
Utrecht, 29 april 2015 
 
 
 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders en raadsleden van de gemeente Utrecht, 
 
 
Organisaties die opvang en begeleiding bieden aan ongedocumenteerden in Utrecht vragen 
uw aandacht voor het volgende: 
 
 
Ondergetekenden zijn van mening  
 
Dat het kabinetsakkoord over Bed Bad en Brood niet in overeenstemming is met 
internationale verdragen en uitspraken van het Europees Comité Sociale Rechten (ECSR), 
waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat basale levensbehoeften als voedsel, kleding, onderdak 
en medische zorg volgens het Sociale Handvest universeel en afdwingbaar zijn voor ieder 
mens dat zich op Nederland grondgebied bevindt, ongeacht de status en dat aan het voorzien 
in deze levensbehoeften geen enkele voorwaarde mag worden gesteld.1 
 
Dat de resolutie van de Raad van Ministers2 niets af doet aan de uitspraak van het ECSR. 
 
Dat de uitspraak van het ECSR landelijk wordt erkend en bevestigd in diverse jurisprudentie3 
en advies van de Raad van State4.  
 
Dat het kabinetsakkoord dat uitgaat van kortdurende opvang (enkele weken) louter gericht op 
terugkeer afbreuk doet aan het zo zorgvuldig opgebouwde Utrechtse model.  
 
Dat het tot resultaat zal hebben dat ongedocumenteerden de door het kabinet beoogde opvang 
links zullen laten liggen en de straat zullen verkiezen boven de opvang. 
 
Dat we in het geval alle voorzieningen gesloten zouden moeten worden, we weer terug zijn 
bij af. 
 
 
Ondergetekenden delen mee 
 
Dat zij al vele jaren een succesvolle praktijk van opvang en begeleiding van 
ongedocumenteerden uitvoeren. 
 
Dat deze praktijk gericht is op werken aan perspectief van ongedocumenteerden in Utrecht/ 
Nederland of in het land van herkomst en gericht is op het voorkomen van schrijnende 
situaties. 
 

                                                
1 Zie: Conference of European Churches (CEC) v. the Netherlands, European Committee on Social Rights, 
Compl.No. 90/2013, decision on the merits of 1 juli 2014, par. 117. 
2 Committee of Ministers of the Counsel of Europe, 15-4-2015, Resolution CM/ResChS(2015)5. 
3 Zie onder meer de volgende uitspraken: ECLI:NL:CRVB:2014:4178, ECLI:NL:RBDHA:2014:15958. 
4 Raad van State, 13-12-2013, Advies W03.13.0414/dII/Vo. 



Dat tengevolge hiervan 60% van de mensen alsnog een verblijfsvergunning krijgt en 20% 
terugkeert (cijfers afkomstig van gemeente Utrecht). 
 
Dat zij  in  overleg met de Gemeente Utrecht bezig zijn deze succesvolle praktijk verder te 
ontwikkelen. 
 
 
Ondergetekenden verklaren 
 
Dat zij, met inzet van alle betrokken vrijwilligers en professionals, hun werk zullen 
voortzetten. 
 
Dat zij daarbij rekenen op steun van de Gemeente Utrecht. 
 
 
 
 
Tije Bakker, bestuursvoorzitter Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders 
Henk Brandt, bestuursvoorzitter Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht 
Jules van Dam, bestuursvoorzitter Stichting de Tussenvoorziening 
Marinel Gerritsen, bestuursvoorzitter Huize Agnes 
Harrie de Heer, bestuursvoorzitter Vluchtelingenwerk Midden Nederland 
Pendong Jalandoni, bestuursvoorzitter Stichting Villa Vrede 
Rutger Oolbekkink,bestuursvoorzitter Stichting Toevlucht 
Hester Oosterbroek, bestuursvoorzitter Stichting Lauw-Recht- STIL 
Kitty Penninga, bestuursvoorzitter Stichting Seguro  
Marieke Sillevis Smitt, predikante voor en met ongedocumenteerden 
 


