale steun niet
retro-actief kan toegekend worden voor de periode die
verlopen is van de aanvraag tot de beslissing van de
rechter.

Feit de situatie van alleenstaande vrouw met kind in
Marokko soms moeilijk ligt, wordt aangehaald

Het OCMW moet bekijken of de persoon al dan niet
behoeftig is.
Ten gevolge van haar asielaanvraag werd ze door Fedasil
aan een opvangcentrum toegewezen. Maar in haar
kwaliteit als ouder van een Belgisch kind, heeft de
Rechtbank beslist tot opheffing. van de toewijzing aan
een asielcentrum.

Hof van Cassatie: een vreemdeling moet kunnen blijven
sociale steun genieten indien hij de voorwaarden tot
regularisatie vervult.

De aanvragers zijn naar de dispatching van Fedasil
gegaan. Er werd een fax gestuurd naar het OCMW
zeggende dat opvang van het gezin onmogelijk was
wegens overmacht.

