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Medische zorg aan irreguliere migranten:
*
een status quo
Mr. V.L Derckx"
1. Inleiding
Wc zijn (waarschijnlijk) nog ver verwijderd van een door de burgemeester van Palermo
gepropageerd Europa waarin mobiliteit als mensenrecht wordt beschouwd en er geen ver
blijfsvergunning meer nodig zal zijn. 1 Mensen die geen onderdaan zijn van een EU-lidstaat
en die zich zonder visum of verblijfsvergunning in een EU-lidstaat bevinden, verblijven
daar onrechtmatig ('irreguliere migranten'2).
Mede vanwege de vluchtelingencrisis en de economische crisis is er de laatste jaren toene
mende aandacht voor de rechtspositie van deze k"Wetsbare groep, ook vanuit de Europese
Unic.3 De toegang tot de gezondheidszorg is een van deze aandachtspunten. Irreguliere
migramen hebben op grond van diverse internationale verdragen recht op medisch nood
zakelijke zorg. In de praktijk staat de toegang tot zorg van deze mensen echter onder druk.
Een onderzoek naar de toegang tot zorg van Dokters van de Wereld onder elf Europese
landen wees uit dat 14% van de irreguliere migranten toegang tot zorg werd gcwcigerd.4
In Nederland is het recht op medisch noodzakelijke zorg van irreguliere migranten erkend.
De overheid heeft een vergoedingsregeling in het leven geroepen voor onbetaald gebleven
rekeningen voor medisch noodzakelijke zorg verleend aan irreguliere migranten. Neder•
land behoon tot de zes landen binnen de Europese Unie waar de aanspraken van irregu-
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Dit artikel is via peer review beoordeeld door twee vakgenoten en geschikt geacht voor publicacie in dit
tijdschrirt.
Veclkc Derck.i: is ducenl Privaatrecht aan het MolcngraafT Instituut voor Privaatrecht, Univcrsiceit Ucrecht;
zij doet als buitcnpromovcndus onderzoek naar het rechc op zorg van mensen zonder rechtmatig verblij(.
Burgcmccsccr Lcoluca Orlando heeft in zijn stad Palermo (Sicilië) de verblijfsvergunning afgeschaft, zie uit·
zending 'Italiaanse lente' van Tcgenlich1 d.d. 30 oktober 2016. Volgens Orlando is het vereiste van een ver
blijfsvergunning een nieuwe vorm van slavernij en geven migranten een menselijk gezichc aan de globalise
ring.
De terminologie in dit artikel sluic aan bij de door internationale organen steeds frequenter gebruikte term
ïmgular migrants' ('irreguliere migranten' orwel (ook in dit artikel gebruikte term) 'mensen zonder recht
matig verblijr). De term 'illegalen' draagt de connotatie van criminaliteit, de term 'ongedocumenteerde
migranten· dekt niet altijd de lading. bijvoorbeeld als mensen in bezit zijn van een pi1Spoort. Zie ook Com
pas: 'Outsidc and In: Legal Entitlemcnts to Health Care and Education for Migrants wich lrrcgular Status in
Europe', July 201 5, p. 5-6.
European Parliamem rcsolution of8 March 2011 on rcducing health incqualitics in the EU (2010/2089(1NI)),
Europcan Parliament resolution of 4 July 2013 Impact of the crisis on access to care for vulnerable groups
(2013/2044(1NI)), European Parliament resolution of 4 February 2014 on undocumcmed wamen migrants in
the Europcan Union (2013/21l 5(1NI)).
Médecins du Monde Europc: 'Acccss to healthcarc for undocumented migrants in 11 European countrics',
Parijs: 2009.
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liere migranten op eerste- en tweedelijnszorg het minst beperkt zijn.5 Desondanks bestaat
er ook in Nederland een discrepantie tussen de regeling op papier en de toegang tot zorg in
de praktijk. Onlangs constateerden Hendriks en Toebes in het Nederlands Juristenblad dat de
toegang tot zorg voor uitgeprocedeerden in vergelijking tot de zorg aan asielzoekers en
statushouders te wensen overlaat.6 Aanhoudende signalen dat irreguliere migranten in
Nederland problemen ervaren in de (toegang tot de) medische zorg,7 worden door de rege
ring structureel beantwoord met het standpunt dat de zorgverlening aan irreguliere
migranten in voldoende mate is vormgegeven en dat de toegankelijkheid tot zorg in begin
sel gegarandeerd is.8
Deze bijdrage schetst in hoofdlijnen de huidige stand van zaken in Nederland met betrek
king tot de toegang tot zorg van irreguliere migranten. 9 Het artikel vangt aan met een korte
introductie van de groep irreguliere migranten: wie vallen daaronder en wat zijn de speci
fieke gezondheidsrisico's voor deze groep? Dan volgt een schets van de achtergrond en
inhoud van de financieringsregeling voor onbetaald gebleven rekeningen voor medisch
noodzakelijke zorg verleend aan irreguliere migranten. Na een korte bespreking van het
recht op zorg van irreguliere migranten, ingebed in internationale verdragen, passeert een
aantal knelpunten die in de praktijk bestaan met betrekking tot de toegang van de zorg de
revue. Van belang voor de toegang tot zorg is de invulling van het begrip 'medisch noodza
kelijke zorg'. De toepassing van dit begrip blijft een heikel punt, zoals zal blijken.
2. Irreguliere migranten en hun gezondheidsrisico's
2.1. Onrcch1ma1ig vcrbliif

De Vreemdelingenwet 2000 (VW 2000) somt limitatief op wanneer een vreemdeling recht
matig in Nederland verblijft. 10 In alle andere gevallen is sprake van illegaal (niet-rechtma
tig) verblijf. De wet kent als zodanig dus geen illegaal als persoon, slechts 'illegaal verblijf.
Het gaat hierbij niet alleen om uitgeprocedeerde asielzoekers, maar ook om mensen van
wie een aflopende verblijfsvergunning niet is verlengd of van wie de verblijfsvergunning is
ingetrokkcn.11 Illegaal verblijf op zichzelf is niet strafbaar.12
Compas: ·outside and In: Lcgal Entitlemcnts 10 l·kahh Care and Education for Migrants with lrrcgular Srat�
in Europc',July 2015, p. 2. Andere landen zijn: België, Frankrijk, Italië, Ponugal en Zweden.
A.C. l-lendrtks & ll.C.A. Toebes: 'Recht op toegankelijke zorg: ook voor vreemdelingen·, NJII 2016 (19), p.
6
1347-1352 (949]. Hendriks en Toebes spreken in het licht van hun anikei over uil geprocedeerden (vreemde
lingen van wie de asielaanvraag is afgewezen), ab subcategorie van de groep irreguliere migranten.
Onder meer Nationale ombudsman, J\frJiscl1r zo11: aau vrmmldi11gcn. Owr rocgmrg en con1ir1111kil vmr mc,li.çchc zo,:g
7
1oor asidzod:rn cu uitgrpnxedcerdc a.1idzockcr... Rappon nr. 2013/125, Den Haag: 3 oktober 2013: rappon 'Zor
geloos op Mraar'. Brief van Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, de Nationale ombudsman en liet
College voor de Rechten van de Mens aan de minister van VWS. U 2015/0479. Oen Haag: 16 december 201,.
8 Onder meer brief van de minister van VWS. kenmerk 905972-146287-Z. Den Haag: 8 maarl 2016.
Het artikel gaat niet in op de medische zorg voor vreemdelingen die zich in vrccmdelingcndetentie bevin
9
den, noch op de problematiek rondom de gedwongen uitzetting van (ernstig) zieke vreemdelingen.
10 An.8VW2000.
1 l Er wordt in dit antkd geen onderscheid gemaakt tussen irreguliere migranten met en zonder a�iclverledcn.
Voor de (toegang rot) medische zorg is dit onderscheid namelijk niet van belang.
12 Kabinet-Rutte Il trok her wetsvoorstel om illegaliteit srralbaarie stellen In. Zie brief van de Staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie d.d. 20 mei 2014.1.arnmruUi:11 Il 201 l/14. 3351 :!, 13.
5
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Het algemene vreemdelingenbeleid in Nederland is gericht op het ontmoedigen van ille
gaal verblijf. Vreemdelingen die illegaal in Nederland verblijven, dienen het land uit eigen
beweging te verlaten (vertrekplicht). Il Een vreemdeling kan vrijwillig terugkeren of
gedwongen worden uitgezet indien het land van herkomst hieraan meewerkt. De overheid
kan met toezichtmaatregelen bevorderen dat de vreemdeling Nederland verlaat. Als het
niet mogelijk is om een toezichtmaatregel op te leggen, dan kan de vreemdeling onder
voorwaarden in bewaring worden gesteld. 14 Vreemdelingen die niet kunnen worden uitge
zet, komen meestal op straat te staan. Gezinnen met kinderen en alleenstaande minderja
rige vreemdelingen die Nederland dienen te verlaten, kunnen in een open (COA) gezinslo
catie of andere opvang verblijven.
Het is onbekend hoeveel mensen onrechtmatig in Nederland verblijven. De laatste schat•
ting over de periode 2012-2013 gaat uit van 25.000 tot 50.000 illegaal in Nederland verblif
vende vreemdclingen. 15 Sinds 2009 is sprake van een licht dalende trend van het aantal
irreguliere migranten in Nederland.16 De grootste groep irreguliere migranten in Neder
land zijn mannen onder de 40 die afkomstig zijn uit Afrika, Azië en Oost-Europa.17

2.2 Gezondheidsrisico's

Het leven van mensen zonder rechtmatig verblijf wordt vaak gekenmerkt door moeilijke
woon- en leefomstandigheden. Gedetailleerde informatie over de leefomstandigheden van
deze groep mensen is weinig voorhanden, maar over het algemeen gesproken is hun soci
aal-economische status laag te noemen.18 De moeilijke leef- en werkomstandigheden,
gecombineerd met de voortdurende spanning waaronder irreguliere migranten leven van
wege de angst te worden 'opgespoord' en uitgezet, leiden tot specifieke gezondheidspro
blemen. Zo is het aantal psychische klachten (depressiviteit, stress, slaapproblemen) onder
irreguliere migranten groot.19 Een groot aantal mensen die onder stressvolle omstandighe
den zijn gevlucht, kampt met een PTSS of depressie. Bij 13 tot 25 procent van de vluchte
lingen is hier sprake van.20 Minderjarige kinderen zonder rechtmatig verblijf hebben vaker
dan gemiddeld gezondheidsklachten vanwege hun bijzondere leefomstandigheden.21
Vrouwen zonder rechtmatig verblijf hebben vaak te maken met lichamelijk en seksueel
geweld (bijvoorbeeld door werk in de prostitutie) en zijn vaker dan mannen slachtoffer van
mensenhandel. Zij hebben te maken met risico's voor hun reproductieve en seksuele
gezondheid (zie hierna onder 5.5). 22
Art. 61 VW 2000.
Art. 59 VW 2000.
P.G.M. v an der Heijden, M. Cruyff. G.H.C. van Gils: Schaningrn illrgaal in Nederland verblijvende memddingcn
2012-2013, 2015, WODC. Ministerie van Veiligheid en Justitie .
16 Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justicie d.d. 24 september 2015, Kammtukkm Il 2015/16,
13

14
15

17

19637, 2051.

J. van der leun & M. llies: Un,lo.umcntcd Migralion, Counling the Uncountablc. Daia and Trrnds aaoss Europc. Coun

try Report 111c Ncthulands. leiden, The Netherlands: Clandestino, 2008, p. 56.
E. Tcunisscn rr al: 'Mental hcalth problems in undocumented and documentcd migrants: a survey study".
Fami(y Practice. 2014. Vol. 31. No. 5, p. 571.
19 Teunissen et al 2014 (zie noot 18), p. 571.
20 Gezondheidsraad, Briefadvies Gccstdijkc gczondheid van vluchrding�n. 24 februari 2016, Den Haag: 2016/01.
21 Onder meer Pharos, Ongcdocumcntctrdc kindcrrn en de toegang tot ;:iekcnhuiszoi:g, Utrecht: Pharos 2010, p. 20.
22 M. Schocvers, Hiding and Steking. Hea!rh problcms and problcms in acmsing hca!rl1 care ofundorumcntcd fcmalc immi
granrs in the Nethcrlands (diss. Nijmegen), Enschede: 201 1.
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3. Het recht op zorg

Eenieder die in Nederland verblijft, ongeacht zijn of haar verblijfsstatus, heeft recht op zorg
voor de gezondheid. Dit recht vloeit voort uit diverse internationale verdragen, zoals (inter
alia) artikel 12 Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten
(IVESCR) waarin het recht op het hoogst mogelijke niveau van lichamelijke en geestelijke
gezondheid is neergelegd. Dit verdrag is ook van toepassing op mensen zonder verblijfs
status.23 Het recht op zorg houdt in dat de zorg voor alle ingezetenen van een staat
beschikbaar, toegankelijk, acceptabel en van goede kwaliteit dient te zijn. Toegankelijkheid
houdt in dat voldaan is aan de eisen van non-discriminatie, bereikbaarheid en betaalbaar
heid van de zorg, alsmede aan de cis van toegankelijkheid van informatie.24 Van belang
voor het recht op zorg van irreguliere migranten is dat een algemeen verdragsrecht - waar
onder het recht op zorg - volgens artikel 4 IVESCR slechts mag worden beperkt als de
beperking: (a) bij wet is vastgelegd; (b) niet in strijd is met de aard van de rechten; en (c)
uitsluitend ten doel heeft om het algemeen welzijn te bevorderen. De vertrekplicht van de
vreemdeling - waaraan de overheid regelmatig refereert als het gaat om het recht op zorg
van de irreguliere migrant-valt hier niet onder.
Het recht op zorg voor de gezondheid is eveneens neergelegd in artikel 24 van het Verdrag
inzake de rechten van het kind (VN-Kinderverdrag), artikel 12 van het Verdrag inzake de
uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (VN-Vrouwenverdrag) en arti
kel 25 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN•Gehan
dicaptenverdrag). Op grond van deze verdragen heeft de overheid een inspanningsver
plichting om het recht op zorg voor de gezondheid voor eenieder die zich op haar grond
gebied begeeft, te garanderen. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid op basis van artikel
22 Grondwet (Gw) de verplichting om maatregelen te treffen ter bevordering van de
gezondheid.
Op Europees niveau zijn van belang artikelen 11 (recht op bescherming van de gezond•
heid) en 13 (het recht op sociale en geneeskundige bijstand) van het Europees Sociaal
Handvest (ESH). Alhoewel de bijlage bij het ESH aangeeft dat de bepalingen van het ESH
alleen van toepassing zijn op burgers van andere lidstaten voor zover zij rechtmatig ver
blijven of werken in een van de lidstaten, heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten
(ECSR) de personele werkingssfeer van het verdrag uitgebreid wanneer een schending
dreigt van de menselijke waardigheid.2;
Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) kent geen recht op zorg als
zodanig. Wel kan het onthouden van noodzakelijke zorg aan een hulpbehoevende tot
schending van artikel 2 EVRM lciden.26 Het weigeren van elke vorm van opvang voor men
sen zonder rechtmatig verblijf komt in strijd met artikel 8 EVRM (recht op privé- en
23
24
25
26

IH

UN Comminee on Economie. Social and Cultural Rights (CESCR). Gcncrnl Commrnl, 20: Non-discrimination
in economie. social and cuhural riglus. punt 30. 2 July 2009. E/C. l 2/GC/20.
CESCR, Grncral Conmt(tlt, 14 on 1hc Right to the Highcst Attainablc Standard of Hcahh, UN Doc.E/C.
12/2000/4, August 11, 2000, par. 12.
ECSR 8 september 2004, nr. 14/2003 {FIDH v. Frankrijk), ECSR 20 oktober 2009, nr. 47/2008 (Dcfcncc for
Clnldrcn v. tbc Nctherlands), ECSR I juli 2014, nr. 90/2013 (Conference ofEuropcan Churchcs (CEC) v. the
Nc1hcrlands).
EHRM 9 april 2013, nr. 13423/09 (Mchmct 5cntürk & Dckir Scnturk t. Turkije), EHRC 2013, 142 {m nt. D.C.A.
Tocbes).
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gezinslcven).27 Dat geldt ook voor het stringent vasthouden door zorgaanbieders aan een
betalingsverplichting, ingeval dit leidt tot uitstel van medisch noodzakelijke zorg. 28 Bij uit
zetting van zieke vreemdelingen kan artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke
of vernederende behandelingen of bestraffingen) een rol spelen.29 Artikel 8 EVRM omvat
volgens vaste rechtspraak van het EHRM ook het recht op informed consent voor een
geneeskundige behandcling. 30
Hieronder wordt besproken hoc het recht op zorg voor de gezondheid van irreguliere
migranten die in Nederland verblijven, is vormgegeven.
4. Financieringsregeling: vergoeding medisch noodzakelijke zorg
4.1. Koppelingswet

Cruciaal voor het recht op zorg van de irreguliere migrant is de in 1998 in werking getre
den Koppelingswet, die de aanspraak op alle collectieve voorzieningen koppelt aan het
verblijfsrecht van de vreemdcling.31 Dit wordt het koppelingsbeginsel genoemd.32 Het doel
van de Koppelingswet is tweeledig: de wetgever wilde in de eerste plaats door uitsluiting
van voorzieningen illegaal verblijfin Nederland ontmoedigen. In de tweede plaats wilde de
wetgever voorkomen dat nog niet toegelaten vreemdelingen door het ontvangen van
voorzieningen een schijn van legaliteit zouden krijgen waardoor zij onuitzetbaar zouden
worden. 33 Als gevolg van het koppelingsbeginsel vallen irreguliere migranten buiten de
reil-wijdte van de Zorgvcrzckeringswet (Zvw) en zijn zij uitgesloten van alle aanspraken
op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).34 Een vreemdeling zonder rechtmatig verblijf
kan zich wel particulier verzekeren tegen ziektekosten. Van diverse zijden wordt gepleit
voor schrapping dan wel herziening van het koppelingsbcginsel.35
4.2. Uitzondering op hel koppelingsbeginsel

Van het algemene koppelingsbeginsel kan volgens artikel 10 lid 2 VW 2000 worden afge
weken, namelijk met betrekking tot het onderwijs, de verlening van medisch noodzake
lijke zorg, de voorkoming van inbreuken op de volksgezondheid, of de rechtsbijstand aan
Rb. Den Haag 23 december 2014. ECLl:NL:RBDHA:2014: 15958.
EHRM 9 april 2013, nr. 13423/09 (Mehmet �entürk & Bekir�entürk t. Turkije). EHRC 2013, 142 (m.m. B.C.A.
Tocbes).
29 Zie o.m. Vcclkc Dcrckx: 'E:tpulsion of lllegal Rcsidcnts (Aliens) with Medlcal Problems and Article 3 of the
Europcan Convention on Human Righ1s·, Editorial, Europcan Joumal ofHcalth Law 13:313·319, 2006 en B.
Wallagc, 'Inhumaan vreemdelingenbeleid: de zieke vreemdeling', NJB 2014/624. afl. 12, p. 781 e.v.
30 A.C. Hendriks: 'Kroniek rechtspraak rechten van de mens', TvGR 2013. p. 662, onder venvijzing naar EHRM
15 januari 2013, nr. 8759/05 (Csoma 1. Roemenië). EHRC 2013, 81 (m.m. A.C. Hendriks).
31 Wel van 26 maart 1998. Stb. 1998, 203, 101 wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wenen ten
einde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkerin
gen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Neder
land, Stb. 1998, 203 en 204.
32 Dit koppelingsbeginsel is uitgewerkt in artikel 10 lid I VW 2000.
33 Kamerstukken 111994/95, 25233, 3 (MvT).
34 Art. 2 lid I Zvwrespectievclijkart. 2.1.1 lid 2 Wlz.
35 Zie bijvoorbeeld G. Vonk: 'Kwetsbare verzorgingsstaat. Over juridische aspecten van ernstige armoede in
Nederland'. NJB 2015, p. 1280-1287.
27
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de vreemdeling. 36 Men zou verwachten dat de irreguliere migrant op basis van de moge
lijkheid af te wijken van het koppelingsbeginsel voor het recht op medisch noodzakelijke
zorg, alsnog recht zou hebben op een voorziening, te weten een eigen verzekeringsaan
spraak. Dit is echter niet het geval. De overheid heeft feitelijk geen uitzondering op de uit
sluiting gemaakt.37 De uitzondering houdt in dat van zorgverleners wordt verlangd dac zij
aan iedereen, ongeacht wettige status, medisch noodzakelijke zorg verlcnen.38 Overigens
zijn zorgvcrlcners ook op grond van verschillende gedragsregels en wettelijke regelingen
verplicht zorg te verlenen zonder onderscheid des persoons. 39
4.3. financieringsregeling
Uitgangspunt is dat de irreguliere migrant in beginsel zelf de kosten voor de zorg diene cc
betalen. De overheid vond het echter onredelijk dat het risico voor onbelaalde rekeningen,
als gevo)g van medisch noodzakelijke zorgverlening aan mensen zonder rechtmatig ver
blijf, geheel voor rekening van de zorgverleners zou komen. Daarom heeft zij 'geheel
onverplicht' gezorgd voor een zekere 'overheidsdekking'. .;o
De wettelijke basis voor de (huidige41 ) financieringsregeling vormt artikel 122a Zvw,
waarin wordt geregeld dat het CAK (tot I januari 2017 Zorginstituut Nederland (ZiNL)) bij
dragen verstrekt aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen
van medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen, onder wie vreem
delingen die geen rechtmatig verblijf hebben (artikel 122a, lid I, sub b, Zvw).42
Onder medisch noodzakelijke zorg wordt verstaan nagenoeg alle zorgvormen die zijn
opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering (met uitzondering van IVF en gen
deropcraties) en de Wlz. Medisch noodzakelijke zorg omvat in ieder geval zorg rond
zwangerschap en bevalling. Daarnaast hebben niet rechtmatig verblijvende kinderen toe
gang tot preventieve jeugdgezondheidszorg en tot het vaccinatieprogramma overeenkom
stig het rijksvaccinaticprogramma. Daarbij geldt als voorwaarde dat de zorgaanbieder de
verstrekking ervan, gezien de aard van de prestaties en de verwachte duur van het verblijf
van de vreemdeling, medisch noodzakelijk acht:11
De bijdrage wordt niet verstrekt als de kosten voor de verleende zorg op de vreemdeling
(of een verzekeraar van de vreemdeling) kunnen worden verhaald.44 De zorgaanbieder
36
37
38
39

40
41
42

43
44

12,,

Art. 10 lid 2 VW 2000.
Zie hierover ook J.G. Sijmons & V.L Derch; 'Zori: aan vreemdelingen zonder papieren: een chronisch
gebrek?', NJII 2010. p. t 747-1754.
�amcrsmkkc11 Il 1998/99, 19637, 452, p. 2.
Onder andere: de anscneed. KNMG·gedragsregcls, goed hulpverlenerschap c.� \V(;OO, art. 47 Wet BIG en
richtlijnen van de WM,\. Specifiek voor irreguliere migranten: WMA Statement on Medica! Care for Refu
gccs. including Asylum Seekers, Rcfuscd Asylum Scckcrs and Undocumcmcd Migrant�. and lmcmally Dis·
placcd Persnns. Ottawa 2008.
Kamcrstukkfll 111994/95, 24233, 3. p. 17 (MvT).
Zie voor een beschrijving van de oude flnancieringsrcgeling en de aanleiding voor de nieuwe regeling Sij
mom & Derch, NJll 2010 (zie noot 37).
DL· overige categorieën zijn; vreemdelingen in afwachting van de bulissing op een aanvraag tol het verlenen
van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd en vreemdelingen in afwachting van de beslissing op
ten bezwaarschrift of beroepschrift naar aanleiding van een afwijzende beslissing op t"Cn aanvraag verblijfs
vergunning regulier bepaalde tijd.
Art.122alid2Zvw.
Art. 122alid 3 Zvw.
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heeft dan ook een inspanningsverplichting om te achterhalen of de onverzekerde vreem
deling (een gedeelte van) de behandeling kan betalen.
De regeling van artikel 122a Zvw kent twee soorten medisch noodzakelijke zorg: direct
toegankelijke (zorg die zonder recept, verwijzing of indicatie als bedoeld in de Wlz wordt
verleend) en niet-direct toegankelijke zorg (zorg die pas toegankelijk is na recept, verwij
zing of indicatie). Voor beide soorten geldt een verschillend vergoedingsregime. De onin
bare kosten van direct toegankelijke zorg aan irreguliere migranten worden voor 100%
vergoed als het gaat om kosten die verband houden met zwangerschap en bevalling en
voor 80% in de overige gcvallen.45 Voor de indirect toegankelijke zorg geldt een contract
stelsel.46 Alleen zorgaanbieders die een contract hebben gesloten met het CAK kunnen
aanspraak maken op vergoeding van de kosten voor de zorg verleend aan vreemdelingen
zonder rechtmatig verblijf.

5. Toegang tot zorg
5.1. Toegankelijkheid in de praktijk
Op papier lijkt het dus goed geregeld. Bij de totstandkoming van de financieringsregeling
voorspelde Gevers dat de overheid met de Koppelingswet het recht op zorg van irreguliere
migranten zou uithollen. 47 Volgens de overheid is deze voorspelling niet uitgekomen.
Naar aanleiding van de evaluatie van de financieringsregeling (drie jaar na inwerkingtre
ding van artikel 122a Zvw), stelde de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
{VWS) namelijk vast dat de toegankelijkheid voldoende wordt gewaarborgd.48 Deze con
clusie was met name gestoeld op het feit dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
nauwelijks tot geen signalen had ontvangen dat de toegankelijkheid van zorg in het geding
is. Gelet op diverse (internationale) onderzoeken en signalen vanuit de praktijk (zie hierna),
kan deze conclusie in twijfel worden getrokken. Dat er geen problemen worden gemeld,
wil niet zeggen dat er geen problemen zijn. Een irreguliere migrant zal immers waarschijn
lijk niet zo gauw de weg naar officiële instanties zoals de IGZ weten te vinden of angst heb
ben om een melding te doen.
Weigeringen en belemmeringen bij de toegang tot zorg zijn lastig te meten en worden niet
geregistreerd. Het ZiNL houdt een monitor bij, maar deze ziet alleen op de vergoeding van
de kosten van daadwerkelijk verleende medische zorg en niet op de gevallen waarin zorg
wordt geweigerd. Het rapport 'Zorgeloos op straat' beveelt aan om een centraal meldpunt
in te richten waarin patiënten en zorgverleners de daadwerkelijke belemmeringen in de
toegang tot zorg van onverzekerde vreemdelingen monitoren.49 De overheid vindt dit niet
nodig, omdat meldingen bij het ZiNL (thans het CAK) kunnen worden gedaan,50

An. 122a lid 4 Zvw, de zogenoemde 80/20-regcling.
An. 122a lid 5 Zvw.
j.l�.M. Gevcrs:'Tocgang tm zorg voor illegalen', TvGR 1996(3, p. 121 (Gezichtspunt).
E. Castclijns c.a" Evaluatie va11 de biidragtrcgcling van artikel 122a van de Zo�rukcringswct. Ei11JrapporT, Beren
schot 2011, Brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Spon aan de Voorziner van de Tweede
Kamer, Z/VV-3095364, Den Haag: 8 december 2011.
49 Rappon'Zorgcloos op straat'. (zie noot 7).
50 Briefvan de Minister van VWS. kenmerk 905972-146287-Z. Den Haag: 8 maan 2016.
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Voor drempels die irreguliere migranten ondervinden met betrekking tot de toegang tot
zorg, kan aansluiting worden gezocht bij een onderzoek van het European Union Agency
for fundamental Rights (FRA) dat in kaart bracht welke barrières irreguliere migranten
binnen de EU in het algemeen ondervinden bij de toegang tot de gezondheidszorg, Samen
gevat gaat het om financiële drempels, de onbekendheid van irregu1iere migranten met de
regelingen (onvo1doende informatie), angst te worden ontdekt/aangegeven, onduidelijk
heid over de invulling van het begrip medisch noodzakelijke zorg en taalproblemen. Daar
naast zijn de gezondheidsvoorzieningen vaak niet voldoende om in etnisch gerelateerde
gezondheidsbehoeften te voorzien, is de continuïteit van zorg vaak niet gegarandeerd,
onder meer door het ontbreken van een vaste woon- en/of verblijfplaats en zijn er proble
men met betrekking tot de overdracht van het medisch dossier,51 Specifieke problemen
met betrekking tot de toegang tot zorg in Nederland zijn (onder meer) de volgende.
5.2. Mondzorg
Na de invoering van de nieuwe vergoedingsregeling bleek de tandheelkunde het meest
schrijnende probleemgebied. Veel patiënten zonder rechtmatig verblijf hebben vaker en
langere tijd klachten aan het gebit dan vo1wassen Nederlandse burgers.51 Tandartsen kun
nen op grond van de financieringsregeling alleen vergoeding krijgen voor zorg die onder
de basisverzekering van de Zvw valt. Er wordt dientengevolge geen vergoeding verstrekt
voor tandartsenzorg voor patiënten ouder dan 18 jaar (tot 1 januari 2011 ouder dan 21
jaar). Ook acute noodhulp valt niet onder de regeling.53 Voor mensen zonder rechtmatig
verblijf zijn de rekeningen vaak te hoog om zelf te betalen. Daarnaast zijn er signalen dat
veel tandartsen niet bereid zijn de zorg zonder betaling te verlenen. Volgens Castelijns c.a.
zou het goed denkbaar zijn dat vergoeding van tandartsenzorg van grote toegevoegde
waarde kan zijn om de l-waliteit van leven te verhogen. 54 De Minister van VWS ziet echter
geen reden om voor de zorg aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen een
ander beleid te voeren dan voor vcrzekerden. 55 Hier kan tegen worden ingebracht dat ver
zekerden zich - in tegenstelling tot irreguliere migranten - kunnen laten bijverzekeren,
5.3. Viif-curo-maatrcgcl
Sinds 1 januari 2014 dient een onverzekerbare vreemdeling minimaal f 5 per receptregel
aan eigen bijdrage te betalen aan de apotheker bij de uitgifte van de medicatie. Deze maat
regel werd ingevoerd omdat bleek dat on verzekerbare vreemdelingen bij uitgifte van medi·
cijnen niet of nauwelijks zelf de rekening betaalden, omdat zij bekend waren met het
bestaan van de regeling. 56 Naar aanleiding van signalen dat deze maatregel tot problemen
51
52
53

54
55
56

12K

Europcan Agcncy for Fundamcntal Rights, Fundamtrual riglus of migrarrts i11 an im.!,�•lar si111a1io11 irr llir Europtarr
Urrio11, Comparative Repon. November 2011. p. 71 e.v.
Castclijns c.a. (zie noot 48). p. 16.
A. Dodeman, 'Dnor nieuwe regeling veel gebitsproblemen illegalen. Tandheelkundige hulp voor volwassen
illegale patiénten niet 111eer vergoed·. Ncdcrla'ldI Tarrdartscnblad 12 februari 2010. Tandartsen kunnen op
grond van de flnancicringsrcgcling alleen een bijdrage krijgen voor zorg die onder de basisvcrzekLring van
de Zvw valt: paticnten jonger dan 18 jaar, volledig uitneembare prothetische voorzieningen en biJzonderc
tandheelkunde.
CaMelijns c.a .• p. 30 (zie noot 48).
Brief van de Mirfüter van VWS d.d. 21 december 201 t. Kamerstukken Il 20! 1/12. 29689. 367.
Zorginstituut Nederland, 7c moniror Rc.!,>elingjlnancirrirlg zorg onwrukc,barc vrmnJdirrgcn. 24 mei 2013.
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zou kunnen leiden, is de maatregel voor onverzekerbare vreemdelingen met meervoudig
en chronisch medicijngebruik op twee onderdelen verzacht. 57 Volgens het ZiNL leidde de
vijf-euro-maatregel niet tot een verminderde levering van geneesmiddelen aan onverzeker
bare vrecmdclingen.58
5.4. Vergoeding tolk

De financieringsregeling biedt geen vergoeding voor het inschakelen van een tolk. Ratio
hierachter is dat zorgverleners, zorginstellingen en patiënten zelf verantwoordelijk zijn
voor communicatie. Het is een principiële keuze van de overheid: mensen dienen zelf de
Nederlandse taal te kunnen spreken. Kunnen zij dat niet, dan zijn ze zelf verantwoordelijk
voor een oplossing, bijvoorbeeld het meenemen van een mantelzorger of familielid, het
gebruikmaken van alternatieven (vertaalapps, beeldmateriaal e.d.) dan wel het zelf betalen
van een professionele tolk.59 Volgens Hendriks en Toebes zijn de communicatie en infor
med consent voor uitgeprocedeerden niet gegarandeerd. 60 Ook de Public International
Law & Policy Group {PILPG) concludeert dat het niet vergoeden van tolken in de gezond•
heidszorg strijd met het recht op gezondheid kan vormcn.61 Voor kinderen dienen tolken
nog een ander belang: zonder tolk kunnen kinderen voor hun ouders gaan tolken, waar
door zij informatie krijgen die niet voor hen bestemd of geschikt is. 62
5.5. Vrouwen

Met betrekking tot vrouwen zonder rechtmatig verblijf is met name de seksuele en repro
ductieve gezondheid in het geding. Artikel 12 van het VN-Vrouwenverdrag verplicht de
overheid tot het treffen van extra maatregelen om de gezondheidssituatie van vrouwen
uit k.vetsbare groepen, zoals vrouwen zonder rechtmatig verblijf, te bevorderen. Deze
inspanningsverplichting geldt ook met betrekking tot de reproductieve gezondheid van
vrouwen.63
Volgens Schoevers is de toegang tot de gezondheidszorg voor vrouwen zonder rechtmatig
verblijf in de praktijk onvoldoende gegarandeerd. De ongedocumenteerde status op zich
zelf is een ziekmakende factor.64 Het gebruik van de gezondheidszorg onder deze groep
vrouwen is laag. Vrouwen starten te laat met zwangerschapscontroles of krijgen deze in
het geheel niet. Anticonceptie wordt weinig gebruikt, abortus provocatus wordt laat
ondergaan en veel vrouwen hebben nooit een uitstrijkje of SOA-screening ondergaan.65
57 Zorginstituut Nederland, Se monitor Regclingfinancirring zo,xom-crukerbarc �TCcmdclingcn, 18augustus 2014.
58 Zorginstituut Ncderl.md, 8c en 9c monitor Regeling financiering :or;g orn-crzckerbarc vrumddingen, 18 augustus
2014 resp. 8oktober2015.
59 Een uitzondering is gemaakt voor asielzoekers in asielzoekerscentra, clientcn van de vrouwenopvang en
slachtoffers van mensenhandel.
60 Hendriks &Tocbcs, NJB 2016, (zie noot 6), p. l351.
61 Het PJLPG heeft een analyse gemaakt van het internationaal en nationaal k.-ider dat van toepassing is op de
beslissing van de Nederlandse overheid om tolken in de gezondheidszorg niet meer te vergoeden, http://
pilpnjcm.nl/ndossiers.
62 De Kinderombudsman. KinJmrchrcnmonilOr 2016. par. 6.7.
63 B. Toebcs, 'Inspanning en spanning: multiculturaliteit. (reproductieve) gezondheid en het VN-Vrouwenver
drag'. in: R. Holtrnaat (eindredactie). Een �-crdrag voor alrr l'rouwrn. Verkenningen van de betekenis van liet VN-Vrou
wenvadrag voor dt muhiruhurde samenleving, E-QUALITY, oktober 2002.
64 Schoevers 2011 (zie noot 22), p. l5I.
65 Schoevers 2011 (zie noot 22). p. I 54.
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Abortus wordt alleen vergoed onder de financieringsregeling als het medisch noodzakelijk
is.
Meer recent constateerde het Platform voor Internationale Samenwerking inzake Migran
ten zonder Verblijfsvergunning (PICUM) dat er in Europese landen sprake is van een kloof
tussen het recht op seksuele en reproductieve gezondheid en de praktijk. 66 Het onderwerp
heeft de aandacht van het Europees Parlement, dat lidstaten oproept om ongedocumen
teerde vrouwen op hun rechten te wijzen.67 Ondanks dat het Comité inzake de Uitbanning
van Alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen (CEDAW) Nederland aanspoorde om
ongedocumenteerde vrouwen van informatie te voorzien over hoc zij toegang tot zorg
kunnen krijgen, hult Nederland zich met betrekking tot dit onderwerp in stilzwijgen.68 De
vraag rijst dan ook of Nederland wel aan de eerder genoemde inspanningsverplichting vol
doet.69 Dit klemt temeer nu Nederland een substantiële bijdrage wil leveren aan het VN
millenniumdoel 'improve matemal health'. 70 Hieronder valt het doel dat alle vrouwen toe
gang hebben tot reproductieve gezondheidszorg.

5.6. Kinderen
Artikel 24 VN-Kinderrechtenverdrag erkent het recht van het kind op het genot van de
grootst mogelijke mate van gezondheid en op geneeskundige bijstand. Lidstaten dienen de
toegang tot zorg van ieder kind te waarborgen. De toegang tot zorg van ongedocumen
teerde kinderen staat echter eveneens onder druk. Veel ouders van kinderen zonder recht
matig verblijf weten niet dat hun kind recht heeft op medische zorg, waardoor ze een
bezoek aan bijvoorbeeld de huisarts zo lang mogelijk uitstellen. Ook bij zorgverlcners
bestaat onbekendheid met de wettelijke regeling, waardoor in de praktijk zorg wordt
gcweigerd.7 1 Minderjarigen zijn voor de toegang tot medische zorg extra afhankelijk.
!-Ict VN-Kinderrechtencomité heeft zijn zorgen uitgesproken over de beperkte toegang tot
zorg van ongedocumenteerde kinderen en beveelt Nederland aan om kinderen toegang tot
informatie over hun rechten, inclusief het recht op toegang tot zorg, te garandercn.72 De
reactie van de regering refereert in eerste instantie aan de vertrekplicht van iedere vreemde
ling die geen recht op verblijf (meer) heeft. Zoals eerder gezegd, kan de vcnrekplicht op
grond van artikel 4 IVESCR geen reden zijn om het recht op gezondheid in te perken.
66

PICUM. The stxual and rrproJue1i1·r l1rahl1 riglus afmrJorumcnrcJ migranr.1 ,rarrowiti_i: 1l1r gap bcmwn drcir riglus 011,/
r/1c rcali�· i,r rhc EU. February 2016.
67 European rarliament rcsolution of 4 February 2014 on undocumented women migrants in the European
Union (2012/2115(!N)).
68 Cum mittee on the Elimination of Discrimination against Women, 'Concluding observations of the Commit
tce nn the Elimination of Discrimination against Women, ihe Netherlands'. CEDA W/C/NLD/CO/5. par. 47,
5 February 2010: 'Sixth Periodic Report of the Kingdom of the Netherlands concerning the implementatinn
of the International Convention on the Eliminatinn of all forms of Oiscrimination against Womcn
(2008-201 3)', septcm bcr 2014. Er bestaat individueel klac htrccht bij vermeende schendingen van dit verdrag.
69 'list of issues and questions in relation to rhc sixth periodrc report of the Ncthcrlands. Addendum. Rcplies nf
the Netherlands'. CEDAW/C/NLD/Q/6/Add. 1. Dated 5 July 2016.
70 Onder meer brief van de Staatssecretaris van Iluitenlamlsc Zaken a:m de Voorzitter van de Tweede Kamer
d.d. 7 mei 2012, DSO/GA-83/12.
71 Pharos 2010 (zie noor 21), p. 20.
72 Committcc on the Rights of the Child, Conduding nbscrvations on the fourth periodic report of the Ncthcr
lands. 8 Junc 2015, CRC/C/NLD/CO/4. par. 42 en 43. Het Comité geeft overigens niet aan hoc Nederland dit
zou moeten of kunnen doen.
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Daarnaast wijst de regering erop dat de Nederlandse overheid zorgt voor opvang en onder·
dak van minderjarigen en indien van toepassing hun gezin en dat daarbij wordt voorzien
in medische zorg.7 3 Aan de toegang tot informatie wordt voorbijgegaan.
Een fundamentele vraag is of het koppelingsbeginsel niet zou moeten worden afgeschaft
voor minderjarigen. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (AvZ) adviseerde de
regering om in de VW 2000 op te nemen dat de Koppelingswet niet van toepassing is op
minderjarigen, omdat de AvZ van mening is dat op grond van internationale verplichtin·
gen (artikelen 3 en 8 EVRM en het IVRK) opvang en andere voorzieningen geboden moe·
ten worden aan 1..-wetsbare personen. Minderjarigen zijn per definitie kwetsbaar en kunnen
niet verantwoordelijk worden gesteld voor de situatie waarin zij verkeren.74 De regering
achtte de uitzondering op het koppelingsbeginsel voor minderjarigen onnodig en ook
onwensclijk.75
5.7. Geestelijke gezondheidszorg
Tot slot wordt gewezen op problemen die er zijn met betrekking tot de toegang tot de
GGZ voor irreguliere migranten,76 GGZ·instellingen zijn onvoldoende geïnformeerd over
de mogelijkheden om zorg te verlenen en/of stellen zich terughoudend op in het starten
van een behandeling. Er is een kloof tussen de daadwerkelijke prevalentie van psychische
klachten bij mensen zonder verblijfsstatus en de registratie van deze groep in medische
patiëntendossiers. Irreguliere migranten vinden het lastig om hulp te zoeken bij psychi·
sche klachten en ondervinden hier ook drempels bij.77

6. Medisch noodzakelijke zorg
Zoals gezegd stelt de financieringsregeling als voorwaarde voor compensatie dat de zorg·
verlener medisch noodzakelijke zorg heeft geboden. In de aanloop naar en tijdens de
behandeling van de Koppelingswet is over de inhoud van dit begrip uitvoerig gediscussi·
eerd. Aanvankelijk was in het Wetsontwerp Koppelingswet voorzien in overheidsfinancie·
ring voor zorg verleend in 'acute noodsituaties'. 111 Hieronder werd verstaan situaties waarin
sprake is van ogenblikkelijk levensgevaar of een acute of vitale hulpeloze toestand, waarbij
verlening van medische zorg niet kan worden uitgesteld zonder het leven of de gezond·
heidstoestand van de betrokkene ernstig in gevaar te brengen, dan wel in gevallen waarin
een algemeen volksgezondheidsbelang werd gediend. Na veel kritiek werd dit vervangen
door 'de verlening van medisch noodzakelijke zorg', waardoor ook zorg kon worden ver·
73
74

75
76

77
78

Brief van de StaatssccrNaris van Volkiigezondheid, Welzijn en Sport aan de voorzitter van de Tweede Kamer
d.d. 13 november 2015, 839570-144222-).
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Rcchr op mtruwaardig beslaan. AJ1'ics O\'er opvang en bii-1tand voor
nier rrchtmatig 1crbfij1"endc 1-rrcmJdingcn en rechtmatig 1'f1'bl1j1-cnJc 1-rrcmJc/ingrn zonder n:cht op 1•oorzicnir1grn, Den
Haag: maan 2012.
Brief van de Staarssccretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 21 maart 2013, Kammtukl:cn Il 2012/13, 19637,

1630.

Achtergrondinfonnatie Dokters van de Wereld, ter gelegenheid van de rapportage 'Access to healthcare for
vulncrable groups in the Eumpc in times of crises and rising xcnophebia, an overview of the situation of
people c.,:cluded fonn healthcarc systems', 2012, Médccins du Monde en Wereldgezondheidsdag, april 2013.
Teunissen et al, 2014 (zie noot 18).
Kammtukktn 111994/95. 2523 3, 3, p. 23 (MvT).
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leend ter voorkoming van acute noodsituaties.79 De eigen professionele verantwoordelijk
heid van de zorgverlener bij de beoordeling van de medische klacht van de irreguliere
migrant. In de praktijk bleef er onduidelijkheid over het begrip bestaan, reden waarom de
commissie-Klazinga adviseerde om het begrip beter te laten aansluiten bij de praktijk en
het te definiëren als 'verantwoorde en passende medische zorg'.80 Dit advies staat aan de
basis van artikel 122a Zvw.
Volgens de evaluatie van artikel 122a Zvw levert het criterium 'medisch noodzakelijke
zorg' doorgaans geen problemen op in de praktijk.81 Pharos komt echter situaties en voor
beelden tegen waarin 'medisch noodzakclijke zorg' wordt uitgelegd als een beperkte vorm
van zorg.82 De casus van het dove meisje Kalma is een voorbeeld van uiteenlopende inter
pretaties van dit begrip.83
In deze casus gaat het om de vraag of de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de kos
ten van plaatsing en nazorg van een zogeheten cochleair implantaat (hierna: Cl) van Kalma
dient te vergoeden. Kalma is een kind van 4 jaar en is doof geboren. Het gezin is in 2013 uit
Afghanistan naar Nederland gekomen. De aanvragen van de ouders tot het verlenen van
een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd zijn afgewezen. Ter voorbereiding op hun
vertrek naar het land van herkomst verblijft het gezin in een gezinslocatie. Op minderja
rige kinderen die in een gezinslocatie verblijven is de Regeling zorg asielzoekers (Rza) van
toepassing. De staatssecretaris heeft het verzoek tot vergoeding van een Cl afgewezen,
omdat de Rza geen aanspraak hierop geeft. Het meisje heeft hiertegen bezwaar gemaakt en
heeft, voordat de staatssecretaris op het bezwaar heeft beslist, de voorzieningenrechter van
de rechtbank verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
In de procedure bij de voorzieningenrechter staat de vraag centraal of plaatsing van een Cl
voor het kind medisch noodzakelijke zorg is in de zin van artikel 10 lid 2 VW 2000. Vol
gens de staatssecretaris is dat niet het geval, waarbij hij medisch noodzakelijke zorg uitlegt
als 'gevallen waarin die behandeling niet kan worden uitgesteld of onthouden zonder het
leven of de gezondheidstoestand van de vreemdelinge dan wel de Nederlandse volksge
zondheid, ernstig in gevaar te brengen' (r.o. 8.2). Dit is de enge uitleg van medisch noodza
kelijke zorg die aanvankelijk in het wetsontwerp van de Koppelingswet is gegeven. Vol
gens de staatssecretaris in deze casus sprake van een aangeboren afwijking en niet van een
ziekte of aandoening die levensbedreigend is of waardoor de gezondheidstoestand van
verzoekster ernstig in gevaar wordt gebracht. Er zou daarom geen sprake zijn van medisch
noodzakelijke zorg.
De voorzieningenrechter stelt terecht voorop dat de beoordeling of de behandeling
medisch noodzakelijk is aan een arts is voorbehouden. Uit de door het meisje overgelegde
verklaringen van diverse behandelaars, waarin (onder meer) werd aangegeven dat het
meisje een geschikte kandidaat is voor een Cl en dat een Cl is geïndiceerd, blijkt volgens de
voorzieningenrechter niet expliciet dat het plaatsen van een Cl voor het meisje, gezien de
79 Amendernem v:m hcdid Rouvoct. 11 oktober 1996, Kamcrsrukkc11 Il 1996/97, 2423l. 18.
80 Cornrnissic-Klazinga, Am en \'n:cmdcling. Rapport 1·a11 Je romrnil°Sic Ml'disd1r ;oi:g voor (dreigend) uit,�cproccdccr,/c
asicl:ockm en illegale vrrrmJdingcn. Utrecht 2007.
8 l E. Castclijns e,a., p. 5 71 (zie noot 48).
82 Pharos, brïd aan de woordvoerders Asiel van de VaMe Kamercommissie Veiligheid en Justitie d.d. 31 maart
2014, kenmerk 1290314/MVB/SV.
8 3 Voorzicningcnrcclucr Rb. Den Haag I fobruari 2016, ECLl:NL:RODHA:2016:860.

132

do1; ICl.555 l(t vGR/01650M742D170-l 100200} - lïi.ls,hrif1 voor Gc1.11nJhe1J,n:1:h1 2017 (-11) l

Medische zorg a�n irreguliere migranten een smus quo

aard van de prestatie en de duur van het verblijf, medisch noodzakelijk wordt geacht en het
daarom is aan te merken als medisch noodzakelijke zorg als bedoeld in artikel 10 lid 2 VW
2000.
De voorzieningenrechter komt vanwege de aard van de kortlopende procedure niet toe
aan een grondige toets van het beroep van het meisje op diverse bepalingen uit internatio
nale verdragen, waarmee de weigering om de doofheid van het meisje te genezen in strijd
zou zijn (r.o. 9.2). Deze toets gaat ook het kader van dit artikel te buiten en behoeft nader
onderzoek.
Het meisje ging in beroep tegen het ongegrond verklaren van haar bezwaar tegen het
besluit van de staatssecretaris.84 In deze procedure boog de rechtbank zich onder meer
over het oordeel van (de verdediging van) het meisje dat zij, zolang zij feitelijk in Neder
land verblijft, recht heeft op vergoeding van medische kosten conform het basispakket van
de zorgverzekering, waarin vergoeding van een Cl wel is opgenomen. Volgens de recht
bank is er geen grond voor het oordeel dat medische behandelingen die onder het basis
pakket van de zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking komen, steeds medisch
noodzakelijke zorg betreffen. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat het meisje niet onder
bouwd heeft gesteld dat de implantatie van een Cl in haar situatie medisch noodzakelijk is.
Het beroep wordt ongegrond verklaard.
De casus van het meisje Kalma toont aan dat de vraag wat onder medisch noodzakelijke
zorg dient te worden verstaan, nog niet zo eenvoudig is te beantwoorden. Artikel 122a lid
2 Zvw maakt een koppeling tussen medisch noodzakelijke zorg en het basispakket van de
zorgverzekering. Maar niet alle medisch noodzakelijke zorg valt onder het basispakket
(denk aan mondzorg voor volwassenen) en niet alle zorg uit het basispakket is medisch
noodzakelijk. De zorgaanbieder dient immers de verstrekking van de zorg, gezien de aard
van de prestatie en de verwachte duur van het verblijf, ook nog medisch noodzakelijk te
achten. Het lijkt beter om een passend pakket voor irreguliere migranten samen te stellen,
zoals als oplossing wordt aangedragenin het verslag van de bijeenkomst 'Zorgeloos op
straat'. 85
Daarnaast laat deze casus zien dat (minderjarige) vreemdelingen die in een gezinslocatie
verblijven op dit moment onder de Rza vallen.86 Vreemdelingen die 'op straat' verblijven
niet. Dat is in mijn ogen een onwenselijke ongelijke situatie.
7. Overwegingen
In vergelijking met andere Europese landen heeft Nederland een ruime vergoedingsrege
ling. Toch staat de toegang tot zorg van irreguliere migranten ook hier onder druk. Zo
schiet de informatievoorziening over het recht op zorg en de communicatie tekort, met
name waar het kinderen en vrouwen betreft. Du moment dat de Nederlandse overheid
hierop aangesproken wordt door internationale toezichthouders of Nederlandse organisa
ties, verwijst zij naar de vertrekplicht van de vreemdeling.
84
85
86

Rb. Den Haag 5 okwbcr 2016, ECLl:NL:RBDHA:2016:12328.
Verslag van de bijeenkomst 'Zorgeloos op straat', acvz.org/pubs/rnedische-zorg-aan-ongcdocumenteerden/.
De Staatssecretaris van Ven/ past de Rza in de praktijk ook toe op (minderjarige) vreemdelingen zonder
rechtmatig verblijf die in een gezinslocatie verblijven (buitenwettelijk bcgunstigend beleid).
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Vanuit de Europese Unie wordt ervoor gepleit om het recht op zorg los te koppelen van
het vreemdelingenbeleid. Door de irreguliere migrant niet cc erkennen, komt de overheid
niet toe aan de positieve verplichtingen die zij op grond van internationale verdragen en de
Grondwet heeft. De vraag wat die verplichtingen precies inhouden, verdient nader onder
zoek.
Het zou de overheid sieren om op een positieve wijze de uitzondering op het koppelings
beginsel vorm te geven, niet met de kwalificatie 'geheel onverplicht' maar met de kwalifica
tie 'vanuit humanitaire en internationaal grondrechtelijke overwegingen'. Van het koppe
lingsbeginsel afwijken zou moeten inhouden dat er daadwerkelijk een aanspraak op voor
zieningen bestaat, met andere woorden: dat de medisch noodzakelijke zorg wel verzekerd
is mee een eigen, passende aanspraak. Dat is niet het geval. De vreemdeling is op dit
moment afhankelijk van de bereidheid van de zorgverlener om het risico van een onbe
taald gebleven rekening te dragen. Ook is de vreemdeling afhankelijk van de invulling van
het begrip 'medisch noodzakelijke zorg'. Het wordt tijd dat de uitzondering juridisch
inhoud krijgt in de vorm van een zelfstandige verzekeringsaanspraak met bijvoorbeeld een
eigen bijdrage. Zoals bij het invoeren van de vijf-euro maatregel is gebleken, hoeft het
opwerpen van een kleine financiële drempel niet per definitie aan de fcitelijke toegang tot
zorg in de weg te staan.
Een eerste stap in deze richting zou zijn om kinderen -die niet verantwoordelijk zijn voor
hun verblijfsstatus en mede in het licht van de extra bescherming die zij op grond van het
IVRK genieten - te verlichten uit de duisternis van het koppelingsbeginsel en hen een zelf
standige aanspraak op zorgkosten te geven.
Het recht op zorg van irreguliere migranten verdient een solidere basis.
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