
Tegemoetkoming voor mensen met een handicap  

 
 
Postadres : Gaucheretstraat 164 – 1030 Brussel 
Tel 32-2-274 14 33 en 32-2-274 14 34 – Fax 32-2-274 14 48 
E-mail info@medimmigrant.be – Website www.medimmigrant.be  
Telefonische Permanenties : maandag en vrijdag van 10u tot 13u, dinsdag van 14u tot 18u 
Medimmigrant vzw wordt gesubsidieerd door VGC en GGC. 
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MEDISCH PROBLEEM NATIONALITEIT PARTIJEN 
BESLISSING WAARTEGEN BEROEP WERD 
INGEDIEND 

RECHTBANK ARREST N° DATUM RESULTAAT: POS/NEG OPMERKINGEN 

Handicap Ivoorkust K.Poirrez/France 
Weigering tegemoetkoming voor gehandicapten want 
geen Frans staatsburger  

Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens 

Arrêt n°40892/98 30/09/2003 
Pos., schending van art. 14 EVRM  (verbod 
op discriminatie) 

Er moet naar de persoonlijke situatie gekeken worden bv 
het gaat om de adoptief zoon van een Frans 
staatsburger, woonde al lang in Frankrijk,… 

Handicap Macedonië X/ l'Etat belge Geen schending van de grondwet Arbitragehof Arrêt n°92/2004 19/05/2004 Neg. 
Geen tegemoetkoming voor een vreemdeling 
ingeschreven in het vreemdelingenregister 

Handicap USA X/l'Etat belge 

Weigering van tegemoetkoming voor gehandicapten 
aan een vreemdeling die legaal in België verblijft, met 
het argument dat hij niet de Belgische nationaliteit 
heeft en de voorwaarden voorzien door de wet niet 
vervult. 
Schending van art. 10 en 11 van de Grondwet, art. 14 
vanhet Europees Hof voor de Rechten van de Mens en 
art. 1 van het 1

ste
 protocol? 

Grondwettelijk Hof Arrêt n°153/2007 12/12/2007 

Pos. Het Hof oordeelt dat er een schending 
is omdat de aanvrager het recht heeft zich 
in België te vestigen en ingeschreven is in 
het bevolkingsregister 

Tegemoetkoming toegekend aan een vreemdeling 
ingeschreven in het bevolkingsregister 

Handicap (legaal verblijf) ? x/Belgische staat 

Weigering federale tegemoetkoming voor 
gehandicapten aan een vreemdeling met als enig 
argument dat hij de nationaliteitsvoorwaarde niet 
vervult. 
Verschil in behandeling? 

Arbeidsrechtbank Arrest n°5.882/96 23/05/2007 

Pos. De aanvrager heeft recht op een 
tegemoetkoming voor gehandicapten, de 
voorwaarde van nationaliteit is niet 
conform art. 14 van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens 

De rechtbank veroordeelt de staat ook tot het betalen 
van achterstallige bedragen. 
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