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Aan de staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid

betreft: Verblijf op medische gronden

Amsterdam, 15 februari 2022

Geachte heer Van der Burg,
Op 9 maart a.s. heeft u een overleg met de Tweede Kamer over het Asiel- en vreemdelingenbeleid. Graag willen wij met het oog op
dit debat opnieuw aandacht vragen voor de onmogelijke bewijsplicht waar mensen met hiv (en andere ziekten) mee te maken
krijgen die op medische gronden verblijf vragen in Nederland.
In januari 2021 hebben wij het dossier ‘Bewijslast onmogelijk’ aangeboden aan uw ambtsvoorganger en de Tweede Kamer.
Vervolgens werd het kabinet snel daarna demissionair en werd asielbeleid controversieel verklaard. Ter informatie ontvangt u het
dossier en de begeleidende brief van januari 2021 hierbij nogmaals.
De situatie voor mensen die op medische gronden verblijf vragen in Nederland is nog niet verbeterd. Aidsfonds, Hiv Vereniging, de
Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren en de beroepsvereniging Verpleegkundig consulenten Hiv zijn van oordeel dat
aanvragers van een verblijfstitel op medische gronden worden opgezadeld met een onmogelijke en onredelijke bewijslast die in
strijd is met Europees recht en jurisprudentie.
De vorige staatsecretaris heeft in een brief een reactie gegeven op ons dossier en er hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden
op ambtelijk niveau met de Directie Migratiebeleid, IND en BMA. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot aanpassing van beleid of
uitvoering. Wij hebben stellig de indruk dat iedereen de knelpunten van de huidige praktijk duidelijk onderkent, maar dat in de
uitvoering en rechterlijke toetsing alleen de procedure en regels tellen. De redelijkheid van wat verwacht kan worden van
aanvragers bij het leveren van bewijsmateriaal en de menselijke maat, lijken hier geen ruimte te kunnen krijgen. Parallellen met
andere beleidsterreinen zoals de toeslagenaffaire en de afwikkelingen van de aardbevingsproblematiek, lijken van toepassing.
Wij doen een dringend beroep op u om een andere werkwijze mogelijk te maken bij de afhandeling van verzoeken voor verblijf op
medische gronden, waarbij de bewijslast niet eenzijdig bij de aanvrager wordt neergelegd en een meer realistische en menselijke
eis wordt gesteld aan de te leveren bewijsstukken. Aanvragers slagen er nu vaak niet in om het sluitende bewijs te leveren dat de
noodzakelijke zorg (levensreddende hiv-remmers en zorg) niet toegankelijk is voor hen in het land van herkomst. Terwijl ze dat wel
zeer aannemelijk hebben gemaakt en hun mogelijkheden om nog meer aanvullend bewijs te leveren, zijn uitgeput. Zij lopen
vervolgens het risico teruggestuurd te worden naar een land waar de essentiële hiv-zorg niet toegankelijk is. Juist voor mensen
met hiv is continuïteit van zorg en medicatie essentieel. Bij onderbreking van de behandeling kan resistentie ontstaan en
uiteindelijk een levensbedreigende situatie.
Meer informatie over deze problematiek vindt u in het dossier dat wij graag nogmaals onder uw aandacht brengen. Natuurlijk zijn
we graag bereid om met u hierover in gesprek te gaan.
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