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HvJEU, arrest van 30 september 2020, C-402/19, LM t. OCMW van Seraing, 

EU:C:2020:759 

 

 

Hof van Justitie van de Europese Unie – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders- 

Richtlijn 2008/115/EG - Terugkeerbesluit - Rechtsmiddelen - Waarborgen in afwachting van 

terugkeer - Ouder van een meerderjarig kind dat aan een ernstige ziekte lijdt - Sociale bijstand 

van het OCMW - Elementaire levensbehoeften 

 

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft recent een interessante uitspraak gedaan over 

de sociale bijstand toegekend aan illegaal verblijvende vreemdelingen.  

 

In het verlengde van het arrest Abdida (C-562/13) oordeelde het Hof dat een illegaal 

verblijvende onderdaan van een derde land die de ouder is van een eveneens illegaal verblijvend 

ernstig ziek volwassen kind dat volledig afhankelijk is van zijn of haar ouder, een beroep met  

een schorsende werking van rechtswege moet instellen tegen het terugkeerbesluit dat tegen hem 

of haar is genomen. Dit beroep is nodig om de doeltreffendheid van de bescherming van het 

kind tegen uitzetting te waarborgen: aangezien het kind beschermd is tegen uitzetting vanwege 

zijn gezondheidstoestand, waardoor het onmogelijk kan terugkeren naar het land van herkomst, 

moet deze bescherming, om doeltreffend te zijn, worden uitgebreid tot de ouder van wie het 

kind afhankelijk is, ook al lijdt die ouder zelf niet aan een ernstige ziekte die zijn uitzetting 

verhindert.   

 

Het Hof is dan ook van oordeel dat de ouder ook in aanmerking moet komen voor de 

"waarborgen in afwachting van terugkeer" zoals bedoeld in Richtlijn 2008/115/EG. Hierin staat 

dat zoveel mogelijk moet worden voorzien in de elementaire levensbehoeften van de ouder 

wanneer hij beroep heeft aangetekend tegen een terugkeerbesluit dat tegen hem en zijn kind is 

genomen. Het Hof verduidelijkt echter dat het aan de lidstaten toekomt om de vorm van deze 

bijstand te bepalen. Het is niet uitgesloten dat een lidstaat voorziet in sociale bijstand die 

rechtstreeks wordt toegekend aan een kind dat meerderjarig is, mits deze bijstand (ook) voorziet 

in de elementaire levensbehoeften van de ouder.  

 

Dit arrest verdient de aandacht van de OCMW’s in België en van de verdedigers van de 

grondrechten die de mensen die illegaal in het land verblijven, bijstaan. 

 

Veel plezier bij het lezen!  

 

 

 

 


