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Geachte voorzitter en leden van de commissie,
Op 21 januari 2021 is er een Algemeen overleg van uw commissie met de staatssecretaris van Justitie en veiligheid over
Vreemdelingen- en asielbeleid. Aidsfonds, Hiv Vereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren
willen graag in de periode voorafgaand aan dit overleg een petitie aanbieden aan uw commissie.
Met deze petitie willen wij uw aandacht vragen voor de onmogelijke bewijsplicht waar mensen met hiv (en andere ziekten)
te maken krijgen die op medische gronden verblijf vragen in Nederland. Graag schetsen wij hier vast kort deze
problematiek.
In 2016 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) uitgesproken dat iemand die ernstig ziek is niet mag
worden uitgezet als er geen toegang is tot noodzakelijke medische voorzieningen in het land van herkomst. Hiermee leek
de positie van mensen die op medische gronden verblijf vragen, sterk verbeterd. In de praktijk echter blijkt het vrijwel
onmogelijk om op medische gronden een verblijfstitel te verkrijgen. Dit omdat de IND de bewijslast volledig bij de
aanvrager legt, en hierbij eist dat aanvrager bewijsstukken overlegt die aantonen dat er op geen enkele wijze toegang is te
krijgen tot de vereiste behandeling en zorg. Algemeen aanvaarde en internationaal gerespecteerde bronnen als “country
reports en cascades of care” van UNAIDS, WHO en The Global Fund, worden niet als bewijs geaccepteerd.
Aidsfonds, Hiv Vereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren zijn van oordeel dat aanvrager
van een verblijfstitel op medische gronden hiermee worden opgezadeld met een onmogelijke en onredelijke bewijslast.
Hetgeen resulteert in een situatie waarbij aanvrager kan worden teruggezonden naar een land waar de noodzakelijke zorg
(levensreddende hiv-remmers en zorg) niet toegankelijk zijn. Hetgeen uiteindelijk resulteert in een levensbedreigende
situatie.
Wij hopen dat de commissie in de aanloop naar het Algemeen overleg op 21 januari ons de ruimte wil bieden om een
petitie aan te bieden waarin de onmogelijke bewijsplicht wordt geschetst waarmee mensen worden geconfronteerd die op
medische gronden verblijf vragen in Nederland.
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