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ZORG VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN 2014
Het Zorginstituut Nederland heeft de monitor Zorg aan Onverzekerbaren 2014 gepubliceerd. In 2014 is
ruim 30 miljoen uitgegeven aan zorgkosten voor ongedocumenteerden. Meer dan de helft van dit bedrag
is voor ziekenhuiskosten, verder is 19% voor GGZ en 13% voor medicijnkosten.
In 2016 wordt de regeling Onverzekerbaren overgedragen van het Zorginstituut naar het CAK.
In de Zorgmonitor wordt nader ingegaan op de medicijndeclaraties. Er zijn ruim 7.200 unieke personen
waarvoor medicijnen verstrekt zijn. De kosten zijn als volgt verdeeld:
Kosten Medicijndeclaraties 2014
sexe
man
67%
leeftijd
0-20jr
2%
20-40jr
42%
> 40jr
56%
provincie
N-Holland
55%
Z-Holland
24%
nationaliteit Ghana
12%
Nigeria
12%
Suriname
9%
Marokko
8%
Lees hier

NIEUWSBRIEF, JAARGANG 5 NR 22

1. BASISRECHTEN
RvS: door Afghaanse ambassade gelegaliseerd geboortebewijs mag door NL toch afgewezen worden
Volgens de Raad van State is de Afghaanse ambassade niet in staat om de echtheid van een Afghaans
geboortebewijs te beoordelen, en mag NL dus op basis van eigen onderzoek het document als onecht
beschouwen. Lees hier

2. TOELATINGSBELEID
RvS: geen besnijdenisrisico voor NLs kind van Guineese moeder
Volgens de Raad van State kan een NLs kind niet in het asielverzoek van de moeder meelopen. Daarom
kan de moeder ook geen asielvergunning krijgen ivm besnijdenisrisico van haar dochter. Lees hier
Rb: Guineese moeder kan dochter aan besnijdenis onttrekken
Deze moeder leefde in Guinee lange tijd ondergedoken om te voorkomen dat haar dochter besneden
zou worden. Volgens de rechtbank is dit ook voor de toekomst acceptabel. Bovendien zijn er in Guinee
projecten die moeders helpen voorkomen dat hun dochter wordt besneden. (Rb Roermond, 15/6179,
15.10.15)
RvS: au pair is werk, Turkse au-pairs hebben vanwege het associatieverdrag geen mvv nodig
De Raad van State leidt uit de contracten van de au pair af dat deze 30u pw zal werken. Als werknemer
valt deze Turkse au-pair onder het Associatieverdrag (besluit 1/80) dat stelt dat er geen nieuwe
voorwaarden aan toelating gesteld mogen worden. Een mvv mag dus niet geeist worden. Lees hier

3. CONTROLE EN DETENTIE
Dienst Justitiele Inrichtingen: niet minder gebruik isolatie in vreemdelingendetentie
Volgens psychologen is isolatie een zwaar middel, zeker voor mensen met psychische problemen.
Vorig jaar zegde de staatssecretaris toe het gebruik isolatie in vreemdelingendetentie te verminderen.
Maar uit cijfers die de Volkskrant heeft opgevraagd blijkt dat isolatie (in verhouding tot het aantal
personen in vreemdelingendetentie) niet is afgenomen, en dat het relatief vaker gebruikt is als
ordemaatregel – dat betreft vaak mensen met psychische problemen. Lees hier

4. WAT IS ER TE DOEN?
Symposium Mensenrechten op Straat - Eén jaar na de uitspraak ECSR, 16nov 14.30u A’dam
Eduard Nazarski, directeur Amnesty International Nederland, presenteert de Amnesty publicatie:
Mensenrechten op straat, Bed, Bad en Brood en de menselijke waardigheid van migranten zonder
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verblijfsvergunning in Nederland. Andere sprekers zijn: Jelle Klaas (advocaat Fischer Advocaten) en
John van Tilborg (LOGO-gemeenten).
Locatie: Amnesty International, Keizergracht 177 A’dam, Aanmelden: j.dejonge@amnesty.nl
Symposium ‘Werken in het huishouden: geen baan als alle andere’, 26nov 15-17u Leiden
In het boek Een baan als alle andere?! De rechtspositie van huishoudelijk personeel uit 2010 is de
gebrekkige rechtsbescherming van huishoudelijke hulpen, werksters, alfahulpen en pgb-zorgverleners
kritisch onder de loep genomen. Tijdens dit symposium bespreken we de ontwikkelingen sindsdien.
Toegang is gratis, aanmelding is niet nodig. Meer informatie op de website van de VVR
Rapport: Settling in: Experiences on Spousal Visas in the UK
Dit rapport beschrijft de ervaringen van in het buitenland geboren vrouwen van Britse staatsburgers.
De studie behandelt o.a. de bijzondere kwetsbaarheid van vrouwenen de dubbele discriminatie die ze
als arbeidskracht zowel door hun verblijfsstatus alsook hun geslacht ervaren.
Lees: “Settling in: Experiences on Spousal Visas in the UK
EP: Exploring New Avenues for Legislation for Labour Migration to the European Union
In dit rapport onderzoekt het Europees Parlement mogelijkheden om nieuwe wetgeving tot stand te
brengen gericht op arbeidsmigratie naar de Europese Unie. Het beschouwt internationale
arbeidsmigratie één van de belangrijkste strategische vraagstukken voor Europa. Lees hier.

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.
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