
 
Vragen & Antwoordenlijst Motie-Spekman 
 
Waar gaat deze Vragen & Antwoordenlijst over? 
Hier leest u wat stappen zijn om, in het kader van de motie-Spekman in aanmerking te kunnen komen 
voor opvang,  in afwachting van de beslissing op een aanvraag op medische gronden. 
 
Wat houdt de motie Spekman in? 
Vanaf 1 januari 2010 is staatssecretaris Albayrak van Justitie begonnen met de uitvoering van een 
motie van de Tweede Kamer, die wil voorkomen dat medisch-kwetsbare mensen zonder opvang op 
straat belanden. Uitgeprocedeerde asielzoekers die een beroep doen op art. 64 Vw, of een aanvraag 
om een verblijfsvergunning reguliere op medische gronden indienen, kunnen daardoor in aanmerking 
komen voor opvang gedurende de behandeling van hun aanvraag.  
 
Een uitgeprocedeerde asielzoeker die een aanvraag wil doen op medische gronden en in aanmerking 
wil komen voor opvang, dient voorafgaand aan het formele moment van indiening een aantal 
noodzakelijke documenten, waaronder zijn/haar volledige relevante medische gegevens, aan te 
leveren.  
 
Wie komt er voor deze motie in aanmerking? 
Opvang in het kader van de motie-Spekman is alleen mogelijk als de vreemdeling een 
uitgeprocedeerde asielzoeker is, die een aanvraag op medische gronden indient en die voorafgaand 
aan het indienen van de aanvraag alle relevante (medische) stukken heeft overgelegd. 
Vreemdelingen van wie nog een aanvraag bij de IND of gerechtelijke procedure tegen de 
asielbeslissing loopt, vallen niet onder deze motie. Vreemdelingen die ongewenst zijn verklaard 
komen ook niet in aanmerking voor deze motie. 
 
Hoe start een uitgeprocedeerde asielzoeker deze procedure? 
De vreemdeling (of zijn gemachtigde) vraagt telefonisch een informatiepakket met de benodigde 
formulieren op bij de Afsprakenlijn van de IND. In dit gesprek wordt de procedure doorgenomen.  
 
Wat houdt het informatiepakket in? 
In het informatiepakket zit een brief (in meerdere talen) met uitleg over hoe de aanvraag ingediend 
moet worden. Ook bevat het pakket de formulieren die ingevuld moeten worden om in aanmerking te 
komen voor opvang onder de Motie-Spekman.  
 
Wat moet de vreemdeling doen als het informatiepakket ontvangen is? 
De vreemdeling vult de formulieren in en vraagt medische gegevens op bij zijn medisch 
behandelaar(s). Hoe dat moet, is te lezen in de informatiebrief die bij het pakket gevoegd is.  
Aan de IND wordt de informatie aangeleverd, waarbij de medische gegevens in een gesloten met een 
“S”-gemerkte enveloppe zijn bijgevoegd. Deze enveloppe mag alleen door Bureau Medisch Advies 
geopend worden. 
 
Hoe weet een medisch behandelaar wat hij moet doen? 
In het informatiepakket zitten ook brieven voor diverse medisch behandelaars. Daarin staat te lezen 
wat van hen verwacht wordt. Voor meer informatie kan de medisch behandelaar bellen met  de 
artseninformatielijn, of met  de IND op 0900 1234561 (€ 0,10 p.m. plus de eventuele kosten voor het 
bellen met een mobiele telefoon) op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. 
 
Wat gebeurt er nadat alle gevraagde documenten zijn opgestuurd naar de IND? 
Op basis van de volledigheid van de ontvangen documenten zal de IND met de vreemdeling een 
afspraak maken om de aanvraag officieel in te dienen.  
 
Wanneer komt de vreemdeling dan in aanmerking voor opvang? 



Als de vreemdeling voorafgaand aan het indienen van de aanvraag alle relevante (medische) stukken 
heeft overlegd kan hij in aanmerking komen voor opvang bij het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers 
(COA) als bij het indienen van de aanvraag nog geen beslissing hierop kan worden genomen. Opvang 
wordt dan verleend zolang de beslissing op de aanvraag nog niet is genomen. Of als de beslissing is 
genomen en positief is. Tijdens de afspraak bij de IND krijgt hij hier meer informatie over.  
 
 
 
Welke stukken bevat het informatiepakket dat de vreemdeling van de IND ontvangt? 
Het pakket bevat onder andere de informatiebrief uitvoering motie-Spekman, een blanco formulier 
persoonsgegevens, een blanco bijlage toestemmingsverklaring medische gegevens vreemdeling, een 
blanco bijlage verklaring over de medische situatie van de vreemdeling, brieven voor de medisch 
behandelaars en een declaratieformulier voor de schriftelijke informatieverstrekking door 
behandelaars.  
Voor meer informatie over de inhoud van het pakket kan contact worden opgenomen met de IND op 
0900 1234561 (€ 0,10 p.m. plus de eventuele kosten voor het bellen met een mobiele telefoon) op 
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.  
 
Is het informatiepakket in meerdere talen verkrijgbaar? 
Nee, het pakket is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. De informatiebrief uit het pakket is wel in 
meerdere talen (Nederlands, Engels, Frans, Dari, Arabisch en Chinees (Mandarijn)) bijgevoegd.  
 
Wat moet de vreemdeling doen als hij niet alle stukken uit het informatiepakket ontvangen 
heeft of stukken kwijt is? 
Als de vreemdeling niet al deze stukken heeft ontvangen, of niet meer heeft, dan kun hij (opnieuw) 
contact opnemen met de IND voor toezending van een informatiepakket. De IND is bereikbaar via 
0900 1234561 (€ 0,10 p.m., plus de eventuele kosten voor het bellen met een mobiele telefoon) op 
werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. 
 
Wat als er gegevens ontbreken? 
Als de vreemdeling niet alle gevraagde gegevens opstuurt, of als deze gegevens niet volledig zijn, dan 
zal hij niet in aanmerking komen voor opvang in het kader van de motie-Spekman.  
 
Wat doet de IND nadat de gegevens zijn ontvangen? 
Na ontvangst van het pakket beoordeelt de IND of alle relevante stukken compleet en ingevuld zijn 
geretourneerd. Met betrekking tot de medische gegevens beoordeelt de IND slechts of er een 
gevulde, gesloten enveloppe gericht aan het Bureau Medische Advisering (BMA) aanwezig is. Deze 
enveloppe wordt dan naar het BMA gestuurd. 
 
Kan iemand zonder GBA-adres toch in aanmerking komen voor de motie? 
Ja, de vreemdeling kan bij de IND een correspondentieadres opgeven waar hij/zij het informatiepakket 
wil ontvangen. 
 
Wat als de medische gegevens niet compleet zijn? 
Als het BMA vaststelt dat de ontvangen medische gegevens niet compleet zijn, dan zal de 
vreemdeling daarover worden geïnformeerd. Alleen als alle relevante medische gegevens zijn 
ontvangen kan de vreemdeling aanspraak maken op opvang in het kader van de motie-Spekman. 
 
Wat kan de gemeente voor de vreemdeling doen? 
De gemeente heeft een informerende rol naar de vreemdeling. De gemeente staat de vreemdeling 
niet bij tijdens zijn proces.  
 
Wilt u als gemeenteambtenaar meer inhoudelijke informatie in een persoonlijk onderhoud? 
Voor meer informatie in een persoonlijk onderhoud kunt u contact opnemen met Laetitia van der Perk, 
projectleider van het ketenbrede project motie-Spekman lperk@ind.minjus.nl of met Astrid Cabout, 
projectsecretaris van het ketenbrede project motie-Spekman acabout@ind.minjus.nl  
 
Mag de gemeente ook het informatiepakket uitdelen? 
Nee, alleen de IND-informatielijn verstrekt het informatiepakket. Dat kan alleen na telefonisch contact. 
 



Met wie kan de vreemdeling contact opnemen over de procedure? 
De vreemdeling kan verwezen worden naar het algemene nummer van de IND 0900 1234561 (€ 0,10 
p.m. plus de eventuele kosten voor het bellen met een mobiele telefoon) op werkdagen van 9.00 tot 
17.00 uur. Voor meer informatie kan men ook terecht op www.ind.nl. 
 
 
 


