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‘Illegalen’ hebben
recht op bed en brood

OPINIE ONGEDOCUMENTEERDEN

Op 15 april 2015 heeft het politieke onderdeel van het Euro-
pese Comité voor Sociale Rechten (het Comité), vastgesteld
dat Nederland niet verplicht is om ‘bed, bad en brood’ te
geven aan ongedocumenteerden.
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De vaststelling van het co-
mité leidt op dit moment
tot spanningen tussen de
coalitiepartijen PvdA en

VVD over de vraag of Nederland ba-
sisvoorzieningen moet bieden aan
ongedocumenteerden, of dat die
verplichting er niet is. Maar wat be-
tekent het eigenlijk om ongedocu-
menteerden basisvoorzieningen te
bieden?

Veelgehoord is het argument: ‘Je
moet ongedocumenteerden geen
bed, bad en brood geven, want dan
blijven ze voor eeuwig hier.’’ Dat
gaat niet helemaal op want veel
asielzoekers willen helemaal niet in
Nederland blijven. En als ze willen
blijven, zijn verreweg de meesten
volledig bereid om een constructie-
ve bijdrage aan de samenleving te le-
veren. De praktijk leert dat mensen
juist doordat zij voorzien zijn van
onderdak weer tijd hebben om na te
denken over de toekomst. Als je de
dagen vult met overleven en onder
de constante stress van onzekerheid
leeft, dan heb je geen tijd om na te
denken over wat je eigenlijk wilt met
je leven, en of er niet een beter leven
denkbaar is. Dit geldt niet alleen
voor asielzoekers maar ook voor on-
gedocumenteerden.

Een andere stelling is ‘als die bui-
tenlanders van ver weg horen hoe
goed het hier is, komen ze massaal
naar Nederland om te profiteren’.
Dat is evenmin juist. Wetenschappe-
lijk onderzoek weerlegt dat aanzui-
gende werking bestaat. Bovendien
bestaan in de meeste andere lidsta-
ten van de Europese Unie al basis-
voorzieningen. Die hebben er ook
niet voor gezorgd dat de toestroom
in Nederland minder wordt. Uiter-
aard kost het verschaffen van basis-
voorzieningen aan deze groep men-
sen geld en inspanningen en zal dat
ongetwijfeld leiden tot een pro-
bleempje hier en daar. Maar zijn we

dan niet trots op onze normen en
waarden?

Volgens het juridische onderdeel
van het Europese Comité voor Socia-
le Rechten wel. Op 10 november
deed dat onderdeel van de Raad van
Europa, dat toeziet op de naleving
van het Europees Sociaal Handvest
(een Europees verdrag dat een aantal
sociale rechten verwoordt), een be-
langrijke uitspraak: daklozen en
mensen zonder verblijfstitel in Ne-
derland (waaronder veel afgewezen
asielzoekers) hebben recht op voed-
sel, kleding en onderdak. Het niet
verschaffen van deze voorzieningen,
zo stelt het juridische onderdeel van
het Comité, kan ertoe leiden dat het
leven en de menselijke waardigheid
van deze mensen in het geding ko-
men.

Ook al is deze uitspraak niet bin-
dend en vond het politieke onder-
deel nu dat Nederland niet verplicht
kan worden om basisvoorzieningen
te bieden, toch levert de uitspraak
van het juridische onderdeel een be-
langrijke bijdrage aan de versterking
van ons Europese waardenstelsel. De
uitspraak past in een reeks van uit-
spraken van het Comité over de posi-
tie en de aanspraken van ongedocu-
menteerden in Europa. Eerder werd

een recht op medische zorg van on-
gedocumenteerde kinderen erkend
in Frankrijk, en een recht op huisves-
ting voor kinderen zonder verblijfs-
vergunning in Nederland.

De eerdere juridische uitspraak
van het Comité is dus een duidelijk
signaal. Lidstaten van de Raad van
Europa behouden het recht om de
toegang tot hun land te beperken en
om niet iedereen toe te laten. Dat er
uitgeprocedeerden en daarmee on-
gedocumenteerden zijn blijft echter
een realiteit. Ook al zijn deze men-
sen niet rechtmatig in Nederland,
het Europese mensenrechtenkader
geeft met deze uitspraak aan dat er
een bepaalde statelijke verantwoor-
delijkheid is voor iedereen die zich
op het grondgebied bevindt: een mi-
nimum bestaansniveau, waar ieder-
een in Europa recht op heeft.
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Uitgeprocedeerde asielzoekers in een gekraakt kantoorpand in Amsterdam-West.
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