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CAK: ALLE INSTELLINGEN KUNNEN ZORGKOSTEN ONGEDOCUMENTEERDEN CLAIMEN 

 
Via het CAK kunnen zorgverleners de kosten voor zorg aan onverzekerbare vreemdelingen declareren. 
Daarvoor moeten zij meestal een contract afsluiten. Vanaf 1 januari 2018 kunnen alle apotheken en 
ziekenhuizen zo’n contract afsluiten. Daardoor zijn meer instellingen toegankelijk voor 
ongedocumenteerden. 
Niet-gecontracteerde apotheken kunnen alleen een vergoeding krijgen als de andere apotheken 
gesloten zijn. Niet-gecontracteerde ziekenhuizen kunnen alleen een vergoeding krijgen voor 
spoedeisende zorg, en de vergoeding is dan ook lager. 
Voor zorg bij zwangerschap en bevalling is de vergoeding in elk ziekenhuis altijd 100%. 
https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen 

https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen
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1. BASISRECHTEN 

 
RvS: gehuwden krijgen nooit alleenstaande oudertoeslag, ook niet als partner in buitenland woont 
Als iemand een partner heeft, heeft hij volgens de wet nooit recht op alleenstaande ouder toeslag. In dit 
geval woont de partner in het buitenland. Ook dan gelden zij als partners en kan de Nederlandse partner 
geen alleenstaande ouder toeslag krijgen. Zie hier 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
HvJ EU : altijd onderzoek verplicht naar belang EU-kind op gezinsleven met ouder  
Het Hof van Justitie van de Europese Unie legt het recht van de EU uit. 
Deze zaak gaat over een kind met de nationaliteit van een ander EU-land dan waar hij woont. De vraag is 
of de ouder dan een afgeleide vergunning krijgt. Volgens het Hof moet dit steeds individueel beoordeeld 
worden, waarbij het belang van het kind bovenaan staat. Daarbij moet rekening gehouden worden met 
de leeftijd, de ontwikkeling, de emotionele band met de ouders en het risico op scheiding van één van 
hen. Alleen het bestaan van een familieband is onvoldoende. Samenwonen is een factor die meeweegt. 
Dit geldt ook als de ouder een inreisverbod heeft gekregen. In dat geval moet meewegen of de ouder 
een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde vormt. 
Zie hier 
 
RvS: ouder van NLs kind krijgt geen ‘duurzaam verblijf’ als niet voldaan aan middelenvereiste 
‘Duurzaam verblijf’ is een sterkere status die verkregen kan worden na 5jr verblijf als EU-burger. 
Deze zaak gaat over een vrouw die een vergunning kreeg bij NLs kind. Zij vraagt een status ‘duurzaam 
verblijf’. De Raad van State oordeelt dat zij niet voldoet aan het criterium voor verblijf als EU-burger, 
namelijk zelfstandig inkomen. Daarom komt zij ook niet in aanmerking voor de sterkere status ‘duurzaam 
verblijf’. Zie hier 
 
Rb: medische toets anders bij kinderen 
Uit een artikel van medici in het blad ‘Medisch Contact’ blijkt dat de indicatoren voor een medische 
noodsituatie bij kinderen anders zijn dan bij volwassenen. Volgens dit artikel moeten speciaal voor 
kinderen andere indicatoren meegenomen worden. Ook moet het effect van stress op de 
ontwikkelingskansen van kinderen meegewogen worden. En tenslotte moet ook gekeken worden naar 
de rol van de omgeving, met name de opvoedcapaciteiten van de ouders. 
Deze zaak gaat over een zwakbegaafde jongen met twee ouders die PTSS hebben en nog twee zusjes 
met ook psychiatrische problematiek. Hij voelt zich eenzaam. Het gezin woont in een gezinslocatie waar 
voortdurend gezinnen worden opgehaald – dit veroorzaakt veel stress. 
De rechter vindt dat de IND beter moet beoordelen wat het effect van terugkeer op dit kind is. Zie hier 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:1572
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=c-82/16
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:1490
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:4096
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3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
HvJ EU : individuele beoordeling nodig bij opleggen inreisverbod  
het Hof van Justitie van de EU legt het recht van de EU uit. 
In deze zaak beslist het Hof van Justitie dat een asielzoeker wiens asielverzoek is afgewezen vanwege 
strafbare daden en die niet is vertrokken, niet zomaar een inreisverbod mag krijgen. Er moet altijd een 
individuele beoordeling plaatsvinden. Daarbij moet gekeken worden naar de ernst van het misdrijf, de 
rol van de betrokkene, een eventuele veroordeling, de tijd die is verstreken, het gedrag sindsdien en het 
risico op recidive. 
De overheid moet het belang van de samenleving afwegen tegen het individuele belang van de 
betrokkene. Zie hier 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Lokale acties tegen uitzettingen naar Afghanistan, 25-27 mei, diverse steden 
Op 25, 26 en 27 mei organiseren lokale groepen in verschillende provincies acties om aandacht te vragen 
voor onveilig Afghanistan. Wees erbij! Met lokale acties kunnen we veel aandacht en zichtbaarheid 
genereren voor de onveilige situatie in Afghanistan #stuurzenietterug. 
https://actie.degoedezaak.org/calendars/lokaal-actieweekend-stuurzenietterug 
 
Expertmeeting Perspectief bieden aan migranten en vluchtelingen, 19 juni 17-19u Den Haag 
Cordaid, Justice & Peace Nederland en Kerk in Actie organiseren deze expert meeting naar aanleiding 
van het verschijnen van twee kabinetsnota’s: de integrale migratieagenda en de beleidsnota voor 
buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Zie hier 
Locatie: Bankhal van Het Nutshuis (Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag) 
 
Basic Rights Festival, 30 Juni 11-16u Utrecht 
Doel van het festival is om ongedocumenteerden te informeren over hun rechten, en te stimuleren om 
voor hun rechten op te komen. Daarom zijn er workshops over basisrechten, zoals : werk, onderwijs, 
gezondheid, politie en de landelijke ontwikkelingen met BBB. 
Bovendien zijn er workshops van ongedocumenteerden zelf, die vertellen hoe zij opkomen voor hun 
rechten. Bijvoorbeeld door te vloggen, door benefiets te organiseren, met de vakbond samen te werken 
of samen te protesteren over de situatie in de BBB. 
Het festival is speciaal bedoeld voor ongedocumenteerden. Voor hen kunnen we reiskosten vergoeden, 
mits met groepsticket gereisd wordt. We horen graag vantevoren hoeveel mensen zullen komen. 
Aanmelden bij Rian Ederveen, Stichting LOS 
 
Teken voor Hananias de Oliveira 
Hananias De Oliveira vluchtte in 2001 uit Angola, een land in burgeroorlog. Hij was toen een tiener van 
14 jaar. Inmiddels is hij 29 en geworteld in Nederland. Wij als vrienden van Hananias De Oliveira willen 
met deze petitie voorkomen dat hij terug moet. https://petities.nl/petitions/oliveira-hoort-in-nederland 
 

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://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-331/16&language=en
https://actie.degoedezaak.org/calendars/lokaal-actieweekend-stuurzenietterug
http://www.raadvankerken.nl/?b=5055
https://petities.nl/petitions/oliveira-hoort-in-nederland

