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Amsterdam, 3 oktober 2015.

Emcemo is niet alleen teleurgesteld maar vooral verontrust over de afspraken met betrekking 
tot de beperking van opgebouwde rechten van Nederlandse Marokkanen.

De Nederlandse regering heeft op allerlei manieren geprobeerd om de rechten van Nederlandse 
Marokkanen aan te tasten.

Het ritueel van de zogenaamde “overlegrondes” met Marokko,  op zoek naar een compromis was in 
feite niet anders dan een rookgordijn voor de nu voor ons liggende maatregelen waar minister 
Asscher bewust voor heeft gekozen.

Met de nieuwe aanpassing van het verdrag is de deur wijd open gezet voor verdere verslechtering 
van de opgebouwde rechten. Er is sprake van discriminerende maatregelen en wij vrezen dat het 
einde nog niet in zicht is.

In de toekomst zullen er voor nieuwe gevallen  in het geheel geen rechten meer zijn. Een punt van 
grote zorg is de situatie van ouderen die een AIO uitkering ontvangen. In de huidige situatie is het 
voor ouderen al schrijnend. Onder het mom van fraude bestrijding wordt op een mensonterende 
manier informatie verzameld over bezit. De Marokkaanse autoriteit, in samenwerking met Nederland,  
zorgt ervoor dat buren  om inlichtingen worden gevraagd en soms gaat dat zelfs via omkoping. Ook 
de praktijken in Nederland van de Sociale Verzekeringsbank liegen er niet om. SVB gaat regelmatig 
over tot huisbezoeken om inlichtingen te verkrijgen en bij gebrek aan medewerking wordt een 
uitkering zelfs geheel stopgezet.

Al eerder heeft de rechter Minister Asscher terugge�oten in verband met het toepassen van het 
woonlandbeginsel.

Minister Asscher zegt nu de uitspraken van de rechter te eerbiedigen voor bestaande groepen maar 
door dit nieuwe verdrag zullen nieuwe gevallen buiten de boot vallen.

In het nieuwe, herziene verdrag dat op 1 januari 2016 ingaat is sprake van verslechtering van 10% elk jaar.

Van 10 % vermindering in 2016 oplopend tot 40 % in 2019 en 2020.  En vanaf 1 januari 2021 zullen de 
uitkeringen voor nieuwe gerechtigden de�nitief stopgezet worden.

 
Nederland en Marokko hebben een verdrag gewijzigd vanwege politieke belangen van beide landen 
over de rug van de belangen van Marokkaanse migranten en zij schenden hiermee de internationale 
verdragen.

Voor meer informatie over het verdrag, de gevolgen voor individuele gevallen, contact: 06-55818828
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