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Redactioneel

Lieneke Slingenberg

De vergeten crisis

Op 16 april jl. verscheen in NRC Handelsblad het artikel ‘Bed, bad, brood: de vergeten 
crisis’. Sinds het in april 2015 moeizaam gesloten bed-bad-brood-akkoord tussen 
VVD en PvdA en de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State van november vorig jaar, waarover in dit 
blad uitgebreid is geschreven, is het inderdaad opvallend stil rondom de opvang van 
onrechtmatig verblijvende vreemdelingen. Het beloofde bestuursakkoord tussen Rijk 
en gemeenten is nog steeds niet gesloten. Volgens de NRC liggen de gesprekken 
hierover stil vanwege een fundamenteel verschil in inzicht tussen gemeenten en de 
coalitiepartners. Gemeenten willen de mogelijkheid hebben om maatwerk te bieden aan 
vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf. Ook de PvdA is voorstander van het bieden 
van opvang in gemeenten zo lang als nodig, maar de VVD wil die opvang juist beperken 
tot een aantal weken.

De opvallendste informatie stond aan het einde van het artikel: de Afdeling zou de week 
erop zitting houden over de vraag of de gemeente Amsterdam bevoegd is om opvang 
te bieden aan onrechtmatig verblijvende vreemdelingen. Staatssecretaris Dijkhoff 
liet weten dat hij de uitspraak van de Afdeling over deze vraag af wilde wachten. Dat 
betekent dat de regering nu voor de tweede keer tijdens de onderhandelingen met 
gemeenten over het bed-bad-brood-akkoord verwijst naar de rechter en een ‘richting-
gevende uitspraak’ verlangt (zie voor de eerste keer: Kamerstukken 19637, nrs. 1994 en 
2075).

De verhouding tussen rechter en politiek is een veelbesproken onderwerp in de rechts-
wetenschap. De nadruk ligt daarbij vaak op de grenzen van ‘rechterlijk activisme’: de 
rechter mag zich niet op het terrein van de uitvoerende of wetgevende macht begeven. 
Ook de rechter zelf heeft zich uitgelaten over de grenzen van zijn rechtsvormende 
taak. In het arbeidskostenforfait arrest uit 1999 oordeelde de Hoge Raad dat waar 
verschillende oplossingen denkbaar zijn voor het in overeenstemming brengen van 
Nederlands recht met internationaal recht en de keuze daaruit ‘mede afhankelijk [is] van 
algemene overwegingen van overheidsbeleid’, de regering ‘met de nodige spoed’ een 
wetsontwerp moet indienen ‘dat recht doet aan de op de Nederlandse Staat rustende 
verdragsverplichtingen’.

In het bed-bad-brood-dossier ontbreekt het de regering niet alleen aan ‘de nodige 
spoed’ om tot een regeling te komen, ze lijkt juist maar al te graag de kwesties waar 
ze vanwege conflicterende inzichten over het overheidsbeleid niet uitkomt, door te 
schuiven naar de rechter. Hoewel rechtsvorming door rechters aan de orde van de dag 
is, wordt niet vaak een zo omstreden kwestie zo expliciet aan de rechter overgelaten. 
Wellicht een reden voor de Afdeling om ook eens aandacht te besteden aan de grenzen 
van haar rechtsvormende taak.
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