
Effectief vluchtelingenbeleid alleen mogelijk met 
de vier B's: Bed-bad-brood èn begeleiding
Paul de Bruijn Fonds begroet uitspraak

De politieke discussie over bed-bad-brood laait in alle hevigheid op nu het Comité van 
Ministers van de Raad van Europa heeft geoordeeld dat Nederland Europese regels heeft 
overtreden bij de opvang van asielzoekers. De vraag is niet is òf Nederland een bed-bad-
broodvoorziening moet bieden, maar hoe. 

Gemeenten moeten onderdak blijven bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers zonder 
papieren. De uitspraak van de sociale commissie van de Raad van Europa is wat dat betreft 
glashelder en biedt voldoende handvatten voor nationale rechters om gemeenten en 
rijksoverheid tot de orde te roepen als zij weigeren opvang te verlenen.

'Vanzelfsprekend moet Nederland zich binnen Europa verantwoorden, en dient 
verdragsconform te rapporteren, zegt Pim Fischer, jurist en adviseur van het Paul de Bruijn 
Fonds: 'Het Comité heeft slechts één verantwoordelijkheid: Misstanden op de agenda te 
plaatsen, en dat hebben ze gedaan.' 

Bed-bad-brood alleen voldoet niet
Vluchtelingen kunnen vaak niet terug naar hun land van herkomst, zelfs als ze dit wel willen. 
Veel mensen vallen in het 'asielgat'. Bovendien betekent 'uitgeprocedeerd' in de praktijk vaak
'niet uitgeprocedeerd' omdat de juridische procedures in Nederland niet sluitend zijn. 

Zolang het asielbeleid niet sluitend is blijven mensen tussen wal en schip vallen. 'In Jemen heb ik 
geneeskunde gestudeerd en ik zou morgen in het AMC kunnen gaan werken', zegt Ilhaam Awees, 
woordvoerder van Wij Zijn Hier. Maar dat mag niet van de Nederlandse overheid want ik ben 'illegaal'.

Effectief en succesvol beleid van een aantal vooruitstrevende gemeenten dreigt in de 
verdrukking te komen nu de discussie zich vernauwt tot een politiek welles-nietes over bed-
bad-brood. Onderbelicht dreigt te raken dat bed-bad-brood de problematiek van 
ongedocumenteerde vluchtelingen in Nederland bij lange na niet oplost.

Schrijnende situatie in Nederland
Nu gaat het erom, recht te doen aan de schrijnende situatie waar mensen in Nederland zich 
in bevinden. Want de drie B's van bed-bad-brood zijn niet voldoende. De vierde B, van 
begeleiding, is noodzakelijk om ongedocumenteerde - 'uitgeprocedeerde' - vluchtelingen 
perspectief te kunnen bieden op terugkeer of verblijf. 

De Nederlandse overheid kan zich veel problemen besparen als ze zich gewoon aan de 
internationale standaard houdt, zegt jurist Pim Fischer: 'Het Europees Comité Sociale 
Rechten is volstrekt duidelijk over wat Nederland nu te doen staat.' Basisvoorzieningen 
moeten onvoorwaardelijk worden geboden.

Het is nu dus zaak voor de Nederlandse overheid om ook te gaan doen wat we van het ECSR 
moeten doen. Fischer: 'Voor mensen zorgen is een kwestie van beschaving.'



Raad tikte Nederland op de vingers
In november 2014 tikte de Raad van Europa Nederland op de vingers. De overheid moet 
ongedocumenteerde en uitgeprocedeerde vluchtelingen van opvang voorzien en een 
oplossing zoeken voor het achterliggende probleem dat veel mensen niet terug kunnen naar 
hun land van herkomst. De uitspraak van het Comité van Ministers van de Raad van Europa 
biedt hierover nu eindelijk duidelijkheid.

Steeds meer initiatief vanuit de maatschappij
Inmiddels richt een aantal Nederlandse gemeenten al bed-bad-broodvoorzieningen in. Maar 
hiermee is de schrijnende situatie waar veel volwassenen en kinderen zich in bevinden nog 
lang niet opgelost. Daarom komen steeds meer particulieren en maatschappelijke 
organisaties in actie en helpen vluchtelingen niet alleen met opvang en voedsel, maar ook 
met onderwijs en werk.

Over het Paul de Bruijn Fonds en XminY
Het Paul de Bruijn Fonds, een fonds op naam bij actiefonds XminY, is in het leven geroepen 
om het bestaansrecht van de groep vluchtelingen zonder papieren te onderstrepen en bij te 
dragen aan het scheppen van draagvlak voor initiatieven vanuit de samenleving. Actiefonds 
XminY steunt pioniers van verandering en sociale bewegingen, wereldwijd.
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