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Gebrek aan directe werking van het IVESCR in de nationale rechtsorde   
Een groot probleem met betrekking tot effectieve bescherming van economische, sociale en 
culturele rechten in Nederland bestaat uit het probleem dat de Nederlandse regering de directe 
werking van de rechten uit het IVESCR niet erkent. De Nederlandse overheid herhaalt in de 
overheidsrapportage haar standpunt dat economische, sociale en culturele rechten slechts 
programmatische rechten zouden zijn, welke verplichtingen scheppen voor de overheid, maar 
waar individuen zich niet als zodanig op kunnen beroepen voor de Nederlandse rechter. 
Gezien de ontwikkeling met betrekking tot economische, sociale en culturele rechten over de 
afgelopen decennia, waaruit de afdwingbaarheid van deze rechten mag blijken, alsmede het 
feit dat Nederland onlangs het Optioneel Protocol bij het IVESCR – betreffende o.a. het 
individueel klachtrecht – heeft getekend, is volgens de opstellers van het rapport een dergelijk 
standpunt echter niet langer houdbaar. De opstellers bepleiten dan ook dat de directe werking 
van de bepalingen uit het IVESCR wordt gegarandeerd in de toekomst. 
 
Discriminatie in het genieten van economische en sociale rechten op basis van verblijfstatus   
In Nederland wordt onderscheid gemaakt in de toegang tot sociale basisvoorzieningen op 
basis van (verblijfs)status. Dit leidt tot de situatie dat bepaalde personen worden uitgesloten 
van mogelijkheden tot onderdak, voedsel, water en medische zorg. 
Dit onderscheid is problematisch gezien de verplichtingen van Nederland onder het IVESCR 
om het recht op een adequate levenstandaard en gezondheid ten aanzien van iedereen te 
garanderen, en om niet te discrimineren op basis van status, inclusief verblijfstatus. (Zie 
Artikel 2(1) IVESCR en de recente ‘General Comment 20’ van het Comité inzake 
economische, sociale en culturele rechten.) 
 
IVESCR en etnische minderheidsgroeperingen in Nederland   
De opstellers van de schaduwrapportage maken zich zorgen over de relatief slechte 
economische en sociale situatie waarin etnische minderheidsgroeperingen zich bevinden in 
vergelijking met de autochtone bevolkingsgroep. Problemen die genoemd worden in het 
rapport zijn de relatief hoge werkloosheid onder etnische minderheden en de over het 
algemeen relatief lagere kwaliteit van de woonsituatie. 
 
IVESCR en de situatie van asielzoekers en ongedocumenteerde immigranten in 
administratieve detentie   
Een andere groep personen, die volgens de opstellers van het rapport niet voldoende aandacht 
krijgt als het gaat om waarborgen aangaande de Verdragsrechten, zijn asielzoekers en 
ongedocumenteerde immigranten in administratieve detentie. Deze personen zijn namelijk 
gedurende hun detentie, welke op kan lopen tot vele maanden, volledig afhankelijk van de 
Nederlandse staat voor hun welzijn. Het is daarom van belang dat de Nederlandse regering 
hun economische, sociale en culturele rechten beschermt, en voldoende aandacht besteedt aan 
omstandigheden in detentie die hun rechten onder het Verdrag negatief kunnen beïnvloeden. 
Hierbij valt te denken aan een ieders recht om te werken, het recht op mentale en fysieke 
gezondheid, het genieten van een adequate levenstandaard, maar ook het recht op 
bescherming van het familieleven als fundamentele eenheid van de samenleving. 
 
IVESCR en de situatie van vrouwen   
Een laatst terugkomend thema in het rapport is de mate waarin vrouwen van hun 
economische, sociale en culturele rechten kunnen genieten. Het rapport vraagt aandacht voor 
situaties waarin sociale en economische participatie achterblijft, waarbij te denken valt aan 
participatie in de (lokale) politiek, en achterblijvende deelname van vrouwen op de 
arbeidsmarkt. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de situatie van vrouwen van etnische 
minderheidsgroeperingen. 


