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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
Wat gebeurt er met vreemdelingen die uitgeprocedeerd zijn maar niet kunnen of willen terugkeren 

naar het land van herkomst? Hebben zij recht op opvang of moeten deze personen aan hun lot 

worden overgelaten?  

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de inhoud van het vreemdelingenbeleid. De gemeenten 

zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van dat beleid. Zo zijn de gemeenten belast met 

taken op het gebied van toelating, integratie, terugkeer en opvang. De Rijksoverheid voert al jaren 

een restrictief vreemdelingenbeleid. Illegaliteit wordt onwenselijk geacht en de nadruk ligt op het 

bespoedigen van de terugkeer van uitgeprocedeerde en onrechtmatig verblijvende vreemdelingen. 

De gemeenten worden op lokaal niveau geconfronteerd met de consequenties van dit restrictieve 

beleid. Dit heeft geregeld geleid tot spanningen tussen de Rijksoverheid en gemeenten. Het is 

namelijk lang niet altijd zo dat gemeenten het vreemdelingenbeleid zoals de Rijksoverheid dat heeft 

opgesteld klakkeloos uitvoeren. Integendeel, in sommige gevallen staat de wijze van uitvoering haaks 

op het beleid van de Rijksoverheid. 

Een recent voorbeeld van spanning tussen de Rijksoverheid en gemeenten is de discussie die is 

ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming van het bed-bad-broodakkoord. De invoering van de 

Koppelingswet bracht met zich dat het recht op overheidsvoorzieningen werd gekoppeld aan een 

legaal verblijf.1 In de praktijk kwam dit erop neer dat veel uitgeprocedeerde vreemdelingen op straat 

kwamen te staan. Dat leidde ertoe dat veel gemeenten zich genoodzaakt zagen om de 

uitgeprocedeerde vreemdelingen opvang te bieden. Zij kregen onderdak en maaltijden; oftewel bed, 

bad en brood. In 2007 werd een bestuursakkoord bereikt tussen de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (hierna: VNG) en de Rijksoverheid.2 Hierin werd vastgelegd dat de gemeenten niet langer 

opvang mochten bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen. Daartegenover stond dat de 

Rijksoverheid moest zorgen voor een verbetering van de asielprocedure en de bevordering van de 

daadwerkelijke terugkeer van uitgeprocedeerde vreemdelingen.  

Toch bleven veel gemeenten opvang bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen.3 Inmiddels is er in 

2015 een nieuw kabinetsakkoord gekomen. Op het moment van schrijven wordt er nog met de 

gemeenten onderhandeld over een nieuw bestuursakkoord. Het kabinet wil graag opnieuw 

vastleggen dat de gemeentelijke opvang zal worden gesloten, zoals in 2007 al afgesproken was. 

Tevens wil het kabinet afspreken dat er vijf opvangplaatsen van het uitzetcentrum Ter Apel komen in 

Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven.4 Bij het bieden van deze opvang geldt 

echter wel als voorwaarde dat de uitgeprocedeerde vreemdeling meewerkt aan de terugkeer naar 

het land van herkomst. Ondanks dit akkoord hebben verschillende gemeenten toch aangegeven door 

te zullen gaan met het bieden - of financieel ondersteunen - van de opvang van uitgeprocedeerde 

vreemdelingen.5 Deze wijze van uitvoering van het vreemdelingenbeleid door deze gemeenten is niet 

in overeenstemming met het beleid van de Rijksoverheid. De vraag die daarmee rijst is of er een 

rechtvaardiging is voor deze ‘bestuurlijke ongehoorzaamheid’ van de gemeenten. De VNG heeft in 

een brief gericht aan de Tweede Kamer op 28 april 2015 aangegeven dat het verbod op het bieden 

                                                
1 Artikel 10 Vw 2000. 
2 Bestuursakkoord 2007. 
3 ACVZ 2012, p. 8.  
4 De Vries 2015.   
5 De Volkskrant 2015.  
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van gemeentelijke opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen een onaanvaardbare inperking 

oplevert van de gemeentelijke autonomie.6  

1.2 Onderzoeksvraag en deelvragen 
De onderzoeksvraag die centraal zal staan in dit onderzoek is: 

‘In hoeverre is het gerechtvaardigd dat gemeenten, in afwijking van het Bestuursakkoord 2007, 

opvang bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen in het licht van de gemeentelijke autonomie, 

zoals neergelegd in art. 124 GW en 108 Gemw, en het recht op opvang van uitgeprocedeerde 

vreemdelingen onder het IVESCR, ESH en EVRM?’ 

 
Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande onderzoeksvraag, dienen de volgende deelvragen 
beantwoord te worden: 
 

- ‘Hoe ver reikt de gemeentelijke autonomie zoals die is neergelegd in art. 124 GW en 108 
Gemw en in welke gevallen kan de gemeentelijke autonomie beperkt worden?’ 
 

- ‘In hoeverre is het gerechtvaardigd dat gemeenten, met een beroep op de gemeentelijke 
autonomie, door het bieden van opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen afwijken van 
het Bestuursakkoord 2007?’ 

 
- ‘Wat is de rechtspositie van de uitgeprocedeerde vreemdeling ten aanzien van het recht op 

opvang in het licht van art. 11 IVESCR, art. 31 ESH en art. 3 en art. 8 EVRM?’ 
 
- ‘In hoeverre is het gerechtvaardigd dat gemeenten, in afwijking van het Bestuursakkoord 

2007, opvang bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen door zich te beroepen op 

mensenrechten, zoals neergelegd in het IVESCR, ESH en EVRM?’ 

1.3 Onderzoeksmethode 
Dit onderzoek is een monodisciplinair rechtswetenschappelijk onderzoek. Er zal voornamelijk 

rechtswetenschappelijke literatuur geraadpleegd worden. Tevens zal de in het kader van de opvang 

van uitgeprocedeerde vreemdelingen relevante jurisprudentie geanalyseerd worden. De 

probleemstelling die centraal staat in dit onderzoek is een evaluerende onderzoeksvraag. Er zal 

namelijk onderzocht worden in hoeverre het gerechtvaardigd is dat er door gemeenten wordt 

afgeweken van het Bestuursakkoord 2007. Daarbij zal op twee niveaus onderzoek verricht worden. 

Enerzijds zal de staatsrechtelijke kant belicht worden. Centraal hierbij staat het antwoord op de 

vraag in hoeverre een gemeente mag afwijken van beleid van de Rijksoverheid en in hoeverre een 

beroep op de gemeentelijke autonomie een rechtvaardiging voor het niet nakomen van de in het 

bestuursakkoord gemaakte afspraken kan opleveren. Er is voor gekozen om te onderzoeken wat de 

grenzen van de gemeentelijke autonomie zijn, omdat gemeenten de vrijheid hebben om op bepaalde 

terreinen eigen beleid te formuleren. Onderzocht zal worden of deze vrijheid beperkt wordt door het 

Bestuursakkoord 2007. 

Tevens zal de mensenrechtelijke kant onderzocht worden. Daarbij zal onderzocht worden in 

hoeverre er voor uitgeprocedeerde vreemdelingen een recht op opvang is af te leiden uit het IVESCR, 

ESH en EVRM. Daarbij zal voornamelijk de rechtspositie van volwassen uitgeprocedeerde 

vreemdelingen aan de orde komen, omdat mijns inziens de opvang van minderjarige 

                                                
6 VNG 2015, p. 3.  
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uitgeprocedeerde vreemdelingen niet een zodanig dilemma oplevert, dat nader onderzoek vereist 

is.7 Er is specifiek voor bovenstaande verdragen gekozen, omdat deze verdragen naar voren zijn 

gekomen in de jurisprudentie met betrekking tot de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen.  

De relevante jurisprudentie zal geanalyseerd worden en onderzocht zal worden in hoeverre hieruit 

een rechtvaardiging kan worden afgeleid voor gemeenten om, in afwijking van het Bestuursakkoord 

2007, opvang te bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen. Ik heb ervoor gekozen om het 

Bestuursakkoord 2007 als uitgangspunt te nemen omdat de politiek op dit terrein sterk in beweging 

is en er momenteel nog geen nieuw bestuursakkoord ligt.  

1.4 Relevantie 
Het onderzoek heeft een maatschappelijk belang. De afwezigheid van een adequate oplossing voor 

de kwestie van de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen, leidt ertoe dat mensen op straat 

komen te staan, met als gevolg maatschappelijke onrust. Tevens is er een wetenschappelijk belang. 

Er is namelijk nog weinig onderzoek gedaan naar deze materie. Met deze scriptie verwacht ik dan 

ook een bijdrage te kunnen leveren aan de rechtswetenschappelijke discussie op dit gebied.  

1.5 Leeswijzer 
In het tweede hoofdstuk zal de gemeentelijke autonomie aan de orde komen. Daarin zal de volgende 
deelvraag beantwoord worden: ‘Hoe ver reikt de gemeentelijke autonomie zoals die is neergelegd in 
art. 124 GW en 108 Gemw en in welke gevallen kan de gemeentelijke autonomie beperkt worden?’ 
Daarbij zal uitgelegd worden wat de positie is van gemeenten in het Nederlandse staatsbestel en wat 
de invloed van decentralisatie is geweest op die positie. Vervolgens zal het verschil tussen 
medebewind en autonomie uiteengezet worden. Tevens zal aan de orde komen wat de grenzen zijn 
van de gemeentelijke autonomie. In het derde hoofdstuk zal het Bestuursakkoord 2007 behandeld 
worden. Eerst zullen de tussen het Rijk en de VNG gemaakte afspraken uiteengezet worden. 
Vervolgens zal de volgende deelvraag beantwoord worden: ‘In hoeverre is het gerechtvaardigd dat 
gemeenten, met een beroep op de gemeentelijke autonomie, in afwijking van het Bestuursakkoord 
2007, opvang bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen?’ Vervolgens zal aan de hand van enkele 
praktijkvoorbeelden geschetst worden hoe het bestuursakkoord in de praktijk heeft uitgewerkt. In 
het vierde hoofdstuk zullen de volgende deelvragen beantwoord worden: ‘Wat is de rechtspositie 
van de uitgeprocedeerde vreemdeling ten aanzien van het recht op opvang in het licht van art. 11 
IVESCR, art. 31 ESH en art. 3 en art. 8 EVRM?’ en ‘In hoeverre is het gerechtvaardigd dat gemeenten, 
in afwijking van het Bestuursakkoord 2007, opvang bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen door 
zich te beroepen op mensenrechten, zoals neergelegd in het IVESCR, ESH en EVRM?’ Ten slotte zal in 
het laatste hoofdstuk een antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag.   

                                                
7 Gezinnen met kinderen komen in aanmerking voor opvang in een gezinslocatie. Zie: Kamerstukken II 2013/14, 

19637, nr. 1878. 
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2 Gemeentelijke autonomie 

2.1 Inleiding 
De voornoemde kwestie van de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen veroorzaakt frictie 

tussen de Rijksoverheid en gemeenten. Dit roept vragen op over de formele verhoudingen tussen de 

verschillende bestuurslagen in het Nederlandse staatsbestel. In dit hoofdstuk zal in eerste instantie 

uiteengezet worden wat de rol van gemeenten is binnen het Nederlandse staatsbestel en welke 

invloed decentralisatie op deze rol heeft gehad. Tevens zal in dat kader aan de orde komen wat de 

begrippen medebewind en autonomie inhouden. Vervolgens zal dieper worden ingegaan op de 

gemeentelijke autonomie en zal besproken worden wat de grenzen hiervan zijn.  

2.2 De gemeente in het Nederlandse staatsbestel 
Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dat houdt in dat de organisatie van de overheid 

bestaat uit meerdere lagen. Naast het centrale gezag wordt een deel van de overheidstaken 

overgelaten aan openbare lichamen of organen die min of meer onafhankelijk zijn van de centrale 

overheid.8 Dit overdragen van taken aan lagere lichamen of bestuursorganen wordt decentralisatie 

genoemd. Er zijn twee vormen van decentralisatie te onderscheiden, namelijk de functionele 

decentralisatie en de territoriale decentralisatie.9 Functionele decentralisatie is de situatie waarbij 

bepaalde taken aan een openbaar lichaam of orgaan worden overgedragen en deze alleen bevoegd 

is met betrekking tot een bepaalde functie.10 Deze bevoegdheid geldt in heel Nederland. De 

bedoelde openbare lichamen of organen zijn bijvoorbeeld de zelfstandige bestuursorganen. Een 

voorbeeld van een zelfstandig bestuursorgaan is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (hierna: 

het COA).11  

Bij territoriale decentralisatie gaat het om openbare lichamen die binnen een bepaald territorium 

algemene bevoegdheden van wetgeving en bestuur toegewezen krijgen.12 Dit is het geval bij de 

provincies en gemeenten. De bevoegdheid van de decentrale overheden beperkt zich niet tot 

specifieke onderwerpen maar het betreft een algemene bevoegdheid om het openbare belang van 

hun grondgebied en de bevolking daarvan te behartigen.13 Bij het uitoefenen van deze 

bevoegdheden dienen de provincies en gemeenten echter wel rekening te houden met hetgeen op 

rijksniveau geregeld is. Gemeenten dienen daarnaast de provinciale regelingen in acht te nemen. 

Door deze hiërarchie te eerbiedigen, wordt samenhangend openbaar bestuur gegarandeerd. Dit 

zorgt ervoor dat de eenheidsstaat gewaarborgd wordt.14  

2.3 Decentralisatie 
Het decentralisatiebeginsel houdt in dat alle overheidsbevoegdheden die aan de decentrale 

overheden kunnen worden overgelaten, ook aan deze decentrale overheden overgelaten dienen te 

worden. Kort gezegd komt dat op het volgende neer: decentraal wat kan, centraal wat moet.15 In de 

loop der jaren is de gemeente een steeds belangrijkere rol gaan spelen binnen het Nederlandse 

staatsbestel. Dit komt met name door de ontwikkelingen die er zijn geweest op het gebied van 

                                                
8 Hennekens, van Geest & Fernhout 1998, p. 1.  
9 Van der Pot/Elzinga & De Lange 2006, p. 834. 
10 Hennekens, van Geest & Fernhout 1998, p. 4. 
11 Kamerstukken II 1993/94, 23540, nr. 3.  
12 Hennekens, van Geest & Fernhout 1998, p. 4. 
13 Hennekens, van Geest & Fernhout 1998, p. 4-5.  
14 Brederveld 2005, p. 6.  
15 Zijlstra 2012, p. 92. Zie ook: Aanwijzingen voor de regelgeving 16.  
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decentralisatie.16 In 1980 is de eerste Decentralisatienota opgesteld.17 In 1983 verscheen vervolgens 

een Decentralisatieplan.18 Met het Decentralisatieplan werd beoogd op structurele wijze taken van 

de Rijksoverheid over te dragen aan decentrale overheden.19 Tevens werd in 1992 in de 

Gemeentewet (hierna: Gemw) een bepaling opgenomen ter bevordering van decentralisatie. In art. 

117 lid 1 Gemw is neergelegd dat de minister van Binnenlandse Zaken de decentralisatie bevordert 

ten behoeve van de gemeenten. Het tweede lid bepaalt vervolgens dat geen maatregelen worden 

getroffen op rijks- of provinciaal niveau, tenzij het onderwerp van zorg niet op doelmatige en 

doeltreffende wijze kan worden behartigd door de gemeentebesturen. Tevens is art. 116 lid 1 Gemw 

verder aangescherpt. In dit art. is bepaald dat de minister belast is met de coördinatie van het 

rijksbeleid dat de gemeenten raakt en dat hij de beleidsvrijheid van het gemeentebestuur bevordert. 

Deze artikelen zijn een uitwerking van het decentralisatiebeginsel.20  

Geleidelijk aan zijn er steeds meer maatregelen genomen die de positie van de gemeente in het 

Nederlandse staatsbestel hebben versterkt. Zo is er in 1987 voor het eerst een bestuursakkoord 

gesloten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna: VNG)21 waarvan sinds 1950 alle 

gemeenten lid zijn. Het bestuursakkoord van 1987 had als doel het versterken van de positie van 

gemeenten ten opzichte van de  Rijksoverheid. Dit soort bestuursakkoorden zorgen ervoor dat het 

beleid van de  Rijksoverheid voor gemeenten beter te voorspellen is.22 Ook op Europees niveau is het 

belang van territoriale decentralisatie erkend. Het Europees Handvest inzake lokale autonomie 

benadrukt de betekenis van de lokale autonomie.23 Lokale overheden zijn van groot belang in een 

democratisch staatsbestel omdat het recht om deel te nemen aan het openbaar bestuur een van de 

belangrijkste pijlers van de democratische rechtsstaat is. Op lokaal niveau kan dit recht het meest 

effectief uitgeoefend worden.24 

2.4 Artikel 124 Grondwet en 108 Gemeentewet 

2.4.1 Autonomie en medebewind 
In artikel 124 lid 1 Grondwet (hierna: GW) is het volgende neergelegd: “Voor provincies en 

gemeenten wordt de bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake hun huishouding aan hun besturen 

overgelaten.” In art. 124 lid 2 GW staat vervolgens: “Regeling en bestuur kunnen van de besturen van 

provincies en gemeenten worden gevorderd bij of krachtens de wet.”  

Art. 108 lid 1 en 2 Gemw is een uitwerking van art. 124 GW. Hierin is de tekst van art. 124 GW 
herhaald.25 Er staat in dat de regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt 
overgelaten aan het gemeentebestuur. Met regeling wordt bedoeld het nemen van besluiten die 
voor herhaalde toepassing vatbaar zijn. Onder bestuur worden alle overige handelingen in het belang 
van de gemeente verstaan.26 Zoals in paragraaf 2.2 reeds is genoemd, zijn gemeenten niet alleen met 
betrekking tot bepaalde onderwerpen bevoegd, maar betreft het een algemene bevoegdheid tot 

                                                
16 Van der Pot/Elzinga & De Lange 2006, p. 837. 
17 Kamerstukken II 1980/81, 16492, nr. 2. 
18 Kamerstukken II 1982/83, 16492, nr. 8.  
19 Van der Pot/Elzinga & De Lange 2006, p. 838. 
20 Brederveld 2005, p. 7. 
21 Hennekens, Van Geest & Fernhout 1998, p. 206. 
22 Van der Pot/Elzinga & De Lange 2006, p. 837-838. 
23 Trb. 1987, 63. Door Nederland goedgekeurd bij Wet van 10 oktober 1990, Stb. 546, Trb. 1991, 61.  
24 Brederveld 2005, p. 6. 
25 Cammelbeeck & Cummeling 2015, p. 144. Zie ook: Teunissen 2011, art. 108 Gemw, aant. 1.  
26 Van der Woude 2016.   
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behartiging van het openbare belang van het grondgebied van de gemeente en haar inwoners.27 Het 
gemeentebestuur is enerzijds dus bevoegd tot het behartigen van de belangen van de eigen 
gemeente en haar inwoners, anderzijds kan de Rijksoverheid de gemeente inschakelen voor de 
nadere uitvoering en regeling van hogere regelgeving. Deze twee hoedanigheden waarin het 
gemeentebestuur optreedt, worden autonomie respectievelijk medebewind genoemd.28 Beide 
begrippen zullen hieronder nader worden toegelicht.  

2.4.2 Medebewind 
Met betrekking tot het medebewind bepaalt art. 108 lid 2 Gemw dat het geven van aanwijzingen of 

het opleggen van beslissingen aan het gemeentebestuur alleen kan plaatsvinden indien daarvoor een 

bevoegdheid is, die is neergelegd in een wet of provinciale verordening. Bij medebewind wordt het 

gemeentebestuur derhalve verplicht om mee te werken aan rijks- dan wel provinciaal beleid.29 Een 

voorbeeld van een medebewindsbevoegdheid kan men vinden in art. 8 Woningwet. In dit artikel 

wordt aan de gemeenteraad de verplichting opgelegd om een bouwverordening vast te stellen. In dit 

artikel staan tevens de voorwaarden waaraan deze verordening dient te voldoen. 

In art. 108 lid 3 Gemw is neergelegd dat de kosten die worden gemaakt bij de uitvoering van het 

medebewind door het Rijk aan de betrokken gemeenten zullen worden vergoed.30 Hoewel bij 

medebewind het gemeentebestuur hogere regelgeving uitvoert, wil dat niet zeggen dat de 

gemeenten hierdoor de eigenstandigheid verliezen. Zo biedt art. 113 Gemw het college van 

burgemeester en wethouders (hierna: college van B&W) de gelegenheid om desgevraagd overleg te 

plegen met de Minister of het provinciebestuur. Tevens is in art. 114 lid 1 Gemw vastgelegd dat 

indien medebewind van de gemeente wordt gevorderd of indien er in belangrijke mate verandering 

wordt gebracht in de taken en bevoegdheden van het gemeentebestuur, het gemeentebestuur de 

gelegenheid krijgt om haar oordeel te geven over het wetsconcept. In plaats van het 

gemeentebestuur kan ook een instantie ‘die voor deze representatief kan worden geacht’ in de 

gelegenheid worden gesteld om een oordeel te geven. Hierbij valt te denken aan de VNG.31  

Medebewind is in de loop der jaren steeds vrijer geworden.32 Oorspronkelijk ging men er vooral van 

uit dat medebewind diende ter uitvoering van hoger gezag. In de loop der jaren hebben gemeenten 

echter steeds meer beleidsvrijheid en beoordelingsvrijheid gekregen bij de uitvoering van 

medebewindstaken.33 Het maakt tegenwoordig in de praktijk dan ook nauwelijks verschil of sprake is 

van medebewind of autonomie. Het meest wezenlijke verschil dat nog steeds bestaat is dat het doel 

bij medebewind al vaststaat. 34 Een gemeente heeft dus wel enige vrijheid bij de invulling van de 

medebewindstaken maar er is geen politieke vrijheid om zelf het doel van het beleid te bepalen.35 

2.4.3 Autonomie 
Die vrijheid om als gemeente zelf het beleid te bepalen, is er bij autonomie wel. Autonomie is de 

bevoegdheid van het gemeentebestuur om zelfstandig en naar eigen inzicht de belangen van de 

                                                
27 Hennekens, Van Geest & Fernhout 1998, p. 4-5. 
28 Brederveld 2005, p. 97.  
29 Schilder & Brouwer 2015, p. 15. 
30 Kamerstukken II 1992/93, 22893, p. 9.  
31 Hennekens, Van Geest & Fernhout 1998, p. 206. 
32 Van der Pot/Elzinga & De Lange 2006, p. 841. 
33 Claessen 1989, p. 208. 
34 Een ander belangrijk verschil is de taakverwaarlozingsregeling. Zie: Kortmann 2008, p. 520-521.  
35 Kortmann 2007, p. 153-155. 
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eigen bevolking en het eigen grondgebied te behartigen.36 In art. 124 lid 1 GW en art. 108 lid 1 Gemw 

is neergelegd dat regeling en bestuur aan het gemeentebestuur worden overgelaten. Uit het gebruik 

van de term ‘overgelaten’ kan worden afgeleid dat het hier gaat om bevoegdheden die reeds 

bestonden voordat zij in een bijzondere wet werden opgenomen.37 Het zijn op zichzelf staande 

bevoegdheden waar geen grondslag voor nodig is in een bijzondere wet. Het gaat dus om een 

bevestiging van reeds bestaande autonome bevoegdheden van het gemeentebestuur. Tevens komt 

in deze artikelen tot uitdrukking dat de gemeenten niet ondergeschikt zijn aan de Rijksoverheid. De 

principiële betekenis van art. 124 lid 1 GW ligt in de erkenning van de eigenstandige positie van de 

gemeente in het Nederlandse staatsbestel.38 Dat wil zeggen dat de decentrale overheden niet zozeer 

dienen te worden gezien als lagere overheden maar als ‘mede overheden’. Autonomie houdt 

overigens ook de vrijheid in om bepaalde zaken ongeregeld te laten. Zo is het mogelijk dat een 

activiteit in een bepaalde gemeente gesubsidieerd wordt en in een andere gemeente niet.39  

’Regeling en bestuur’ omvat onder andere de bevoegdheid van het gemeentebestuur om 

verordeningen vast te stellen. In art. 127 GW is neergelegd welk specifiek orgaan bevoegd is tot het 

vaststellen van gemeentelijke verordeningen, namelijk de gemeenteraad. Dit is ook opgenomen in 

art. 147 Gemw. Daarnaast is er in art. 149 Gemw vastgesteld wat het object is van een verordenende 

bepaling. In dit artikel staat namelijk dat de gemeenteraad ‘de verordeningen maakt die hij in het 

belang van de gemeente nodig oordeelt.’ Men zou kunnen denken dat dit impliceert dat de 

gemeenteraad volledig vrij is om ieder belang te behartigen. Dit strookt echter niet met de 

werkelijkheid. De gemeenten zijn in beginsel vrij in het bepalen van welke belangen zij gaan 

behartigen. Het is echter wel noodzakelijk dat die belangen binnen de grenzen van de gemeentelijke 

autonomie vallen.40 Wat die grenzen precies zijn, wordt behandeld in de volgende paragraaf.  

2.5 De grenzen van de gemeentelijke autonomie  

2.5.1 Zijgrens 
Een eerste grens van de gemeentelijke autonomie wordt bepaald door het territorium van de 

gemeente.41 Dit wordt ook wel de zijgrens genoemd.42 Een gemeentelijke verordening is in beginsel 

alleen geldig binnen het grondgebied van de gemeente. Ook is de verordenende bevoegdheid 

beperkt tot objecten of daden die plaatsvinden binnen de grenzen van de gemeente. Dat wil niet 

zeggen dat de gemeente ook eigenaar moet zijn van de grond. Het kan namelijk ook zo zijn dat het 

gaat om privéterrein en dat het toch binnen de grenzen van de gemeentelijke autonomie valt.43  

2.5.2 Benedengrens 
De benedengrens houdt in dat een gemeentelijke verordening betrekking dient te hebben op de 

gemeentelijke huishouding. Dat houdt in dat de verordening het openbaar belang dient te treffen en 

niet dient te treden in de privébelangen van burgers.44 Het begrip ‘huishouding’ is daarbij een open 

begrip. Of een bepaald belang onder dit begrip valt, is aan verandering onderhevig. Veranderde 

                                                
36 Kamerstukken II 1975/76, 13990, nr. 3, p. 7. 
37 Cammelbeeck & Cummeling 2015, p. 144. 
38 Dölle 1999, p. 20. 
39 Brederveld 2005, p. 9. 
40 Kamerstukken II 1988/89, 19403, nr. 10. 
41 Van der Pot/Elzinga & De Lange 2006, p. 902. 
42 Zijlstra 2012, p. 364. 
43 Zijlstra 2012, p. 363-364. 
44 Van der Pot/Elzinga & De Lange 2006, p. 902. 
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maatschappelijke inzichten kunnen namelijk ertoe leiden dat bepaalde belangen niet meer tot de 

huishouding van de gemeente worden gerekend, terwijl dat in het verleden wel het geval is 

geweest.45 Of bepaalde belangen al dan niet tot de gemeentelijke huishouding worden gerekend, 

hangt mede af van de op dat moment heersende opvattingen ten aanzien van de overheidstaken.46 

 

Een zaak waarin de Hoge Raad geen openbaar belang aanwezig achtte, was de Wilnisser Visser 

zaak.47 In deze zaak ging het om een verbod om op zondag te vissen. Het problematische aan de 

desbetreffende verordening was dat de bepaling zo ruim was geformuleerd, dat vissen in het 

algemeen op zondag verboden was. Dus ook indien dat zou gebeuren in een vijvertje in de eigen tuin 

waarbij er absoluut geen openbaar belang geraakt zou worden. Een andere zaak waarin de Hoge 

Raad oordeelde dat geen sprake was van een openbaar belang, speelde zich af in 1962. De gemeente 

Bergen op Zoom had een verordening opgesteld waarin een verbod was opgenomen op de verkoop 

van anticonceptiemiddelen. De Hoge Raad oordeelde dat het verbod zo ruim was opgesteld dat het 

ook van toepassing zou kunnen zijn op privésituaties waarin het gemeentelijk huishoudelijk belang 

absoluut niet geraakt zou worden.48 Om aan te nemen dat er een openbaar belang is, is het 

overigens voldoende dat de verordening een openbaar belang kán betreffen.49 Zo was er in 1980 een 

zaak waarbij het ging om een verordening waarin het kraken van woningen verboden werd. Hoewel 

het bewonen van een huis in beginsel een particulier belang is, oordeelde de Hoge Raad dat het 

kraken van woningen de openbare orde zou kunnen verstoren. De Hoge Raad oordeelde derhalve 

dat de gemeenteraad zijn autonome verordende bevoegdheid niet had overschreden.50  

2.5.3 Bovengrens 
Met de bovengrens wordt bedoeld dat gemeenten geen bestuurshandelingen mogen verrichten die 

in strijd zijn met hogere regelgeving.51 Bij de bespreking van de bovengrens kunnen twee 

verschillende situaties worden onderscheiden. Ten eerste de situatie waarin sprake is van een 

posterieure verordening en ten tweede de situatie waarin het gaat om een anterieure verordening.52 

Er is sprake van een posterieure verordening indien de gemeentelijke verordening vooraf is gegaan 

door een hogere regeling met betrekking tot hetzelfde onderwerp. Met hogere regeling wordt 

bedoeld een provinciale verordening, ministeriële regeling, algemene maatregel van bestuur of wet 

in formele zin.53 Bij een anterieure verordening is een hogere regeling vooraf gegaan door een 

gemeentelijke verordening met betrekking tot hetzelfde onderwerp.54 

 

Posterieure verordening: aanvulling niet-uitputtende wet 

Art. 121 Gemw bepaalt dat een posterieure verordening gehandhaafd blijft indien er geen strijd is 

met de hogere regeling. Dat wil zeggen dat eerst dient te worden gekeken in hoeverre de hogere 

regeling uitputtend bedoeld is. Met andere woorden, in hoeverre laat de hogere wetgever ruimte 

voor de gemeenteraad om nadere regels te stellen? Indien de hogere regeling uitputtend bedoeld is, 

                                                
45 Van der Pot/Elzinga & De Lange 2006, p. 903. 
46 Brederveld 2005, p. 97. 
47 HR 13 februari 1922, ECLI:NL:HR:1922:AG1784. 
48 HR 12 juni 1962, ECLI:NL:HR:1962:AG2057. 
49 Hennekens, Van Geest & Fernhout 1998, p. 72. 
50 HR 8 april 1980, NJ 1980, ECLI:NL:HR:1980:AC0292. 
51 Van der Pot/Elzinga & De Lange 2006, p. 902. 
52 Van der Pot/Elzinga & De Lange 2006, p. 903.  
53 Brederveld 2005, p. 97.  
54 Zijlstra 2012, p. 368.  



13 

is er geen ruimte meer voor de gemeenteraad om nadere regels te stellen.55 Het feit dat de hogere 

wetgever een onderwerp ongeregeld heeft gelaten, brengt overigens niet automatisch met zich dat 

er een bevoegdheid is tot aanvullen door de gemeente. Of een regeling uitputtend bedoeld is, kan 

worden afgeleid uit de memorie van toelichting van de desbetreffende wet en de overige 

kamerstukken.56 Ook indien vaststaat dat er een bevoegdheid is tot aanvullen, is voorzichtigheid 

geboden. Het is namelijk niet de bedoeling dat het achterliggende doel van de hogere wet wordt 

tegengewerkt door de aanvullende wetgeving van de gemeenteraad.57  

Posterieure verordening: oneigenlijke aanvulling uitputtende wet 

Indien de hogere regeling wél uitputtend is, is het in sommige gevallen toch mogelijk dat de 

gemeenteraad een verordening opstelt ten aanzien van een onderwerp dat al geregeld is door een 

hogere wetgever. Dit is het geval indien de gemeentelijke verordening weliswaar hetzelfde 

onderwerp bestrijkt als de door de wetgever uitputtend bedoelde hogere regeling, maar het motief 

anders is. Als het motief of de te behartigen belangen die centraal staan niet hetzelfde zijn, dan kan 

dus toch een gemeentelijke verordening hetzelfde onderwerp bestrijken. Dit wordt in de literatuur 

oneigenlijke aanvulling genoemd.58 Een dergelijke situatie was aan de orde in 1961 in een zaak die 

ging over de gemeente Ferwerderadeel.59 De gemeente wilde ervoor zorgen dat snackbars na 23 uur 

’s avonds en op zondag gesloten zouden zijn. De vraag die in dit arrest centraal stond, was of deze 

gemeentelijke verordening de Winkelsluitingswet niet doorkruiste. De Hoge Raad oordeelde 

ontkennend omdat het achterliggende motief en de te behartigen belangen van de gemeentelijke 

verordening niet hetzelfde waren als de belangen die behartigd werden door de Winkelsluitingswet. 

De Winkelsluitingswet was namelijk gericht op de bescherming van ondernemers. Het was de 

bedoeling dat ondernemers op zondag gerust een dagje vrij konden zijn, zonder te vrezen voor 

concurrentie. De gemeentelijke verordening was daarentegen bedoeld om overlast te voorkomen die 

veroorzaakt werd door personen die ’s nachts en op zondag naar de snackbar gingen. De 

gemeentelijke verordening was dus gewoon verbindend.60  

In 2011 deed zich een soortgelijk geval voor in de gemeente Ubbergen.61 De gemeenteraad had in 

een verordening een verbod neergelegd op het parkeren van ‘voertuigwrakken’. Daarmee werd 

bedoeld auto’s in een verwaarloosde staat. Er werd aangevoerd dat deze bepaling onder andere de 

wegenverkeerswetgeving zou doorkruisen. Het motief dat aan de verordening ten grondslag lag, 

verschilde echter van dat van de wegenverkeerswetgeving. In tegenstelling tot de 

wegenverkeerswetgeving was het motief van de gemeentelijke verordening namelijk om ontsiering 

van het straatbeeld te voorkomen. 

Ook indien het motief dat aan de gemeentelijke verordening ten grondslag ligt verschilt van het 

motief van de hogere regeling, mag het niet zo zijn dat het achterliggende doel van de hogere 

regeling wordt tegengewerkt door de gemeentelijke verordening.62 Dat blijkt uit een zaak uit 1980 

waarin de Hoge Raad oordeelde dat een verordening van de gemeente Schiermonnikoog een 

                                                
55 Van der Pot/Elzinga & De Lange 2006, p. 903. 
56 Zijlstra 2012, p. 369.  
57 Zijlstra 2012, p. 370. 
58 Zijlstra 2012, p. 371.  
59 HR 21 maart 1961, NJ 1961, 215.  
60 Zijlstra 2012, p. 371.  
61 ABRvS 21 september 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT2119. 
62 Hennekens, Van Geest & Fernhout 1998, p. 67-68. 
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ongeoorloofde doorkruising van de Wegenverkeerswet opleverde.63 In deze zaak had de gemeente 

Schiermonnikoog namelijk een verordening opgesteld waarin een verbod op motorvoertuigen en 

bromfietsen was neergelegd. De bedoeling hiervan was de bescherming van het karakter van het 

eiland. Ondanks het feit dat aan de Wegenverkeerswet een ander motief ten grondslag lag, 

oordeelde de Hoge Raad dat deze verordening onverenigbaar was met de hogere regeling. 

 

Anterieure verordening 

In art. 122 Gemw is bepaald dat een anterieure gemeentelijke verordening van rechtswege vervalt 

indien de hogere wetgever in een regeling met betrekking tot hetzelfde onderwerp voorziet. Evenals 

bij de posterieure verordening dient het niet alleen te gaan om hetzelfde object maar ook om 

dezelfde belangen en hetzelfde achterliggende motief. Indien deze niet hetzelfde zijn, vervalt de 

anterieure verordening niet.64 Dit was het geval in het Emmense Baliekluivers arrest.65 In deze zaak 

was er een gemeentelijke verordening waarin het zich nodeloos ophouden op onder andere bruggen 

werd verboden. Deze gemeentelijke verordening was bedoeld ter bescherming van de openbare 

orde. Tevens was er een hogere regeling waarin het zonder reden stilstaan op onder andere bruggen 

eveneens werd verboden. Het motief achter deze regeling was echter het bevorderen van de 

verkeersveiligheid. Hoewel beide regelingen waren gericht waren op hetzelfde object, kon de 

gemeentelijke verordening probleemloos blijven bestaan omdat het motief dat aan beide regelingen 

ten grondslag lag van elkaar verschilde.66 Het maakt bij een anterieure verordening overigens niet uit 

of de anterieure verordening de hogere regeling doorkruist.67 Indien de hogere regeling hetzelfde 

onderwerp betreft en daaraan hetzelfde motief ten grondslag ligt, vervalt de anterieure verordening 

van rechtswege. Dit is tevens het geval indien de hogere regeling ‘geen last’ heeft van de 

gemeentelijke verordening. De gemeentelijke verordening is dan als het ware achterhaald door de 

hogere regeling. 

2.5.4 Regeling en bestuur 
Hierboven heb ik het met name gehad over de verordenende bevoegdheid van de gemeenteraad. De 

term ‘regeling’ omvat echter niet alleen de verordende bevoegdheid. Het opstellen van beleidsregels 

valt ook onder deze term.68 Bovendien wordt met de term ‘bestuur’ de overige bestuurshandelingen 

bedoeld, dat wil zeggen alle handelingen die het gemeentebestuur verricht in het belang van de 

gemeente en die niet onder de term ‘regeling’ vallen.69 Daarmee vallen ook feitelijke handelingen en 

privaatrechtelijke rechtshandelingen in het belang van de gemeente onder de gemeentelijke 

autonomie zoals die is neergelegd in art. 124 GW lid 1 en 108 lid 1 Gemw.  

 

Het gemeentebestuur is dus in beginsel vrij om alle bestuurshandelingen te verrichten in het belang 

van de gemeente. Hieronder vallen het vaststellen van verordeningen en beleidsregels maar ook het 

verrichten van feitelijke handelingen in het belang van de gemeente. Ten aanzien van deze 

bestuurshandelingen gelden dezelfde grenzen als de eerder genoemde met betrekking tot 

gemeentelijke verordeningen, dat wil zeggen de zijgrens, benedengrens en bovengrens.70  

                                                
63 HR 23 december 1980, ECLI:NL:HR:1980:AC7081.  
64 Van der Pot/Elzinga & De Lange 2006, p. 903. Zie ook: HR 22 januari 1963, NJ 1963, 121. 
65 HR 4 maart 1952, ECLI:NL:HR:1952:AG1979.  
66 Hennekens, Van Geest & Fernhout 1998, p. 66. 
67 Zijlstra 2012, p. 374.  
68 Van der Woude 2016. 
69 Van der Woude 2016. 
70 Raad voor het openbaar bestuur 2005, p. 20. Zie ook: Kamerstukken II, 1975/76, 13990, nr. 3 
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De Rijksoverheid kan iets binnen haar eigen huishouding trekken door het uitputtend te regelen. Op 

het moment dat de Rijksoverheid iets uitputtend regelt in bijzondere wetgeving, valt het in beginsel 

niet meer onder de huishouding van de gemeente.71 Het begrip ‘huishouding’ is dus niet een vast 

omkaderd begrip.  Dat is aan de ene kant in het voordeel van de gemeentebesturen omdat zij in 

principe bevoegd zijn om – binnen de zojuist beschreven grenzen - bestuurshandelingen te 

verrichten in het belang van de gemeente. De keerzijde van de open huishouding van gemeenten is 

dat de Rijksoverheid grote invloed kan uitoefenen op de omvang van de gemeentelijke autonomie 

door zaken die zij niet in de gemeentelijke huishouding wil laten vallen, zelf uitputtend te regelen in 

hogere regelgeving.72 Hierdoor lijkt er toch een soort hiërarchie te zijn. Er is dan wel gemeentelijke 

autonomie, maar die reikt niet verder dan de Rijksoverheid dat toelaat.  

2.6 Deelconclusie 
Uit het voorgaande blijkt dat de gemeente een belangrijke rol speelt in het Nederlandse staatsbestel. 

De gemeente is niet ondergeschikt aan de Rijksoverheid, zoals blijkt uit het feit dat de gemeente vrij 

is om de belangen van de eigen gemeente te behartigen door middel van regeling en bestuur. Onder 

regeling valt het opstellen van verordeningen, maar ook het opstellen van beleidsregels. Alle overige 

bestuurshandelingen vallen onder de term ‘bestuur’. Daaronder vallen ook feitelijke handelingen in 

het belang van de gemeente. Die belangen dienen echter wel binnen de huishouding van de 

gemeente te vallen. Dat betekent dat het niet enkel particuliere belangen dient te betreffen. Ook 

dient de bestuurshandeling het grondgebied van de gemeente te betreffen. Daarnaast wordt de 

omvang van de huishouding van de gemeente deels bepaald door de Rijksoverheid, omdat zij een 

onderwerp aan de huishouding van de gemeente kan onttrekken door het zelf uitputtend te regelen. 

Hierdoor is er toch enigszins een hiërarchie te bespeuren. Indien de hogere regeling uitputtend 

bedoeld is, is oneigenlijke aanvulling mogelijk indien het motief van de lagere bestuurshandeling 

verschilt van de hogere regelgeving. Daarbij dient echter wel in de gaten gehouden te worden dat de 

bestuurshandeling van het gemeentebestuur de hogere regelgeving niet mag doorkruisen. Dat wil 

zeggen dat de bestuurshandeling het doel dat aan de hogere regelgeving ten grondslag ligt, niet mag 

tegenwerken. 

In het volgende hoofdstuk zal beschreven worden welke afspraken er zijn gemaakt in het 

Bestuursakkoord 2007 en wat dit betekent voor de gemeentelijke autonomie. Aan de orde zal komen 

wat de juridische status van een bestuursakkoord is. Ook zal de vraag beantwoord worden of het 

bestuursakkoord een inperking van de gemeentelijke autonomie oplevert en indien dat het geval is, 

of deze inperking gerechtvaardigd is. Daarbij zal vooral aandacht gewijd worden aan de bovengrens. 

Tevens zal aan de orde komen in hoeverre het gerechtvaardigd is dat gemeenten met een beroep op 

de gemeentelijke autonomie van het bestuursakkoord afwijken. Om die vraag te beantwoorden zal 

worden onderzocht in hoeverre art. 10 Vw 2000 ruimte biedt om aan te vullen door middel van een 

bestuurshandeling van het gemeentebestuur, zoals de feitelijke handeling van het bieden van 

opvang.  

  

                                                
71 Van der Pot/Elzinga & De Lange 2006, p. 840-841. 
72 Dölle 1999, p. 20.  
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3 Bestuursakkoord 2007 

3.1 Inleiding 
In 2007 is een bestuursakkoord gesloten tussen de Staatssecretaris van Justitie namens het Rijk en de 

VNG.73 Om te beginnen zal beschreven worden welke afspraken in dit bestuursakkoord zijn gemaakt. 

Daarbij zal alleen aandacht besteed worden aan de voor dit onderzoek relevante afspraken. Voorts 

zal aan de orde komen wat de aard van de verplichtingen zijn die voor de Rijksoverheid en 

gemeenten uit dit bestuursakkoord voortvloeien. Vervolgens zal ik aantonen dat het 

Bestuursakkoord 2007 een inperking van de gemeentelijke autonomie oplevert en onderbouwen 

waarom deze inperking mijns inziens niet gerechtvaardigd is. Vervolgens zal aan de orde komen in 

hoeverre art. 10 Vw 2000 ruimte biedt voor aanvulling door het bieden van opvang aan 

uitgeprocedeerde vreemdelingen. Daarbij zal onderzocht worden in hoeverre het bieden van 

gemeentelijke opvang een ongeoorloofde doorkruising van art. 10 Vw 2000 oplevert. Ten slotte zal 

aan de orde komen wat het Rijksbeleid ten aanzien van uitgeprocedeerde vreemdelingen is en hoe 

de gemeentelijke praktijk eruit zal zien na de uitvoering van het bestuursakkoord.  

3.2 Bestuursakkoord 2007 

3.2.1 Koppelingswet 
In 1998 werd de Vreemdelingenwet aangepast door het koppelingsbeginsel in de Vreemdelingenwet 

op te nemen. Het koppelingsbeginsel houdt in dat de aanspraak op sociale voorzieningen wordt 

gekoppeld aan het rechtmatig verblijf van degene die aanspraak wil maken op voorzieningen. Het 

koppelingsbeginsel is tegenwoordig neergelegd in art. 10 Vreemdelingenwet 2000 (hierna: Vw 2000). 

Het eerste lid van dat artikel bepaalt het volgende: “De vreemdeling die geen rechtmatig verblijf 

heeft, kan geen aanspraak maken op toekenning van verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen bij 

wege van een beschikking van een bestuursorgaan.” Vervolgens staat in het tweede lid dat hiervan 

kan worden afgeweken indien het gaat om onderwijs, het verlenen van medisch noodzakelijke zorg, 

het voorkomen van inbreuken op de volksgezondheid en rechtsbijstand. Zoals in art. 10 Vw 2000 is te 

lezen, brengt het koppelingsbeginsel met zich mee dat uitgeprocedeerde vreemdelingen niet in 

aanmerking komen voor van Rijkswege verstrekte sociale voorzieningen, zoals opvang. Gemeenten 

werden na de invoering van de Koppelingswet dan ook geconfronteerd met uitgeprocedeerde 

vreemdelingen die op straat kwamen te staan. Als reactie hierop gingen veel gemeenten fungeren als 

een soort vangnet voor deze uitgeprocedeerde vreemdelingen die nergens terecht konden. Dit 

zorgde voor spanningen tussen de gemeenten en de Rijksoverheid.74 Om een einde te maken aan 

deze spanningen, hebben de Rijksoverheid en de VNG in 2007 een bestuursakkoord gesloten.  

3.2.2 Bestuursakkoord 2007: wat is er afgesproken? 
In het Bestuursakkoord 2007 hebben het Rijk en de VNG een aantal afspraken vastgelegd. Zo werd in 

het bestuursakkoord vastgelegd dat beide partijen voornemens waren zich in te zetten voor de 

bevordering van het daadwerkelijke vertrek uit Nederland van uitgeprocedeerde vreemdelingen.75 

Tevens werd in het bestuursakkoord neergelegd dat de gemeentelijke opvang beëindigd zou worden 

voor personen die geen recht hebben op de van Rijkswege verstrekte opvangvoorzieningen. Ook 

werd afgesproken dat het Rijk zich maximaal zou inspannen om de toelatingsprocedure asiel te 

verbeteren.76 In het bestuursakkoord is tevens neergelegd dat de Dienst Terugkeer & Vertrek 
                                                
73 Bestuursakkoord 2007. 
74 LOGO 2005. 
75 Bestuursakkoord 2007, p. 2. 
76 Bestuursakkoord 2007, p. 2.  
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(hierna: DT&V) zich zou gaan inzetten om het daadwerkelijke vertrek van uitgeprocedeerde 

vreemdelingen uit Nederland zoveel als mogelijk te realiseren en te bespoedigen. Voorts is 

afgesproken dat gemeenten uiterlijk eind 2009 zouden stoppen met het direct of indirect 

meewerken aan de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen. Dat hield in dat de gemeentelijke 

opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen binnen die termijn beëindigd diende te worden. 

Daarnaast zou ook de gemeentelijke financiering van de opvang van uitgeprocedeerde 

vreemdelingen binnen die termijn gestopt moeten worden.77 Tevens is afgesproken dat de VNG 

geconsulteerd zou worden ten aanzien van de verbetering van de toelatingsprocedure asiel. Ook zou 

het advies van de VNG ingewonnen worden met betrekking tot de uitwerking van aanvullende 

maatregelen om de effectiviteit van het terugkeerbeleid te bevorderen. Eveneens werd afgesproken 

dat het op straat terechtkomen van vreemdelingen na afloop van de 28-dagentermijn zoveel als 

mogelijk beperkt diende te worden. In het bestuursakkoord werd ten slotte vastgelegd dat de DT&V 

en de gemeenten ernaar streefden om elkaar bij de uitvoering van het terugkeerbeleid optimaal te 

ondersteunen en elkaar van informatie te voorzien.78  

 

In 2012 maakte Spijkerboer een interessante vergelijking tussen de verplichtingen die het Rijk op zich 

heeft genomen door middel van dit bestuursakkoord en de verplichtingen die de gemeenten zouden 

hebben op grond van het bestuursakkoord. Hij leidt – mijns inziens terecht - uit de tekst van het 

bestuursakkoord af dat het Rijk een inspanningsverplichting heeft op grond van het bestuursakkoord 

en geen resultaatsverplichting.79 Gemeenten hebben echter wel een resultaatsverplichting volgens 

de tekst van het bestuursakkoord. Wanneer het gaat om de verplichtingen van de gemeenten wordt 

immers duidelijke taal gebruikt; de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen en de financiering 

daarvan dient binnen de gestelde termijn beëindigd te worden. Wanneer echter de verplichtingen 

van de  Rijksoverheid beschreven worden in het bestuursakkoord worden termen gebruikt als ‘zoveel 

mogelijk inspannen’. Een zin waaruit dit verschil duidelijk blijkt is: “Van vreemdelingen die (…) geen 

recht (meer) hebben op van Rijkswege verstrekte (opvang-)voorzieningen, worden de voorzieningen 

beëindigd binnen de daartoe gestelde termijnen, waarbij de DT&V zich maximaal inspant om het 

daadwerkelijk vertrek uit Nederland te realiseren.”80 Nu duidelijk is geworden welke afspraken in het 

bestuursakkoord gemaakt zijn en wat de aard van de verplichtingen zijn die daaruit voortvloeien voor 

de Rijksoverheid en gemeenten - namelijk inspanningsverplichtingen respectievelijk 

resultaatsverplichtingen - is het tijd om te kijken of het bestuursakkoord een inperking van de 

gemeentelijke autonomie oplevert en of deze inperking gerechtvaardigd is. 

3.3 Inperking gemeentelijke autonomie 

3.3.1 Inleiding 
Om erachter te komen of sprake is van een inperking van de gemeentelijke autonomie, dient eerst 

bezien te worden hoe de handeling van het toekennen van gemeentelijke opvang aan 

uitgeprocedeerde vreemdelingen, oftewel de bed- bad en broodvoorziening, juridisch gekwalificeerd 

dient te worden. In een recente uitspraak heeft de Afdeling vastgesteld dat het verlenen van 

gemeentelijke opvang door het college van B&W aan uitgeprocedeerde vreemdelingen niet 

gebaseerd is op een specifieke wettelijke bepaling waarin de bevoegdheid tot het verstrekken van 

                                                
77 Bestuursakkoord 2007, p. 2. 
78 Bestuursakkoord 2007, p. 3.  
79 Spijkerboer 2012, p. 2. 
80 Bestuursakkoord 2007, p. 3.  
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een dergelijke voorziening is neergelegd.81 Dat brengt met zich dat het al dan niet toekennen van een 

bed- bad- en broodvoorziening niet gekwalificeerd kan worden als een besluit in de zin van art. 1:3 

lid 1 Algemene Wet Bestuursrecht (hierna: Awb).82 De Afdeling heeft in deze uitspraak bepaald dat 

deze handeling een feitelijke handeling is die de uitgeprocedeerde vreemdeling in zijn hoedanigheid 

als vreemdeling raakt en derhalve een feitelijke handeling in de zin van art. 72 lid 3 Vw 2000 is.83 

3.3.2 Autonome bevoegdheid? 
Bij bed, bad en brood gaat het in ieder geval niet om een in medebewind uitgeoefende bevoegdheid. 

Het gaat immers niet om een in hogere wetgeving neergelegde bevoegdheid door middel waarvan 

de Rijksoverheid of provincie regeling en bestuur van het gemeentebestuur vordert.84 Dat hoeft ook 

niet perse want, zoals in het vorige hoofdstuk aan de orde is gekomen, zijn er ook autonome 

bevoegdheden van het gemeentebestuur waarvoor geen specifieke wettelijke grondslag nodig is.85 

Zoals in art. 124 lid 1 GW en 108 Gemw is neergelegd, is het gemeentebestuur bevoegd tot regeling 

en bestuur inzake de huishouding van de gemeente. Dat houdt in dat het gemeentebestuur alle 

bestuurshandelingen mag verrichten die in het belang van de gemeente zijn. We hebben in het 

vorige hoofdstuk gezien dat ook feitelijke handelingen in het belang van de gemeente onder ‘regeling 

en bestuur’ vallen.86 Het bieden van opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen kan dus worden 

opgevat als een autonome bevoegdheid, indien kan worden aangetoond dat de kwestie de 

huishouding van de gemeente betreft. Om te beoordelen of deze bestuurshandeling binnen de 

grenzen van de gemeentelijke autonomie valt, dient derhalve te worden bezien of de feitelijke 

handeling van het bieden van opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen binnen de zijgrens, de 

benedengrens en de bovengrens van de gemeentelijke autonomie valt.87   

 

Over de zijgrens en de benedengrens kunnen we kort zijn. Het is niet voor de hand liggend dat het 

gemeentebestuur opvang biedt aan uitgeprocedeerde vreemdelingen buiten het grondgebied van de 

gemeente. Ervan uitgaande dat het gemeentebestuur opvang biedt aan uitgeprocedeerde 

vreemdelingen binnen de territoriale grenzen van de eigen gemeente, valt de handeling van het 

bieden van opvang binnen de zijgrens. Bovendien dient het niet enkel om particuliere belangen te 

gaan; de benedengrens. Dat is ook niet het geval, de voorziening dient (mede) het algemeen belang. 

In het bijzonder gaat het om het handhaven van de veiligheid en openbare orde.88 Dit is van oudsher 

een terrein dat tot de huishouding van de gemeente wordt gerekend.89 De vraag die nu nog resteert, 

is of deze bestuurshandeling ook binnen de bovengrens van de gemeentelijke autonomie valt. Dit zal 

in de volgende twee deelparagrafen behandeld worden. Daarbij zal in par. 3.3.3 aan de orde komen 

in hoeverre het Bestuursakkoord 2007 een inperking oplevert van de gemeentelijke autonomie en of 

dat, gelet op de aard van bestuursakkoorden, gerechtvaardigd is. Vervolgens zal in par. 3.3.4 aan de 

orde komen in hoeverre het koppelingsbeginsel, zoals dat is neergelegd in art. 10 Vw 2000, ruimte 

laat voor het gemeentebestuur om opvang te bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen.  

                                                
81 ABRvS 29 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1782.  
82 ABRvS 29 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1782; r.o. 2.2. 
83 In dit artikel is neergelegd dat dergelijke feitelijke handelingen wat de rechtsbescherming betreft worden 

gelijkgesteld met beschikkingen.  
84 Schilder & Brouwer 2015, p. 15.  
85 Zie: Kamerstukken II 1975/76, 13990, nr. 3, p. 7. 
86 Van der Woude 2016. 
87 Kamerstukken II 1975/76, 13990, nr. 3. 
88 Meer informatie over het belang van de veiligheid en openbare orde volgt in par. 3.4.4.   
89 Van der Pot, Elzinga & De Lange 2006, p. 902.  
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3.3.3 Het Bestuursakkoord 2007 als bovengrens 
Men zou kunnen overwegen dat het Bestuursakkoord 2007 geen inperking van de gemeentelijke 

autonomie oplevert omdat bestuursakkoorden in het algemeen niet juridisch verbindend zijn voor 

individuele gemeenten.90 In een bestuursakkoord maken het Rijk en VNG afspraken met elkaar. Zoals 

we bij het Bestuursakkoord 2007 hebben gezien, maakt de VNG afspraken die de gemeenten 

aangaan. De gemeenten zijn zelf echter geen rechtstreekse partij bij het bestuursakkoord. 

Konijnenbelt noemt dit ook wel ‘het probleem van de onvolkomen vertegenwoordiging’.91 Volgens 

Konijnenbelt kan de VNG wel namens de Nederlandse gemeenten door het Rijk gedane toezeggingen 

in ontvangst nemen, zij kan de eigen leden echter niet binden. Gemeenten kunnen derhalve niet 

rechtstreeks gebonden worden door een bestuursakkoord.92 Schlössels en Zijlstra zien 

bestuursakkoorden dan ook primair als politiek-bestuurlijke intentieverklaringen.93 Het Rijk en de 

VNG maken daarin afspraken met elkaar over hoe er de komende tijd bestuurlijk met elkaar zal 

worden omgegaan. Bestuursakkoorden zijn derhalve wel degelijk juridisch relevant maar niet 

verbindend voor individuele gemeenten.94 Deze opvatting komt overeen met wat de Raad voor het 

binnenlands bestuur geadviseerd heeft in ‘Advies over bestuursakkoorden’. Hierin staat dat 

gemeenten door een bestuursakkoord niet kunnen worden gebonden om bepaalde beleidsmatige 

prestaties te leveren.95 Kijken we naar de tekst van het Bestuursakkoord 2007 dan zien we dat aan 

gemeenten de verplichting wordt opgelegd om beleidsmatige prestaties te leveren. Zij dienen 

namelijk het huidige beleid ten aanzien van de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen en de 

financiering daarvan voor eind 2009 beëindigd te hebben. Gelet op het feit dat bestuursakkoorden 

niet verbindend zijn voor individuele gemeenten, zijn deze beleidsmatige prestaties niet 

afdwingbaar. Hieruit zou men de conclusie kunnen trekken dat het Bestuursakkoord 2007 niet zozeer 

een inperking oplevert van de gemeentelijke autonomie omdat de individuele gemeenten niet 

gebonden zijn zich te houden aan hetgeen in het bestuursakkoord is neergelegd. Deze theorie kan 

men bevestigen door het feit dat veel gemeenten na het Bestuursakkoord alsnog bed, bad en brood 

zijn blijven bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen.96  

 

Anderzijds kan men betogen dat, hoewel inderdaad geen rechtstreekse afspraken worden gemaakt 

met de individuele gemeenten, de VNG wel een belangenbehartiger van de gemeenten is. Dit kan 

zorgen voor een gerechtvaardigd vertrouwen bij de wederpartij.97 Bestuursakkoorden zijn derhalve, 

ondanks het feit dat zij niet juridisch verbindend zijn voor individuele gemeenten, wel degelijk 

relevant. Mijns inziens is niet zozeer sprake van een juridische inperking van de gemeentelijke 

autonomie door het Bestuursakkoord 2007 omdat de in het bestuursakkoord gemaakte afspraken 

niet verbindend zijn voor individuele gemeenten en derhalve niet afdwingbaar. Praktisch en 

beleidsmatig gezien vormt het bestuursakkoord wel degelijk een inperking van de gemeentelijke 

autonomie. Het feit dat veel gemeenten alsnog opvang zijn blijven bieden aan uitgeprocedeerde 

vreemdelingen neemt niet weg dat er ook veel gemeenten zijn die wél gestopt zijn met de 

                                                
90 Vanwege de relevantie voor de gemeentelijke autonomie, zal ik vooral ingaan op de verbindendheid voor 

individuele gemeenten. Zie voor meer informatie over de verbindendheid van bestuursakkoorden in het 

algemeen: Ruiter 1987-2, p. 73-78, Zijlstra 2007, p. 380-381 en Accorderen of niet? Bestuur, pp. 294-297. 
91 Konijnenbelt 1992. 
92 Konijnenbelt 1992, p. 10.  
93 Schlossels & Zijlstra 2010, p. 901. 
94 Schlossels & Zijlstra 2010, p. 902. 
95 Raad voor het binnenlands bestuur 1987, p. 8 -10.  
96 ACVZ 2012, p. 8. 
97 Schlossels & Zijlstra 2010, p. 901-902. 
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gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen naar aanleiding van het 

Bestuursakkoord 2007.  

Zoals in het tweede hoofdstuk van dit onderzoek behandeld is, is de vrijheid om het eigen beleid van 

de gemeente te mogen bepalen één van de meest wezenlijke kenmerken van de gemeentelijke 

autonomie.98 Dit bestuursakkoord tracht ernstig in te grijpen in die bevoegdheid van het 

gemeentebestuur om zelfstandig de belangen van de eigen gemeente en haar inwoners te 

behartigen. In het bestuursakkoord wordt aan gemeenten de verplichting opgelegd om zowel de 

gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen als de financiële ondersteuning van 

particuliere initiatieven voor dergelijke opvang te beëindigen. Het gemeentebestuur is dus niet meer 

vrij om zelf het beleid van de gemeente te bepalen ten aanzien van de opvang van uitgeprocedeerde 

vreemdelingen. Deze inperking van de vrijheid kan enigszins gerelativeerd worden door het feit dat 

de in het bestuursakkoord neergelegde verplichtingen aan gemeenten niet juridisch afdwingbaar 

zijn. Mijns inziens wordt met dit bestuursakkoord de gemeentelijke autonomie dan ook niet zozeer in 

juridische zin beperkt, maar wel beleidsmatig. Onder politieke druk zullen gemeenten zich vaak toch 

willen conformeren naar hetgeen van ze verwacht wordt door de Rijksoverheid.  

De vraag die nu resteert, is of die inperking van de gemeentelijke autonomie gerechtvaardigd is. De 

gemeente heeft een open huishouding. Dat wil zeggen dat het gemeentebestuur in beginsel alle 

bestuurshandelingen mag verrichten die zij in het belang van de gemeente nodig acht, met 

inachtneming van de hierboven genoemde grenzen. Het Rijk kan echter zaken uit de huishouding van 

de gemeente onttrekken door deze zelf uitputtend in hogere regelgeving te regelen; dit is de 

bovengrens van de gemeentelijke autonomie.99 Op deze wijze kan de Rijksoverheid invloed 

uitoefenen op de omvang van de gemeentelijke autonomie en deze beperken. In dit geval tracht de  

Rijksoverheid de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen uit de huishouding van de gemeente 

te onttrekken en gebruikt zij hiervoor als middel het bestuursakkoord. Het bestuursakkoord is echter 

geen hogere regelgeving. We hebben in het vorige hoofdstuk gezien dat het moet gaan om een 

ministeriële regeling, provinciale verordening, algemene maatregel van bestuur of wet in formele 

zin.100 Het is mijns inziens dan ook niet gerechtvaardigd om door middel van het bestuursakkoord de 

gemeentelijke autonomie in te perken.  

 

Als we kijken naar de aard van de verplichtingen die zijn neergelegd in het bestuursakkoord, dan zien 

we bovendien dat er een zekere ongelijkheid is tussen de uit het bestuursakkoord voortvloeiende 

verplichtingen voor de gemeenten en voor de Rijksoverheid. De Rijksoverheid dient zich zoveel 

mogelijk in te spannen om het beoogde resultaat te behalen maar is op grond van het 

bestuursakkoord niet verplicht om het resultaat ook daadwerkelijk te behalen. Gemeenten hebben 

echter wel resultaatsverplichtingen, zij dienen de gemeentelijke opvang en financiering van opvang 

van uitgeprocedeerde asielzoekers te beëindigen.101 De in het bestuursakkoord neergelegde 

verplichtingen voor gemeenten zijn zwaarder dan die voor de Rijksoverheid. Dit valt niet goed te 

rijmen met de oorspronkelijke bedoeling van bestuursakkoorden. In het ‘Preadvies inzake het 

bestuursakkoord Rijk-VNG’ stelt Ruiter dat bestuursakkoorden oorspronkelijk bedoeld zijn om de 

onevenwichtigheid in de verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden enigszins recht te 

trekken. Volgens Ruiter kon met de komst van het bestuursakkoord enigszins een halt worden 

                                                
98 Kortmann 2007, p. 153-155. 
99 Dölle 1999, p. 20. 
100 Zijlstra 2012, p. 368.  
101 Spijkerboer 2012. 
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toegeroepen aan de tendens in de Nederlandse politieke beleidsvorming om de vrijheden van 

decentrale overheden in te perken.102 Ook uit het ‘Advies over bestuursakkoorden’ van de Raad voor 

het Binnenlands Bestuur blijkt dat de Raad het bestuursakkoord ziet als een poging om bestaande 

onevenwichtigheden in de verhoudingen tussen de verschillende bestuursniveaus te verminderen. 

Bestuursakkoorden werden oorspronkelijk dan ook gezien als eenzijdig. Het was vooral een manier 

van zelfbinding voor het Rijk ten opzichte van de decentrale overheden.103 Het is op zijn minst 

opvallend te noemen dat de Rijksoverheid een middel dat oorspronkelijk bedoeld was om de 

inperking van de autonomie van de decentrale bevoegdheden een halt toe te roepen, gebruikt om 

de gemeentelijke autonomie nog verder in te perken.  

Het Bestuursakkoord 2007 kan niet fungeren als bovengrens voor de gemeentelijke autonomie, 

omdat het niet gaat om hogere regelgeving. Dat wil zeggen dat de Rijksoverheid de opvang van 

uitgeprocedeerde vreemdelingen niet aan de huishouding van de gemeente kan onttrekken door 

middel van het bestuursakkoord. Daarnaast verzet mijns inziens de aard van bestuursakkoorden zich 

tegen de inperking van de gemeentelijke autonomie omdat bestuursakkoorden oorspronkelijk 

bedoeld zijn om de gemeentelijke autonomie te beschermen. Toch is het te vroeg om te concluderen 

dat gemeenten mogen afwijken van het Bestuursakkoord 2007 met een beroep op de gemeentelijke 

autonomie omdat de afspraken met betrekking tot de beëindiging van de opvang van 

uitgeprocedeerde vreemdelingen in feite een uitwerking zijn van het koppelingsbeginsel zoals dat is  

neergelegd in art. 10 Vw 2000. Om erachter te komen of gemeenten, in afwijking van het 

Bestuursakkoord 2007, opvang mogen bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen met een beroep 

op de gemeentelijke autonomie, dient dan ook eerst onderzocht te worden in hoeverre art. 10 Vw 

2000 daarvoor ruimte biedt.  

3.3.4 Artikel 10 Vw 2000 als bovengrens 
Het bestuursakkoord is geen hogere regelgeving en kan derhalve niet als bovengrens van de 

gemeentelijke autonomie fungeren. Art. 10 Vw 2000 is echter wel hogere regelgeving. In art. 10 Vw 

2000 is het koppelingsbeginsel neergelegd. Dit houdt in dat de aanspraak op sociale voorzieningen 

wordt gekoppeld aan een rechtmatig verblijf.104 De vraag is nu of de kwestie waarom het gaat 

uitputtend is geregeld in art. 10 Vw 2000. Men zou kunnen betogen dat het niet uitputtend geregeld 

is omdat art. 10 Vw 2000 geen oplossing biedt voor het probleem van de dakloosheid van 

uitgeprocedeerde vreemdelingen. Men zou dus kunnen betogen dat er een leemte is die door middel 

van een bestuurshandeling van het gemeentebestuur aangevuld kan worden. Mijns inziens is het 

echter wel uitputtend geregeld, of misschien beter gezegd: uitputtend niet geregeld. De wetgever 

heeft nadrukkelijk onrechtmatig verblijvende vreemdelingen willen uitsluiten van sociale 

voorzieningen.105  

 

Ook indien de hogere wetgeving uitputtend bedoeld is, kan in sommige gevallen toch nog aangevuld 

worden. Dit wordt oneigenlijke aanvulling genoemd.106 Oneigenlijke aanvulling is mogelijk indien het 

motief van de lagere bestuurshandeling verschilt van de hogere wetgeving.  

 

Dat is bij de kwestie van de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen het geval. Het motief 

achter art. 10 Vw 2000 is het voeren van een restrictief immigratiebeleid. Het onthouden van sociale 
                                                
102 Ruiter 1987, p. 17 – 24.  
103 Raad voor het binnenlands bestuur 1987, p. 8-10.  
104 Slingenberg 2009, p. 237. 
105 Kamerstukken II 1998/99, 26732, nr. 3. 
106 Hennekens, van Geest & Fernhout 1998, p. 68.  



22 

voorzieningen aan onrechtmatig verblijvende vreemdelingen zou aanzuigende werking en valse hoop 

voorkomen.107 Het motief achter de feitelijke handeling van het verlenen van opvang door het 

gemeentebestuur is, naast het voorkomen van humanitaire noodsituaties, het voorkomen van 

verstoringen van de openbare orde en veiligheid.108 Dat is dus een geheel ander motief. Vergelijk 

deze situatie met de eerder besproken zaak waarin de Hoge Raad zich boog over een verordening 

van de gemeente Ferwerderadeel met betrekking tot de openingstijden van snackbars. De gemeente 

Ferwerderadeel wilde dat snackbars na 23 uur en op zondag gesloten zouden zijn. In deze zaak 

oordeelde de Hoge Raad dat, ondanks het feit dat de openingstijden al uitputtend geregeld waren in 

de Winkelsluitingswet, de gemeentelijke verordening toch mocht blijven bestaan. De reden hiervoor 

was dat het motief dat ten grondslag lag aan de gemeentelijke verordening, een ander motief was 

dan dat van de Winkelsluitingswet. De Winkelsluitingswet had als doel de bescherming van 

ondernemers, terwijl de gemeentelijke verordening bedoeld was om overlast te voorkomen. 

Wanneer het motief van de hogere regeling verschilt van het motief van de bestuurshandeling van 

het gemeentebestuur, is aanvulling derhalve toch mogelijk.  

Nu het motief dat ten grondslag ligt aan het bieden van opvang aan uitgeprocedeerde 

vreemdelingen verschilt van het motief van art. 10 Vw 2000, is aanvulling in beginsel dus toch 

mogelijk. Echter hebben we in par. 2.5.3 gezien dat doorkruising van hogere wetgeving niet 

toegestaan is. Dat wil zeggen dat de lagere bestuurshandeling het doel van de hogere regelgeving 

niet mag tegenwerken.109 In 1980 oordeelde de Hoge Raad dat een verordening van de gemeente 

Schiermonnikoog een ongeoorloofde doorkruising van de Wegenverkeerswet opleverde, ondanks 

het feit dat aan de Wegenverkeerswet een ander motief ten grondslag lag, omdat de gemeentelijke 

verordening het doel van de hogere regeling tegen werkte.110 Ook ten aanzien van de kwestie van 

het bieden van gemeentelijke opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen kan betoogd worden dat 

er sprake is van een ongeoorloofde doorkruising van art. 10 Vw 2000, omdat het bieden van opvang 

het doel van art. 10 Vw 2000 zou tegenwerken. Het standpunt van de Rijksoverheid is dat het 

onthouden van opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen de vreemdelingen ertoe zou bewegen 

om het land te verlaten. Tevens zou het bieden van opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen 

een aanzuigende werking hebben. Bovendien zou het bieden van opvang de uitgeprocedeerde 

vreemdelingen valse hoop geven om in de toekomst toch nog rechtmatig in Nederland te mogen 

verblijven.111 Indien men deze redenering volgt, zou men tot de conclusie komen dat gemeenten zich 

niet met succes kunnen beroepen op de gemeentelijke autonomie bij het verlenen van bed- bad en 

broodvoorzieningen omdat, hoewel dit in beginsel een handeling is die binnen de huishouding van 

de gemeente valt, deze bestuurshandeling hogere regelgeving doorkruist en dat is niet toegestaan.  

 

Volgens bovenstaande redenering zou de gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde 

vreemdelingen een ongeoorloofde doorkruising van art. 10 Vw 2000 opleveren. Hier kunnen echter 

twee kanttekeningen bij worden geplaatst. Ten eerste is het nog maar de vraag of het bieden van 

opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen daadwerkelijk een aanzuigende werking en valse hoop 

tot gevolg heeft. Ten tweede zijn sommige uitgeprocedeerde vreemdelingen feitelijk niet uitzetbaar. 

In de volgende paragraaf zullen beide kanttekeningen uitgebreid aan de orde komen. 

                                                
107 Staring 2015, p. 29. 
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111 Staring 2015, p. 29. Zie ook: Kamerstukken II 2012/13, 29344, nr. 104. 



23 

3.4 De gemeentelijke bed- bad en broodpraktijk versus het Rijksbeleid  

3.4.1 Rijksbeleid ten aanzien van uitgeprocedeerde vreemdelingen 
Het beleid van de Rijksoverheid ten aanzien van uitgeprocedeerde vreemdelingen is vooral gericht 

op het bespoedigen van de daadwerkelijke terugkeer van deze vreemdelingen. Dit blijkt onder 

andere uit de tekst van het Bestuursakkoord 2007 en de in 2008 opgestelde Terugkeernota.112 In de 

Terugkeernota is aangegeven dat de Rijksoverheid zou gaan zorgen voor een sluitend systeem, 

waarbij onrechtmatig verblijvende vreemdelingen zo snel mogelijk terugkeren naar het land van 

herkomst. Om dit te bewerkstelligen is een aantal maatregelen getroffen, waaronder het verbeteren 

van de asielprocedure, door herhaalde asielaanvragen te voorkomen.  

Wanneer een vreemdeling uitgeprocedeerd is, kan hij nog 28 dagen terecht in de van rijkswege 

verstrekte opvang. Na afloop van de 28-dagentermijn kan maximaal 12 weken begeleiding bij de 

terugkeer plaatsvinden vanuit een vrijheidsbeperkende locatie om te voorkomen dat 

uitgeprocedeerde vreemdelingen op straat terechtkomen. Een voorwaarde voor deze opvang in een 

vrijheidsbeperkende locatie is dat de uitgeprocedeerde vreemdeling meewerkt aan de terugkeer 

naar het land van herkomst. De staatssecretaris en minister van Justitie hebben op 24 juni 2008 

aangegeven dat door bovengenoemde maatregelen de gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde 

vreemdelingen overbodig zou zijn geworden.113  

3.4.2 Aanzuigende werking en valse hoop? 
Zoals par. 3.3.4 aan de orde is gekomen, levert het bieden van gemeentelijke opvang aan 

uitgeprocedeerde vreemdelingen een ongeoorloofde doorkruising van art. 10 Vw 2000 op, indien het 

bieden van opvang het doel van art. 10 Vw 2000 tegenwerkt. Zoals reeds behandeld is, is het doel 

van art. 10 Vw 2000 om de uitgeprocedeerde vreemdeling te bewegen het land sneller te verlaten. 

Tevens gaat de Rijksoverheid ervan uit dat het bieden van opvang aan uitgeprocedeerde 

vreemdelingen een aanzuigende werking tot gevolg heeft.114 Ook zou het bieden van opvang leiden 

tot valse hoop en dat zou ervoor zorgen dat uitgeprocedeerde vreemdelingen nog langer in het land 

blijven. De Staatssecretaris stelt zich in een brief aan de Tweede Kamer op het standpunt dat het 

zonder voorwaarden bieden van opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen valse hoop geeft op 

een rechtmatig verblijf in Nederland.115 Hierover is uitgebreid gediscussieerd in de Tweede Kamer.116 

De aanzuigende werking waar de Rijksoverheid vanuit gaat is zeker niet onomstreden. Zo spreekt 

Stronks de aanzuigende werking tegen in zijn artikel in de Trouw.117 Bovendien is hij van mening dat 

het niet de opvangverleners zijn die valse hoop bieden aan de uitgeprocedeerde vreemdelingen, 

maar juist de Nederlandse staat zelf, door niet te zorgen voor een sluitend terugkeerbeleid. Zolang 

de uitgeprocedeerde asielzoeker feitelijk nog in Nederland aanwezig is, zal de hoop blijven bestaan 

dat er uitzicht is op rechtmatig verblijf in de toekomst.118 Reneman gaf in 2013 aan dat onderzoek 

niet aantoont dat het asielbeleid aanzuigende of juist afschrikwekkende werking heeft.119 Zij verwijst 

hierbij onder andere naar een onderzoek van Grütters waarin hij stelt dat de aanzuigende werking 
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116 Kamerstukken II 2012/13, 29344, nr. 114.  
117 Stronks 2013.  
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van het asielbeleid niet bewezen is.120 Reneman stelt overigens dat het niet bewezen is dat er 

aanzuigende werking is, maar dat ook niet bewezen is dat geen sprake is van aanzuigende werking. 

Uit onderzoek blijkt in ieder geval niet dat door de asielzoeker bewust gekozen wordt voor een land 

op grond van het gevoerde asielbeleid.121 Ook het Europees Comité voor Sociale Rechten van de 

Raad van Europa zegt over de bewering dat opvang zou leiden tot aanzuigende werking onvoldoende 

onderbouwd is: “No indications on the concrete effects of this measure have been referred to by the 

Government.”122  

3.4.3 Feitelijk niet-uitzetbare vreemdelingen 
Een tweede kritische kanttekening die geplaatst kan worden bij de bewering dat het bieden van 

gemeentelijke opvang leidt tot een ongeoorloofde doorkruising van art. 10 Vw 2000 is dat er een 

groep uitgeprocedeerde vreemdelingen is die feitelijk niet uitzetbaar is. De praktijk wijst uit dat een 

groot deel van de uitgeprocedeerde vreemdelingen zonder bekende bestemming vertrekt. Vaak 

blijven deze personen gewoon in Nederland en verdwijnen zij in de illegaliteit. In sommige gevallen 

blijven zij in Nederland omdat zij simpelweg niet uit Nederland willen vertrekken. Er zijn echter ook 

uitgeprocedeerde vreemdelingen die feitelijk niet uitzetbaar zijn. Dat wil zeggen dat zij niet kunnen 

terugkeren naar het land van herkomst, bijvoorbeeld omdat de autoriteiten van het land van 

herkomst niet meewerken aan de terugkeer van deze vreemdelingen.123  

Sommige vreemdelingen zijn feitelijk niet uitzetbaar. Een voorbeeld hiervan doet zich voor in een 

uitspraak die de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft gedaan op 13 november 

2012.124 Het ging om een man uit Ethiopië die meermalen een aanvraag deed voor een laissez passer. 

De Ethiopische autoriteiten weigerden deze af te geven, ondanks het feit dat hij zijn originele 

identiteitsbewijs had afgegeven. De IND stelde dat de man meer inspanningen had kunnen 

verrichten om zijn terugkeer te realiseren. De rechtbank oordeelde in deze zaak dat niet duidelijk is 

welke inspanningen de man nog meer had kunnen verrichten om de Ethiopische autoriteiten ervan 

te overtuigen om wel een laissez passer af te geven. Dit te meer omdat hij ongeveer 25 maal een 

dergelijk verzoek heeft ingediend en hij zijn originele identiteitsbewijs heeft overlegd.125  

Uitgeprocedeerde vreemdelingen met Somalië als herkomstland kwamen in ieder geval tot 2012 ook 

geregeld op straat te staan.126 De Afdeling oordeelde op 17 juli 2012 dat het niet mogelijk was om 

Somaliërs rechtmatig uit te zetten via het vliegveld van Mogadishu, omdat zij blootgesteld zouden 

kunnen worden aan een situatie als genoemd in art. 3 EVRM. Omdat de route via het vliegveld van 

Mogadishu op dat moment de enige mogelijkheid was om terug te keren naar Somalië, betekende 

dat dat Somaliërs op dat moment niet uitzetbaar waren.127 Op 21 augustus 2012 werden 

Kamervragen gesteld over deze kwestie. De Minister gaf aan dat de uitgeprocedeerde Somaliërs, 

ondanks de uitspraak van de Afdeling, geen recht hadden op opvang. Ondanks het feit dat de 

Afdeling had geconstateerd dat terugkeer naar Somalië de blootstelling aan een situatie als genoemd 

in art. 3 EVRM tot gevolg heeft, stelde de Minister zich op het standpunt dat vrijwillige terugkeer 

                                                
120 Grütters 2011, p. 277. 
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naar Somalië wel mogelijk was. Uitgeprocedeerde Somaliërs die feitelijk dus niet terug konden keren 

naar Somalië en hier geen recht hadden op opvang, kwamen dus op straat te staan.  

Uit een door de Migration Law Clinic uitgevoerd onderzoek komt naar voren dat ook staatloze 

Palestijnen regelmatig op straat komen te staan omdat zij niet over de juiste papieren beschikken om 

terug te keren naar het land van herkomst en dus feitelijk niet uitzetbaar zijn.128 Ook al staat vast dat 

zij niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst, dienen zij nog steeds mee te werken aan de 

terugkeer teneinde aanspraak te kunnen maken op opvang in een vrijheidsbeperkende locatie. Het 

meewerkcriterium wordt in het geval van feitelijk uitzetbare personen, zoals staatloze Palestijnen, 

zinloos geacht.129 

Er zijn daarmee meerdere situaties denkbaar waarbij een persoon geen mogelijkheid heeft om uit 

Nederland te vertrekken maar volgens het huidige beleid ook geen recht heeft op opvang. De 

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (hierna: ACVZ) heeft in het rapport ‘Recht op 

menswaardig bestaan’ vastgesteld dat de Rijksoverheid het koppelingsbeginsel te strikt toepast.130 

Ook Slingenberg stelt zich op het standpunt dat onrechtmatig verblijf als criterium om aanspraak te 

kunnen maken op voorzieningen zoals opvang, te ruim is in het licht van de doelstelling van de 

Koppelingswet. Onder dit criterium kunnen namelijk ook feitelijk niet uitzetbare personen vallen.131 

De Rijksoverheid heeft meerdere maatregelen genomen om de daadwerkelijke terugkeer van 

uitgeprocedeerde vreemdelingen te bevorderen. Zo wordt overleg gepleegd met de autoriteiten met 

de landen van herkomst om de gedwongen terugkeer van uitgeprocedeerde vreemdelingen te 

bespoedigen.132 Ook zijn er maatregelen die vrijwillige terugkeer stimuleren. Zo wordt bijvoorbeeld 

een financiële vergoeding verstrekt aan uitgeprocedeerde vreemdelingen die vrijwillig besluiten 

terug te keren.133 Er zijn dus vanuit de Rijksoverheid pogingen gedaan om de situatie waarin 

uitgeprocedeerde vreemdelingen op straat komen te staan zoveel als mogelijk te beperken. De 

realiteit is echter dat nog steeds een groep vreemdelingen is die op straat terechtkomt.  

3.4.4 De gemeentelijke bed- bad en brood praktijk na het bestuursakkoord 
Zoals we hebben gezien, richt het beleid van het Rijk zich met name op het zo spoedig mogelijk 

bewerkstelligen van de terugkeer van de uitgeprocedeerde vreemdelingen. De VNG en gemeenten 

staan hier ook achter, zoals blijkt uit het Bestuursakkoord 2007.134 Echter, zoals uit de zojuist 

geschetste situaties is gebleken, zijn er bepaalde uitgeprocedeerde asielzoekers die het land niet 

verlaten. Hetzij omdat zij dat niet willen, hetzij omdat zij dat niet kunnen omdat de autoriteiten van 

het land van herkomst niet meewerken aan de terugkeer van deze vreemdelingen. De realiteit is dat 

deze mensen op straat terechtkomen en de gemeenten hier last van hebben.135 Gemeenten worden 

dus geconfronteerd met het resultaat van het restrictieve vreemdelingenbeleid van de  

Rijksoverheid. 

De ACVZ stelde in 2012 in het rapport ‘Recht op menswaardig bestaan’ vast dat, vijf jaar na de 

totstandkoming van het Bestuursakkoord 2007, er nog steeds gemeenten waren die noodopvang 
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faciliteerden.136 Exacte cijfers hieromtrent zijn niet bekend maar de voorzitter van het LOGO heeft in 

2010 aangegeven dat 80 tot 90 procent van de 31 grote Nederlandse gemeenten direct of indirect 

meewerkt aan de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen.137 Indirect meewerken aan de 

opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen kan bijvoorbeeld bestaan uit financiële ondersteuning 

van Ngo’s die uitgeprocedeerde vreemdelingen opvang bieden.  In het onderzoeksrapport ‘Gimme 

shelter: Inclusion and Exclusion of Irregular Immigrants in Dutch civil society’ wordt opgemerkt dat 

het opvallend is dat gemeenten dit blijven doen, ondanks de met de Rijksoverheid gemaakte 

afspraken. “Given the fact that municipalities are part of the same government that has introduced 

agreements to end shelter for irregular immigrants and given the fact that municipalities have signed 

this agreement, it is surprising that municipalities are still involved in the funding of NGOs supporting 

irregular immigrants.”138 

Tevens werd in 2015 door de NOS een onderzoek gedaan naar de opvang van uitgeprocedeerde 

vreemdelingen. Daaruit kwam dat van de 30 ondervraagde gemeenten meer dan 20 gemeenten nog 

een vorm van opvang verzorgden voor uitgeprocedeerde vreemdelingen.139 De belangrijkste reden 

die gemeenten aandragen om dit te blijven doen, is het ontbreken van een effectief 

terugkeerbeleid.140 De VNG heeft op 28 april 2015 in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat 

er altijd uitgeprocedeerde asielzoekers zullen zijn die niet kunnen of niet willen meewerken aan 

terugkeer naar het land van herkomst.141 Tevens geeft de VNG aan dat ondanks de in het 

bestuursakkoord door het Rijk gedane toezegging om het systeem sluitend te maken, het systeem 

nog steeds niet sluitend is. Voorts stelt de VNG dat uit de praktijk na 2007 duidelijk is gebleken dat 

veel gemeentelijke opvanglocaties zijn gesloten, maar de illegalenproblematiek nog steeds bestaat. 

De VNG stelt zich tevens op het standpunt dat het systeem nooit daadwerkelijk sluitend zal 

worden.142 

In 2012 stuurde het LOGO een brief aan de minister waarin zorgen werden uitgesproken over het 

grote aantal dakloze asielzoekers waarmee gemeenten te maken kregen. In deze brief werd 

aangegeven dat een groot aantal van de bij het LOGO aangesloten gemeenten genoodzaakt was om 

opvang te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Enerzijds wegens humanitaire overwegingen 

en anderzijds om problemen met betrekking tot de openbare orde te voorkomen.143 De gemeenten 

willen dus niet alleen vanuit humanitaire overwegingen opvang verlenen aan uitgeprocedeerde 

vreemdelingen. Ook met het oog op de gevolgen voor de veiligheid en openbare orde is de situatie 

waarin uitgeprocedeerde vreemdelingen gaan rondzwerven in de gemeente uiterst onwenselijk.144 

Dit blijkt ook uit een in 2008 door het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum 

(hierna: WODC) verricht onderzoek, waarin de gevolgen en problemen die illegaliteit met zich 

meebrengt in kaart zijn gebracht.145  
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In 2010 merkte Marco Florijn, de toenmalige wethouder van Leeuwarden, hieromtrent het volgende 

op: “Voor de landelijke overheid zijn de mensen die uitgeprocedeerd zijn en niet willen meewerken 

haar probleem niet meer. Maar ik heb ze wel door mijn gemeente lopen. (…) Deze mensen moeten 

toch op een of andere manier in hun onderhoud voorzien.”146 De aanwezigheid van uitgeprocedeerde 

vreemdelingen die geen recht hebben op onderdak in een gemeente brengt dus 

veiligheidsproblemen met zich en de kans op criminaliteit neemt toe. Deze vorm van criminaliteit 

wordt in de literatuur ook wel aangeduid als ‘overlevingscriminaliteit’ of ‘bestaanscriminaliteit’.147 

Het zijn delicten die gepleegd worden om in de primaire levensbehoeften te voorzien. Hierbij kan 

men denken aan diefstal, heling, drugshandel of werken met valse papieren.  

Uit het door het WODC verrichte onderzoek blijkt dat uitgeprocedeerde asielzoekers een bijzondere 

positie innemen ten opzichte van andere onrechtmatig verblijvende vreemdelingen. Dit heeft te 

maken met het feit dat andere onrechtmatig verblijvende vreemdelingen vaak een beroep kunnen 

doen op een netwerk van legaal verblijvende vreemdelingen met dezelfde etnische achtergrond. Bij 

uitgeprocedeerde asielzoekers ontbreekt doorgaans een dergelijk netwerk. Zij zijn dus echt op 

zichzelf aangewezen en daardoor is er een grotere kans op verstoringen van de veiligheid en 

openbare orde.148  

3.5 Deelconclusie 
Om de vraag te beantwoorden of het bestuursakkoord een inperking van de gemeentelijke 

autonomie oplevert en of de eventuele inperking gerechtvaardigd is, is de opvang van 

uitgeprocedeerde vreemdelingen allereerst juridisch geduid. Hieruit is gebleken dat het bieden van 

opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen een feitelijke handeling is. Feitelijke handelingen in het 

belang van de gemeente zijn in beginsel ook autonome bevoegdheden in de zin van art. 124 lid 1 GW 

en 108 Gemw. Het bieden van gemeentelijke opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen valt in 

ieder geval binnen de zijgrens en de benedengrens. Vervolgens is dieper ingegaan op de bovengrens. 

Daarbij is eerste instantie onderzocht of het Bestuursakkoord 2007 een inperking van de 

gemeentelijke autonomie oplevert en of deze inperking gerechtvaardigd is. Mijns inziens levert het 

bestuursakkoord niet zozeer een juridische inperking van de autonomie op vanwege het feit dat 

bestuursakkoorden niet verbindend zijn voor individuele gemeenten en niet afgedwongen kunnen 

worden. Praktisch bezien vormt het bestuursakkoord echter wel een beperking van de autonomie.  

Mijns inziens vormt het bestuursakkoord een ongerechtvaardigde beperking van de gemeentelijke 

autonomie. Ten eerste gebruikt de Rijksoverheid het bestuursakkoord als middel om de 

gemeentelijke autonomie te beperken terwijl het bestuursakkoord geen hogere regelgeving is. Met 

andere woorden: het bestuursakkoord kan niet fungeren als bovengrens van de gemeentelijke 

autonomie. Bovendien is het niet gerechtvaardigd in het licht van de oorspronkelijke bedoeling van 

bestuursakkoorden in het algemeen. Het bestuursakkoord werd in het leven geroepen om de 

ongelijke verhoudingen tussen de verschillende bestuurslagen enigszins recht te trekken. Het is mijn 

inziens ongerechtvaardigd dat gemeenten een middel dat oorspronkelijk bedoeld was om de 

gemeentelijke autonomie te beschermen, gebruikt om de gemeentelijke autonomie te beperken.  

Het Bestuursakkoord 2007 levert dan ook een ongerechtvaardigde inperking op van de 

gemeentelijke autonomie, zoals neergelegd in art. 124 GW en 108 Gemw.  
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Dit dient enigszins gerelativeerd te worden omdat de in het bestuursakkoord gemaakte afspraken 

ten aanzien van de beëindiging van de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen kunnen worden 

beschouwd als een uitwerking van het koppelingsbeginsel zoals dat is neergelegd in art. 10 Vw 2000. 

Of de inperking van de gemeentelijke autonomie door het bestuursakkoord al dan niet 

gerechtvaardigd is, hangt af van de vraag hoeveel ruimte art. 10 Vw 2000 biedt voor aanvulling door 

een bestuurshandeling van het gemeentebestuur. Art. 10 Vw 2000 is namelijk in tegenstelling tot het 

Bestuursakkoord 2007 wel hogere regelgeving en kan derhalve als bovengrens van de gemeentelijke 

autonomie fungeren. Art. 10 Vw 2000 is uitputtend bedoeld. Desondanks is oneigenlijke aanvulling 

mogelijk omdat het motief dat ten grondslag ligt aan de feitelijke handeling, het bieden van 

gemeentelijke opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen, verschilt van dat van art. 10 Vw 2000. 

Echter is oneigenlijke aanvulling niet toegestaan indien dat leidt tot een ongeoorloofde doorkruising 

van de hogere regelgeving. Dat is het geval indien het doel van de hogere regeling wordt tegen 

gewerkt door de lagere bestuurshandeling. Het standpunt van de Rijksoverheid is dat van een 

dergelijke doorkruising sprake is bij het bieden van gemeentelijke opvang aan uitgeprocedeerde 

vreemdelingen. Bij die vermeende doorkruising kunnen echter twee kritische kanttekeningen 

geplaatst worden. Ten eerste is de aanzuigende werking en dat gemeentelijke opvang zou leiden tot 

valse hoop niet bewezen. Ten tweede is er een groep feitelijk niet uitzetbare personen, waarvan niet 

volgehouden kan worden dat het onthouden van opvang aan deze groep leidt tot een doorkruising 

van art. 10 Vw 2000.  

Mijns inziens is het aan de Rijksoverheid om te bewijzen dat inderdaad sprake is van een 
aanzuigende werking. Indien bewezen is dat sprake is van aanzuigende werking en het bieden van 
opvang ertoe leidt dat uitgeprocedeerde vreemdelingen minder snel geneigd zijn het land te 
verlaten, levert het bieden van gemeentelijke opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen een 
ongeoorloofde doorkruising van art. 10 Vw 2000 op. Indien niet bewezen kan worden dat sprake is 
van een aanzuigende werking en dat het onthouden van opvang uitgeprocedeerde vreemdelingen 
ertoe beweegt het land eerder te verlaten, is het moeilijk vol te houden dat van een dergelijke 
doorkruising sprake is. In dat geval is het mijns inziens dan ook gerechtvaardigd dat gemeenten 
opvang bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen, met een beroep op de gemeentelijke 
autonomie zoals neergelegd in art. 124 en 108 Gw. Bovendien kan het bieden van gemeentelijke 
opvang aan (in ieder geval) niet-uitzetbare vreemdelingen niet gezien worden als een ongeoorloofde 
doorkruising van art. 10 Vw 2000, omdat het onthouden van gemeentelijke opvang aan deze groep 
vreemdelingen er hoe dan ook niet toe zal leiden dat deze vreemdelingen Nederland verlaten. Zij 
kunnen Nederland immers niet verlaten.  
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4 Het recht van opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen  

4.1 Inleiding 
Zoals we in voorgaande hoofdstukken gezien hebben, zorgt de kwestie omtrent de opvang van 

uitgeprocedeerde vreemdelingen voor spanningen tussen de Rijksoverheid en gemeenten. Op 26 

november 2015 heeft de Afdeling geoordeeld dat de Rijksoverheid als voorwaarde aan opvang mag 

stellen dat de uitgeprocedeerde vreemdeling meewerkt aan terugkeer naar het land van 

herkomst.149 Op dezelfde dag is door de Centrale Raad van Beroep in een vergelijkbare zaak 

geoordeeld dat de gemeente Amsterdam uitgeprocedeerde vreemdelingen mag doorsturen naar een 

door het Rijk aangewezen opvanglocatie waar meewerken aan de terugkeer naar het land van 

herkomst als voorwaarde wordt gesteld voor de opvang.150 Ten opzichte van de eerdere uitspraak 

van het CRvB, waarin gemeenten verplicht werden om een gemeentelijke bed- bad- en 

broodvoorziening in te stellen, kan dit als een stap terug beschouwd worden in het recht van opvang 

van uitgeprocedeerde vreemdelingen.151 Zelfs indien vaststaat dat een persoon niet kan terugkeren 

naar het land van herkomst, zoals bij een 1f-er, kan volgens de Afdeling de voorwaarde van 

meewerken aan terugkeer in een vrijheidsbeperkende locatie worden gesteld.152  

In dit hoofdstuk zal een antwoord gegeven worden op de vraag wat de rechtspositie van 

uitgeprocedeerde vreemdelingen met betrekking tot het recht op opvang is in het licht van het 

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (hierna: IVESCR), het 

Europees Sociaal Handvest (hierna: ESH) en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

(hierna: EVRM). Hierbij zal onderzocht worden in hoeverre er een recht van opvang voor 

uitgeprocedeerde vreemdelingen af te leiden is uit de voornoemde verdragen. Daarbij zal tevens de 

relevante jurisprudentie aan de orde komen. Vervolgens zal de vraag beantwoord worden in 

hoeverre hieruit afgeleid kan worden dat gemeenten op grond van humanitaire overwegingen 

opvang mogen bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen. Tevens zal bezien worden in hoeverre 

een humanitaire plicht kan afgeleid worden uit de voornoemde verdragen. Daarbij zal aan de orde 

komen in hoeverre gemeenten met een beroep op internationaal recht mogen afwijken van 

rijksbeleid.  

4.2 Het recht van opvang onder artikel 11 lid 1 IVESCR 
In het IVESCR zijn verschillende economische, sociale en culturele rechten opgenomen.153 In 1985 

werd het Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten (hierna: CESCR) ingesteld.154 Dit 

VN-Comité ziet toe op de naleving van het IVESCR verdrag. Dat doet het Comité door middel van een 

rapportageprocedure. Het CESCR gaat als volgt te werk. De aangesloten staten dienen rapporten in 

ten aanzien van de realisatie van de rechten die in het IVESCR zijn opgenomen. Vervolgens geeft het 

CESCR daarop commentaar.155 Deze commentaren van het CESCR zijn weliswaar niet juridisch 

bindend doch zijn zij wel juridisch van belang. Zij vormen namelijk een gezaghebbende interpretatie 

                                                
149 ABRvS 26 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3415. 
150 CRvB 26 november 2015:ECLI:NL:CRVB:2015:3803 en 3804.  
151 INLIA 2016. 
152 ABRvS 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2065. 
153 In 1966 werd het IVESCR aangenomen. 
154 Resolutie 1985/17 van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (28 mei 1985), Review of 

the composition, organization and administrative arrangements of the Sessional Working Group of 

Governmental Experts on the implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights 
155 Mohammadi 2015, p. 751. 
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van het IVESCR.156 De commentaren verschaffen derhalve inzicht in de wijze waarop de in het IVESCR 

opgenomen rechten nader ingevuld dienen te worden.157  

 

Art. 11 lid 1 IVESCR is een uitwerking van art. 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens (hierna: UVRM).158 In dit artikel is het recht op een behoorlijke levenstandaard neergelegd. In 

art. 11 lid 1 IVESCR is bepaald dat een behoorlijke levensstandaard onder andere toegang tot 

toereikende voeding, kleding en huisvesting omvat. Het recht op adequate huisvesting maakt dus 

onderdeel uit van een behoorlijke levensstandaard. Uit de formulering van het artikel kan afgeleid 

worden dat het gaat om basale levensbehoeften.159 In beginsel is het de eigen verantwoordelijkheid 

van individuen om te zorgen voor voedsel, kleding en onderdak. Indien personen echter zelf niet in 

staat zijn om in een adequate levensstandaard te voorzien, dient de overheid hen daarbij te 

helpen.160 De verdragsverplichting die voortvloeit uit deze bepaling, is dat aangesloten staten het 

recht op een adequate levensstandaard erkennen en passende maatregelen zullen nemen om dit 

recht te verzekeren. 

4.2.1 Toepassingsbereik IVESCR 
In art. 2 lid 2 IVESCR is opgenomen dat de verdragspartijen dienen te waarborgen dat de in het 

verdrag opgenomen rechten zonder enige vorm van discriminatie kunnen worden uitgeoefend. 

Vervolgens is een aantal gronden opgesomd op grond waarvan niet gediscrimineerd mag worden.161 

Een van die gronden is status en daaronder valt ook verblijfsstatus.162 Het CESCR heeft hieromtrent 

het volgende aangegeven: “The Covenant rights apply to everyone including non-nationals, such as 

refugees, asylum-seekers, stateless persons, migrant workers and victims of international trafficking, 

regardless of legal status and documentation.”163 De bepalingen uit het IVESCR zijn derhalve van 

toepassing op iedereen die zich bevindt op het grondgebied van de desbetreffende staat. Dat brengt 

met zich dat ook uitgeprocedeerde vreemdelingen onder de reikwijdte van het IVESCR vallen en ook 

zij recht hebben op een adequate levensstandaard.164  

 

In 2010 heeft het CESCR in een commentaar zijn zorgen uitgesproken over de consequenties van de 

invoering van de Koppelingswet. Het CESCR heeft aangegeven het betreurenswaardig te vinden dat 

er geen recht op opvang is voor onrechtmatig verblijvende vreemdelingen en beveelt de 

Nederlandse staat aan om in ieder geval de kernverplichtingen onder het IVESCR na te komen: “The 

Committee urges the State party to meet its core obligations under the Covenant and ensure that the 

minimum essential level relating to the right to housing, health and education is respected, protected 

and fulfilled in relation to undocumented migrants.”165 Het CESCR dringt dus aan op het waarborgen 

van in ieder geval een basisniveau aan huisvesting voor onrechtmatig verblijvende vreemdelingen. 

                                                
156 ACVZ 2012, p. 24. 
157 Mohammadi 2015, p. 752.  
158 Artikel 25 van de UVRM bepaalt: ‘1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor 

de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting 

(…)” 
159 Mohammadi 2015, p. 751.  
160 College voor de Rechten van de Mens 2014 
161 De genoemde gronden zijn: “Ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, 

nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.”.  
162 Besselsen 2015, p. 9.  
163 CESCR, 2 juli 2009, E/C.12/GC/20, par. 30.  
164 Slingenberg 2012, p. 234 – 235.  
165 CESCR 19 november 2010, E/C.12/NLD/4-5, par. 25.  



31 

4.2.2 Beperkingen 
Brengt het bovenstaande met zich dat art. 11 lid 1 een absoluut recht waarborgt? Nee, beperkingen 

zijn mogelijk. In art. 4 IVESCR is opgenomen onder welke voorwaarden een in het IVESCR opgenomen 

recht beperkt mag worden. De eerste voorwaarde is dat de beperking bij wet dient te zijn 

vastgesteld. De tweede voorwaarde is dat de beperking niet in strijd is met de aard van het te 

beperken recht. De derde voorwaarde is dat de beperking louter de bevordering van het algemeen 

welzijn in een democratische samenleving als doel dient te hebben. 

 

Zoals reeds is behandeld, komt een uitgeprocedeerde vreemdeling in Nederland alleen in 

aanmerking voor opvang indien deze meewerkt aan de terugkeer naar het land van herkomst. Dit 

‘meewerkcriterium’ is echter niet vastgelegd in een wet. Men zou kunnen stellen dat derhalve aan de 

eerste voorwaarde om dit verdragsrecht te beperken niet is voldaan. Het meewerkcriterium kan 

echter beschouwd worden als een uitzondering op het koppelingsbeginsel dat is neergelegd in art. 10 

Vw 2000. Het koppelingsbeginsel vormt de beperking op art. 11 lid 1 IVESCR en die is neergelegd in 

een wet waarmee aan de eerste voorwaarde is voldaan. Het feit dat de uitzondering op de 

beperking, dat wil zeggen het ‘meewerkcriterium’ niet is neergelegd in een wet, neemt niet weg dat 

de beperking zelf wel in een wet is opgenomen en derhalve aan de eerste voorwaarde voldaan is. Uit 

oogpunt van democratische legitimiteit is het mijns inziens echter wel wenselijk dat deze 

uitzondering op de beperking tevens in een wet wordt opgenomen. 

 
Aan de tweede voorwaarde is mijns inziens niet voldaan. De beperking is namelijk in strijd met de 

aard van het recht. Indien de uitgeprocedeerde vreemdelingen niet meewerken, belanden zij 

namelijk op straat.166 Het CESCR zegt hierover het volgende: “a minimum core obligation to ensure 

the satisfaction of, at the very least, minimum essential levels of each of the rights is incumbent upon 

every State party. (…) If the Covenant were to be read in such a way as not to establish such a 

minimum core obligation, it would be largely deprived of its raison d’etre.”167 Een inperking van dit 

recht mag dus niet inhouden dat er geen basisniveau aan voorzieningen geboden wordt. In 

Nederland kunnen onrechtmatig verblijvende vreemdelingen door toepassing van het 

koppelingsbeginsel geen aanspraak maken op een basisniveau aan voorzieningen, derhalve is aan de 

tweede voorwaarde niet voldaan. 

 
Ten slotte is ook aan de derde voorwaarde niet voldaan. De beperking dient uitsluitend ten doel te 

hebben het algemeen welzijn te bevorderen.168 Het doel van de beperking is, zoals eerder 

behandeld, om een restrictief immigratiebeleid te voeren en de uitgeprocedeerde vreemdeling te 

motiveren om het land te verlaten.169 Dit doel kan beschouwd worden als een legitiem doel bij de 

beperking van in andere verdragen neergelegde rechten, zoals het EVRM.170 Het is op grond van het 

IVESCR echter niet toegestaan om het recht op een adequate levensstandaard te beperken op grond 

van dit doel, omdat het niet uitsluitend ten doel dient om het algemeen welzijn te bevorderen.171  

 

                                                
166 Besselsen 2015, p. 19.  
167 ECSR, General Comment 3, punt 10, 1990; te vinden op http://www.ohchr.org/ 
168 Limburg Principles par. 52: “This term shall be construed to mean furthering the well-being of the people as 

a whole.” 
169 Staring 2015, p. 29. 
170 Slingenberg 2012, p. 324. Zie ook: Alston & Quinn 1987, p. 202; Müller 2009, p. 570. 
171 Goudsmit 2014.  
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Gelet op het feit dat aan twee van de drie voorwaarden voor het beperken van art. 11 lid 1 IVESCR 

niet is voldaan, is het mijns inziens op grond van het IVESCR niet toegestaan om uitgeprocedeerde 

asielzoekers slechts opvang te bieden onder de voorwaarde dat zij meewerken aan hun terugkeer.  

4.3 Het recht van opvang onder artikel 31 ESH 

4.3.1 Inleiding 
Ten aanzien van opvang is art. 31 ESH het meest relevante artikel.172 In het eerste lid van dit artikel is 

het recht op huisvesting neergelegd. Het tweede lid van dit artikel is gericht op het tegengaan van 

dakloosheid.  

 

Het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (hierna: ECSR) is een comité van 

onafhankelijke deskundigen dat toeziet op de naleving van het ESH.173 Op grond van een aanvullend 

protocol waar Nederland zich in 2006 aan heeft gebonden, is het ECSR bevoegd om beslissingen te 

nemen over klachten tegen staten ten aanzien van de naleving van het ESH.174 Het ESH waarborgt 

enkel een collectief klachtrecht. Dit houdt in dat alleen werkgevers- en werknemersorganisaties en 

bepaalde internationale NGO’s zich tot het ECSR kunnen wenden met een klacht over de naleving 

van het verdrag. De uitspraken van het ECSR richten zich tot het Comité van Ministers van de Raad 

van Europa (hierna: het Comité van Ministers).175 Dit is een politiek orgaan dat is samengesteld uit de 

ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Raad van Europa.176 Het Comité van 

Ministers kan vervolgens een resolutie aannemen en aanbevelingen doen aan de desbetreffende 

staat.177 Deze resolutie is een niet bindend besluit.178 Indien er volgens het Comité van Ministers 

sprake is van schending van het ESH, dient de resolutie met twee derde meerderheid aangenomen te 

worden. De betrokken staat dient vervolgens bij het eerstvolgende periodieke rapport inzicht te 

verschaffen ten aanzien van de maatregelen die zijn getroffen om uitvoering te geven aan de 

resolutie.179 Enerzijds is er dus het ECSR dat als onafhankelijk orgaan toeziet op de naleving van het 

ESH. Anderzijds is er het politieke orgaan van de Comité van Ministers. Dit laat zien dat de lidstaten 

een grote rol willen blijven spelen bij de implementatie van de in het ESH neergelegde rechten.180 

 

De uitspraken van het ECSR zijn niet juridisch bindend. Dat neemt echter niet weg dat zij wel van 

belang zijn.181 Deze uitspraken vormen een gezaghebbende interpretatie van de in het ESH 

opgenomen rechten. Tevens kunnen zij een rol spelen bij de uitleg van andere bepalingen, die wel 

rechtstreekse werking hebben. Dat wil zeggen dat staten die verdragspartij zijn bij het ESH en het 

aanvullende protocol hebben geratificeerd, niet zomaar de uitspraken van het ECSR naast zich neer 

kunnen leggen. Zij hebben immers expliciet de bevoegdheid verleend aan het ECSR om te beslissen 

over klachten ten aanzien van de naleving van het ESH, door het aanvullende protocol te 

                                                
172 Ook art. 13 lid 4 ESH, waarin het recht op sociale en medische bijstand is neergelegd kan relevant worden 

geacht voor de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen. In mijn onderzoek ga ik echter vooral in op art. 

31 ESH.  
173 Donders 2014, p. 255. 
174 Slingenberg & Stronks 2014.  
175 Mohammadi 2015, p. 756. 
176 Besselsen 2015, p. 11. 
177 Donders 2014, p. 256. 
178 Mohammadi 2015, p. 757. 
179 ECSR 10 november 2014, nr. 90/2013, CEC t. Nederland, m. nt. C.H. Slingenberg, p. 2.  
180 Donders 2014, p. 257.  
181 Donders 2014, p. 255 
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ratificeren.182 Het Internationaal Gerechtshof overwoog het volgende over het gewicht dat de 

nationale rechter dient toe te kennen aan beslissingen van toezichthoudende comités: “it should 

ascribe great weight to the interpretation adopted by this independent body that was established 

specifically to supervise the application of that treaty.”183 Hieruit kan worden afgeleid dat een groot 

gewicht toegekend dient te worden aan het oordeel van het ECSR ten aanzien van de uitleg en 

interpretatie van het ESH.  

4.3.2 Toepassingsbereik ESH 
Op grond van de bijlage bij het ESH zijn de in het verdrag opgenomen rechten slechts van toepassing 

op vreemdelingen die rechtmatig verblijven in een lidstaat. Het ECSR heeft in het verleden echter 

meermalen geoordeeld dat het personele toepassingsbereik van het ESH uitgebreider is dan in de 

bijlage van het verdrag is weergegeven. Zo heeft het ECSR in de zaak FIDH t. Frankrijk geoordeeld dat 

ook onrechtmatig verblijvende vreemdelingen vallen onder het toepassingsbereik van het recht op 

medische zorg, zoals neergelegd in art. 13 lid 4 ESH.184 Tevens oordeelde het ECSR in de zaak DCI t. 

Nederland dat ook onrechtmatig verblijvende kinderen onder het toepassingsbereik van art. 31, lid 2 

ESH vallen. Overigens werd het recht op huisvesting, zoals dat is neergelegd in art. 31 lid 1, niet van 

toepassing geacht op deze groep. Het tweede lid van dit artikel, dat een soberdere vorm van opvang 

waarborgt en is gericht op het tegengaan van dakloosheid, werd wel van toepassing verklaard door 

het ECSR.185 

4.3.3 CEC t. Nederland  
In de zaak CEC t. Nederland oordeelde het ECSR voor het eerst dat ook volwassen uitgeprocedeerde 

vreemdelingen recht op onderdak hebben en wel op grond van art. 31 lid 2 ESH. Zoals Slingenberg in 

haar noot bij deze zaak terecht opmerkt, is deze uitbreiding van het personele toepassingsbereik van 

het ESH opvallend. Daar waar de bijzondere kwetsbaarheid van onrechtmatig verblijvende kinderen 

nog van cruciaal belang leek te zijn in DCI t. Nederland, lijkt het ECSR dit vereiste van een bijzondere 

vorm van kwetsbaarheid in CEC t. Nederland los te laten.186 Het ECSR geeft als reden voor deze 

uitbreiding dat het ESH zoveel mogelijk geïnterpreteerd dient te worden conform andere bepalingen 

uit het internationale recht.187 De oorspronkelijke bedoeling van de verdragsluitende partijen was, 

gelet op de bijlage bij het ESH, dat onrechtmatig verblijvende vreemdelingen niet onder de 

werkingssfeer van het ESH zouden vallen. Deze aanzienlijke uitbreiding van het personele 

toepassingsbereik van het ESH door het ECSR staat dus haaks op de letterlijke tekst van de bijlage bij 

het ESH. Men zou zich kunnen afvragen of het wellicht niet verstandiger zou zijn geweest om dit aan 

de verdragsstaten zelf over te laten. Het is echter zeer gebruikelijk dat bij de interpretatie en nadere 

invulling van bepalingen uit mensenrechtenverdragen ook naar het doel van het verdrag wordt 

gekeken.188 Het ECSR overweegt dat toegang tot voedsel, kleding en onderdak nauw verbonden is 

met de verwezenlijking van de meest fundamentele mensenrechten en de menselijke waardigheid. 

:”The Committee observes in this connection that the complaint concerns the provision of the 

necessary food, water, shelter and clothing to adult migrants in an irregular situation. It considers the 

                                                
182 Slingenberg 2015, p. 134.  
183 IGH 30 november 2010, Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), 
I.C.J. Reports 2010, p. 639, par. 66. 
184 ECSR 8 september 2004, nr. 13/2003. 
185 ECSR 20 oktober 2009, nr. 47/2008.  
186 ECSR 10 november 2014, nr. 90/2013, CEC t. Nederland, m. nt. C.H. Slingenberg, p. 2. 
187 ECSR 10 november 2014, nr. 90/2013, par. 68. 
188 Donders 2014, p. 260. 



34 

issues at hand to be closely linked to the realisation of the most fundamental rights of these persons, 

as well as to their human dignity.”189  

 

Het ECSR oordeelt dus dat Nederland art. 31 lid 2 ESH schendt door het onthouden van opvang aan 

uitgeprocedeerde vreemdelingen. Bovendien mag het recht op opvang niet afhankelijk worden 

gesteld van het al dan niet meewerken aan de terugkeer van de vreemdeling.190 Als het gaat om 

basale levensbehoeften zoals voedsel, kleding en onderdak, kunnen alle personen daarop aanspraak 

maken. Daarbij is het niet van belang of zij rechtmatig of onrechtmatig in het desbetreffende land 

verblijven. Het ECSR overweegt dat het voeren van een restrictief immigratiebeleid weliswaar een 

legitiem doel is, maar dat het niet bieden van opvang aan uitgeprocedeerde of onrechtmatig 

verblijvende vreemdelingen niet een absoluut noodzakelijk middel is om dit doel te bereiken.191 

Bovendien is het geen reden om basale levensbehoeften te onthouden. Het niet bieden van opvang 

is in deze zin disproportioneel.192  

 

De staatssecretaris heeft vervolgens aangegeven het niet eens te zijn met deze uitspraak. Het ECSR 

zou hier zijn boekje te buiten zijn gegaan door het ESH ook van toepassing te verklaren op 

uitgeprocedeerde vreemdelingen. Hiermee wordt er een verplichting opgelegd waarmee niet is 

ingestemd bij het aangaan van het verdrag. De Nederlandse overheid stelde zich dan ook op het 

standpunt dat het beleid vooralsnog niet aangepast zal worden en dat de uitspraak van het Comité 

van Ministers eerst afgewacht zal worden.193 

4.3.4 Resolutie Comité van Ministers 
Op 15 april 2015 heeft het Comité van Ministers een resolutie aangenomen.194 Het Comité van 

Ministers stelt dat de bevoegdheid van het ECSR sterk verankerd is in het ESH. Tevens noemt het 

Comité van Ministers het beperkte toepassingsbereik van het verdrag, zoals neergelegd is in de 

bijlage. Er wordt aangegeven dat deze beslissing van het ECSR lastige vragen oproept met betrekking 

tot de bevoegdheid van het ECSR. Ten slotte beveelt het Comité van Ministers de Nederlandse staat 

aan om de ontwikkelingen met betrekking tot de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen te 

rapporteren. Volgens Slingenberg en Besselsen is deze resolutie enigszins tegenstrijdig omdat 

enerzijds aangegeven wordt dat de bevoegdheid van het ECSR sterk verankerd is in het ESH en 

anderzijds het beperkte toepassingsbereik van het ESH wordt bevestigd.195 

 

In vergelijking met de resolutie die het Comité van Ministers in DCI t. Nederland heeft aangenomen, 

is deze resolutie erg mild. Uit de bewoordingen die het Comité van Ministers gebruikt, blijkt een 

zekere terughoudendheid. In tegenstelling tot de resolutie in de zaak DCI t. Nederland wordt 

Nederland in deze resolutie niet aanbevolen om het beleid ten aanzien van uitgeprocedeerde 

vreemdelingen in overeenstemming te brengen met het ESH. In die resolutie stelde het Comité van 

Ministers namelijk dat lidstaten, ondanks het beperkte toepassingsbereik van het ESH, verplicht zijn 

om dakloosheid van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen te voorkomen, vooral indien het gaat 

                                                
189 ECSR 10 november 2014, nr. 90/2013, par. 74.  
190 ECSR 10 november 2014, nr. 90/2013, par. 117. 
191 ECSR 10 november 2014, nr. 90/2013, par. 121. 
192 ECSR 10 november 2014, nr. 90/2013, par. 124. 
193 Barkhuysen 2014. 
194 Comité van Ministers van de Raad van Europa 15 april 2015, Resolutie CM/ResChs(2015)5, nr. 90/2013. 
195 Slingenberg & Besselsen 2015 
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om kinderen.196 Het Comité van Ministers legde in deze resolutie dus een duidelijke verplichting op. 

De enige verplichting die gelezen kan worden in de resolutie in de zaak CEC t. Nederland is de 

verplichting tot het rapporteren van de ontwikkelingen op het gebied van de opvang van 

onrechtmatig verblijvende vreemdelingen.  

 

Een verklaring voor deze terughoudendheid kan gevonden worden in het feit dat het Comité van 

Ministers een politiek orgaan is. De verdragsstaten oefenen invloed uit op de inhoud van de 

resoluties.197 Door de beslissing van het ECSR in CEC t. Nederland wordt het verdrag van toepassing 

verklaard op alle onrechtmatig verblijvende vreemdelingen. Dit is een verdere inperking van de 

soevereiniteit van de verdragsstaten dan oorspronkelijk tussen de verdragsstaten is 

overeengekomen. Het is dan ook niet zeer merkwaardig dat een politiek orgaan als het Comité van 

Ministers wijst op het beperkte toepassingsbereik van het ESH. Het Comité van Ministers kan bij het 

doen van aanbevelingen rekening houden met sociaaleconomische overwegingen. Het oordeel van 

het ECSR kan door de resolutie echter niet teruggedraaid of ongedaan gemaakt worden.198 Deze 

resolutie neemt dus niet weg dat de uitspraak van het ECSR in CEC t. Nederland een gezaghebbende 

interpretatie van het ESH is en derhalve van betekenis kan zijn in de nationale rechtspraak ten 

aanzien van de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen.199  

 

Het ECSR heeft dus geoordeeld dat uitgeprocedeerde vreemdelingen op grond van art. 31 lid 2 ESH 

een onvoorwaardelijk recht op opvang hebben. De resolutie van het Comité van Ministers kan de 

uitspraak van het ECSR niet ongedaan maken, dat houdt in dat we voor de interpretatie van art. 31 

lid 2 ESH uit dienen te gaan van de uitleg van het ECSR. Mijns inziens in Nederland dan ook verplicht 

om in ieder geval sobere opvang te bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen op grond van art. 

31 lid 2 ESH. Deze opvang dient niet afhankelijk te zijn van de voorwaarde van het meewerken aan 

terugkeer in een vrijheidsbeperkende locatie. Het feit dat de uitspraken van het ECSR niet juridisch 

bindend zijn, neemt niet weg dat de uitleg van het ECSR van in het ESH opgenomen rechten 

bepalend is voor de betekenis die we aan deze rechten dienen toe te kennen. Nederland is nu 

eenmaal partij bij dit verdrag en dient zich hier dan ook te houden. 

4.4 Het recht van opvang onder artikel 3 en 8 EVRM 

4.4.1 Inleiding 
Hoewel het EVRM geen recht op opvang als zodanig bevat, kan het verdrag wel van belang zijn voor 

het recht van opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen. In de zaak Demir en Baykara t. Turkije 

bepaalde het EHRM dat bij de uitleg van in het EVRM opgenomen bepalingen rekening dient te 

worden gehouden met de interpretatie van andere internationaalrechtelijke bepalingen door 

daartoe bevoegde organen.200 De hiervoor genoemde uitspraken van het CESCR en het ECSR kunnen 

derhalve betrokken worden bij de nadere invulling en interpretatie van bepalingen uit het EVRM. Een 

ieder die zich bevindt in een lidstaat, kan zich beroepen op het EVRM. Het verdrag geldt derhalve ook 

voor personen die geen rechtmatige verblijfsstatus hebben in de desbetreffende lidstaat.201 Eerst zal 

kort art. 8 EVRM behandeld worden, vervolgens komt art. 3 EVRM aan de orde. 

                                                
196 Comité van Ministers 7 juli 2010, Resolutie CM/ ResChS(2010)6, nr. 47/2008. 
197 Besselsen 2015, p. 12.  
198 Aanvullend protocol bij ESH, ‘explanatory report’, par. 46 
199 Slingenberg & Besselsen 2015 
200 EHRM 12 november 2008, nr. 34503/97. 
201 Besselsen 2015, p. 12.  
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4.4.2 Artikel 8 EVRM 
In art. 8 EVRM is het recht op respect voor het privé- en gezinsleven neergelegd. Dit recht is 

voornamelijk erop gericht om de persoonlijke ontwikkeling van een individu te waarborgen.202 Art. 8 

EVRM omvat zowel een negatieve verplichting als een positieve verplichting voor de staat. Dat houdt 

in dat desbetreffende lidstaat zich moet onthouden van inmenging. Tevens is er een verplichting 

voor de lidstaat tot handelen om het recht op gezins- of privéleven te waarborgen. Uit art. 8 EVRM 

kan geen algemene verplichting tot het bieden van huisvesting worden afgeleid. Toch kan in een 

concreet geval het onthouden van opvang leiden tot een schending van dit artikel.203 Er dient een 

belangenafweging plaats te vinden tussen enerzijds het belang het privé-of gezinsleven van de 

vreemdeling en anderzijds het belang van de staat. Doet iemand een beroep op art. 8 EVRM, dan kan 

de verblijfsstatus wel een rol spelen bij die belangenafweging. Onrechtmatig verblijf kan in dat geval 

tegen de persoon werken.204 Er moet dan sprake zijn van bijzondere omstandigheden. Het moet gaan 

om omstandigheden die ertoe leiden dat het privé en gezinsleven niet normaal ontwikkeld kan 

worden. Van dergelijke bijzondere omstandigheden is volgens nationale rechtspraak in ieder geval 

sprake indien het gaat om kwetsbare personen, zoals kinderen en personen met medische of 

psychische klachten.205 Er is dus niet enkel recht van opvang in het geval van een medische 

noodsituatie, zoals in art. 10 Vw 2000 is neergelegd. Het kwetsbaarheidscriterium is ruimer dan dat.  

4.4.3 Artikel 3 EVRM 
In art. 3 EVRM is neergelegd dat niemand onderworpen mag worden aan vernederende of 

onmenselijke behandelingen. Dit is een absoluut recht, hetgeen betekent dat er geen uitzonderingen 

op mogelijk zijn. Bovendien doet de verblijfsstatus van de persoon die zich op dit artikel beroept niet 

ter zake.206 In 2004 heeft de Afdeling geoordeeld dat het enkele feit dat een vreemdeling geen 

onderdak heeft en geen inkomsten, niet voldoende is om aan te nemen dat er een schending is van 

art. 3 EVRM.207  

In 2011 constateerde het EHRM voor het eerst, in de zaak M.S.S t. België en Griekenland, dat een 

schending van art. 3 EVRM had plaatsgevonden wegens het onthouden van opvang.208 Het ging in 

deze zaak om een Afghaanse asielzoeker die via Turkije en Griekenland naar België gereisd was. Op 

grond van de Dublin Verordening werd hij teruggestuurd naar Griekenland waar hij uiteindelijk op 

straat terecht kwam. In deze zaak werd herhaald dat art. 3 EVRM geen algemeen recht op 

huisvesting of adequate leefomstandigheden bevat. Onder bepaalde omstandigheden kan het 

onthouden van opvang echter wel leiden tot een schending van art. 3 EVRM. Daarbij is een 

‘minimum level of severity’ vereist.209 Dat was het geval in M.S.S. t. België en Griekenland.  

De volgende omstandigheden werden daarbij van belang geacht. De vreemdeling bevond zich 

gedurende een lange periode in erbarmelijke leefomstandigheden. Het was voor de vreemdeling 

daarnaast onmogelijk om zelf te zorgen voor zijn basisbenodigdheden. Tevens was er geen zicht op 

verbetering van zijn situatie. Bovendien werd de bijzondere kwetsbaarheid van de vreemdeling van 

                                                
202 Recht op menswaardig bestaan, p. 9.  
203 Zie: EHRM 18 januari 2001, Chapman tegen het Verenigd Koninkrijk, 27238/95. 
204 Besselsen 2015, p. 13. 
205 CRvB 19 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM0956; HR 21 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5328; ABRvS 

10 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:86. 
206 Besselsen 2015, p. 13 
207 ABRvS 19 februari 2004, nr. 200308786/1 en 14 oktober 2004 nr. 200403801. 
208 EHRM 21 januari 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0121. 
209 Slingenberg 2012-2, p. 348. 
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belang geacht. Ten slotte werd van belang geacht dat Griekenland op grond van nationaal recht en 

de Opvangrichtlijn verplicht was om opvang te bieden aan deze vreemdeling. Al deze 

omstandigheden tezamen hebben geleid tot een situatie die volgens het EHRM niet menswaardig is. 

Respect voor de menselijke waardigheid wordt door het EHRM beschouwd als de essentie van het 

EVRM.210 Het gaat daarbij met name om het respecteren van de lichamelijke en psychische integriteit 

van een persoon.  

Uit deze uitspraak kan dus worden afgeleid dat het niet bieden van opvang aan een vreemdeling een 
schending van art. 3 EVRM kan opleveren. De overwegingen uit deze uitspraak zijn echter niet één op 
één toe te passen op de kwestie van opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen. In M.S.S. t. België 
en Griekenland ging het namelijk niet om een uitgeprocedeerde vreemdeling maar om een 
asielzoeker die nog niet uitgeprocedeerd was. Bovendien was Griekenland op grond van nationaal 
recht verplicht tot het bieden van opvang aan deze vreemdeling, terwijl er in Nederland op grond van 
het koppelingsbeginsel voor uitgeprocedeerde vreemdelingen juist geen recht van opvang is. Dit 
neemt echter niet weg dat deze zaak wel aanknopingspunten bevat voor de situatie ten aanzien van 
de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen in Nederland. Art. 3 EVRM geldt voor eenieder, 
ongeacht verblijfsstatus. Bovendien achtte het EHRM in M.S.S. t. België en Griekenland niet de 
verblijfsstatus van de asielzoeker van doorslaggevend belang voor de schending van art. 3 EVRM, 
maar de erbarmelijke omstandigheden waarin de asielzoeker zich bevond en het feit dat hij tot een 
kwetsbare groep behoorde.211 Het feit dat uitgeprocedeerde vreemdelingen uitgeprocedeerd zijn, 
neemt niet weg dat zij nog steeds zeer kwetsbaar zijn. Spijkerboer betoogt in dit verband dat het feit 
dat de vreemdelingen uitgeprocedeerd zijn, niet wegneemt dat zij uit oorlogsgebieden komen. Zij 
zullen vaak getraumatiseerd zijn.212 Bovendien leidt langdurig illegaal verblijf vaak tot (psychische) 
gezondheidsproblemen.213 
 
Ook in Sufi en Elmi t. het Verenigd Koninkrijk oordeelde het EHRM dat door de erbarmelijke 
leefomstandigheden het ‘minimum level of severity’ overschreden was.214 In Budina t. Rusland 
oordeelde het EHRM dat er geen strijd was met art. 3 EVRM maar overwoog het wel dat de situatie 
dat een persoon dermate noodlijdend is, waardoor een situatie ontstaat die niet verenigbaar is met 
de menselijke waardigheid en bovendien te maken krijgt met onverschilligheid van de autoriteiten, 
kan leiden tot strijd met art. 3 EVRM.215  
 
Zeer recentelijk is opnieuw een uitspraak gedaan in dit verband door het EHRM. Op 28 juli jl. is in de 

zaak Hunde t. Nederland een uitspraak gedaan door het EHRM waarin een uitgeprocedeerde 

vreemdeling die in Nederland verblijft een beroep deed op art. 3 EVRM.216 Het ging in deze zaak om 

een Ethiopische uitgeprocedeerde vreemdeling die om gemeentelijke opvang vroeg bij de gemeente 

Amsterdam. Dit werd in eerste instantie geweigerd. Na de uitspraak van de ECSR in CEC t. Nederland 

had de CRvB een uitspraak gedaan waarin de gemeente verplicht werd tot het bieden van opvang 

aan uitgeprocedeerde vreemdelingen, in ieder geval tot twee maanden na de resolutie van het 

                                                
210 Zie o.a. EHRM 26 maart 1985, nr. 8978/80 en EHRM 29 april 2002, nr. 2346/02. 
211 Zie noot van C.H. Slingenberg bij ABRvS 10 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:86 en ABRvS 22 november 2013, 

201200440/1/V1, ECLI:NL:RVS:2013:2098. 
212 Spijkerboer 2013-2, p. 9.  
213 Laban 2010. 
214 EHRM 28 juni 2011, nrs. 8319/07 en 11449/07, JV 2011/332 m.nt. Battjes en Slingenberg, ve11001541, RV 

2011, nr. 3 m.nt. Franssen. 
215 EHRM 18 juni 2009, nr. 45603/05. 
216 EHRM 28 juli 2016, nr. 17931/16. 
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Comité van Ministers.217 Daarop had de gemeente Amsterdam een bed- bad en broodvoorziening 

ingesteld. Hunde weigerde echter gebruik te maken van deze gemeentelijke bed- bad en 

broodvoorziening omdat het alleen nachtopvang inhield. Tevens verzocht hij de staatssecretaris om 

opvang in een asielzoekerscentrum. Daarop werd hem door de staatssecretaris opvang aangeboden 

in een vrijheidsbeperkende locatie met als voorwaarde dat hij zou meewerken aan de terugkeer naar 

zijn land van herkomst. Hiervan wilde hij ook geen gebruik maken met als reden dat terugkeer naar 

Ethiopië onveilig voor hem zou zijn.  

In deze zaak herhaalde het EHRM dat aan het EVRM geen algemeen recht op sociale voorzieningen 

ontleend kan worden. Volgens het EHRM omvat art. 3 EVRM wel een verplichting tot het 

ondernemen van actie door de lidstaten indien sprake is van een situatie van extreme armoede, ook 

indien het gaat om onrechtmatig verblijvende vreemdelingen. Aan deze verplichting heeft Nederland 

voldaan door een combinatie van praktische maatregelen, namelijk door te zorgen voor de 

mogelijkheid van een buitenschuldvergunning, opvang in een vrijheidsbeperkende locatie en opvang 

in gemeentelijke bed- bad en broodvoorzieningen in centrumgemeenten. Het EHRM oordeelt dus dat 

Nederland voldoende actie heeft ondernomen in de praktijk om extreme armoede te voorkomen. 

Het niet verlenen van gemeentelijke opvang in de periode voorafgaande aan de uitspraak van het 

CRvB, levert geen strijd op met art. 3 EVRM omdat het tijd kost om een gemeentelijke bed- bad en 

broodvoorziening in te stellen.218 Het EHRM oordeelt hier dus dat Nederland in beginsel meewerken 

mag eisen, echter wel in combinatie met gemeentelijke bed- bad en broodvoorzieningen teneinde 

extreme armoede te voorkomen.  

4.5 Gemeentelijke opvang op grond van mensenrechten? 
In hoeverre is het gerechtvaardigd dat gemeenten op grond van het IVESCR, ESH en EVRM in 

afwijking van het Bestuursakkoord 2007, opvang bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen? En is 

er ook een humanitaire plicht af te leiden uit bovenstaande verdragen? 

Alle overheden zijn verplicht zich te houden aan mensenrechtenverdragen. Zowel de Rijksoverheid 
als de decentrale overheden, waaronder de gemeenten.219 Als onderdeel van de Nederlandse staat 
hebben gemeenten een zelfstandige plicht om zich te houden aan door Nederland geratificeerde 
verdragen.220 Daarbij doet het niet ter zake of de desbetreffende verdragsartikelen een ieder 
verbindend zijn.221 Bovendien hebben gemeenten de verplichting om Rijksbeleid buiten toepassing te 
laten indien dit strijd oplevert met mensenrechtenverdragen.222 
 
Uit art. 11 lid 1 IVESCR kan mijns inziens een verplichting afgeleid worden tot onvoorwaardelijke 

opvang. De in het IVESCR neergelegde rechten gelden voor eenieder. Dat houdt in dat 

uitgeprocedeerde vreemdelingen ook recht hebben op een adequate levensstandaard. Nu niet 

voldaan is aan de voorwaarden voor beperking van art. 11 lid 1 IVESCR, brengt dat met zich mee dat 

zowel de Rijksoverheid als gemeenten zich aan art. 11 lid 1 IVESCR dienen te houden. Het feit dat 

uitgeprocedeerde vreemdelingen zich niet rechtstreeks in rechte kunnen beroepen op art. 11 lid 1 

IVESCR, betekent niet dat de overheid het recht op een adequate levensstandaard zomaar mag 

                                                
217 CRvB 17 december 2014, ECLI: NL:CRVB:2014:4259,4178,4179. In deze zaak was Hunde overigens geen 

partij.  
218 EHRM 28 juli 2016, nr. 17931/16, par. 59. 
219 VNG & Amnesty International 2012, p. 7.  
220 VNG & Amnesty International 2012, p. 11.  
221 De Meij 2015, p. 674. Zie in dit verband ook Fleuren 2004, p. 370. 
222 VNG & Amnesty International 2012, p. 18. 
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negeren. Zoals hierboven uiteengezet is, hebben gemeenten namelijk een zelfstandige plicht om zich 

te houden aan mensenrechtenverdragen. Mijns inziens is het dan ook een plicht voor gemeenten om 

af te wijken van het bestuursakkoord 2007, en daarmee ook van art. 10 Vw 2000, indien het niet 

toekennen van opvang betekent dat deze vreemdelingen nergens anders terecht kunnen en er 

derhalve strijd is met art. 11 lid 1 IVESCR.  

Zoals in par. 4.2 aan de orde is gekomen, heeft Nederland mijns inziens de verplichting om in ieder 

geval sobere opvang te bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen op grond van art. 31 lid 2 ESH. 

Deze opvang dient niet afhankelijk te zijn van de voorwaarde van het meewerken aan terugkeer in 

een vrijheidsbeperkende locatie. Hoewel de uitspraken van het ECSR niet juridisch bindend zijn, is de 

uitleg van het ECSR van in het ESH opgenomen rechten bepalend is voor de betekenis die we aan in 

het ESH neergelegde rechten dienen toe te kennen. Indien de Rijksoverheid geen opvang biedt aan 

uitgeprocedeerde vreemdelingen en gemeenten geconfronteerd worden met een situatie die in 

strijd is met art. 31 lid 2 ESH, dient de gemeente mijns inziens opvang te bieden aan deze 

uitgeprocedeerde vreemdelingen. 

 
In de ‘immediate measure’ voorafgaand aan de beslissing van het ECSR in CEC t. Nederland verwijst 

het ECSR bovendien expliciet naar een gecoördineerde samenwerking tussen de Rijksoverheid en 

gemeenten. Hieruit blijkt mijns inziens dat gemeenten, net zozeer als de Rijksoverheid, 

verantwoordelijk zin voor het bieden van basisvoorzieningen aan uitgeprocedeerde vreemdelingen. 

Slingenberg en Stronks hebben in dat verband opgemerkt dat deze expliciete verwijzing naar 

gemeenten door het ECSR als argument kan dienen voor gemeenten om tijdelijk af te wijken van het 

Rijksbeleid.223  

 
In een recente uitspraak is door de Afdeling herhaald dat uitgeprocedeerde vreemdelingen in 

beginsel de verantwoordelijkheid zijn van de staatssecretaris en niet van de gemeenten. Tevens stelt 

de Afdeling dat het bieden van gemeentelijke opvang door middel van een bed-, bad- en 

broodvoorziening niet gebaseerd is op een wettelijke plicht.224  

Volgens de Afdeling is er dus geen algemene plicht tot het verlenen van gemeentelijke opvang aan 

uitgeprocedeerde asielzoekers. Indien gemeenten echter het beleid hebben dat ze opvang bieden 

aan uitgeprocedeerde vreemdelingen, dan kan er wel een plicht ontstaan om opvang te bieden, 

indien het onthouden van opvang niet in overeenstemming is met eigen beleid.225 De Afdeling 

oordeelt hier dus dat de gemeente enkel gehouden is opvang te bieden aan uitgeprocedeerde 

vreemdelingen, indien dit in overeenstemming is met het huidige beleid van de gemeente. Mijns 

inziens is deze opvatting onjuist. Uit bovenstaande verdragen blijkt namelijk dat de Rijksoverheid een 

verplichting heeft tot verlenen van opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen. Als decentrale 

overheden zijn gemeenten verplicht opvang te bieden indien de Rijksoverheid dit verzuimt, om een 

basisniveau aan voorzieningen te verzekeren voor de uitgeprocedeerde vreemdelingen. 

Ook de uitspraak Hunde t. Nederland, waarin het EHRM de gemeentelijke bed- bad- en 

broodvoorziening als een van de maatregelen benoemt die extreme armoede en dus schending van 

art. 3 EVRM voorkomen, kan als een rechtvaardiging gezien worden om toch gemeentelijke opvang 

te bieden indien een uitgeprocedeerde vreemdeling nergens anders terecht kan.226 De combinatie 

                                                
223 Slingenberg & Stronks 2013 
224 ABRvS 29 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1782. 
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van verblijf in een vrijheidsbeperkende locatie, de buitenschuldvergunning en de gemeentelijke bed- 

bad en broodvoorziening leidt volgens het EHRM namelijk tot voorking van extreme armoede. Mijns 

inziens volgt hieruit dat indien de Rijksoverheid verzuimt opvang te bieden aan uitgeprocedeerde 

vreemdelingen en hierdoor een situatie van extreme armoede, waardoor er strijd is met art. 3 EVRM, 

dan dient de gemeente te fungeren als vangnet.  

4.6 Deelconclusie 

Mijns inziens kan na de bestudering van art. 11 lid 1 IVESCR, art. 31 lid 2 ESH en art. 3 en 8 EVRM en 

de bijbehorende jurisprudentie in het kader van de opvang van (uitgeprocedeerde) vreemdelingen 

geconcludeerd worden dat uitgeprocedeerde vreemdelingen een recht op opvang hebben op grond 

van deze verdragen. Dat art. 11 lid 1 IVESCR en art. 31 lid 2 ESH niet eenieder verbindende 

bepalingen zijn in de zin van art. 93 jo. 94 GW, neemt niet weg dat de overheid de in deze artikelen 

neergelegde rechten dient te waarborgen. Gemeenten, als onderdeel van de overheid, dienen zich 

ook aan deze bepalingen te houden.  

 

Het recht op een adequate levensstandaard, zoals dat is neergelegd in art. 11 lid 1 IVESCR, brengt 

met zich dat uitgeprocedeerde vreemdelingen in ieder geval recht hebben op sobere opvang. Dit 

recht kan beperkt worden onder bepaalde voorwaarden. Zo dient de beperking bij wet te zijn 

ingesteld, de beperking mag niet in strijd zijn met de aard van het recht en dient uitsluitend ten doel 

te hebben om het algemeen welzijn te bevorderen. Aan de laatste twee voorwaarden is niet voldaan. 

Art. 11 lid 1 IVESCR brengt dan ook een onvoorwaardelijk recht op opvang voor uitgeprocedeerde 

vreemdelingen met zich.  

 

In art. 31 lid 2 ESH is het recht van opvang neergelegd. In de zaak CEC t. Nederland oordeelde het 

ECSR voor het eerst dat ook volwassen uitgeprocedeerde vreemdelingen onder het bereik van art. 31 

lid 2 ESH vallen. Dit is een opvallende uitbreiding van de personele reikwijdte omdat in de bijlage van 

het ESH staat dat de in het ESH opgenomen rechten alleen van toepassing zijn op rechtmatig 

verblijvende personen. Bovendien oordeelde het ECSR dat aan de opvang van uitgeprocedeerde 

vreemdelingen niet het ‘meewerkcriterium’ als voorwaarde gesteld mag worden. De resolutie van 

het Comité van Ministers die op de uitspraak volgde, was een stuk milder dan de uitspraak van het 

ECSR. Het Comité van Ministers kan de uitspraak van het ECSR echter niet terugdraaien, dus CEC t. 

Nederland blijft van belang voor de interpretatie van art. 31 lid 2 ESH. Art. 31 lid 2 ESH omvat 

daarmee een recht op sobere opvang voor eenieder, en dus ook voor uitgeprocedeerde 

vreemdelingen.  

 

Uit art. 3 en 8 EVRM kan geen algemeen recht van opvang afgeleid worden. Het onthouden van 

opvang kan in concrete gevallen echter wel tot een inbreuk op deze rechten leiden. In M.S.S. t. België 

en Griekenland oordeelde het EHRM voor het eerst dat er vanwege het niet toekennen van opvang, 

strijd was met art. 3 EVRM. Het ging in die zaak echter om een asielzoeker, die nog niet 

uitgeprocedeerd was. Toch is deze zaak ook van belang voor uitgeprocedeerde asielzoekers, omdat 

niet de verblijfsstatus van de asielzoeker van doorslaggevend belang was, maar zijn erbarmelijke 

omstandigheden en kwetsbaarheid. Deze kwetsbaarheid is ook een kenmerk van de 

uitgeprocedeerde vreemdelingen. Ten aanzien van de situatie in Nederland heeft het EHRM 

recentelijk echter geoordeeld dat er geen strijd is met art. 3 EVRM omdat Nederland genoeg 

maatregelen zou hebben genomen om extreme armoede te voorkomen die tot schending van art. 3 

EVRM zouden kunnen leiden. Het is opvallend dat een van de maatregelen die genoemd worden 

door het EHRM de gemeentelijke bed- bad- en broodvoorziening is. De gemeentelijke bed- bad en 
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broodvoorziening draagt dus volgens het EHRM bij aan het voorkomen van extreme armoede en dus 

aan voorkoming van schending van art. 3 EVRM.  

Uit art. 11 lid 1 IVESCR en art. 31 lid 2 ESH kan mijns inziens een verplichting afgeleid worden tot het 

bieden van gemeentelijke opvang indien de Rijksoverheid verzuimt opvang te bieden. Uit art. 3 

EVRM kan eventueel ook een verplichting tot opvang afgeleid worden indien het onthouden van 

opvang leidt tot een situatie van extreme armoede en er daardoor strijd is met art. 3 EVRM. 
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5 Conclusie 
 

In dit hoofdstuk zal de onderzoeksvraag beantwoord worden. In dit onderzoek staat de volgende 

onderzoeksvraag centraal: 

 

‘In hoeverre is het gerechtvaardigd dat gemeenten, in afwijking van het Bestuursakkoord 2007, 

opvang bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen in het licht van de gemeentelijke autonomie, 

zoals neergelegd in art. 124 GW en 108 Gemw, en het recht op opvang van uitgeprocedeerde 

vreemdelingen onder het IVESCR, ESH en EVRM?’ 

 

Naar aanleiding van het door mij verrichte onderzoek kan ik concluderen dat het zowel op grond van 

de gemeentelijke autonomie, zoals neergelegd in art. 124 GW en 108 Gemw, als op grond van het 

recht op opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen onder het IVESCR, ESH en EVRM, 

gerechtvaardigd is dat gemeenten, in afwijking van het Bestuursakkoord 2007, opvang bieden aan 

uitgeprocedeerde vreemdelingen. Hieronder volgt een toelichting. 

 

De Rijksoverheid voert al jaren een restrictief immigratiebeleid. Met de invoering van de 

Koppelingswet, neergelegd in art. 10 Vw 2000, werd de aanspraak op sociale voorzieningen 

gekoppeld aan rechtmatig verblijf. Dit leidde ertoe dat uitgeprocedeerde vreemdelingen op straat 

kwamen te staan. Gemeenten besloten sobere opvang te bieden door middel van zogeheten bed-, 

bad- en broodvoorzieningen. Dit leidde tot spanningen met de Rijksoverheid, omdat de Rijksoverheid 

uitgaat van een aanzuigende werking van de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen. Het 

Bestuursakkoord 2007 moest een einde maken aan deze spanningen. In het Bestuursakkoord 2007 

werd afgesproken dat de gemeentelijke opvang beëindigd zou worden. Daartegenover stond dat de 

Rijksoverheid zich zou inspannen om de daadwerkelijke terugkeer van uitgeprocedeerde 

vreemdelingen te bespoedigen en zo te voorkomen dat deze vreemdelingen op straat zouden komen 

te staan.  

 

Uit mijn onderzoek is gebleken dat de Rijksoverheid inderdaad inspanningen heeft geleverd om de 

daadwerkelijke terugkeer van uitgeprocedeerde vreemdelingen te bevorderen. Toch zijn gemeenten 

opvang blijven bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen. Dit heeft te maken met het feit dat 

ondanks de door de Rijksoverheid geleverde inspanningen, er nog steeds uitgeprocedeerde 

vreemdelingen op straat kwamen te staan. Gemeenten werden geconfronteerd met de praktische 

gevolgen van het restrictieve immigratiebeleid van de Rijksoverheid; namelijk zwervende 

uitgeprocedeerde vreemdelingen. Teneinde de openbare orde en veiligheid in de gemeenten te 

bewaken, hebben veel gemeenten ervoor gekozen om ondanks de in het Bestuursakkoord 2007 

gemaakte afspraken, toch gemeentelijke opvang te blijven bieden aan uitgeprocedeerde 

vreemdelingen. Dit heeft ertoe geleidt dat de spanningen tussen de Rijksoverheid en gemeenten nog 

verder zijn opgelopen. De Rijksoverheid spreekt van ‘bestuurlijke ongehoorzaamheid’ en de 

gemeenten spreken van een inperking op de gemeentelijke autonomie.  

 

In eerste instantie heb ik onderzocht hoe ver de gemeentelijke autonomie reikt en wat de grenzen 

van de gemeentelijke autonomie zijn. Die grenzen zijn de zijgrens (territoriale grens), de 

benedengrens (openbaar belang) en de bovengrens (geen doorkruising van hogere regelgeving). Het 

bieden van opvang is een feitelijke handeling van het gemeentebestuur. Een feitelijke handeling in 

het belang van de gemeente is in beginsel ook een autonome bevoegdheid. Ten aanzien van de 

gemeentelijke autonomie, ligt bij de kwestie van de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen 

het dilemma voornamelijk bij de bovengrens. Het Bestuursakkoord 2007 kan niet fungeren als 
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bovengrens. Ten eerste omdat het geen hogere regelgeving is. Ten tweede, als men kijkt naar de 

oorspronkelijke bedoeling van bestuursakkoorden, dan ziet men dat bestuursakkoorden juist 

bedoeld zijn als middel om de gemeentelijke autonomie te beschermen. Het gaat echter te ver om 

op grond van het bovenstaande al te concluderen dat gemeenten, in afwijking van het 

Bestuursakkoord 2007, opvang mogen bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen. De afspraken 

met betrekking tot de beëindiging van de gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde 

vreemdelingen kunnen namelijk beschouwd worden als een uitwerking van het koppelingsbeginsel, 

zoals dat is neergelegd in art. 10 Vw 2000. Om erachter te komen in hoeverre het gerechtvaardigd is 

dat gemeenten, met een beroep op de gemeentelijke autonomie, opvang bieden aan 

uitgeprocedeerde vreemdelingen, dient te worden bezien of art. 10 Vw 2000 ruimte biedt voor 

aanvulling door een bestuurshandeling van het gemeentebestuur. 

 

De kwestie van opvang is mijns inziens uitputtend geregeld, of beter gezegd: uitputtend niet 

geregeld. De wetgever heeft nadrukkelijk opvang willen onthouden aan onrechtmatig verblijvende 

vreemdelingen. Uit de jurisprudentie volgt dat oneigenlijke aanvulling mogelijk is, indien het motief 

van de bestuurshandeling en het motief van de hogere regelgeving van elkaar verschilt. Dat is het 

geval bij de kwestie van opvang. Nu het motief van het koppelingsbeginsel verschilt van dat van de 

feitelijke handeling van het bieden van opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen, namelijk het 

voeren van een restrictief immigratiebeleid resp. het bewaken van de veiligheid en openbare orde in 

een gemeente, is oneigenlijke aanvulling in beginsel mogelijk. Echter, dient de bestuurshandeling van 

het gemeentebestuur de hogere regelgeving niet ongeoorloofd te doorkruisen. Dat wil zeggen dat 

het bieden van gemeentelijke opvang het doel van de Koppelingswet niet dient tegen te werken. De 

Rijksoverheid gaat uit van de aanzuigende werking van gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde 

vreemdelingen. Het bieden van opvang zou leiden tot valse hoop en zou ervoor zorgen dat 

uitgeprocedeerde vreemdelingen langer in Nederland blijven. Het onthouden van opvang 

daarentegen zou, volgens de opvatting van de Rijksoverheid, uitgeprocedeerde vreemdelingen ertoe 

bewegen het land eerder te verlaten. Indien deze redenering gevolgd wordt, leidt de gemeentelijke 

opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen tot een ongeoorloofde doorkruising van art. 10 Vw 

2000 en is derhalve niet gerechtvaardigd. 

 

Er kunnen echter twee kritische kanttekeningen geplaatst worden bij deze vermeende 
ongeoorloofde doorkruising. Ten eerste is de aanzuigende werking niet bewezen. Ten tweede zijn er 
ook feitelijk niet-uitzetbare vreemdelingen, waarvan in ieder geval niet gezegd kan worden dat het 
onthouden van opvang aan deze vreemdelingen, ze ertoe zal bewegen om het land te verlaten. Zij 
kunnen het land immers niet verlaten. Deze twee kanttekeningen brengen mijns inziens met zich 
mee dat het bieden van gemeentelijke opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen, geen 
ongeoorloofde doorkruising van art. 10 Vw 2000 oplevert en derhalve gerechtvaardigd is op grond 
van de gemeentelijke autonomie. 
 
Ook op grond van het recht op opvang zoals neergelegd in het IVESCR, ESH en EVRM is het mijns 

inziens gerechtvaardigd dat gemeenten afwijken van het Bestuursakkoord 2007. Het recht op een 

adequate levensstandaard, zoals neergelegd in art. 11 lid 1 IVESCR, brengt met zich mee dat 

uitgeprocedeerde vreemdelingen in ieder geval recht hebben op sobere opvang. Dit recht kan 

beperkt worden onder bepaalde voorwaarden. Zo dient de beperking bij wet te zijn ingesteld, de 

beperking mag niet in strijd zijn met de aard van het recht en dient uitsluitend ten doel te hebben 

om het algemeen welzijn te bevorderen. Aan de laatste twee voorwaarden is niet voldaan. Uit art. 11 

lid 1 IVESCR volgt derhalve dat de overheid verplicht is tot het bieden van sobere opvang aan 

uitgeprocedeerde vreemdelingen en hieraan mag niet de voorwaarde verbonden worden dat zij 

meewerken aan de terugkeer naar het land van herkomst.  
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Daarnaast kan ook uit art. 31 lid 2 ESH een recht op opvang voor uitgeprocedeerde vreemdelingen 

afgeleid worden. In de zaak CEC t. Nederland oordeelde het ECSR voor het eerst dat ook volwassenen 

uitgeprocedeerde vreemdelingen onder het bereik van art. 31 lid 2 ESH vallen. Voorheen werd een 

bijzondere mate van kwetsbaarheid van doorslaggevend belang geacht voor het van toepassing 

verklaren van art. 31 lid 2 ESH. Dat het ECSR tegenwoordig ook volwassen uitgeprocedeerde 

vreemdelingen onder art. 31 lid 2 ESH schaart, is een opvallende uitbreiding van de personele 

reikwijdte, omdat in de bijlage van het ESH staat dat de in het ESH opgenomen rechten alleen van 

toepassing zijn op rechtmatig verblijvende personen. Bovendien oordeelde het ECSR dat aan de 

opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen niet het ‘meewerkcriterium’ als voorwaarde gesteld 

mag worden. De op de uitspraak van het ECSR volgende resolutie van het Comité van Ministers, die 

een stuk milder was, kan de uitspraak van het ECSR niet terugdraaien, dus CEC t. Nederland blijft van 

belang voor de interpretatie van art. 31 lid 2 ESH. Art. 31 lid 2 ESH omvat derhalve een recht op 

sobere opvang voor uitgeprocedeerde vreemdelingen en dit recht mag wederom niet beperkt 

worden door meewerken aan de terugkeer naar het land van herkomst te eisen. 

 

Uit art. 3 EVRM kan geen algemeen recht van opvang afgeleid worden. Het onthouden van opvang 

kan in concrete gevallen echter wel tot een inbreuk op dit recht leiden. In M.S.S. t. België en 

Griekenland oordeelde het EHRM voor het eerst dat er vanwege het niet toekennen van opvang, 

strijd was met art. 3 EVRM. Het ging in die zaak echter om een asielzoeker, die nog niet 

uitgeprocedeerd was. Toch is deze zaak ook van belang voor uitgeprocedeerde asielzoekers, omdat 

niet de verblijfsstatus van de asielzoeker van doorslaggevend belang was, maar zijn erbarmelijke 

omstandigheden en kwetsbaarheid. Ten aanzien van de situatie in Nederland, heeft het EHRM 

recentelijk echter geoordeeld dat er geen strijd is met art. 3 EVRM, omdat Nederland genoeg 

maatregelen zou hebben genomen om extreme armoede te voorkomen, die tot schending van art. 3 

EVRM zouden kunnen leiden. Het is opvallend dat een van die maatregelen die genoemd worden 

door het EHRM de gemeentelijke bed- bad- en broodvoorziening is. De gemeentelijke bed- bad en 

broodvoorziening draagt dus volgens het EHRM bij aan het voorkomen van extreme armoede en dus 

aan voorkoming van schending van art. 3 EVRM. Overigens is het eisen van meewerken aan de 

terugkeer naar het land van herkomst volgens het EHRM wel toegestaan. In eerste instantie lijkt het 

EHRM hier het CESCR en ECSR tegen te spreken ten aanzien van het ‘meewerkcriterium’. Echter, 

dient niet vergeten te worden dat uit art. 3 EVRM geen algemeen recht op opvang afgeleid kan 

worden. Alleen in bepaalde omstandigheden, kan het onthouden van opvang leiden tot strijd met 

art. 3 EVRM. In de andere twee verdragen is wel een expliciet recht op opvang neergelegd.  

Als onderdeel van de Nederlandse staat hebben gemeenten een zelfstandige plicht om zich te 

houden aan door Nederland geratificeerde verdragen.227 Daarbij maakt het geen verschil of de 

desbetreffende verdragsartikelen een ieder verbindend zijn.228 Gemeenten hebben derhalve niet 

alleen het recht om af te wijken van Rijksbeleid indien dit strijd oplevert met 

mensenrechtenverdragen, zij zijn hiertoe zelfs verplicht. Uit art. 11 lid 1 IVESCR en art. 31 lid 2 ESH 

kan mijns inziens een verplichting afgeleid worden het bieden van gemeentelijke opvang, indien de 

Rijksoverheid verzuimt opvang te bieden. Uit art. 3 EVRM kan eventueel ook een verplichting tot 

opvang afgeleid worden, indien het onthouden van opvang leidt tot een situatie van extreme 

armoede en er daardoor strijd is met art. 3 EVRM. 

                                                
227 VNG & Amnesty International 2012, p. 11.  
228 De Meij 2015, p. 674. Zie in dit verband ook Fleuren 2004, p. 370. 



45 

 
Aanbevelingen 

Om verdere escalatie te voorkomen van de spanningen tussen de Rijksoverheid en gemeenten is het 

van belang dat de Rijksoverheid haar verantwoordelijkheid neemt en meer doet om het 

terugkeerbeleid sluitend te maken. Daarnaast dient een oplossing gezocht te worden voor het feit 

dat er nu eenmaal feitelijk niet-uitzetbare vreemdelingen zijn, die het land niet kunnen verlaten. Mijn 

advies is om een uitzondering van het koppelingsbeginsel in de wet neer te leggen, ten behoeve van 

deze groep niet-uitzetbare personen. Dit zal leiden tot minder uitgeprocedeerde vreemdelingen die 

op straat belanden, waardoor gemeenten minder overlast zullen ervaren. De gemeentelijke 

autonomie biedt nog altijd ruimte om in afwijking van het Rijksbeleid opvang aan uitgeprocedeerde 

vreemdelingen te bieden, zolang de Rijksoverheid niet aangetoond heeft dat er inderdaad 

aanzuigende werking uitgaat van gemeentelijke opvang. Gemeenten hebben daarnaast nog steeds 

de bevoegdheid (en zelfs de plicht) op grond van mensenrechten om opvang te verlenen aan 

uitgeprocedeerde vreemdelingen, indien het onthouden van opvang aan uitgeprocedeerde 

vreemdelingen leidt tot schending van mensenrechten. 
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