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Het gaat om "illegalen" die her en der in de NOP gehuisvest worden door vrijwilligers, die 
er erg bij betrokken zijn. 
Het gaat om de apotheekvergoedingen. 
  
De “ Zorg- verplichting” van de gemeenten heeft te maken het “Europees Sociaal 
Handvest” 
  
Op 25 okt 2013 heeft het “Europese Comité voor Sociale Rechten” een uitspraak gedaan, 
waarin is aangegeven dat de gemeenten  een zorgplicht hebben voor al hun alle 
ingezetenen.  
  
De apotheken in onze polder ( 3  )  hebben vanaf 1 jan 2014 geen overeenkomst meer 
met de CVZ ( verzekering voor onverzekerbare vreemdelingen) 
De premie werd te hoog, declaratie’s werden in het verleden steeds vaker afgewezen, en 
veel gevallen te laat terug betaald. Men was het dus zat met de CVZ. 
 
Vragen: 

Vraag is dus of kan de gemeente hierin iets betekenen, in bemiddeling of een bijdrage in 
de premie. Om op die manier toch minstens één apotheek voor deze doelgroep 
beschikbaar te houden in onze eigen gemeente. 
 
Antwoord: 

 
Strikt genomen zijn alle apotheken in de gemeente Noordoostpolder beschikbaar voor 

illegale vreemdelingen. Dat zij voor hun medicijnen moeten betalen wanneer zij van die 

apotheken gebruik willen maken, is het gevolg van landelijke regelgeving. Het college 

ziet geen aanleiding om op die regels inbreuk te maken door een (financiële) regeling te 

treffen met apothekers in onze gemeente, dan wel door hen ertoe te bewegen om aan 

illegale vreemdelingen medicijnen te verstrekken zonder daarvoor kosten in rekening te 

brengen. De landelijke regels zijn duidelijk en komen er in het kort op neer dat illegale 

vreemdelingen alle medische zorgkosten volledig zelf moeten betalen. Alleen wanneer zij 

zich wenden tot een zorgverlener die meedoet aan de vergoedingsregeling van het 

Zorginstituut Nederland voor medische kosten van illegale vreemdelingen, dan kan zorg 

gratis worden verkregen. Voor medicijnen geldt alsdan nog een eigen bijdrage van €5,00.  

 

De apothekers in Noordoostpolder doen niet mee met de vergoedingsregeling van het 

Zorginstituut. Dat is een bewuste keuze van hen. Het college wil en kan niet in die keuze 

treden. Dit houdt geenszins in, dat wij ons niet aan de gemeentelijke zorgplicht waarnaar 

in de vraag wordt verwezen, zouden houden. Met betrekking tot illegale vreemdelingen in 

het bijzonder strekt de gemeentelijke zorgplicht zich niet uit tot het treffen van een 

voorziening voor het bekostigen van (para) medische zorg en medicijnen tenzij er in het 

individuele geval sprake is van een acute, levensbedreigende situatie of dat er sprake is 

van gevaar voor de volksgezondheid.  
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