Aanbieden petitie aan voorzitter Tweede Kamercommissie Justitie
& Veiligheid, 26 jan. 2021
Bewijslast onmogelijk; Ongekend inhumaan
Geachte voorzitter en leden van de commissie,
Namens Aidsfonds – Soa Aids Nederland, de Nederlandse Vereniging van
Hiv Behandelaren, de beroepsafdeling Verpleegkundig Consulenten Hiv én
Hiv Vereniging, vraag ik uw aandacht voor de onmogelijke bewijsplicht
waar mensen met hiv mee te maken krijgen die op medische gronden
verblijf aanvragen in Nederland. De bewijslast wordt door de IND volledig
bij de aanvrager neergelegd. Zo eist de IND dat de aanvrager
bewijsstukken overlegt die aantonen dat voor verblijf op medische
gronden hiv-medicatie niet beschikbaar, niet toegankelijk en niet
betaalbaar is in het land van herkomst. Dit bewijs moet door mensen zelf
in hun land van herkomst verzameld worden, terwijl zij vaak juist hun
land ontvlucht zijn vanwege discriminatie, stigma en het ontbreken van
medische behandeling. Dit is een vrijwel onmogelijke opgave en de
huidige werkwijze van de IND is met recht Ongekend Inhumaan te
noemen.
De huidige handelswijze van de IND is in strijd met Europees recht en
jurisprudentie. Zo heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in
2016 uitgesproken dat iemand die ernstig ziek is, niet mag worden
uitgezet als er geen toegang is tot noodzakelijke medische voorzieningen
in land van herkomst (Paposhvili-arrest).
De IND neemt dit arrest niet serieus en evenmin worden internationaal
gerespecteerde bronnen als ‘country reports & cascades of care’ van
UNAIDS, WHO en The Global Fund als bewijs geaccepteerd.
Nee, de IND legt alle bewijslast bij de aanvrager.
Nu het Algemeen Overleg geschrapt is, doen wij een dringend beroep op u
en andere leden om schriftelijk vragen te stellen aan de staatssecretaris
van Justitie & Veiligheid over de volgende 4 punten:
1. Neem het Paposhvili-arrest serieus en voer een reële toets uit van
toegankelijkheidsaspecten voor noodzakelijke zorg in land van
herkomst bij een aanvraag om verblijfsrecht op medische gronden;
2. Leg de bewijslast niet eenzijdig neer bij de aanvrager, maar laat de
eerder genoemde bronnen toe als bewijs;
3. Informeer de Kamer over de manier waarop de IND gevolg geeft
aan het Paposhvili-arrest in haar werkwijze;

4. Verzeker mensen met hiv die in Nederland een aanvraag hebben
gedaan tot verblijf op medische gronden, dat ze toegang hebben tot
zorg en voorzieningen als zij in Nederland het besluit op hun
aanvraag mogen afwachten.
We hebben een dossier getiteld ‘Bewijslast onmogelijk’ samengesteld
waarin we uitgebreid ingaan op deze problematiek. Dit dossier is ook naar
de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid gestuurd.
Samenvattend gezegd vragen we u er bij de staatssecretaris op aan te
dringen dat de IND een humaner beleid uitvoert, meer meet met de
menselijke maat en niet per definitie uitgaat van het slechte van de mens.
Maak de bewijslast reëel en de praktijk humaner. Het gaat om
mensen(levens), niet om nummers.
Voor mensen met hiv is toegang tot zorg en medicatie letterlijk van
levensbelang. Onderbreking van behandeling van hiv kan leiden tot
resistentie voor medicijnen, waardoor behandeling bemoeilijkt wordt. En
bij langdurige afwezigheid van behandeling kunnen mensen aids
ontwikkelen met de dood als gevolg. Om het medische aspect toe te
lichten, geef ik kort het woord aan hiv-internist en –specialist Jet Gisolf,
voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren.
Ik dank u voor uw aandacht en wens u het allerbeste en succes met uw
belangrijke werk.
Bertus Tempert
Hiv Vereniging
voorzitter

