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MEDISCHE KOSTEN VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN SINDS 2017 VERGOED VIA CAK
Artsen die ongedocumenteerde vreemdelingen helpen, kunnen hun kosten vergoed krijgen voor zover
de zorg onder het basispakket valt, en mits er een zorgcontract is (behalve voor huisartsen). Tot 1 januari
2017 was het Zorginstituut Nederland verantwoordelijk voor de regeling. Dat is nu het CAK geworden.
Je vindt de regeling hier : https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen
(website www.hetcak.nl, klik op zakelijk en dan op regelingen)
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1. BASISRECHTEN
Rb: geen bijstand gezinsnorm voor gezin met illegale partner
Deze vader krijgt van de gemeente een een-ouder uitkering, dat is 90% van de gezinsnorm. De gemeente
telt zijn illegale partner niet mee voor de bijstand. De man stelt dat hierdoor zijn kinderen geschaad
worden. Maar de rechter beschouwt het de eigen keus van de man om zijn vrouw te onderhouden en
wijst het verzoek om gezinsbijstand af. Lees hier
SvV&J: TBS- maatregelen voor ongedocumenteerde vreemdelingen
Bij vreemdelingen die waarschijnlijk niet rechtmatig in Nederland kunnen verblijven na afloop van de
maatregel tot terbeschikkingstelling (tbs), wordt in de regel geen tbs opgelegd. Doel is om deze
vreemdelingen zo snel mogelijk uit te zetten. Maar als er verpleging nodig is, lukt dat vaak niet. Zie hier

2. TOELATINGSBELEID
Rb: vrijstelling griffiekosten ondanks verdienende partner, want is geen toeslagpartner
De rechter geeft deze vrouw gelijk dat zij vrijgesteld moest worden van het betalen van griffierecht. Zij
woonde weliswaar samen, maar deze partner was niet haar fiscale partner en hij kon dus niet
verondersteld worden voor haar te betalen. Zie hier
Rb: vrijstelling leges kinderpardon-aanvraag, aanvrager hoeft niet bij liefdadigheidsinstellingen te vragen
Dit gezin heeft geen middelen en vraagt vrijstelling van legeskosten De rechter vindt de eis van de IND
om geld te vragen bij maatschappelijke instellingen onredelijk. (Rb Haarlem (MK), 15/19507, 6.12.16).
Rb: intrekken vergunning ivm strafblad mag, ondanks 36jr verblijf in NL
Deze Marokkaanse man is al 36 jaar in Nederland maar heeft daarvan 14 jaar in detentie doorgebracht
en toont geen verbetering. Hij vormt daarmee ‘een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging
van de openbare orde die een fundamenteel belang van de samenleving aantast’ (het toepasselijke
criterium). Hij heeft weinig onderwijs, nauwelijks werkervaring en geen eigen gezin in NL. Daarom vindt
de rechter dat zijn verblijfsvergunning mag worden ingetrokken. Zie hier
Rb: geen verblijfsvergunning bij parter want boetes
Deze man vroeg een mvv voor verblijf bij partner. Zij waren al 5jr getrouwd en hadden samengewoond
toen hij in NL verbleef als student. De mvv wordt geweigerd vanwege ‘openbare orde’ (drie boetes, oa
vanwege dronken rijden en verzet tegen het gezag). De rechter is het ermee eens. Zie hier
Rb: geen terugkeer naar NL na EU-route met partner, want geen daadwerkelijk verblijf in Portugal
Deze Nederlandse vrouw heeft zich met haar buitenlandse man in Portugal ingeschreven en daar
verblijfsrecht gekregen. Na enkele jaren schrijven zij zich weer in NL in en vragen verblijfsrecht in NL als
terugkerende EU-burgers. NL onderzoekt of zij echt in Portugal verbleven. Zij hadden woonruimte,
verzekering, telefoon en een bankrekening. Maar de vrouw en haar kinderen bleven in NL ingeschreven
en kregen een bijstandsuitkering. Daarom vindt de rechter dat ze niet echt in Portugal woonden. De man
kan dan ook niet als EU-burger beschouwd worden en krijgt in NL geen verblijfsrecht. Zie hier
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Rb: nareis 80-jarige naar volwassen zoon, afhankelijkheid voor dagelijkse zorg
Deze 80-jarige Syrische moeder vraagt verblijf bij haar zoon die in NL woont. Zijn vrouw is nog bij haar
schoonmoeder gebleven om haar te verzorgen. Volgens de rechter is er sprake van ‘more than normal
emotional ties’ tussen de moeder en haar volwassen kind. De IND moet wel een visum geven. Lees hier

3. CONTROLE
SvV&J: illegalenquotum afgeschaft
De afgelopen jaren bestond een verplichting voor de politie om van minstens 4.000 vreemdelingen de
identiteit te controleren. In 2016 werd de aandacht verschoven naar inreiscontroles. Het quotum is
afgeschaft. Wel heeft de politie nog steeds de opdracht om vooral overlastgevende en criminele
ongedocumenteerden op te sporen. Zie hier.
SvV&J: ook terugkeerbevel en inreisverbod mogelijk bij toeristen
Als vreemdelingen geen visum voor NL nodig hebben, maar ze hebben onvoldoende geld of ze worden
werkend aangetroffen, kunnen ze wel teruggestuurd worden. Er wordt gewerkt aan een wetswijziging
waarmee ze ook een inreisverbod voor een jaar kunnen krijgen. Zie hier.

4. WAT IS ER TE DOEN?
Presentatie Safe Future Methodiek inzake Kinderen, 10feb 09.30 – 13.30 Amersfoort
Met presentaties van de Safe Future Methodiek inzake Kinderen ( door Trijntje Kootstra, projectleider),
het Initiatiefwetsvoorstel om het belang van het kind zwaar mee te laten wegen in de besluitvorming
rondom verblijf (door Tweede Kamer leden Linda Voortman en Marit Maij) en het Best Interests of the
Child Model toegepast op terugkeer naar Kosovo en Albanië (door Daniëlle Zevulun, Groningen)
Aanmelden verplicht bij Trijntje Kootstra (projectleider): t.kootstra@comensha.nl
Factsheet verdrag van Istanbul voor gemeenten
Op 1 maart 2016 is het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en
huiselijk geweld (‘Istanbul verdrag’ ) voor NL in werking getreden. Met dit factsheet worden gemeenten
geinformeerd over dit verdrag en wat dit betekent voor het gemeentelijk beleid.
VNG-factsheet Verdrag van Istanbul, 23.12.16
ETUC: “Defending Undocumented Migrants” (dec16)
This document emphasises all workers’ rights, regardless of residence status. The report explains the
situation of undocumented workers and the need for a ‘firewall’, a clear separation between
immigration law enforcement and public services. The report, proposes to ensure migrant workers’ right
to change their employer and complaint mechanisms for all workers to enforce their labour rights.
To download the report in English and French, click here.
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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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