
 

 

Dreigende uitzetting zieke vluchteling met klein kind  
 
Dinsdag staat de uitzetting gepland van een voormalig cliënt van STIL, nu cliënt van de Utrechtse  
Noodopvang (SNDVU). Hij heeft ernstige medische klachten. Zelfs zo erg dat de IND zèlf voor de 
kerst een procedure gestart is (artikel 64) om uitstel van vertrek te vragen op medische gronden.  
Het medisch onderzoek is nog niet afgerond, toch kan hij uitgezet worden.  
Ook loopt er nog een bezwaar in zijn procedure 'verblijf bij kind'. Deze week was daar nog een 
hoorzitting over bij de IND. De man heeft een driejarige zoon met verblijfsvergunning met wie hij 
intensief contact heeft. Onlangs meldde een rapport van de Universiteit van Groningen dat het 
zeer schadelijk kan zijn voor zijn kind (traumatisch) als hij van zijn vader gescheiden wordt. 
Desondanks, en ook al loopt deze procedure nog, kan hij uitgezet worden.  
De ambassade heeft altijd volgehouden, en zegt dit nog steeds, dat ze hem geen reisdocument 
kunnen geven en dit ook nu niet hebben gedaan. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)  
heeft echter wel een reisdocument (titre du voyage) verkregen, niet van de ambassade maar van 
een andere, onbekende, 'afgevaardigde' van Guinee. Eerder kwam een 'delegatie' in het nieuws en 
in de Tweede Kamer aan de orde, waarna deze manier van 'illegaal' uitzetten tijdelijk werd 
stopgezet. Nu lijkt het hervat te zijn. Volgens deze man zelf, zijn andere mensen uit Guinee die 
ook in detentie zitten, al uitgezet met zo'n zelfde document.   
De advocaat heeft een spoedprocedure aangespannen in de hoop dat de geplande uitzetting nog 
kan worden tegengehouden. Een eerder geplande vlucht is geannuleerd.  
Hij werd met een andere vluchteling in april in een woning in Utrecht opgepakt nadat buren 
(enkele uren eerder) over geluidsoverlast hadden geklaagd. Sindsdien zit hij in 
vreemdelingenbewaring in Kamp Zeist. Bron/Meer informatie: SNDVU.  
 

Klacht Ombudsman om problemen medicatie ongedocumenteerden 
 
Gisterenavond werd in het radioprogramma Dichtbij Nederland op radio 5 live aandacht besteed 
aan de problemen die mensen zonder papieren op dit moment hebben om aan medicatie te 
komen. Ze moeten per 1/1 vijf euro per medicijn/recept betalen. Dit terwijl ze geen (recht op) 
inkomen hebben uit werk of bijstand. Dit levert levensbedreigende situaties op. STIL was samen 
met het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) in de uitzending. Ook stonden we 
diezelfde dag in Trouw met eveneens aandacht voor dit probleem.  
STIL schreef in december samen met een Utrechtse apotheek en andere hulporganisaties uit de 
stad een brief naar de minister en kamercommissie van Volksgezondheid. Ook loopt een klacht bij 
de Ombudsman.  
De maatregel treft bijvoorbeeld mensen met diabetes en ernstige psychische klachten. Als ze geen 
geld hebben, krijgen ze geen medicijnen. Dit kan essentiële functies in gevaar brengen, ze kunnen 
psychisch zo doordraaien dat ze een gevaar voor zichzelf of de omgeving gaan vormen (er zullen 
dus ook meer noodsituaties en opnamen plaatsvinden), ook kunnen meer hart en vaatziekten 
ontstaan (medicatie bloeddruk, bloedverdunning, etc.). Er is dus daadwerkelijk sprake van 
levensgevaar.  
Deze week kostte het STIL al meer dan 300 euro aan medicijnen, per jaar kan dat oplopen tot 
meer dan 17.000 euro, in de hele stad Utrecht tot 30.000 euro. We kunnen dit niet volhouden 
omdat onze organisatie dan over de kop gaat. We hebben al erge moeite voldoende geld binnen 
te slepen voor verstrekken van eten en andere noodhulp aan mensen die op straat gezet zijn na 
afwijzing van hun asielverzoek.  


