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Samenvatting

Tussen soevereiniteit en gelijkheid 
De opvang van asielzoekers in het internationale recht

Dit onderzoek gaat over de opvang van asielzoekers in de Europese Unie. Asielzoekers 
vormen een speciale categorie vreemdelingen. Ze bevinden zich buiten de staat 
waarvan ze de nationaliteit bezitten of zijn staatloos en verzoeken om toelating op 

toegelaten tot de staat waarvan ze bescherming verzoeken, maar bevinden zich in een 
procedure die moet vaststellen of zij recht tot toelating hebben. Tijdens deze procedure 
mogen asielzoekers niet worden uitgezet, ondanks dat ze wellicht niet aan de vereisten 
voor toelating of verblijf van het land waarvan ze bescherming verzoeken voldoen. 
De duur van de procedure varieert zeer; het kan enkele weken of enkele jaren duren 
totdat vaststaat of een asielzoeker in aanmerking komt voor toelating op grond van 
internationale bescherming. Om gedurende deze periode in hun basisbehoeften te 
kunnen voorzien, zijn asielzoekers in het algemeen aangewezen op werk en/of sociale 
voorzieningen. 

Tijdens de laatste decennia is de toegang van asielzoekers tot sociale voorzieningen en 
tot de arbeidsmarkt in veel Europese landen aan verandering onderhevig geweest. Vanaf 
de jaren tachtig van de vorige eeuw werden veel (West-) Europese landen geconfronteerd 
met een toename in het aantal asielverzoeken. Als reactie hierop werd de toegang van 
asielzoekers tot de sociale zekerheid en tot de arbeidsmarkt beperkt. In veel landen 
werden asielzoekers uitgesloten van algemene bijstandstelsels en kwamen zij alleen 
nog in aanmerking voor speciale voorzieningen in natura. In andere landen kregen 
asielzoekers slechts een beperkte periode toegang tot algemene bijstand of kregen zij 
algemene bijstand op een lager niveau dan nationale onderdanen. Tegelijkertijd werd het 
recht op toegang tot de arbeidsmarkt beperkt. In het algemeen werden deze restrictieve 
maatregelen ingevoerd om ‘aanzuigende werking’ te voorkomen en om uitzetting van 
afgewezen asielzoekers te vergemakkelijken door sociale integratie te voorkomen. Het 
opvangbeleid werd aldus steeds meer een instrument van immigratiecontrole.

In januari 2003 werd in de Europese Unie Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 
januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers 
in de lidstaten (hierna: de Opvangrichtlijn) aangenomen. Deze minimumnormen 
hebben onder andere betrekking op de toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt 
en materiële opvangvoorzieningen. Aangezien harmonisatie moeilijk bleek, werden de 
bestaande verschillen tussen de lidstaten en de verschillende restrictieve maatregelen 

van de richtlijn (artikel 63(1)(b) van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
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Gemeenschap) moet de richtlijn in overeenstemming zijn met het Vluchtelingenverdrag 
en ‘andere desbetreffende verdragen’. De preambule van de richtlijn verwijst onder 
andere naar ‘volledig en niet-restrictieve toepassing’ van het Vluchtelingenverdrag 
en naar de verplichtingen uit hoofde van internationale rechtsinstrumenten die 
discriminatie verbieden. Momenteel wordt er onderhandeld over een herschikking van 
de Opvangrichtlijn. Volgens de Europese Commissie is er in haar herziene voorstel 
voor een herschikking van deze richtlijn voor gezorgd dat de bepalingen ‘volledig 
stroken’ met de verplichtingen van internationaal recht. 

In dit proefschrift wordt uitvoerig onderzocht of de normen neergelegd in de 
Opvangrichtlijn en in de voorstellen voor de herschikking inderdaad volledig in 
overeenstemming zijn met de verplichtingen van de lidstaten van de EU onder 
internationaal recht. 

Analysekader

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een analysekader zoals dat is ontwikkeld 
door Linda Bosniak. Zij stelt dat de hoofdvraag in elk normatief debat over de rechten 
van vreemdelingen in feite een jurisdictie vraag is: Hoe ver mag de soevereine 
bevoegdheid van de staat om immigratie te reguleren reiken voordat deze plaats 
moet maken voor gelijkheid? In andere woorden: in hoeverre mag de bevoegdheid 
van de staat tot immigratiecontrole van invloed zijn op de omvang en inhoud van de 
rechten van vreemdelingen die zich op het territorium bevinden? Bosniak onderscheidt 
grofweg twee modellen voor het beantwoorden van deze vraag. Geïnspireerd door 
het werk van Michael Walzer noemt zij deze modellen het sphere separation model 
(gescheiden sferen) en het sphere convergence model (convergentie van sferen). Met 
betrekking tot de rechten van vreemdelingen gaat het dan om de scheiding ofwel 
het samenvallen van de sfeer van immigratiecontrole (de grens) en de sfeer van de 
materiële rechten (zoals werk, sociale zekerheid, onderwijs) van vreemdelingen.  
Aanhangers van het sphere separation model menen dat de ruime soevereine 
bevoegdheid van staten om vreemdelingen toe te laten en uit te zetten strikt moet 
worden gescheiden van andere bevoegdheden van staten met betrekking tot de 
behandeling van vreemdelingen. Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen 
beslissingen ‘aan de grens’ en beslissingen ‘binnen de grenzen’. De idee hierbij is dat 
het territorium noodzakelijkerwijs begrensd is, maar dat binnen de grenzen van het 
territorium universele rechten gelden voor een ieder. Onder het sphere convergence 
model nemen de rechten van vreemdelingen toe naarmate hun gemeenschapsbanden 
toenemen. De status van vreemdelingen in de gemeenschap kan zich onder dit model 
ontwikkelen binnen een reeks van concentrische cirkels, waarbij nationale onderdanen 
zich bevinden in de binnenste cirkel en daardoor de volledige rechten en plichten van 
het lidmaatschap van de gemeenschap bezitten. De rechten van vreemdelingen nemen 
geleidelijk toe in omvang en betekenis naarmate de gemeenschapsbanden van de 
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vreemdeling toenemen en hij dichter bij de status van nationaal onderdaan komt. De 
‘grens’ mag onder dit model dus wel doorwerken en betekenis hebben op het territorium 
en de vreemdelingenstatus is doorslaggevend voor de omvang van de rechten. Er 
bestaat onder de aanhangers van dit model echter geen eensgezindheid over de vraag 
op welke manier de gemeenschapsbanden (en daardoor de rechten) van vreemdelingen 
toenemen. De gemeenschapsbanden van vreemdelingen kunnen toenemen omdat de 
juridische status verandert; door het verstrijken van tijd of andere factoren uit de sociale 
werkelijkheid; of door een combinatie van deze factoren. 
Hoewel het onderscheid tussen deze twee modellen niet te strikt moet worden gezien, 
vormen zij wel waardevolle begrippen waarmee de resultaten van dit onderzoek kunnen 
worden uitgelegd en geanalyseerd.

Doel

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste wordt het internationale juridische 
toetsingskader met betrekking tot de toegang van asielzoekers tot de sociale zekerheid 

in hoeverre de bestaande en voorgestelde minimumnormen voor de opvang van 
asielzoekers in de Europese Unie in overeenstemming zijn met dit kader. Ten tweede, 
op een abstracter niveau, wordt in deze studie onderzocht in hoeverre de sfeer van 
de soevereine bevoegdheid tot immigratiecontrole mag samenvallen met de sfeer van 
sociaal- en arbeidsmarktbeleid onder huidig internationaal recht. In hoeverre is de 
bevoegdheid van de staat om immigratie te reguleren van invloed op het bestaan, de 
omvang en de inhoud van verplichtingen voor staten met betrekking tot de sociale 
rechten van asielzoekers onder huidig internationaal recht?

Aanpak

Dit onderzoek bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt onderzocht welke 
minimumnormen omtrent toegang tot sociale voorzieningen en tot de arbeidsmarkt zijn 
neergelegd in de Opvangrichtlijn. Aangezien voor een toetsing aan internationaal recht 
veelal van belang is met welk doel of met welke redenen bepaalde maatregelen worden 
getroffen, wordt in dit deel ook aandacht besteed aan de totstandkomingsgeschiedenis 
van de richtlijn. Verder komen de onderhandelingen over een herschikking van de 
Opvangrichtlijn aan bod. De richtlijn is grotendeels gebaseerd op bestaande nationale 
wet- en regelgeving omtrent de opvang van asielzoekers. Om een beter beeld te krijgen 
van de redenen van de Europese wetgever om bepaalde normen wel of niet op te nemen, 
is het daarom van belang om ook aandacht te besteden aan nationale ontwikkelingen 
op het gebied van de opvang van asielzoekers. Bovendien verkrijgt men op die manier 
een beter zicht op de mogelijke implicaties van de richtlijn. Gekozen is voor een case 
study naar ontwikkelingen in wet- en regelgeving over de opvang van asielzoekers in 
één lidstaat: Nederland. Op deze manier is het mogelijk om diepgaand en gedetailleerd 
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onderzoek te doen naar de (motieven voor) wijzigingen in de wet- en regelgeving en 
kon bestaand onderzoek op dit gebied worden bevestigd en aangevuld. 

In het tweede deel wordt onderzocht of staten op grond van het Vluchtelingenverdrag, 
internationale sociale zekerheidsverdragen en internationale mensenrechtenverdragen 
verplicht zijn om asielzoekers gelijke behandeling met nationale onderdanen 
te verschaffen met betrekking tot toegang tot de sociale zekerheid en tot de 
arbeidsmarkt. Hierin worden bepalingen in deze verdragen over gelijke behandeling 
en non-discriminatie systematisch geanalyseerd en wordt de betekenis van bepaalde 

In het derde deel wordt onderzocht of het internationale recht verplichtingen bevat 
voor staten om asielzoekers enige vorm van opvang of toegang tot werk te verlenen, 
onafhankelijk van de vraag of dit overeenkomt met wat zij hun eigen onderdanen 
bieden. Hiertoe worden in dit deel internationaalrechtelijke bepalingen geanalyseerd 
die, direct of indirect, relevantie kunnen hebben voor de toegang van asielzoekers tot 
sociale voorzieningen en werk. Veel aandacht wordt besteed aan jurisprudentie van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) omtrent positieve verplichtingen 
voortvloeiend uit artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(EVRM). Ook de betekenis van de rechten neergelegd in het Internationale Verdrag 
inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) komt uitgebreid aan bod. 

Hieronder zullen de belangrijkste resultaten van dit onderzoek worden weergegeven. 

Minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de Europese Unie

De Opvangrichtlijn werd op 27 januari 2003 aangenomen op basis van titel IV van 
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. De richtlijn maakt deel uit 
van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel. Een belangrijk doel van de richtlijn 
is om, door harmonisatie van opvangvoorzieningen, ‘secundaire asielstromen’ te 
beperken. Met andere woorden: voorkomen moest worden dat asielzoekers binnen de 
Unie doorreizen naar het land met de meest gunstige opvangvoorwaarden. De sociale 
rechten van asielzoekers maken in de context van de Europese Unie dus duidelijk 
onderdeel uit van het gemeenschappelijke asielbeleid. Het onderzoek naar Nederland 
laat zien dat dit niet vanzelfsprekend is. In Nederland maakte het opvangbeleid van 
asielzoekers in eerste instantie onderdeel uit van algemene sociaal beleid. Tot aan 1987 
hadden asielzoekers op dezelfde wijze toegang tot het algemene bijstandsstelsel als 
nationale onderdanen. Hierna werd een speciale regeling voor asielzoekers getroffen 
op grond waarvan zij enkel recht hadden op voorzieningen in natura en wat zakgeld. 
Daarmee hadden zij niet langer toegang tot het algemene bijstandsstelsel. De speciale 
regeling viel echter nog altijd onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van 
Sociale Zaken en de uitsluiting van asielzoekers van algemene bijstand was gebaseerd 
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op een algemene regel (betreffende voorliggende voorzieningen) in de Algemene 
Bijstandswet. Pas halverwege de jaren negentig werd het opvangbeleid in dezelfde 
portefeuille als het immigratiebeleid gebracht en werd de uitsluiting van asielzoekers 
van bijstand, met de invoering van de Koppelingswet in 1998, uitdrukkelijk en geheel 
gebaseerd op hun onzekere verblijfsstatus.

De Opvangrichtlijn vereist dat lidstaten zorgen dat er voor asielzoekers materiële 
opvangvoorzieningen en de nodige medische zorg beschikbaar zijn. Materiële 

dagvergoeding. Lidstaten mogen ervoor kiezen om deze voorzieningen in natura, in 
de vorm van uitkeringen of in de vorm van tegoedbonnen te verstrekken, of in een 
combinatie daarvan. Met betrekking tot de kwaliteit van deze verstrekkingen vereist 
de richtlijn dat ze voldoende zijn om de gezondheid van asielzoekers te verzekeren 
en bestaansmiddelen te waarborgen. De richtlijn bevat een limitatieve lijst met 
beperkings- en intrekkingsgronden. Opvangvoorzieningen mogen onder andere worden 
ingetrokken indien de asielzoeker de door de instanties toegewezen verblijfsplaats 
zonder toestemming verlaat; indien de asielzoeker niet voldoet aan een meldplicht of 
indien het asielverzoek niet zo spoedig mogelijk na aankomst in de lidstaat is ingediend. 
Met betrekking tot de toegang tot de arbeidsmarkt laat de richtlijn veel discretionaire 
ruimte aan de lidstaten. Slechts indien na een jaar nog geen beslissing in eerste aanleg is 
genomen omtrent het asielverzoek en deze vertraging niet aan de asielzoeker te wijten 
is, vereist de richtlijn dat de lidstaten bepalen onder welke voorwaarden asielzoekers 
toegang tot de arbeidsmarkt krijgen. Bovendien mogen lidstaten voorrang geven aan 
EU-onderdanen, onderdanen van staten die gebonden zijn door de Overeenkomst 
betreffende de Europese Economische Ruimte en aan onderdanen van derde landen die 
legaal op hun grondgebied verblijven. Tijdens de onderhandeling over een herschikking 
van de Opvangrichtlijn heeft de Europese Commissie voorgesteld om bovenstaande 
regels op een aantal punten te wijzigen. Zo stelde de Commissie voor om in de richtlijn 
te bepalen dat asielzoekers zes maanden na indiening van hun asielverzoek toegang 
tot de arbeidsmarkt krijgen; dat de totale waarde van de materiële voorzieningen 
overeenstemt met het bedrag aan sociale bijstand dat aan nationale onderdanen ter 
beschikking wordt gesteld; en dat het niet langer mogelijk is om opvangvoorzieningen 
volledig in te trekken. Deze voorstellen konden echter niet op instemming van de 
lidstaten rekenen. De herschikking van de Opvangrichtlijn zal daarom naar verwachting 
geen wezenlijke wijzigingen bevatten in vergelijking met de richtlijn uit 2003. 

Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de richtlijn kan worden afgeleid dat lidstaten 
voornamelijk redenen gerelateerd aan immigratiecontrole naar voren brachten voor 
het wel of niet aannemen van bepaalde normen. Lidstaten probeerden te voorkomen 
dat er misbruik van het opvangsysteem zou worden gemaakt - bijvoorbeeld door 
vreemdelingen op zoek naar werk - en dat gunstige opvangvoorwaarden aanzuigende 
werking zouden hebben. Dit wordt bevestigd door de resultaten van het onderzoek naar 
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de ontwikkelingen in de Nederlandse wet- en regelgeving. Hieruit komt bovendien naar 
voren dat de nadruk op immigratiecontrole verschillende effecten kan hebben voor de 
opvang van asielzoekers. In eerste instantie werd door de Nederlandse overheid met 
name het argument van het voorkomen van aanzuigende werking gebruikt om bepaalde 
categorieën van asielzoekers uit te sluiten van opvang. Later werd steeds vaker het 
argument gebruikt dat door het verschaffen van opvang in bepaalde opvanglocaties, 
meer controle kon worden uitgeoefend op asielzoekers, hetgeen hun uitzetting kon 
vergemakkelijken als de asielaanvraag werd afgewezen. Tijdens de onderhandelingen 
over de Opvangrichtlijn hebben de lidstaten ervoor gezorgd dat zowel ruimere 
mogelijkheden om opvang te weigeren als ruimere mogelijkheden om (vergaande) 
controle over asielzoekers uit te oefenen in de richtlijn werden opgenomen.

De Opvangrichtlijn laat dus een vergaande mate van convergentie zien tussen de 
sfeer van immigratiecontrole en de sfeer van sociale rechten van asielzoekers. De 
omvang van de rechten van asielzoekers is niet enkel gebaseerd op de afwezigheid 
van gemeenschapsbanden of op hun precaire verblijfsstatus. Veeleer worden de 
sociale rechten van asielzoekers gebruikt als een manier om een toename in het aantal 
asielverzoeken te voorkomen of als een manier om de uitzetting van afgewezen 
asielzoekers te faciliteren. Dit blijkt zowel uit de uiterlijke verschijningsvorm (onderdeel 
van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel), als uit de beweegredenen en 
bedoelingen van de lidstaten tijdens het onderhandelingsproces en de inhoud van de 
uiteindelijk aangenomen minimumnormen. Voor de toetsing aan internationaal recht is 
derhalve van belang in hoeverre een dergelijke mate van convergentie is toegestaan. In 
hoeverre laat het internationale recht ruimte voor een instrumenteel gebruik van sociale 
rechten van asielzoekers? Verplicht het internationale recht staten om bepaalde sociale 
rechten te verschaffen aan alle personen, onafhankelijk van verblijfsstatus? Hebben 
asielzoekers recht op gelijke behandeling met nationale onderdanen? 

Overeenstemming met internationaal recht?

Een belangrijk kenmerk van de Opvangrichtlijn is dat het minimumnormen verschaft. 
Dit betekent dat lidstaten de mogelijkheid hebben om gunstiger bepalingen voor 
asielzoekers vast te stellen of te handhaven. De richtlijn als zodanig zal daarom niet snel 
in strijd zijn met internationaal recht. Op grond van de verdragsbasis en de preambule 
van de richtlijn wordt de richtlijn echter geacht volledig in overeenstemming te zijn met 
internationaal recht. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de richtlijn lidstaten op een aantal punten toestaat 
om in strijd te handelen met hun verplichtingen voortvloeiend uit internationaal recht. 
Zo staat de richtlijn het toe om asielzoekers gedurende de gehele asielprocedure uit 
te sluiten van de arbeidsmarkt, indien de beslissing in eerste aanleg binnen een jaar is 
gegeven of indien de vertraging daarvan is toe te rekenen aan de asielzoeker. Zoals in dit 
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onderzoek wordt betoogd, staat deze volledige uitsluiting tijdens de gehele procedure 
op gespannen voet met de verplichtingen van de staat voortvloeiend uit artikel 17 van 
het Vluchtelingenverdrag en artikel 6 van het IVESCR. 

Verder laat de richtlijn de lidstaten veel ruimte bij het vaststellen van de kwaliteit 
van de opvang. Op grond van de richtlijn moeten de materiële opvangvoorzieningen 
voldoende zijn om de gezondheid van asielzoekers te verzekeren en bestaansmiddelen 
te waarborgen. Deze ruime en vage formulering van de behandelingsmaatstaf kan 
moeilijk worden geïnterpreteerd als een vereiste dat lidstaten asielzoekers opvang 
geven op hetzelfde niveau en onder dezelfde voorwaarden als sociale bijstand voor 
nationale onderdanen, terwijl dit voor bepaalde categorieën asielzoekers wel degelijk 
door het internationaal recht wordt vereist. Dit wordt bevestigd door de expliciete 
mogelijkheid die de richtlijn de lidstaten laat om opvang in natura of in de vorm van 
tegoedbonnen te verstrekken, hetgeen bij bijstandsverlening aan nationale onderdanen 
vaak niet tot de standaard mogelijkheden behoort. Bovendien konden de lidstaten niet 
instemmen met het voorstel van de Europese Commissie om in de herschikking van de 
richtlijn vast te leggen dat de waarde van de materiële opvangvoorzieningen gelijk is 
aan de waarde van de sociale bijstand voor nationale onderdanen. 

Die internationaalrechtelijke eis voor gelijke behandeling met nationale onderdanen 
vloeit voort uit het Europees Verdrag inzake Sociale en Medische Bijstand (EVSMB), 
het Europees Sociaal Handvest (ESH) en het EVRM. Uit het EVSMB kan worden 
afgeleid dat verdragspartijen verplicht zijn om asielzoekers die rechtmatig aanwezig 
(lawfully present) zijn op het grondgebied sociale en medische bijstand te verschaffen 
op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als nationale onderdanen. Uit het 
(herziene) ESH, in combinatie gelezen met artikel 7 van het Vluchtelingenverdrag, 
blijkt dat dezelfde verplichting geldt ten aanzien van asielzoekers die onderdaan zijn 
van één van de verdragspartijen bij het ESH en voor asielzoekers die reeds drie jaar 
feitelijk hebben verbleven op het grondgebied van een van de verdragspartijen bij het 
ESH. De betekenis van het begrip ‘rechtmatig aanwezig zijn’ (lawfully present) wordt 
echter niet in de relevante verdragen gegeven, noch in gezaghebbende uitspraken 
vastgesteld. In de doctrine wordt vrij algemeen aangenomen dat rechtmatig verblijven 
(lawfully staying) een meer duurzaam verblijfsrecht vereist, waaraan asielzoekers in het 
algemeen niet kunnen voldoen. Het antwoord op de vraag onder welke voorwaarden 
asielzoekers rechtmatig aanwezig kunnen zijn (lawfully present) wordt echter zeer 
verschillend beantwoord. Op basis van uitvoerig onderzoek naar de tekst, context en het 
doel van de toepasselijke verdragen wordt in deze studie een interpretatie gesuggereerd 
op grond waarvan asielzoekers die zich hebben gemeld of worden tegengehouden aan de 
grens en vervolgens doelbewust worden toegelaten op het territorium door de bevoegde 
autoriteiten, rechtmatig aanwezig zijn. Deze categorieën asielzoekers hebben dus recht 
op gelijke behandeling met nationale onderdanen met betrekking tot de sociale bijstand 
indien zij zich bevinden op het grondgebied van één van de contractspartijen bij het 
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EVSMB; indien zij reeds drie jaar feitelijk aanwezig zijn op het grondgebied van één 
van de contractspartijen bij het ESH; of indien zij de nationaliteit hebben van één van 
de verdragspartijen bij het ESH. 

Een vergelijkbare verplichting kan worden geacht voort te vloeien uit artikel 14 van het 

op grond van artikel 14 EVRM gelijk zouden moeten worden behandeld met nationale 
onderdanen met betrekking tot sociale bijstand, bestaat er wel een vaste lijn in de 
jurisprudentie over discriminatie op grond van nationaliteit en/of immigratiestatus 
in de sociale zekerheid. Uit deze jurisprudentielijn zou kunnen worden afgeleid dat 
asielzoekers die rechtmatig aanwezig zijn op het grondgebied en op enige wijze hebben 
bijgedragen aan de bekostiging van het sociale zekerheidsstelsel, op relevante wijze 
vergelijkbaar zijn met nationale onderdanen en daarom niet mogen worden uitgesloten 
van het reguliere sociale zekerheidsstelsel. 

Voor deze categorieën asielzoekers zou gelijkheid met nationale onderdanen dus het 
relevante criterium moeten zijn voor de vaststelling van de kwaliteit van de materiële 
opvangvoorzieningen en het niveau van de gezondheidszorg. Bovendien zouden 
de voorwaarden waaronder een aanspraak op deze voorzieningen wordt gegeven 
hetzelfde moeten luiden als de voorwaarden die gelden in het reguliere bijstands- en 
gezondheidszorgstelsel voor nationale onderdanen. Alleen in dat geval zou de richtlijn 
op dit punt volledig in overeenstemming zijn met internationaal recht. 

Een ander punt waarop de normen in de richtlijn een behandeling lijken te suggereren die 
niet in overeenstemming is met de verplichtingen van de lidstaten onder internationaal 
recht betreft de mogelijkheden voor intrekken van de opvangvoorzieningen. Op grond 
van de richtlijn mogen lidstaten de opvangvoorzieningen volledig intrekken indien aan 
een aantal voorwaarden is voldaan. Dit is bijvoorbeeld mogelijk indien asielzoekers 
zich niet aan een meldplicht houden, indien zij niet verschijnen voor een persoonlijk 
interview in de asielprocedure, of indien zij nalaten de asielaanvraag zo spoedig 
mogelijk na aankomst in te dienen. In deze gevallen kan echter uit recente jurisprudentie 
van het EHRM worden afgeleid dat staten niettemin op grond van artikel 3 EVRM de 
verantwoordelijkheid hebben om te voorkomen dat asielzoekers in een situatie terecht 
komen dat zij niet langer in hun meest basale levensbehoeften kunnen voorzien. Een 
volledige intrekking van de opvangvoorzieningen zou in deze gevallen bovendien op 
gespannen voet staan met artikel 11 van het IVESCR. Uit dit onderzoek blijkt namelijk 
dat in dat geval staten moeilijk kunnen betogen dat de intrekking van opvangrechten in 
overeenstemming is met de algemene beperkingsclausule van het IVESCR. 

Bij andere onderdelen van de Opvangrichtlijn is het wel mogelijk om de bepalingen zo 
te interpreteren dat zij volledig in overeenstemming zijn met internationaal recht. De 
richtlijn staat bijvoorbeeld toe dat lidstaten asielzoekers huisvesten in grootschalige 
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opvangcentra en hen onderwerpen aan een vergaande mate van controle met betrekking 
tot hun verblijfsplaats. In dergelijke gevallen kan worden beargumenteerd dat het 
voorgeschreven niveau van de materiële opvangvoorzieningen en de gezondheidszorg 
moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de rechtspraak van het EHRM 
omtrent detentie omstandigheden. Deze rechtspraak bevat in het algemeen een aantal 

betrekking tot de kwaliteit en aanwezigheid van de sanitaire voorzieningen (inclusief 
toiletpapier!), het aantal vierkante meters per persoon, adequate voeding, het verstrekken 
van medische hulpmiddelen zoals een gebit of een bril en de aanwezigheid van schoon 
beddengoed. De ruime en algemene omschrijving van de kwaliteit van de materiële 

opvangcentra een toereikend huisvestingsniveau moeten bieden, laten ruimte voor een 
dergelijke interpretatie. 

Ook het personele toepassingsbereik van de richtlijn laat ruimte voor een ruime 
interpretatie, waardoor die in overeenstemming met de verantwoordelijkheid van 
de staat onder artikel 3 EVRM kan worden gelezen. Uit recente rechtspraak van het 
EHRM kan worden afgeleid dat staten een bijzondere verantwoordelijkheid hebben 
onder artikel 3 EVRM voor de leefomstandigheden van asielzoekers, die volgens het 
EHRM een bijzondere kwetsbare positie innemen. Het EHRM geeft geen duidelijke 
omschrijving van het begrip ‘asielzoeker’. Uit de rechtspraak kan echter wel worden 
afgeleid dat asielzoekers wier aanvraag in eerste aanleg is afgewezen, maar wier 
uitzetting is opgeschort op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak om de 
uitspraak in beroep af te wachten, door het EHRM nog steeds als ‘asielzoekers’ worden 
gezien. In deze studie is aangetoond dat de zinsneden ‘op het grondgebied mogen 

personele toepassingsbereik aan te duiden, geïnterpreteerd kunnen worden op een wijze 
dat deze categorieën asielzoekers onder het toepassingsbereik vallen. 

Tot slot bevat het internationale recht ook verplichtingen voor staten met betrekking 
tot de toegang van asielzoekers tot de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt die 
niet door de richtlijn worden bestreken. Deze verplichtingen zien op de toegang 
van asielzoekers tot sociale verzekeringen, zoals werkloosheidsverzekeringen of 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel 

die van toepassing is op personen wier asielverzoek is ingewilligd. Uit het internationale 

afgeleid dat ook asielzoekers, op wier asielverzoek nog geen beslissing is genomen, 
onder bepaalde omstandigheden toegang dienen te hebben tot sociale verzekeringen op 
gelijke wijze als nationale onderdanen. Voor dit recht op toegang is het met name van 
belang of de asielzoeker als ‘ingezetene’ (ordinary resident) kan worden beschouwd. 
In dit onderzoek is aangetoond dat dit begrip een voornamelijk feitelijk criterium 
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is, waaraan bepaalde categorieën asielzoekers, naarmate zij langer verblijven in het 
gastland kunnen voldoen.

De stelling dat de Opvangrichtlijn geheel in overeenstemming is met de verplichtingen 
van de lidstaten onder internationaal recht kan op grond van dit onderzoek dus niet 
geheel worden onderschreven. Hoewel sommige bepalingen van de richtlijn wel op 
een wijze kunnen worden geïnterpreteerd die in overeenstemming is met internationaal 
recht, vereisen andere bepalingen een aantal wijzigingen of aanvullingen. 

Precair evenwicht tussen soevereiniteit en gelijkheid

Een belangrijk en terugkerend thema van dit onderzoek is het gebruik van 
opvangvoorzieningen voor asielzoekers door staten als een instrument van 
immigratiecontrole. De grote mate van convergentie tussen de bevoegdheid tot 
immigratiecontrole aan de ene kant en de gebieden van sociale zekerheid en arbeidsmarkt 
aan de andere kant komt tot uitdrukking in de (totstandkomingsgeschiedenis van) de 
Opvangrichtlijn en de onderliggende nationale praktijk. Dit onderzoek laat zien dat 
het internationale recht geen volledige scheiding tussen deze verschillende terreinen 
vereist. Niet alle asielzoekers hebben na binnenkomst direct aanspraak op gelijke 
behandeling met nationale onderdanen met betrekking tot sociale zekerheid en 
werk. De soevereine bevoegdheid tot immigratiecontrole mag tot op zekere hoogte 
invloed uitoefenen op de materiële rechten van asielzoekers met betrekking tot sociale 
zekerheid en arbeidsmarkt. Aan de andere kant stelt het internationale recht wel een 
aantal grenzen aan deze convergentie en verbindt het er een aantal voorwaarden aan. 
Vooral met betrekking tot de toegang tot de sociale zekerheid kunnen staten niet geheel 
zelf bepalen tot hoever de soevereine bevoegdheid tot immigratie controle reikt. Het 
internationale recht bevat een aantal duidelijke voorwaarden waaronder asielzoekers 

asielzoekers en de opgebouwde gemeenschapsbanden van doorslaggevend belang. 
Bovendien nemen de verplichtingen van staten ten opzichte van asielzoekers toe onder 
het internationale recht naarmate er meer tijd verstrijkt en naarmate de controle die 
wordt uitgeoefend op asielzoekers door de staat toeneemt.

Tegelijkertijd laat dit onderzoek zien dat, als gevolg van de inherente spanning tussen 

waarin de bevoegdheid tot immigratiecontrole mag samenvallen met de materiële 
rechten van asielzoekers continu aan (subtiele) veranderingen onderhevig is in het 
internationale recht. Inherent hieraan is dat het evenwicht dat in dit onderzoek is 
gevonden, altijd enige mate van instabiliteit en onzekerheid zal vertonen. 


