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In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen zijn lokale hulporganisaties in protest gekomen tegen 
de eigen bijdrage van 5,- voor medicijnen voor migranten zonder verblijfsvergunning. Het CVZ, die het 
fonds beheert wat medische kosten vergoedt als deze patienten niet kunnen betalen, stelde de eigen 
bijdrage in omdat (zeggen ze)te weinig ongedocumenteerden medicijnkosten zelf betalen. 
De organisaties protesteren omdat het hen veel extra geld kost. Niet-betalen kan leiden tot 
levensgevaarlijke situaties. CVZ hield in 2012 geld over. Bovendien is voor CVZ onzichtbaar welke 
medicijnen wél door patienten zelf betaald zijn, zij zien immers alleen de rekeningen die bij hen worden 
ingediend.  

PROTESTEN TEGEN 5 EURO EIGEN BIJDRAGE MEDICIJNEN  
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1. BASISRECHTEN 

 
Rb: ambtenaar mag geen huwelijk weigeren vanwege slechte onderlinge communicatie  
De gemeente heeft geweigerd om het huwelijk te sluiten tussen een Hongaarse en een Egyptenaar, 
omdat zij vindt dat het een schijnhuwelijk is. Bij de balie zouden ze moeilijk met elkaar hebben 
communiceren. Volgens de rechtbank is dit geen reden om het huwelijk te weigeren, want het is 
verboden te oordelen over de kwaliteit van de relatie. De ambtenaar moet het huwelijk toch sluiten. 
(Rb Oost-Brabant, C/01/226186/FA RK 13/3992, 11.12.13) 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
EHRM: risico bij terugkeer van Soedanese politieke tegenstander 
Het Europees Hof besluit dat terugkeer te gevaarlijk is voor een Soedanees, die pas als vluchteling in 
Zwitserland politiek actief werd. Volgens het Europees Hof worden ook minder bekende politiek 
activisten bedreigd bij terugkeer. 
Read the judgment of the European Court of Human Rights. 
 
EHRM: vragen over terugzending naar Italie 
Het Europees Hof heeft vragen gesteld aan Nederland, over de gedwongen tuergkeer van asielzoekers 
naar Italie, als zij daar eerder asiel vroegen. Er is veel discussie over de omstandigheden in de 
asielzoekerscentra in Italie, die niet aan de vereisten zouden voldoen. In dat geval is terugstren 
onmenselijk. (RvS 201310669/1, 17.12.13) 
 
Rechtbank: moeder van Nederlands kind, na 9jr legaal verblijf niet meer terugsturen 
Deze moeder was 9 jaar legaal in Nederland, voornamelijk als student. Haar kind heeft een 
Nederlandse vader, die niet met haar mee naar Indonesie zal reizen. De rechtbank besluit dat de 
moeder met haar kind in Nederland mag blijven. Lees de uitspraak hier 
 
Rechtbank: na 40 jaar niet meer uitzetten, ondanks strafblad 
Dit betreft een zaak van een Marokkaanse man, die al 40 jaar legaal in Nederland woont en hier een 
vrouw en kinderen heeft. Hij spreekt slecht Nederlands en heeft een strafblad. De IND wil zijn 
verblijfsvergunning intrekken, maar de rechtbank besluit dat dit niet mag, omdat de man hier zijn privé 
leven heeft opgebouwd. Lees de uitspraak hier 
In een andere zaak besluit de rechtbank Haarlem dat uitzetting na 12 jaar niet meer mag, omdat de 
IND niet voldoende duidelijk heeft gemaakt dat deze man een actuele bedreiging van de openbare 
orde vormt. Ook deze man heeft een strafblad. (Rb Haarlem, 12/37468, 24.12.13) 
 
Rechtbank: gevonden tweede paspoort is geen reden voor intrekken van verblijfsvergunning 
De IND had besloten om de verblijfsvergunning in te trekken van een Afghaans gezin, waarbij de politie 
tweede paspoorten hadden gevonden met andere namen dan die waarop zij een vergunning hadden 
gekregen. De IND ging uit van fraude en besloot de vergunning in te trekken. De rechtbank vindt dat 
de IND beter moet beoordelen welke identiteit de echte is. De Raad van State gaf ook in Hoger Beroep 
het gezin gelijk (Rb Haarlem, 12/13658, 24.1.13) 

http://ecre.us1.list-manage.com/track/click?u=8e3ebd297b1510becc6d6d690&id=96af187e44&e=1e85ff4d0f
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:18606
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:18613
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In een andere zaak vond de politie een Ghanese geboorteakte, bij een man die een vergunning had als 
Ivoriaan. Ook hier besloot de rechtbank dat de IND beter moet onderzoeken welke identiteit de juiste 
is, voordat ze de vergunning kan intrekken. (Rb Den Bosch, 12/33906, 31.12.13) 
 
 

3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
Gesprekken met Sierra Leone en Somalie over terugkeer 
Uit een rechtbank-uitspraak blijkt dat het ministerie met Sierra Leone in gesprek is over gedwongen 
terugkeer. Op dit moment is dat nog niet mogelijk, maar het ministerie wacht op een uitnodiging van 
de Sierra Leoonse autoriteiten om de gesprekken voort te zetten. De rechtbank besluit dat er wel zicht 
is op uitzetting naar Sierra Leone (lees de uitspraak) 
De Staatssecretaris heeft op 17 januari 2014 aan de Tweede Kamer geschreven dat uitzetting naar 
Somalie op dit moment niet mogelijk is. Ook hier is het wachten op de autoriteiten van Somalie, die de 
eerdere afspraken over gedwongen terugkeer willen herzien. De staatssecretaris hoopt dat de 
gesprekken in februari zullen plaatsvinden. 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
 
Gesprek ambtsbericht Irak, 22 jan 20.00u, Humanity House Den Haag 
In het ambtsbericht wordt een beoordeling gegeven van de veiligheidssituatie in Irak en de 
consequenties voor afgewezen asielzoekers uit dat land. Met deelname vanuit het 'Vluchthuis', Joost 
Hiltermann (Irakspecialist International Crisis Group), Karel Hendriks, (werkte voor UNHCR in Irak) en 
Muzahim Abdulkarim Mustafa Mufty (eerste secretaris Ambassadeur Irak). 
Zie: http://www.humanityhouse.org/agenda/terug-naar-irak-en-nu/   
 
Viering éénjarig bestaan Wereldvrouwenhuis Nijmegen, 2 feb 14.30-17.30u 
Deze dag zullen wij op een feestelijke manier terugblikken op het eenjarig bestaan van het 
Wereldvrouwenhuis en samen naar de toekomst kijken. U kunt ook zelfgemaakte spullen en hapjes 
van de vrouwen kopen, waarvan de opbrengst uiteraard ten goede komt aan het wereldvrouwenhuis. 
Locatie: de Haard, Groenestraat 170, Nijmegen 
Contact: info@wereldvrouwenhuis.nl; www.wereldvrouwenhuis.nl; t: 06-45588555 
 

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties 
die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting los zet zich in voor de 
basisrechten van deze migranten en hun kinderen. 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2013:12295
http://www.humanityhouse.org/agenda/terug-naar-irak-en-nu/
mailto:info@wereldvrouwenhuis.nl
http://www.wereldvrouwenhuis.nl/

