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Woord vooraf
In het tweede semester van het studiejaar 2012-2013 volgde ik aan de faculteit Rechtsgeleerdheid
van de Rijksuniversiteit Groningen het keuzevak Sociale Zekerheidsrecht. In dit vak stond het
doen van collectief onderzoek naar het thema ‘uitbuiting en dakloosheid als juridisch probleem’
centraal. Tijdens de colleges werd nagedacht over de belangen van de vernederden en de
vertrapten, zij die leven aan de onderkant van de samenleving, zoals slachtoffers van
mensenhandel, illegalen en daklozen. Met name over de laatste groep is in de Nederlandse
rechtsgeleerde literatuur nog maar weinig geschreven.1 Het inspireerde mij tot het schrijven van
een scriptie over een zeer actueel juridisch probleem, waarmee daklozen kunnen worden
geconfronteerd bij aanmelding voor de maatschappelijke opvang.
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken een aantal mensen te bedanken. Allereerst
noem ik Caroline de Groot, verbonden aan het Juridisch steunpunt van thuis- en daklozen van de
Protestantse Diaconie in Amsterdam, voor het meedenken en het leveren van input vanuit de
praktijk. Ook ben ik Henk Haverkort dank verschuldigd, die vanuit zijn ruime ervaring als
maatschappelijk werker deze scriptie van commentaar voorzag. Verder bedank ik begeleidend
hoogleraar Gijsbert Vonk voor het bieden van de nodige stof tot nadenken over de juridische
problematiek in relatie tot de meest kwetsbaren in de samenleving, zijn opbouwende
commentaar en de geboden academische vrijheid waarin ik het onderzoek kon verrichten. Niet in
de laatste plaats wil ik mijn familie bedanken. Deze scriptie vormt de afsluiting van mijn
studieloopbaan die aanving op het Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Zij
ondersteunden mij en droegen bij aan een goed studieklimaat, wat een belangrijke stimulans was
voor het doorlopen van deze niet alledaagse route.

Jochem Westert
Ommen, 5 december 2014.

1

Een uitzondering vormt de recent verschenen studie ‘Homelessness and the law. Constitution, criminal law
and human rights’, G.J. Vonk & A. Tollenaar (red.), Oisterwijk: WLF 2014.
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1. Inleiding
In de gemeente Enschede stierf in de winter van 2013 een dakloze man naast de brandtrap van
de nachtopvang. Vermoedelijk is hij overleden aan de gevolgen van onderkoeling. In de
voorafgaande avond was de man vanwege een huurachterstand uit zijn woning gezet. Van
overheidswege was er geen opvang beschikbaar, want daarvoor was het met een temperatuur
van 8 °C niet koud genoeg. Wel kreeg hij ‘een slaapzak en een kop koffie’. Met enige regelmaat
kwamen de medewerkers kijken hoe het de man verging. Desondanks trof één van de
medewerkers in de noodlottige ochtend het levenloze lichaam van de man aan. Hoewel volgens
het gemeentebestuur in overeenstemming met de regels is gehandeld, besluit het naar aanleiding
van het incident om de winterkoudeopvang blijvend open te stellen, ongeacht de temperatuur. 2
Slechts enkele maanden later keert het bestuur op haar schreden terug door de nachtopvang weer
te sluiten. De openstelling brengt ongewenste effecten teweeg: het zorgt voor een aanzienlijke
toestroom van daklozen uit de regio en andere delen van het land, wat de gemeente Enschede een
fikse financiële last op de schouders legt.3
Deze gebeurtenis maakt pijnlijk zichtbaar hoezeer het recht op toegang tot de opvang nauw
is verbonden met het fundamentele recht op leven en de menselijke waardigheid.4 Gelijktijdig
laat het genoemde voorbeeld zien dat een overwegend ‘gastvrije’ benadering gemeentelijke
beleidsmakers zwaar op de maag kan liggen, aangezien het ‘oneigenlijk gebruik’ van opvang in de
hand zou kunnen werken.
In Nederland zijn gemeenten op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang. De kosten hiervan worden door de
gemeenten voldaan uit eigen middelen, terwijl de rijksoverheid een bijdrage aan de gemeentekas
levert. Mede om deze reden verbinden gemeenten het recht op maatschappelijke opvang aan
restricties. Een voorwaarde die door een groot aantal gemeentebesturen wordt gesteld is het
regionaal bindingsvereiste. Op basis hiervan kan een persoon zonder binding met een specifieke
regio zich niet aanmelden voor maatschappelijke opvang. Het vereiste heeft een inherent
uitsluitende werking, waardoor het risico bestaat dat delen van de kwetsbare groep daklozen niet
door het systeem van de maatschappelijke opvang worden ingesloten. Deze scriptie onderzoekt
dit spanningsveld tussen het principe van regiobinding en de toegankelijkheid van de opvang.
De probleemstelling wordt als volgt geformuleerd: is het Nederlandse beleid met
betrekking tot regiobinding binnen de daklozenopvang verenigbaar met het recht op opvang zoals
voortvloeiend uit nationaal en internationaal recht?
Ter beantwoording van deze vraag wordt het regionaal bindingsvereiste in deze scriptie
vanuit breed perspectief onderzocht. Wie het heden wil kennen, dient ook het verleden te
overzien, zo is de gedachte. Daarom vangt hoofdstuk 2 aan met een beschouwing over de
(weder)opkomst van het principe regiobinding. Nagegaan wordt of het principe van regiobinding
in de geschiedenis eerder regel of uitzondering is. In verband hiermee wordt onderzocht in
hoeverre de wijze waarop de financiële verantwoordelijk voor de armenzorg is geregeld van
invloed is op de vraag of een min of meer inclusief of exclusief armenbeleid wordt gevoerd.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het juridisch kader van de Wmo beschreven, waarbinnen het
beleid van de maatschappelijke opvang gestalte krijgt. De Wmo maakt deel uit van een breder
Tijdens de Winterkouderegeling stellen gemeenten doorgaans extra opvangcapaciteit ter beschikking en
hanteren minder strenge eisen ten aanzien van de toegang tot de opvang.
3 ‘Dakloze sterft naast nachtopvang Enschede’, De Stentor 18 december 2013; ‘Onderzoek naar huisuitzettingen
in Enschede’ Tubantia 24 december 2013; ‘Daklozen komen naar Enschede’, Tubantia 27 januari 2014.
4 Zo zouden daklozen in Nederland gemiddeld 15 jaar eerder sterven dan burgers met een woning, aldus een
persverklaring van de Nederlandse Straatdokters Groep. Daklozen in de leeftijd 20-45 zouden zelfs acht keer
zoveel kans hebben om te sterven dan leeftijdsgenoten. De persverklaring is te raadplegen via:
<www.opvang.nl/site/item/nederlandse-straatdokters-luiden-noodklok-over-zorg-voor-dakloze-mensen>.
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decentralisatieprogramma waarbij taken op het gebied van zorg, re-integratie en
maatschappelijke ondersteuning worden overgeheveld naar lokale overheden. Niet alleen de
huidige Wmo wordt beschreven, maar ook vindt een vooruitblik plaats op de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), die op 1 januari 2015 in werking zal treden.
In hoofdstuk 4 staat het Nederlandse beleid met betrekking tot regiobinding en de
landelijke toegang tot de opvang in de praktijk centraal. De uitsluitende werking van
bindingscriteria rechtvaardigt de vraag of het uitgangspunt van de landelijke toegankelijkheid
veeleer een realiteit of papieren werkelijkheid is. In hoeverre de toegankelijkheid van de
maatschappelijke opvang daadwerkelijk is gewaarborgd, is in 2013 door het Trimbos-instituut
onderzocht. In het verlengde van de opgeworpen vraag wordt nader ingezoomd op de vraag hoe
Nederlandse praktijk zich verhoudt tot de uitgangspunten en principes van de Wmo en het recht
op een eerlijk proces.
Het vereiste van regiobinding kan in het bijzonder nadelig zijn voor migrerende burgers.
Immers, deze burgers hebben met geen enkele Nederlandse gemeente binding. Een groot deel van
de migrerende burgers is afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie (EU). EU-burgers
hebben onder omstandigheden het recht om te reizen, te verblijven en bepaalde sociale voordelen
te genieten in andere lidstaten. Hoofdstuk 5 geeft uiting aan de uit deze gegevens voortvloeiende
noodzaak tot beantwoording van de vraag hoe het regionaal bindingscriterium zich verhoudt tot
het recht van de Europese Unie, in het bijzonder het recht op verblijf en vrij verkeer van personen.
Er wordt nagegaan of EU-burgers op basis van het Unierecht aanspraak maken op
maatschappelijke opvang.
In hoofdstuk 6 wordt het regionaal bindingscriterium getoetst aan een tweetal sociale
grondrechten die tot stand zijn gekomen binnen de Raad van Europa (RvE). Het hoofdstuk handelt
over de mogelijke spanning van het Nederlandse beleid ten aanzien van regiobinding met het
recht op sociale bijstand en het recht op huisvesting, zoals neergelegd in achtereenvolgens artikel
13 en artikel 31 van het Europees Sociaal Handvest (herzien). In dit kader wordt een zeer recente
uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) besproken naar aanleiding van
een klacht van de Europese Federatie van Nationale Organisaties die werken met daklozen
(FEANTSA) tegen de Nederlandse staat. In deze procedure betoogde FEANTSA dan ook dat het
regionaal bindingscriterium in strijd is met genoemde mensenrechten.
Tot besluit van deze inleiding nog een opmerking over de gehanteerde terminologie. Er
wordt aangesloten bij een Europese typologie van dakloosheid en sociale uitsluiting (ETHOS) met
betrekking tot het verschijnsel dakloosheid en sociale uitbuiting zoals geformuleerd door
FEANTSA. Dakloosheid dient volgens deze typologie te worden afgebakend als ‘het ontbreken van
een vorm van thuis’.5 Het ontbreken van een thuis kan worden begrepen vanuit de noties van
dakloosheid, thuisloosheid, instabiele huisvestiging en ontoereikende huisvesting.

5

Zie <www.feantsa.org/spip.php?article3381&lang=en>.
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2. Geschiedenis regiobinding
2.1 Inleiding
De vraag wie er verantwoordelijk is voor daklozen is niet alleen een hedendaagse kwestie. In dit
hoofdstuk wordt de geschiedenis van het vereiste van regiobinding binnen de armenopvang in
Nederland beschreven, met name vanaf de 19de eeuw. Respectievelijk de Wet op het Domicilie van
Onderstand van 1811 en 1818, de Armenwet van 1854 en 1912 en de Algemene bijstandswet
1965 komen hierbij aan bod. De centrale vraag is of het principe van regiobinding in de
beschreven geschiedenis veeleer uitzondering of regel vormt. Hierbij wordt nagegaan in hoeverre
de wijze waarop de financiële verantwoordelijkheid ten opzichte van de armenzorg is geregeld
van invloed is op de mate waarin armen van zorg worden voorzien.
2.2 (Weder)opkomst van het regionaal bindingsvereiste
Het is bekend dat landlopers reeds in het vroegmoderne Europa de stadspoorten voor zich
gesloten zagen. De armenzorg was een plaatselijke aangelegenheid van de welgestelden, terwijl
van overheidsbemoeienis nog nagenoeg geen sprake was. Binnen zulke lokale stelsels bestonden
aanzienlijke discrepanties in de mate waarin en ten aanzien van wie zorg werd verleend. 6 Volgens
De Swaan hangen die verschillen in belangrijke mate samen met het feit dat het voor welgestelden
gunstig was de armenzorg te versoberen of te beëindigen. Armen zouden als gevolg daarvan hun
voorspoed beproeven in plaatsen die als vrijgeviger te boek stonden. Door de explosieve toename
van armen en de daarmee gepaard gaande kostenstijging, zagen deze plaatsen zich evenwel
genoodzaakt ook tot uitsluiting over te gaan. Als gevolg van dergelijke interacties gebeurde het
dat armen in een gehele regio van zorg bleven verstoken.7
De armenzorg zoals die in Nederland bij aanvang van de 19e eeuw plaatsvond kan worden
gekarakteriseerd als een ‘erfenis van de republiek’. De liefdadigheid vond vooral plaats vanuit
lokale kerkgenootschappen en in mindere mate door achtereenvolgens de burgerlijke armenzorg,
particuliere armenzorg en gemengde armenzorg.8 Terwijl een landelijk wettelijk kader ontbrak,
bestonden er slechts enkele provinciale wetten die zich bemoeiden de zorg van armen. Een poging
de armenzorg in het profane domein te trekken liep op niets uit. Zo kwam er in 1800 een landelijke
armenwet, waarin de armenzorg tot publieke dienst werd verklaard en aan armen het recht werd
toegekend op bijstand vanuit een landelijke armenkas. Aangezien de plaatselijke armenbesturen
weigerden om armen over te dragen, werd de bepaling omtrent de armenkas reeds in 1802 buiten
werking gesteld.9
Ondanks de weerstand van plaatselijke armenbesturen zag in 1811 de Wet op het Domicilie
van Onderstand het licht. In deze wet was geregeld welke gemeente de kosten voor bijstand zou
dragen. Bepaald werd dat de gemeente waar iemand is geboren of het laatste jaar heeft gewoond
de gemeente van onderstand is. Zodra men uitweek naar een andere gemeente, werd deze dus na
verloop van één jaar financieel verantwoordelijk. De Wet op de Domicilie van Onderstand van
1818 rekte deze periode uit tot vier jaar. Aanvankelijk was de uitvoering van de wet uitermate
gebrekkig. Zo bestond er veel onduidelijkheid over de vraag of kerkelijke armenbesturen wel
onder het bereik zouden vallen.10

De Swaan 2004, p. 31-47.
De Swaan 2004, p. 40.
8 De gemende armenzorg was een combinatie van kerkelijke en burgerlijke armenbesturen.
9 Van Leeuwen 1998 (I), p. 277-279.
10 Ook kerken zaten niet altijd te springen om de liefdadigheid tot over de grenzen te verspreiden. Zo liet de
gereformeerde kerk in Friesland uitsluitend nieuwe leden toe indien deze betaald onderwijs hadden genoten.
Zodoende trachtte de kerk arme mensen buiten de gemeente te houden (De Bruijn 1998, p 136).
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Koninklijke Besluiten brachten echter steeds meer helderheid. In 1833 werd duidelijk dat ook de
kerkelijke armenzorg onder de reikwijdte van de wet viel.11
In 1854 kwam de Armenwet tot stand. Op basis van deze wet was de gemeente van geboorte
verantwoordelijk voor de armenzorg. Verzorgde een andere gemeente bijstand aan de behoeftige,
dan kon die een recht van restitutie inroepen tegenover de gemeente van geboorte. Met name
kleine gemeenten konden door dit systeem in de moeilijkheden raken. Ze moesten grote financiële
sommen afstaan voor aldaar geboren, maar wegens verhuizing elders wonende armen.
Gelijktijdig hadden zij geen adequate mogelijkheden tot restitutie in geval van bijstand aan armen,
waarvan de afkomst niet bekend was. Een belangrijke beperking van de wet was eveneens dat die
uitsluitend betrekking had op de burgerlijke armenzorg. Deze bestond uit veelal zelfstandige, zij
het onder toeziend oog van de overheid opererende colleges.12
De beschreven tekortkomingen trachtte men in 1870 te ondervangen door middel van een
wetswijziging. Kosten van de armenzorg kwamen voortaan ten laste van de verblijfsgemeente.
Ook werd de werking van de wet uitgebreid tot kerkelijke en particuliere armenbesturen. De
wetswijziging werkte echter de tegengestelde beweging in de hand: landarbeiders trokken in de
hoop op werk en bijstand, niet zelden aangemoedigd door plattelandsgemeenten, naar de steden.
Zodoende werkte het nieuwe criterium zeer nadelig uit voor steden.13
De gehele 19e eeuw bestond er voortdurend verschil van mening over de vraag wie
verantwoordelijk was voor de armenzorg. Ondertussen vielen tal van armen tussen wal en schip. 14
De Armenwet van 1912 trachtte de weinig benijdenswaardige constellatie voor armen
definitief te doorbreken. De toenmalige wetgever was zich bewust van de afwentelpraktijk door
kleine gemeentes: ‘behalven door den trek van het platteland ondervinden groote gemeenten
meermalen schadelijke gevolgen, doordat kleine gemeenten haar zieken of hulpbehoevenden
trachten af te schuiven (…)’, zo formuleerde de Memorie van Toelichting (MvT).15 Op basis van
artikel 40 van de Armenwet kon de verblijfsgemeente die de arme van bijstand voorzag tot het
College van Gedeputeerde Staten een verzoek richten om de bijstandskosten ten laste van de
herkomstgemeente te laten komen. Een beroep op het artikel werd in de praktijk echter slechts
gehonoreerd als de gemeente van herkomst de arme actief had proberen te bewegen om naar een
andere gemeente te vertrekken en hem daarvoor financiële steun had verstrekt. Het was dan ook
niet eenvoudig om te bewijzen dat aan de gestelde voorwaarden was voldaan. Daar komt bij dat
artikel 40 niet van toepassing was op kerkelijke of particuliere armenbesturen. Het voorgaande
bracht een vicieuze cirkel teweeg: kleinere gemeenten werden op geen enkele wijze belemmerd
om ‘hun’ armen op grotere gemeenten af te wentelen, terwijl grotere gemeenten op hun beurt
alles in het werk stelden om armen de toegang tot de armenzorg te beletten. Van Leeuwen geeft
enkele voorbeelden van de wijze waarop dit plaatsvond, zoals het (onrechtmatig) verbieden van
de inschrijving in het bevolkingsregister, het verlagen van de bijstand en het verbieden van de
uitoefening van een beroep.16
De Armenwet van 1912 werd in 1965 vervangen door de Algemene bijstandswet (ABW).
De ABW markeert de afsluiting van een 20ste-eeuwse ontwikkeling van armenzorg als gunst naar
armenzorg als recht. De wet garandeerde zonder nadere voorwaarden dat iedere Nederlander die
niet in de noodzakelijke kosten van zijn bestaan kan voorzien recht heeft op bijstand (artikel 1).
Doordat het rijk nagenoeg geheel in de financiering voorzag, waren gemeenten in staat een
genereus armenbeleid te voeren. Er ontstonden nieuwe opvangvoorzieningen die geheel of
gedeeltelijk vanuit de bijstandsuitkering werden betaald, terwijl de centrale overheid hierover
Van Leeuwen 1996, p. 157.
Van Leeuwen 1998 (I), p. 285-287.
13 Van Leeuwen 1998 (I), p. 287-288.
14 Van der Lans 2012, p. 29 e.v.
15 Jansen 1936, p. 44.
16 Van Leeuwen 1998 (II), p. 287-288.
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geen enkele zeggenschap had. De economische recessie in de jaren ’80 maakte dat de centrale
overheid haar teugels moest aantrekken. Onder de noemer ‘IFI-operatie’ (Indirect Gefinancierde
Instellingen) werd de financiering van de opvangsector tot centrale aangelegenheid gemaakt. Dit
had als gevolg dat er een landelijke subsidieregeling voor opvanginstellingen kwam. In 1992 werd
deze regeling gedecentraliseerd naar gemeenten. Daarmee keerde de vraag naar de
verantwoordelijke gemeente van opvang terug op de politieke agenda. Gemeenten zouden hun
royale beleid al spoedig inruilen voor een veel restrictievere variant. Zoals in hoofdstuk 4
uitvoeriger aan de orde komt hanteert een groot deel van de Nederlandse gemeenten in het kader
van de toegang tot de opvang sinds een aantal jaar het criterium dat een dakloos persoon speciale
binding moet hebben met de betreffende regio.17

17

Opbroek 2012, p. 55 e.v.
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3. Juridisch kader van de maatschappelijke opvang
3.1 Inleiding
De Wmo is ingevoerd per 1 januari 2007. Tezamen met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) en de Ziektekostenwet (Zw) vormt de Wmo de basis van het stelsel van zorg en welzijn.
Invoering van de wet symboliseert een overgang van de klassieke verzorgingsstaat naar een
participatiesamenleving. ‘Meedoen’, zo luidt dan ook de wapenspreuk van deze wet.18
Allereerst wordt de komst van de Wmo beschreven vanuit het perspectief van de bredere
decentralisatieontwikkeling die op gang kwam in de tweede helft van de 20e eeuw, waarin taken
werden overgeheveld van de centrale overheid naar de decentrale overheden (3.2). Vervolgens
wordt ingezoomd op het wettelijk systeem van de Wmo en de Wmo 2015, meer specifiek de plaats
van de maatschappelijke opvang daarbinnen (3.3). Ten slotte wordt onderzocht aan wie de
bevoegdheid toekomt om te beslissen over de toegang tot de maatschappelijke opvang, alsook op
welke wijze financiële verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke opvang is vormgegeven en
hoe de toegang tot de maatschappelijke opvang wordt gewaarborgd.
3.2 Historische ontwikkelingen
3.2.1 Naoorlogse ontwikkeling van de welzijnssector
De periode na de Tweede Wereldoorlog tot het einde van de jaren ’70 van de vorige eeuw
kenmerkt zich door de opbouw van de verzorgingsstaat. Aanvankelijk bestond deze opbouw
voornamelijk uit het herstel van de economie en de herverdeling van de welvaart. Terwijl de
overheid verantwoordelijk was voor de materiële bestaansvoorwaarden, voorzagen particuliere
initiatieven in immateriële hulpverlening. Vanaf de jaren ’60 ontwikkelde zich onder de bevolking
een toenemende mate van ontevredenheid over de eenzijdige nadruk door de overheid op de
economische groeidoelstellingen. Als weerslag van deze onvrede verscheen het welzijnsbeleid
nadrukkelijker op de agenda. Door middel van stimuleringsmaatregelen en subsidies bevorderde
de centrale overheid een groeiende professionalisering van de welzijnssector. Deze ontwikkeling
ging gepaard met de komst van tal van nieuwe welzijnsvoorzieningen, gericht op specifieke
groepen met ieder hun eigen problemen. De komst van nieuwe welzijnsvoorzieningen vormde
gelijktijdig een bron van nieuwe bestuurlijke vraagstukken. In 1974 verscheen de Knelpuntennota.
De nota maakte gewag van een onbeheerste groei van activiteiten, regelingen en subsidies op het
welzijnsterrein. Volgens de nota bestond er tussen onderlinge overheden onduidelijkheid over de
verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Hiermee verband houdend was er
sprake van een gebrekkige samenhang tussen de voorzieningen. 19 Dit alles zou hebben
geresulteerd in een weinig harmonisch en toegankelijk welzijnsterrein. Tegen de achtergrond van
deze ontwikkeling bepleitte de nota een decentralisering van het welzijnsbeleid, waarbij het
overkoepelende kader op centraal niveau zou moeten worden vormgegeven. 20
Het decentralisatiestreven bleef echter niet beperkt tot de sectorale initiatieven. Met de in
1980 verschenen Decentralisatienota, werd ingezet op een generiek decentralisatiebeleid. In deze
nota werden de algemene oorzaken beschreven van een verregaande naoorlogse centralisatie,
zoals de maatschappelijke schaalvergroting, technologische ontwikkelingen en het toenemende
gewicht van het gelijkheidsbeginsel. De regering vond dat sprake was van een doorgeschoten

Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 3, p. 7.
Ook opvangcentra vormden een bonte verzameling van onderling zeer verschillende organisaties. Zo
verschilden de diverse organisaties in de mate van professionaliteit. Daarnaast waren zij veelal gericht op
verschillende doelgroepen (Opbroek 2012).
20 Engbersen & Springhuizen 1999, p. 225-231.
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centralisatie, wat gepaard ging met een hoge mate van bureaucratie. Met als doel meer variatie,
bestuurlijke vrijheid en eigen verantwoordelijkheid te creëren, kondigde zij een kentering aan. In
1983 volgde het zogenoemde Decentralisatieplan. Dit plan bevatte het voornemen van een
ingrijpende overheveling van taken van de centrale overheid naar decentrale overheden. In het
vervolg zou ten aanzien van rijkstaken duidelijk moeten worden gemaakt waarom deze op
centraal niveau en niet op decentraal niveau behoorden te worden verricht.21
3.2.2 Stagnerende welzijnssector en de opkomst van het nieuwe gemeenschapsdenken
In de jaren ’80 van de vorige eeuw werd de overheid geteisterd door structurele financiële en
economische problemen. De Nederlandse staat kampte met forse begrotingstekorten en een sterk
oplopende staatsschuld. De veranderende economische omstandigheden vormden aanleiding tot
een herziening naar een beleid dat is gericht op economisch herstel en versobering van de
welzijnszorg.22 Voorts was er vanuit verschillende kampen in toenemende mate kritiek op de
manier waarop de overheid en particuliere organisaties de sociale infrastructuur hadden
georganiseerd. Vanuit de rechterzijde van het politieke spectrum werd gewezen op het belang van
minder verregaande overheidsbemoeienis; vanuit de linkerzijde werd gewezen op de
toenemende (door aanbod gecreëerde) vraag van cliënten, wat leidde tot afhankelijkheid van
welzijnsvoorzieningen. Gelijktijdig verdween het geloof in een ‘maakbare samenleving’, waarbij
sprake is van een sterk sturende overheid, nu een dergelijke rolvervulling de eigen
verantwoordelijkheid van burgers teveel zou ondermijnen. 23
Tegen die achtergrond zag in 1987 de Welzijnswet het licht. Op basis van deze wet waren
gemeenten voortaan verantwoordelijk voor de uitvoering van het leeuwendeel van de
welzijnsvoorzieningen, waaronder de maatschappelijke opvang. De verantwoordelijkheid voor de
ondersteuning van deze voorzieningen lag niet langer bij de rijksoverheid, maar bij de provincies.
Decentrale overheden kregen veel beleidsruimte om samenhangend beleid te kunnen voeren en
daarbinnen eigen prioriteiten te stellen. De rol van het particulier initiatief werd teruggebracht
tot uitvoerder van gemeentelijk beleid.
De rijksbijdragen werden ondergebracht in
respectievelijk het gemeente- en provinciefonds. Als gevolg hiervan moest de welzijnssector
concurreren met andere gemeentelijke beleidsterreinen. In 1994 werden binnen de Welzijnswet
enkele inhoudelijke en bestuurlijke ingrepen verricht, hoewel de hoofdstructuur van de wet uit
1987 intact bleef. Waar in de wet van 1987 elk niveau zijn eigen afgebakende taak had, ging de
Welzijnswet van 1994 veeleer uit van complementair bestuur, een taakverdeling waarbij
overheden elkaar zoveel als mogelijk aanvullen. De algemene uitganspunten van de wet werden
door de minister neergelegd in de welzijnsnota. Deze nota vormde het kader waarbinnen lokale
overheden hun welzijnsbeleid naar lokale behoeften ontwikkelden. Daarbij werden ze
ondersteund door het Rijk middels programmering, onderzoekssubsidies en kwaliteitsbewaking.
Bovendien ondersteunden de provincies de uitvoering van het welzijnswerk. 24
Vanaf van de 21ste eeuw brokkelde het geloof in het nut van marktwerking af. Er klonken
kritische geluiden over onophoudelijke fusies, schaalvergroting, omgang met gemeenschapsgeld
en de gebrekkige overheidsinvloed.25 De ingezette decentralisatiekoers voer daarentegen
onverkort voort. Geïnspireerd door communitaristische denkers zoals Amitai Etzioni richtten de
Dölle, Elzinga & Engels 2003, p. 52-55.
In dit perspectief valt ook de in het voorgaande hoofdstuk beschreven IFI-operatie te begrijpen, waarbij de
opvangsector onder het regie van het Ministerie werd gebracht. Desondanks heeft deze operatie juist
geresulteerd in een toegenomen professionalisering en volwaardiger positie van opvanginstellingen binnen de
sector maatschappelijke zorg. De positie van opvanginstellingen was voorheen tamelijk marginaal (Opbroek
2012).
23 Engbersen & Sprinkhuizen, p. 231-232.
24 Kwekkeboom, Roes & Veldheer, p. 72-75.
25 Kuiper e.a. 2013.
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opeenvolgende kabinetten Balkenende daarbij hun perspectief sterker dan voorheen op de
burger en de gemeenschappen. De burger wordt niet langer meer vooral gezien als een individuele
drager van rechten, maar veeleer als een verantwoordelijk, in een sociaal verband ingebed,
individu. Burgers moeten volgens deze filosofie in de eerste plaats een beroep doen op elkaar en
niet op overheidsvoorzieningen.26 De Wmo kan worden gezien als symboolwet van dit nieuwe
gemeenschapsdenken.
De Wmo is binnen de decentralisatieontwikkeling slechts een tussenstation. Nieuwe
hervormingen zijn op komst, bijvoorbeeld op het terrein van de jeugdzorg en de
arbeidsparticipatie. Bovendien doet op 1 januari 2015 de nieuwe Wmo haar intrede (Wmo 2015),
waarin enerzijds zorgtaken verder worden overgeheveld aan de gemeenten en anderzijds
ervaringen van de huidige Wmo zijn verwerkt. De ontwikkeling ontmoet ook kritiek. Zo druist
deze volgens enkele Amsterdamse wetenschappers in tegen het moderne ideaal van autonomie:
‘De zorg van de staat maakte mensen minder afhankelijk van familie, vrienden, anderen in de buurt en
charitas. Vooral vrouwen, die veel zorgtaken vervulden, zagen dit als een bevrijding, omdat het minder
belastend was om van de overheid afhankelijk te zijn dan van familie en buren. Dit ideaal wordt in het
sluipende affectieve overheidsoffensief omgekeerd. De afhankelijkheid van de staat wordt weer
ingeruild voor persoonlijke afhankelijkheden tussen individuen’.27

Weer anderen betogen dat het nieuwe paradigma vooral het over de schutting gooien van
bezuinigingsdoelstellingen verhuld.
3.3. Wet maatschappelijke ondersteuning
3.3.1 Oorzaken, doelen en ambities
‘Samenhangend lokaal beleid om participatie van alle burgers mogelijk te maken en te
bevorderen, uitgevoerd dicht bij de burger door een daarvoor goed toegeruste gemeente’, aldus
opent de MvT bij de Wmo.28 Concreet lagen twee oorzaken ten grondslag aan de invoering van de
wet. Allereerst is er sprake van een groeiend beroep op sociale voorzieningen, dat zorgt voor
aanzienlijk hogere uitvoeringskosten van de AWBZ. Voorts bestaan er zorgen ten aanzien het
behoud van solidariteit tussen gezonde mensen en mensen die niet (zelfstandig) op eigen benen
kunnen staan, de kwaliteit van de van zorg en ondersteuning aan burgers alsook de samenhang
tussen de voorzieningen in de directe leefomgeving van de burger. Deze problemen dienen te
worden begrepen tegen de achtergrond van demografische, sociaal-culturele en sociaaleconomische ontwikkelingen, zoals vergrijzing, culturele integratie en het krimpend aantal
werkenden ten opzichte van het aantal van hen afhankelijken. De Wmo beoogt de uitvoering van
de AWBZ te waarborgen en betaalbaar te houden, zonder daarmee afbreuk te doen aan het ‘sociale
kapitaal’. Sterker nog, de ambities blijven onverminderd hoog: de kwaliteit van zorg en
ondersteuning zouden zelfs moeten worden verbeterd. De wetgever wil met de Wmo bouwen aan
een ‘krachtige sociale structuur’, waarin eigen verantwoordelijkheid, zelforganisatie en
maatschappelijke binding voorop staan. Zij die niet op eigen kracht kunnen participeren in de
samenleving moeten zoveel mogelijk in hun zelfredzaamheid worden hersteld. De MvT vat het
maatschappelijk doel van de wet zeer bondig samen: iedereen moet kunnen ‘meedoen’ in de
samenleving.29 De MvT bij de Wmo 2015 spreekt in dit verband over het realiseren van een
‘inclusieve samenleving’.30
Etzioni 1996.
Verhoeven, Kampen & Verplanke 2013.
28 Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 3, p. 2.
29 Kamerstukken II 2004/2005, 30 131, nr. 3, p. 7.
30 Kamerstukken II 2013-2014, 33 841, nr. 3, p. 11.
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De regering bewandelt verschillende routes om genoemde ogenschijnlijk tegenstrijdige ambities
– kostenreductie en verbetering van de maatschappelijke ondersteuning – met elkaar te
verenigen. In de eerste plaats worden bepaalde vormen van ondersteuning van de AWBZ
overgeheveld naar de Wmo.31 Door middel van lokaal, horizontaal geregeld beleid verwacht men
beter te kunnen aansluiten bij de werkelijke zorgbehoeften van de burger (maatwerk). Daarnaast
zou efficiënter kunnen worden samengewerkt tussen betrokken partijen. Voorts verwacht men
dat burgers beter in staat zijn hun eigen problemen eerst zelf op te lossen, zodra zij worden
aangesproken op hun individuele verantwoordelijkheid. Verder zou een groter beroep op de
sociale verbanden er zelfs toe leiden dat mensen meer naar elkaar gaan omzien. Het
subsidiariteitsbeginsel kan worden gezien als het bepalende principe: pas als problemen niet
meer individueel of (vervolgens) binnen de sociale gemeenschappen kunnen worden opgelost, is
een beroep op de overheid de aangewezen route. Ten slotte dient ondersteuning zoveel mogelijk
door derden te worden verricht. Via openbare aanbestedingsprocedures verwacht men kosten te
besparen. De regering onderkent dat de ambities een omslag in het denken vereist die slechts
geleidelijk kan plaatsvinden.32
3.3.2 Systeem van de Wmo en de plaats van de maatschappelijke opvang
De uitvoering van de Wmo door de gemeente vindt plaats in medebewind. Niettemin geniet het
lokaal bestuur – geheel in lijn met de gedachte van het bieden van maatwerk – een hoge mate van
beleidsvrijheid. Gelijktijdig gaat hier een zeker gevaar van uit. Immers, of een kwetsbare burger
in concreto meedoet óf aan de kant staat, is grotendeels afhankelijk van het beleid in een specifieke
gemeente. Om deze reden stelt de Wmo randvoorwaarden, waarbinnen lokale overheden
vervolgens vrij zijn hun eigen invulling te kiezen. Eén van deze voorwaarden is dat de
gemeenteraad ten minste vierjaarlijks een beleidsplan moet vaststellen, waarin onder meer wordt
aangegeven welke activiteiten binnen de in de wet geregelde prestatievelden worden verricht.33
Bij de voorbereiding van dit plan dienen de ingezeten en maatschappelijke organisaties te worden
betrokken.34 Hoewel de minister uit hoofde van de Wmo geen eigen taak heeft, is deze
verantwoordelijk voor het systeem als geheel. Dit betekent dat de minister erop moet toezien of
de maatschappelijke doelen van de wet worden bereikt en zo nodig het systeem hierop aanpast.
De minister is dus niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken door een specifieke
gemeente.
De Wmo onderscheidt negen prestatievelden binnen de maatschappelijke ondersteuning (artikel
1 lid 1 onder g Wmo):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het bevorderen van de leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten.
De preventie ondersteuning van jongeren met problemen met opgroeien en van ouders met problemen bij het
opvoeden.
Informatie, advies en cliëntondersteuning geven.
Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen.
Het bevorderen dat mensen met een beperking of een chronisch psychisch en/of psychosociaal probleem
deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren.
Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en/of
psychosociaal probleem.
Maatschappelijke opvang bieden, waaronder vrouwenopvang.

In de loop der tijd werden steeds meer relatief lichte vormen van zorg en ondersteuning verzekerd door de
AWBZ. Door deze taken onder het bereik van de Wmo te brengen herkrijgt de AWBZ haar oorspronkelijke
karakter als volksverzekering voor zware en complexe zorg die niet op particuliere basis verzekerbaar is.
32 Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 3, p. 3.
33 Artikel 3 Wmo.
34 Artikel 11 jo. artikel 12 Wmo.
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8.
9.

Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen.
Het bevorderen van verslavingsbeleid.

Artikel 1 lid 1 onder c Wmo verstaat onder maatschappelijke opvang: ‘het tijdelijk bieden van
onderdak, begeleiding, informatie en advies aan personen die, door één of meer problemen, al dan
niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te
handhaven in de samenleving’. De opvang aan daklozen is een belangrijke, zo niet de belangrijkste
vorm van maatschappelijke opvang. Op basis van de aangehaalde definitiebepaling ontwerpen
gemeenten criteria om te bepalen welke personen tot de doelgroep van de opvang behoren.
Een belangrijke kwestie is of maatschappelijke opvang moet worden beschouwd als een
algemene voorziening of individuele voorziening. Afhankelijk van deze vraag kan worden
vastgesteld welk toetsingskader van toepassing is. In de eerste plaats geldt uitsluitend bij het
gebruik van individuele voorzieningen een compensatieplicht.35 Deze plicht houdt in dat
compenserende voorzieningen worden getroffen met het oog op de volwaarde participatie van
personen met een beperking. Eveneens dient de gemeenteraad slechts ten aanzien van individuele
voorzieningen middels een verordening regels te stellen.36 Ten slotte geniet de belanghebbende
alleen bij individuele voorzieningen keuzevrijheid tussen het ontvangen van een voorziening in
natura of het ontvangen van een persoonsgebonden budget en het hiermee samenhangende recht
op informatie tegenover het college over de gevolgen van de betreffende keuze.37
In een zaak uit 2010 waarin de weigering van een aanvraag tot toegang binnen de
maatschappelijke opvang centraal stond, creëerde de Centrale Raad van Beroep (CRvB)
duidelijkheid ten aanzien van het karakter van de maatschappelijke opvang en beantwoordde de
vraag of maatschappelijke opvang als een individuele voorziening moet worden beschouwd
ontkennend:
“De Raad is van oordeel dat maatschappelijke opvang als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c van de
Wmo geen individuele voorziening is als bedoeld in de artikelen 5 en 8 van de Wmo. Hij heeft daarbij in
aanmerking genomen dat het bij maatschappelijke opvang om in beginsel voor een ieder toegankelijke,
collectief aangeboden voorzieningen gaat, op basis van een beperkte toelatingsbeoordeling aan de hand
van beperkt aantal algemeen geformuleerde maatstaven. Voorts heeft hij daarbij in aanmerking
genomen dat bij de toelatingsbeoordeling geen acht wordt geslagen op de specifieke
(persoons)kenmerken van de individuele aanvrager en dat deze opvang naar zijn aard niet is afgestemd
op de kenmerken van de individuele aanvrager.”38

Het oordeel van de Raad dat maatschappelijke opvang niet als individuele voorziening kan
worden beschouwd geldt in mijn optiek niet onverkort. Zo is het mogelijk dat een dakloos persoon
een op zijn situatie toegesneden, meer permanente vorm van opvang krijgt toegewezen, waar hij
al dan niet onder begeleiding woont. In een dergelijke situatie lijkt er sprake te zijn van een
individuele voorziening.
Op grond van de Wmo 2015 blijft de gemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke
ondersteuning, met inbegrip van opvang.39 Niettemin worden er enkele wijzigingen in de
hoofstructuur van de wet doorgevoerd. Zo houden de negen prestatievelden met betrekking tot
de maatschappelijke ondersteuning op te bestaan. Het begrip ‘maatschappelijke ondersteuning’
wordt voortaan onderverdeeld in de volgende drie hoofdelementen:

Artikel 4 Wmo.
Artikel 5 Wmo.
37 Artikel 6 jo. artikel 6a Wmo.
38 CRvB 15 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM3583, RSV 2010/187, m.nt. C.W.C.A. Bruggeman. Zie ook CRvB 19
april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM0956, JWWB 2010/144, m.nt. H. van Rooij.
39 Artikel 2.1.1. Wmo 2015.
35
36
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1°. bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van
voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de
gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld,
2°. ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met
chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving,
3°. bieden van beschermd wonen en opvang.40

De Wmo 2015 maakt onderscheid tussen twee soorten voorzieningen, namelijk algemene
voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Onder een algemene voorziening wordt verstaan een
‘aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften,
persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op
maatschappelijke ondersteuning.41 In tegenstelling tot een algemene voorziening is een
maatwerkvoorziening een ‘op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een
persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere
maatregelen’ ten behoeve van onder meer de opvang.42 Het begrip ‘maatwerkvoorziening’
vervangt het huidige begrip ‘individuele voorziening’ en de daaraan gekoppelde
compensatieplicht. De begrippen vormen een verschillende benaming voor hetzelfde type
voorzieningen.43 Op basis van artikel 2.3.5 Wmo 2015 komt een cliënt ter compensatie van zijn
beperkingen pas in aanmerking voor een maatwerkvoorziening zodra die beperkingen niet met
gebruikmaking van een algemene voorziening kunnen worden weggenomen.
Uit de MvT bij de Wmo 2015 valt af te leiden dat opvangvoorzieningen die in beginsel vrij
toegankelijk zijn, zoals de dag- en nachtopvang en de winterkoudeopvang, vormen zijn van
algemene voorzieningen, terwijl een opvangvoorziening, zoals het begeleid wonen in combinatie
met een behandeltraject, een maatwerkvoorziening is.44 Zo bezien boet de hierboven geciteerde
rechtsoverweging van de CRvB dat maatschappelijke opvang niet als individuele voorziening
moet beschouwd worden gekarakteriseerd ook in de Wmo 2015 niets in aan actualiteit.
Tegelijkertijd versterkt de MvT het beschreven vermoeden dat andere, meer op maat gesneden
voorzieningen op het gebied van opvang, een uitzondering vormen op dit uitgangspunt.
Evenals de huidige Wmo formuleert de Wmo 2015 een verplichting aan de gemeenteraad om
periodiek een beleidsplan vast te stellen, waarin de voornemens op het gebied van
maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen ten behoeve van cliënten in de opvang
kenbaar worden gemaakt.45 Het plan moet een bijdrage leveren aan een veilige woonomgeving
voor cliënten en deze helpen weer zelfstandig te kunnen participeren.46 Daarnaast dient de
Artikel 1.1.1. Wmo 2015 vervangt ‘maatschappelijke opvang’ voor ‘opvang’ en verstaat hieronder: ‘onderdak
en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun
veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de
samenleving.’ Opvallend is dat de woorden ‘door een of meer problemen’ in de nieuwe definitie zijn weggelaten.
De wetgever acht de bewoordingen overbodig, omdat iemand zonder problemen geen beroep zal doen op de
opvang (Kamerstukken II 2013-2014, 33 841, nr. 3, p. 100). Het OGGz-criterium – er moet naast dakloosheid
sprake zijn van geestelijke of verslavingsproblematiek om in aanmerking te komen voor opvang – kan mogelijk
worden gezien als een uitwerking van dit criterium. Het is de vraag in hoeverre de nieuwe definitie ruimte laat
voor het OGGz- criterium.
41 Art. 1.1.1 lid 1 Wmo 2015.
42 Art. 1.1.1 lid 1 Wmo 2015.
43 De MvT bevat de volgende toelichting: ‘Het begrip «maatwerkvoorziening» duidt beter dan het voorheen
gebruikelijke begrip «individuele voorziening» aan dat het niet alleen gaat om een of meer concrete en
herhaalbaar in te zetten vormen van een aanbod aan activiteiten, maar onder omstandigheden ook om een op
maat van de persoon gesneden afgestemd geheel van maatregelen; daarbij kan het gaan om vormen van hulp
die beschikbaar zijn ter ondersteuning van verschillende cliënten, maar ook om op maat voor iemand bedachte
oplossingen’ (Kamerstukken II 2013-2014, 33 841, nr. 3, p. 119-120).
44 Kamerstukken II 2013-2014, 33 841, nr. 3, p. 27, 33-34.
45 Artikel 2.1.2. lid 2 onder e en g Wmo 2015.
46 Artikel 2.1.2. lid 3 onder b Wmo 2015.
40
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gemeenteraad bij verordening te bepalen op grond van welke criteria een cliënt voor een
maatwerkvoorziening in aanmerking komt.47 Net als in de huidige Wmo bestaat deze verplichting
niet ten aanzien van algemene voorzieningen.
3.3.3 Verantwoordelijkheid, financiering en landelijke toegankelijkheid
Op basis van artikel 20 lid 1 Wmo kan aan een bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
aangewezen gemeente een specifieke uitkering worden verstrekt, die is bedoeld voor het beleid
op het gebied van maatschappelijke opvang. De zogenoemde centrumgemeenten zijn
verantwoordelijk voor het beleid op het terrein van de maatschappelijke opvang in hun regio.
Aangezien de feitelijke opvang echter wordt uitgevoerd door maatschappelijke organisaties, rijst
de vraag wie er onder deze omstandigheden bevoegd is om te beslissen over de toegang tot de
opvang, maar ook wat het rechtskarakter van een dergelijke beslissing is.
Ter beantwoording van deze vragen is het in de vorige paragraaf aangehaalde arrest van de
CRvB over het wettelijk karakter van de maatschappelijke opvang opnieuw relevant.48 De Raad
overwoog dat het feitelijk verlenen van maatschappelijke opvang niet kan worden vereenzelvigd
met het beslissen over de vraag of een persoon tot de doelgroep van maatschappelijke opvang
behoort. Aangezien de taak om te beslissen over de toegang tot de opvang nauw verband houdt
met de zorgtaak van centrumgemeenten om maatschappelijke opvang te organiseren,
concludeerde de Raad dat de beslissingsbevoegdheid op basis van de Gemeentewet (Gw)
toebehoort aan het college van de aangewezen centrumgemeente.49 Daarbij merkte de Raad op
dat er geen wettelijk grondslag bestaat, die delegatie van de toelatingsbevoegdheid aan
maatschappelijke instellingen kan rechtvaardigen.50 Tevens stelde de Raad vast dat een
toelatingsbeslissing is gericht op rechtsgevolg en daarom dient te worden aangemerkt als een
besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 en 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een
beschikking met oog op de weigering van de toegang tot de maatschappelijke opvang is dus
vatbaar voor bezwaar en beroep.51
In een vergelijkbare zaak uit 2012 heeft de CRvB de beslissingsbevoegdheid van
centrumgemeenten expliciet bevestigd.52 Bovendien verduidelijkte de Raad in dat arrest dat het
een exclusieve bevoegdheid betreft. Een dergelijke bevoegdheid komt dus niet toe aan het bestuur
van een gemeente die niet is aangewezen bij AMvB.
In artikel 20 lid 6 in verbinding met artikel 20 lid 1 Wmo is het uitgangspunt van de landelijke
toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang vastgelegd:
Lid 6. De door gemeenten ingevolge het eerste en tweede lid bekostigde voorzieningen op het terrein
van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid zijn toegankelijk voor iedereen die in Nederland
woont.
Lid 1. Onze Minister kan aan bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gemeenten een specifieke
uitkering verstrekken ten behoeve van beleid op het terrein van openbare geestelijke gezondheidszorg,
maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid.

Artikel 2.1.3. lid 2 Wmo 2015.
CRvB 15 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM3583, RSV 2010/187, m.nt. C.W.C.A. Bruggeman, r.o. 4.3.3.
49 Het betreft hier een zorgtaak in medebewind. De CRvB verwijst naar artikel 147 lid 3 jo. 108 lid 2
Gemeentewet.
50 Op basis van artikel 10:15 Awb is delegatie slechts mogelijk indien de bevoegdheid daartoe bij wettelijk
voorschrift is voorzien.
51 Artikel 8:1 Awb jo. artikel 7:1 Awb.
52 CRvB 13 juni 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BW8950, RSV 2012/247, m.nt. E. Boersma.
47
48

15

Artikel 20 lid 6 Wmo strekt zich uit over alle soorten voorzieningen op het gebied
maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid en geldt voor iedereen die in Nederland woont. De
landelijke toegankelijkheid heeft echter in beginsel geen betrekking op niet-rechtmatig in
Nederland verblijvende personen, zoals bijvoorbeeld uitgeprocedeerde asielzoekers.53
Genoemde bepaling is overgenomen uit artikel 12 van de Welzijnswet 1994. Door de
landelijke toegang te waarborgen beoogde de toenmalige wetgever te voorkomen dat mensen
tussen gemeenten heen en weer worden geschoven, waardoor ze in het geheel van opvang
worden uitgesloten. Eveneens trachtte de wetgever te voorkomen dat ex-gedetineerden en exverslaafden terugvallen in hun oude leefmilieu, wat zich vaak afspeelt binnen bepaalde
gemeentegrenzen.54
Tijdens de totstandkoming van de Wmo is geen aandacht besteed aan de vraag of opvang
overal of ergens in Nederland toegankelijk moet zijn. De laatste opvatting wordt in de praktijk
algemeen omarmd. Zo staat dit uitgangspunt centraal in de Handreiking Landelijke
toegankelijkheid in de Maatschappelijke Opvang (Handreiking Landelijke toegankelijkheid) van
de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG; zie hoofdstuk 4) en in de voortgangsbrief
maatschappelijke opvang en zwerfjongeren die op 12 november 2013 door de Staatssecretaris
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (SvV&J) aan de Tweede Kamer is bekendgemaakt.55
Anders dan tijdens de Welzijnswet 1994 geldt het vereiste van landelijke toegankelijkheid
op basis van artikel 20 lid 6 Wmo uitsluitend ten aanzien van voorzieningen die worden bekostigd
door middel van specifieke uitkeringen zoals bedoeld in artikel 20 lid 1 Wmo. Het vereiste van
landelijke toegankelijkheid geldt dus niet ten aanzien van voorzieningen die gemeenten uit eigen
middelen financieren.56
Aan artikel 20 lid 6 Wmo in verbinding met artikel 20 lid 1 Wmo is op twee manieren gevolg
gegeven. Enerzijds ontvingen zestien centrumgemeenten tot 31 december 2009 een specifieke
uitkering op basis van het Besluit maatschappelijke opvang (Bmo).57 Anderzijds ontvingen 27
centrumgemeenten een specifieke uitkering op basis van het Besluit Brede doeluitkering sociaal,
integratie en veiligheid (Besluit BDU SIV).58 Sinds 1 januari 2010 zijn de specifieke uitkeringen
opgegaan in een decentralisatie-uitkering ten behoeve van het gemeentefonds. Kenmerkend voor
laatstgenoemde uitkering is dat deze behoort tot de eigen middelen van de gemeente. Met de
invoering van de decentralisatie-uitkering verwacht de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties meer recht te doen aan de beleids- en bestedingsvrijheid van gemeenten.59
Een bedenkelijke consequentie hiervan is dat sinds 2010 de landelijke toegankelijkheid van de
opvang niet langer wettelijk is gegarandeerd.60
Hierboven kwam reeds aan de orde dat bij AMvB aangewezen centrumgemeenten
verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke opvang in hun regio. In verband met de invoering
In artikel 8 lid 2 Wmo wordt het recht op opvang gekoppeld aan een rechtmatig verblijf in Nederland. Het
weigeren van de toegang tot de maatschappelijke opvang ten aanzien van een kwetsbaar persoon en de ouder
van een zonder rechtmatig verblijf kan onder omstandigheden strijd opleveren met het recht op respect voor
privé- en familieleven zoals neergelegd in artikel 8 EVRM. Nagegaan wordt of sprake is van een ‘fair balance’
tussen de publieke belangen die betrokken zijn bij de weigering van die toegang en de particuliere belangen om
wel toegelaten te worden. Zie onder meer: CRvB 19 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM0956, JWWB 2010/144,
m.nt. H. van Rooij; CRvB 30 mei 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BQ6438, RSV 2011/232, m.nt. mr. C.W.C.A.
Bruggeman; Rechtbank Rotterdam 8 mei 2013; ECLI:NL:RBROT:2013:CA0079.
54 Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 74.
55 Kamerstukken II 2013/2014, 29 325, nr. 65.
56 Ook in de MvT wordt dit benadrukt (Kamerstukken II 2004/2005, 30 131, nr. 3, p. 39).
57 Artikel 2.1 Bmo.
58 Artikel 1 lid 1 onder f Besluit BDU SIV.
59 Kamerstukken II 2008–2009, 31 700 VII, nr. 40, p. 4.
60 In de aankondiging van de invoering van de decentralisatie-uitkering liet het kabinet weten de landelijke
toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang binnen de kaders van de Wmo te zullen regelen. Hieraan is
echter geen gevolg gegeven (Kamerstukken II 2008/09, 31 700 VII, nr. 40, p. 12.).
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van de decentralisatie-uitkering in 2010 is artikel 2.1 lid 1 van het Bmo met betrekking tot het
verstrekken van een specifieke uitkering aan centrumgemeenten op 9 november 2013 met
terugwerkende kracht geschrapt.61 Hiermee vervalt echter ook de aanwijzing van zestien
centrumgemeenten, omdat het vervallen verklaarde artikel 2.1 lid 1 Bmo is gekoppeld aan de
Bijlage waarin deze aanwijzing is neergelegd. Ondertussen lijkt de praktijk van deze tekortkoming
niet op de hoogte te zijn. Er zijn geen aanwijzingen voorhanden dat bepaalde centrumgemeenten
die voorheen wettelijk verantwoordelijk waren voor de maatschappelijke opvang in hun regio,
deze verantwoordelijkheid niet langer erkennen. Verder houdt het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nog altijd de verantwoordelijkheid van alle 43
centrumgemeenten voor de maatschappelijke opvang als uitgangspunt overeind.62
Het lijkt erop dat de regering de gevolgen van het invoeren van de decentralisatie-uitkering
en het intrekken artikel 2.1 Bmo ten aanzien van het systeem van de landelijke toegankelijkheid
en de verantwoordelijkheid van centrumgemeenten onvoldoende heeft doordacht. Vanuit
wetstechnisch oogpunt verdient dit niet de schoonheidsprijs.
De Wmo 2015 legt de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke opvang bij elke gemeente. Als
gevolg daarvan zullen alle 43 centrumgemeenten, zowel wettelijk (de 27 nog bestaande
centrumgemeenten) als in de praktijk, ophouden te bestaan.63 Op basis van artikel 2.6.1 Wmo zijn
gemeenten verplicht om met elkaar samen te werken indien dat voor een doeltreffende en
doelmatige uitvoering van de wet nodig is. Zo is het denkbaar dat bepaalde voorzieningen niet in
elke gemeente ter plaatse beschikbaar zijn. Sommige voorzieningen zien op een zeer specifieke
doelgroep, waardoor gemeentelijke samenwerking aangewezen is. Er zullen afspraken moeten
worden gemaakt over de voorziening en de gezamenlijke financiering daarvan.64
Zoals beschreven maakt de Wmo 2015 onderscheid tussen algemene voorzieningen en
maatwerkvoorzieningen. Dit onderscheid is zowel van belang voor vraag of de landelijke toegang
wettelijk is gegarandeerd als voor de vraag of de toelatingsbeslissing een bestuursrechtelijk
besluit vormt.
Het is opvallend dat de wet in relatie tot algemene voorzieningen geen bepaling bevat die
de landelijke toegankelijkheid beoogt te garanderen. Wel is de gemeenteraad verplicht om in het
beleidsplan voornemens te beschrijven die erop zijn gericht om algemene voorzieningen te
bieden aan ingezetenen die maatschappelijke ondersteuning behoeven.65 In verband hiermee is
het college verplicht maatregelen te treffen die de toegankelijkheid van deze voorzieningen
bevorderen.66 De verplichting van het college heeft dus niet het karakter van een
resultaatsverplichting, maar van een inspanningsverplichting. Het lijkt er niet op dat ingezeten
aan deze verplichting een subjectief recht op opvang kunnen ontlenen. Hiertegenover bevat de
wet ten aanzien van maatwerkvoorzieningen de volgende bepaling:
‘Een ingezetene van Nederland komt overeenkomstig de bepalingen van deze wet in aanmerking voor
een maatwerkvoorziening, bestaande uit:
a. (…)
b. (…)
c. opvang, te verstrekken door het college van de gemeente tot welke hij zich wendt, indien hij de
thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor zijn veiligheid als gevolg van huiselijk

Besluit van 28 oktober 2013, houdende wijziging van het Besluit maatschappelijke ondersteuning in verband
met wijzigingen ten aanzien van uitkeringen aan gemeenten en enige andere aanwijzingen.
62 Zie bijvoorbeeld Mulder 2013.
63 Artikel 2.1.1 lid 1 Wmo 2015.
64
Kamerstukken II 2013-2014, 33 841, nr. 3, p. 27, 33-34, p. 104.
65 Artikel 2.1.2 lid 2 onder e Wmo 2015.
66 Artikel 2.2.1 lid 1 Wmo 2015.
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geweld, en niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van
andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving.’67

Ingezetenen van Nederland kunnen op basis van het geciteerde artikel bij elk willekeurig college
een aanvraag indienen tot het verstrekken van een maatwerkvoorziening. Volgens de MvT wordt
hierdoor de landelijke toegankelijkheid van de bedoelde voorzieningen gewaarborgd.68 Het
voorgaande brengt mee dat met ingang van de Wmo 2015 op maat toegesneden opvang niet
ergens maar overal in Nederland toegankelijk is.
Hoewel de wettekst duidelijk bepaalt dat de een maatwerkvoorziening moet worden
verstrekt door het college van de gemeente waartoe de aanvrager zich wendt, wordt in de MvT de
voorkeur uitgesproken voor een situatie waarin het college van de gemeente waar het traject de
grootste kans van slagen heeft de opvang feitelijk verstrekt. Om deze reden dient het college
volgens de MvT een persoonlijk onderzoek te verrichten. Hierin spelen verschillende
omstandigheden een rol, zoals de gemeente waar de aanvrager over een positief netwerk beschikt
en de persoonlijke voorkeur van de belanghebbende. Indien uit het onderzoek blijkt dat het
opvangtraject meer kans van slagen heeft in een andere gemeente, dan is het college van de
gemeente van aanmelding verantwoordelijk voor de ‘warme’ overdracht. Dit houdt in dat
voormeld college de eerste opvang verzorgt tot het moment waarop de overdracht is voltrokken.69
De MvT sluit hiermee aan bij de nog nader te bespreken Handreiking Landelijke toegankelijkheid
(zie hoofdstuk 4).
Op het moment dat het college en de belanghebbende eensgezind zijn over de vraag in welke
gemeente de opvang het beste kan worden verstrekt, is er m.i. weinig bezwaar om af te wijken
van de wettelijke regime op grond waarvan de gemeente van aanmelding de opvang dient te
verzorgen. In een situatie waarin er verschil van mening bestaat, dient het college van de plaats
van aanmelding de opvang te verzorgen. De tekst van de wet laat geen ruimte voor een lezing
waarbij de voorkeur van het college doorslaggevend is.
Met betrekking tot de vraag of een toelatingsbeslissing tot een algemene voorziening zoals
de dag- of nachtopvang een bestuursrechtelijke besluit is bevat de MvT een opvallende passage:
‘Om van een algemene voorziening gebruik te kunnen maken, is geen uitgebreid onderzoek naar
de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager noodzakelijk. Een formele beslissing
(beschikking) van de gemeente is niet nodig.’70 Als het voorgaande zou kloppen wordt de weg
naar bezwaar en beroep voor daklozen gedwarsboomd.71 In de passage wordt echter een
verkeerd criterium gehanteerd om te bepalen of er sprake is van een besluit. Niet is
doorslaggevend of een uitgebreid onderzoek naar de persoonskenmerken en behoeften van de
aanvrager nodig is, maar of er sprake is van een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan
inhoudende een rechtshandeling die van publiekrechtelijke aard is.72 Aan de hand van het
hierboven behandelde standaardarrest van de CRvB kan worden geconcludeerd dat ook een
toelatingsbeslissing op basis van de Wmo 2015 aan dit criterium voldoet, ongeacht of de beslissing
betrekking heeft op de toelating tot een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening.73
Immers, net als onder het huidige wettelijke regime heeft het gemeentebestuur een zorgplicht tot
het realiseren van maatschappelijke opvang.74 De taak om te beslissen over de toegang tot de
opvang is nauw verwant met die taak. Vervolgens kan worden vastgesteld dat de bevoegdheid tot

Artikel 1.2.1. Wmo 2015.
Kamerstukken II 2013-2014, 33 841, nr. 3, p. 27, 33-34, p. 104.
69 Kamerstukken II 2013-2014, 33 841, nr. 3, p. 27, 33-34, p. 104.
70 Kamerstukken II 2013-2014, 33 841, nr. 3, p. 27, 33-34, p. 27.
71 Artikel 8:1 jo. artikel 7:1 Awb.
72 Artikel 1:3 lid 1 en 2 Awb.
73 CRvB 15 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM3583, RSV 2010/187, m.nt. C.W.C.A. Bruggeman, r.o. 4.3.3-4.4.
74 Artikel 2.1.1. lid 1 Wmo 2015.
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het beslissen hierover bij het college ligt.75 Een dergelijke beslissing is op rechtsgevolg gericht.
Het rechtsgevolg bestaat eruit dat de belanghebbende wel of geen recht heeft op de gevraagde
toelating.

75

Artikel 147 lid 3 jo. 108 lid 2 Gemeentewet.
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4. Nederlandse beleid in de praktijk
4.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk is de Wmo als wettelijk kader van de maatschappelijke opvang
uiteengezet. Op basis van deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ontwikkelen van
beleid ten aanzien van de maatschappelijke opvang. Zoals werd beschreven genieten gemeenten
daarbij een hoge mate van beleidsvrijheid, waardoor het mogelijk is om maatwerk te bieden. Maar
of een kwetsbare burger meedoet of aan de kant staat, hangt vooral af van de wijze waarop
gemeenten met die vrijheid omgaan. Gemeenten hebben de geboden ruimte aangewend om
voorwaarden te verbinden aan de toegang tot de maatschappelijke opvang. Het regionaal
bindingsvereiste is hiervan het voornaamste voorbeeld. Gelijktijdig zijn voorzieningen op het
gebied van de maatschappelijke opvang volgens het uitgangspunt van artikel 20 lid 6 Wmo
landelijke toegankelijk. Gezien de uitsluitende werking die inherent is aan bindingscriteria, doemt
de vraag zich op of de landelijke toegankelijkheid veeleer een realiteit of papieren werkelijkheid
vormt. In de volgende paragraaf volgt een uiteenzetting van de hoofdpunten van het Nederlandse
daklozenbeleid sinds 2006 (4.2). Daarbij wordt de opkomst van regionale bindingscriteria en de
reactie op deze ontwikkeling in de vorm van de Handreiking Landelijke toegankelijkheid
behandeld. In paragraaf 3 wordt onderzocht in hoeverre de landelijke toegankelijkheid in de
praktijk daadwerkelijk is gewaarborgd (4.3). Vervolgens wordt (nader) geanalyseerd hoe de
beschreven praktijk zich verhoudt tot de doelen en uitgangspunten van de Wmo en het recht op
een eerlijk proces.
4.2 Nederlandse daklozenbeleid
4.2.1 Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang G4
Op 7 februari 2006 is Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang in de vier grote steden (PvA G4)
aan de Tweede Kamer aangeboden. Het plan is door het Rijk en de gemeenten Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) tot stand gebracht.76 In het PvA G4 stellen het kabinet en de
G4 zich ten doel om in een periode van ruim zeven jaar (2006 t/m februari 2014) de leefsituatie
van (dreigend) dak- en thuislozen te verbeteren zodat zij weer zelfstandig kunnen participeren in
de samenleving. Ook vormt het verminderen van de overlast dat uitgaat van de doelgroep een
belangrijk speerpunt.
Het PvA G4 kent twee fasen. In de eerste fase (2006-2010) ligt de beleidsfocus op het bieden
van zorg en onderdak aan ruim 10.000 daklozen. Om dit te bereiken is volgens het plan een
persoonsgerichte benadering nodig waarbij per persoon een individueel trajectplan wordt
opgesteld. Een dergelijk plan bevat persoonlijke doelen op het gebied van wonen, zorg, inkomen
en dagbesteding. Het trajectplan heeft een verplichtend karakter, zowel voor de hulpbehoevende
als voor de hulpverlenende instantie. In de fase II van het PvA G4 (2011- februari 2014) werd
enerzijds de lijn van fase I gecontinueerd en anderzijds de nadruk verlegd naar de preventie van
dakloosheid. Allereerst dient dakloosheid te worden gereduceerd door huisuitzettingen tegen te
gaan. Ook moet dakloosheid worden beperkt door het bieden van nazorg na ontslag uit een
zorginstelling of detentie. Ten slotte dient de doorstroom binnen de opvang te worden bevorderd.
Het ministerie van VWS heeft in samenwerking met de VNG het PvA G4 vertaald naar gemeentelijk
beleid. Dit vond plaats in de vorm van een Stappenplan Stedelijk Kompas. 77 De overige 39
Kamerstukken II 2005/2006, 29 325, nr. 8.
Stappenplan Stedelijk Kompas. Intensivering van de aanpak van dakloosheid, Den Haag: VNG 2007
<www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/Sez/ZWS/Stappenplan%20Stedelijk%20Kompas.pdf>.
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centrumgemeenten werden uitgenodigd om uiterlijk in 2008 een Stedelijk Kompas in te dienen.
Sinds 2009 wordt aan de hand van de Monitor Stedelijk Kompas gecontroleerd in hoeverre deze
gemeenten voortgang boeken.78
In 2014 heeft het Trimbos-instituut in opdracht van het Ministerie van VWS een evaluatie
verricht van het PvA G4. Het rapport is overwegend positief en spreekt zelfs over ‘een doorbraak
in het Nederlandse dakloosheidsbeleid’.79 Zo zou de integrale aanpak en de persoonsgerichte
benadering ertoe hebben geleid dat in fase I ongeveer 10.000 daklozen onderdak en hulp hebben
ontvangen. In februari 2014 zouden ruim 18.000 volwassenen en bijna 3.000 zwerfjongeren een
individueel trajectplan hebben gekregen. Een wezenlijk deel hiervan ontving inkomen, stabiele
huisvesting en hulpverlening. Bovendien was de overlast door de doelgroep meer dan gehalveerd
(53%), terwijl het aantal uithuiszettingen ten opzichte van 2005 met bijna een kwart (22%) is
afgenomen.
Kritisch is het rapport vooral ten aanzien van de beperkte realisatie van de fase II
doelstellingen, met name de preventie van dakloosheid. Paradoxaal genoeg vormde het succes
van fase I tevens een ‘achilleshiel’: door de succesvolle aanpak van overlast nam onder
beleidsmakers het besef van urgentie af. Bovendien droeg de abstracte formulering van de
doelstelling – de preventie van dakloosheid – niet bij aan dit besef. Deze stelling lijkt te worden
bevestigd door cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van 2010 tot 2012 steeg
het aantal daklozen in Nederland van 23 duizend naar 27 duizend.80 Hierbij past de kanttekening
dat de cijfers van het CBS betrekking hebben op het aantal daklozen in heel Nederland, terwijl het
PvA G4 alleen op de grote steden ziet.
Voorts wijst de studie erop dat het PvA G4 mede door veranderende economische
omstandigheden en immigratie niet alle daklozen een uitweg bood. In het bijzonder economisch
daklozen,81 staatlozen en illegalen worden door de nieuwe aanpak niet bereikt. De SvV&J heeft in
een brief aan de Tweede Kamer toegezegd samen met centrumgemeenten te zullen verkennen op
welke manier een beter zicht op de omvang en de hulpvraag van de groep economische daklozen
kan worden bereikt.82 Niet in de laatste plaats vormde de PvA G4 voor gemeenten een belangrijke
stimulans tot de invoering van regionale bindingsvereisten. Zo staat in het PvA het volgende
opgetekend:
“Een intensivering van de aandacht voor deze groep leidt tot meer gebruik van voorzieningen door deze
groep, hetzij door uitbreiding van het voorzieningenniveau, hetzij doordat bestaande voorzieningen
toegankelijker worden voor deze groep. Dat brengt twee risico’s met zich mee. Ten eerste bestaat er het
probleem van verdringing: de toegenomen aandacht en daarmee gebruik van voorzieningen gaat ten
koste van andere groepen. Dat vraagt om politieke keuzes. Ten tweede bestaat er het risico van een
(inter)nationale aanzuigende werking. Dat laatste moet worden voorkomen [curs, JJW]”83

4.2.2 Motieven regiobinding
Het principe van regiobinding brengt mee dat een dakloos persoon alleen wordt toegelaten tot de
maatschappelijke opvang als hij binding heeft met de betreffende gemeente.

Zie bijvoorbeeld Planije, Maas & Been 2009.
Tuynman & Planije 2014.
80 Ongeveer de helft van de Nederlandse daklozen woont in de G4. De overige daklozen wonen dus in een regio
waarvoor een andere centrumgemeente verantwoordelijk is. Zie <www.cbs.nl/nlNL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-4026-wm.htm>.
81 Hieronder wordt veelal verstaan: mensen die niet kampen OGGz-problematiek (dat wil zeggen psychische of
verslavingsproblematiek).
82 Kamerstukken II 2014/2015, 29 325, nr. 69.
83 Kamerstukken II 2005/2006, 29 325, nr. 8, p. 18.
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Er bestaan uiteenlopende redenen die gemeenten doen besluiten tot invoering van een regionaal
bindingscriterium. Deze redenen zijn van zorginhoudelijke, organisatorische of financiële aard,
hoewel het doorgaans om een combinatie hiervan gaat.84
Een eerste motief ligt zoals beschreven in de gemeentelijke wens om te kunnen voldoen aan
de hiervoor geschetste ambitieuze doelstellingen van het PvA G4. Het toegenomen gebruik en de
gebrekkige capaciteit van opvangvoorzieningen heeft als gevolg dat niet alle daklozen kunnen
worden opgevangen. Veelal komen ze op een wachtlijst te staan of worden ze weggestuurd. Met
gebruikmaking van het principe van regiobinding willen gemeenten de gestelde doelen alsnog
veiligstellen. Tegelijk menen gemeentebesturen te beschikken over een objectief criterium om te
kunnen bepalen welke daklozen al dan niet worden toegelaten.
Voorts zitten gemeenten niet te springen om daklozen uit andere gemeenten of andere
landen op te vangen. Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven financieren gemeenten sinds 2010 de
maatschappelijke opvang uitsluitend nog vanuit eigen (vrij te besteden) middelen.85 Veelzeggend
is bijvoorbeeld de volgende uitspraak van een Rotterdams collegelid: ‘Nu krijgen we nog
cadeautjes uit Groningen met een briefje erop: Veel plezier in Rotterdam. Maar die mensen vangen
we niet meer op. Desnoods brengen we ze zelf terug.’86
Ten slotte wordt verwacht dat het beste perspectief op re-integratie bestaat in de regio waar
de cliënt over een positief netwerk beschikt. De achterliggende gedachte is dat hij in die regio kan
rekenen op de steun uit zijn sociale omgeving.
4.2.3 Handreiking Landelijke toegankelijkheid
De kans is niet denkbeeldig dat dakloze burgers wegens het ontbreken van regiobinding tussen
wal en schip vallen. Om deze reden heeft de VNG in 2011 de Handreiking Landelijke
toegankelijkheid opgesteld.87 Aan de hand van de hierin gelegen beleidsregels kunnen
gemeentebesturen bepalen in welke gemeente de dakloze het beste kan worden opgevangen. De
handreiking somt de volgende beoordelingscriteria op:
‘a. De gemeente/regio waar de kans op een succesvol traject voor de cliënt het
grootst is. Om dit te kunnen bepalen, wordt gekeken naar de volgende feiten en
omstandigheden:
• de cliënt heeft gedurende drie jaar voorafgaand aan het moment van aanmelding
minimaal twee jaar aantoonbaar zijn of haar hoofdverblijf in de centrumgemeente of
regio gehad. Dit moet blijken uit inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie
of het bekend en geregistreerd zijn bij zorginstellingen;
• de aanwezigheid van een positief sociaal netwerk (familie en vrienden);
• bekendheid bij de zorginstellingen of MO-instellingen;
• bekendheid bij de politie;
• geboorteplaats;
• redenen om de cliënt uit zijn oude sociale netwerk te halen.

Zie bijvoorbeeld de bijlage bij de Brief van College van B&W van de Gemeente Rotterdam aan de leden van de
commissie voor Maatschappelijke Ondersteuning, Volksgezondheid en Participatie over regiobinding,
‘Regiobinding in de Rotterdamse Maatschappelijke Opvang. Wat, waarom en hoe’, te raadplegen via:
<bds.rotterdam.nl>.
85
Voorheen ontvingen gemeenten weliswaar specifieke uitkeringen, maar deze waren zelden kostendekkend.
Gemeenten moesten hierdoor alsnog met eigen middelen bijspringen.
86 ‘Daklozenstop op komst’, Algemeen Dagblad 24 september 2005.
87 Handreiking Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang, Den Haag: VNG 2011.
84

22

b. De voorkeur van de cliënt: gegronde redenen om tegemoet te komen aan de wens
van de cliënt om in een bepaalde gemeente/regio te worden opgevangen.’88
Blijkt uit het verrichte onderzoek dat de cliënt het beste kan worden opgevangen in een andere
regio, dan is de gemeente van aanmelding verantwoordelijk voor de ‘warme’ overdracht.89 Dit
betekent dat contact dient te worden opgenomen met de andere gemeente om afspraken te maken
over een soepele overdracht, terwijl aan de cliënt ondertussen ‘bed, bad en brood’ wordt
verstrekt. Weigert de gecontacteerde gemeente om de dakloze toe te laten tot de opvang, dan
dient de gemeente van aanmelding een vangnet te bieden door zelf in opvang te voorzien.90
Partijen hebben ervoor gekozen om de handreiking in een niet-bindende vorm neer te
leggen. Op deze manier beoogt men recht te doen aan de diversiteit in de praktische aanpak door
centrumgemeenten (maatwerk).91
4.3 Landelijke toegankelijkheid in de praktijk
4.3.1 Onderzoek regiobinding en landelijke toegankelijkheid
Nadat de minister van VWS aanwijzingen ontving dat de landelijke toegankelijkheid van de
maatschappelijke opvang in de praktijk niet voor alle daklozen is gewaarborgd, heeft deze in 2013
het Trimbos-instituut opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar de wijze waarop
gemeenten en opvanginstellingen het principe van regiobinding toepassen en de gevolgen
daarvan voor de landelijke toegankelijkheid.92 Het nog datzelfde jaar afgeronde onderzoek
bevestigt het vermoeden dat veel daklozen zonder regiobinding tussen wal en schip vallen.93 In
het rapport staan een aantal belangrijke observaties:






Het criterium van (aantoonbare) regiobinding wordt door 80% van de
opvanginstellingen gehanteerd.94 Het ontbreken van regiobinding leidt in het
leeuwendeel van de gevallen tot een algehele ontzegging van de toegang tot de
opvang in de desbetreffende gemeente.95
Slechts een minderheid van de centrumgemeenten heeft beleidsregels opgesteld
met oog op de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en
regiobinding. Een aantal hiervan volgt de VNG-handleiding, terwijl een ander deel
geheel of gedeeltelijk eigen beleidsregels vaststelt. Wegens de verschillen in de
wijze waarop het principe van regiobinding wordt toegepast kunnen discussies
ontstaan welke gemeente voor opvang moet zorgdragen. Hierdoor worden
daklozen van het kastje naar de muur gestuurd. 96
De toegang tot de opvang wordt in de praktijk vaak door opvangmedewerkers
bepaald. Deze zijn echter niet of gebrekkig op de hoogte van het geldende beleid en
de gemaakte afspraken. Een deel van de gemeenten laat weten de besluitvorming te
hebben gedelegeerd aan de directie van een opvanginstelling.97

Handreiking Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang, Den Haag: VNG 2011, p. 7.
Artikel 4 jo. 5 van de Handreiking Landelijke toegankelijkheid.
90 Artikel 6 van de Handreiking Landelijke toegankelijkheid.
91 Handreiking Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang, Den Haag: VNG 2011, p. 5.
92 Kammerstukken II 2012/13, 29 325, nr. 61.
93 Tuynman, Muusse & Planije 2013.
94 Tuynman, Muusse & Planije 2013, p. 40.
95 Tuynman, Muusse & Planije 2013, p. 51-53.
96 Tuynman, Muusse & Planije 2013, p. 11, 33.
97 Tuynman, Muusse & Planije 2013, p. 34-37.
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Een cliënt ontvangt zelden een beschikking waarin hij wordt toegelaten of
afgewezen voor de maatschappelijke opvang. Hierdoor staat niet in alle
centrumgemeenten een bezwaarprocedure open voor belanghebbenden die hun
aanvraag afgewezen zagen worden.98
De toetsing of is voldaan aan het regionaal bindingsvereiste blijft in ongeveer de
helft van de centrumgemeenten beperkt tot het nagaan of de dakloze een zekere
periode – gewoonlijk twee jaar uit de afgelopen drie jaar – in de gemeente
(aantoonbaar) zijn verblijf heeft gehad. Andere aspecten, zoals de kans op een
succesvol traject, de aanwezigheid van een sociaal netwerk of de voorkeur van de
cliënt zijn niet of nauwelijks doorslaggevend.99
Cliëntenbelangenorganisaties en straatadvocaten signaleren dat in een aantal
gemeenten de daklozen zelf de bewijslast dragen om aan te tonen dat zij recht
hebben op opvang (het ‘nee-tenzij’ principe).100
Slechts een minderheid van de centrumgemeenten biedt tijdelijke opvang in
afwachting van de toelatingsbeslissing.101 Indien aanvraag wegens het ontbreken
van regiobinding wordt geweigerd, vindt zelden ‘warme overdracht’ plaats naar de
gemeente waarmee wél regiobinding bestaat.102
Volgens aantal gemeenten houdt het feit dat niet altijd overdracht plaatsvindt
verband met de gebrekkige opvangcapaciteit: veel opvangplaatsen zitten vol,
waardoor het voorkomt dat mensen op een wachtlijst komen te staan.103 Uit het
onderzoek volgt niet hoe lang deze wachtlijsten zijn.

4.3.2 Nederlandse praktijk en de uitgangspunten van de Wmo
In het voorgaande hoofdstuk is beschreven dat het lokaal bestuur een hoge mate van
beleidsvrijheid geniet bij de uitvoering van de Wmo. Het onderliggende idee van deze vrijheid is
de notie van maatwerk: door maatwerk te bieden wordt beter tegemoetgekomen aan de
specifieke zorgbehoeften van de burger zodat deze weer volwaardig kan meedoen in de
samenleving. Eveneens zagen we dat de beslissing om de Handreiking Landelijke toegankelijkheid
in niet-bindende vorm neer te leggen is gestoeld op diezelfde gedachte.
De studie van het Trimbos-instituut illustreert dat een hoge mate van beleidsvrijheid ook
ongewenste effecten kan sorteren: door een gebrek aan eenduidig beleid leidt de toepassing van
het regionaal bindingsbindingscriterium in afzonderlijke gemeenten tot verschillende
uitkomsten. Aangezien slechts een beperkt aantal gemeenten zorgdraagt voor de warme
overdracht gebeurt het in de praktijk dat rechthebbende daklozen in het geheel van opvang
worden uitgesloten.
De wijze waarop wordt bepaald welke gemeente de opvang op zich dient te nemen springt
evenzeer in het oog. Het veel gehanteerde vereiste dat een dakloos persoon ten minste twee uit
de laatste drie jaar aantoonbaar verblijf moet hebben gehouden (de ‘2-uit-3’-eis) heeft als gevolg
dat sommige daklozen in geen enkele Nederlandse gemeente aan het criterium van regiobinding
voldoen. Te denken valt aan daklozen die niet kunnen aantonen dat zij de vereiste periode in de
gemeente verblijf houden, daklozen die veel reizen of regelmatig verhuizen en daklozen die

Tuynman, Muusse & Planije 2013, p. 71-73.
Tuynman, Muusse & Planije 2013, p. 43.
100 Tuynman, Muusse & Planije 2013, p. 45.
101 Tuynman, Muusse & Planije 2013, p. 58-60.
102 Tuynman, Muusse & Planije 2013, p. 62-67.
103 Tuynman, Muusse & Planije 2013, p. 63, 83. Zie ook: ‘Regiobinding in de Rotterdamse Maatschappelijke
Opvang. Wat, waarom en hoe’, te raadplegen via: <bds.rotterdam.nl>.
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afkomstig zijn uit een andere lidstaat.104 Hoewel deze personen veelal behoren tot doelgroep van
de maatschappelijke opvang, worden zij in de praktijk hiervan uitgesloten. In deze strikte vorm is
het regionaal bindingscriterium geen toewijzingscriterium bij het bepalen van de meest geschikt
opvanggemeente, maar veeleer een afwijzingscriterium.105 Een dergelijke praktijk waarin
bepaalde daklozen welhaast automatisch worden afgewezen staat op gespannen voet met het
vangnetkarakter van de Wmo.
Andersom leidt de toepassing van de ‘2uit-3’-eis er niet automatisch toe dat de cliënt wordt
opgevangen in de omgeving waar de kans op een succesvoltraject het grootst is. Immers, ten
aanzien van een (ex-)verslaafde of een ex-gedetineerde is het heel goed denkbaar dat deze beter
niet kan worden opgevangen in zijn oude leefomgeving. Bij het bepalen van juiste opvangregio
wordt dus niet in een passende maatwerkoplossing voorzien. Daarnaast worden cliënten niet
opgevangen in een veilige omgeving. Aangezien de Wmo de verantwoordelijkheid voor
participatie (volgens het subsidiariteitsbeginsel) in de eerste plaats bij het individu zelf neerlegt,
zou het voor de hand liggen dat meer rekening wordt gehouden met de voorkeur van de cliënt.
Zoals uit de studie valt af te leiden biedt een toelatingsbesluit in verband met de gebrekkige
capaciteit in de praktijk geen garantie op een plek in de opvang. Curieus is in dit verband de
raadgeving in bijlage I van de Handreiking Landelijke toegankelijkheid richting gemeenten:
“In de beschikking [om iemand al dan niet toe te laten tot de maatschappelijke opvang, JJW] moet
duidelijk worden aangegeven dat de beslissing om iemand toe te laten tot de maatschappelijke opvang
niet het recht geeft op een plaats in de maatschappelijke opvang. Dat is afhankelijk van de vraag of er een
passende plek beschikbaar is.106

Kennelijk biedt een toelatingsbesluit in de praktijk een ‘recht op de wachtlijst’. Deze situatie
wringt met een uitspraak de CRvB, waarin werd bepaald dat het rechtsgevolg van een (positief)
toelatingsbesluit eruit bestaat dat betrokkene recht heeft op toelating.107
Alles overziend staat de hier beschreven praktijk haaks op het doel en de strekking van het
in artikel 20 Wmo neergelegde principe van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke
opvang. Deze bepaling beoogt immers juist te voorkomen dat dakloze burgers tussen wal en schip
vallen en zodoende van opvang, met inbegrip van een persoonlijk hulpverleningstraject,
verstoken blijven. De ratio van artikel 20 Wmo is bovendien gelegen in het voorkomen dat een
verslaafde in zijn oude leefmilieu terugvalt. Aldus vormt de ontstane situatie een aanzienlijke
belemmering vormt voor de verwezenlijking van de ultieme doelstelling van de Wmo: het
bevorderen dat (dakloze) burgers weer op eigen benen leren staan en zo – om in Wmo-termen te
spreken – weer volwaardig kunnen ‘meedoen’ in de samenleving.
4.3.3 Nederlandse praktijk en het recht op een eerlijk proces
De studie van het Trimbos-instituut laat zien dat er een discrepantie bestaat tussen de theorie en
de praktijk met betrekking tot de vraag wie er beslist over de toegang tot de opvang. Zoals werd
beschreven dient de bevoegdheid tot het nemen van een toelatingsbeslissing niet op één lijn te
worden gesteld met het feitelijk verlenen van opvang. De beslissingsbevoegdheid komt volgens

Het blijkt dat daklozen vaak problemen hebben om zich in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).
Een briefadres is nodig voor het aanvragen van een uitkering of opvang. Zo beschouwd worden sociale rechten
welhaast tot een utopie. Zie Tuynman, Muusse & Planije 2013, p. 75-78. Zie tevens de brief van de Federatie
Opvang aan de leden van de Tweede Kamer van 26 november 2014, te raadplegen via:
<www.opvang.nl/site/item/groot-probleem-voor-dakloze-mensen-om-in-te-schrijven-bij-gemeente>/
105 Tuynman, Muusse & Planije, p. 19
106 Handreiking Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang, Den Haag: VNG 2011, p. 9.
107 CRvB 2 mei 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BW5501, AB 2013/173, r.o. 4.4
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de Gemeentewet uitsluitend toe aan het college en is niet vatbaar voor delegatie.108 In de praktijk
wordt echter vaak door opvangmedewerkers bepaald of de aanvrager al dan niet wordt
toegelaten tot de maatschappelijke opvang. Het feit dat opvangmedewerkers gebrekkig op de
hoogte zijn van het geldende beleid brengt mee dat zij op ad hoc basis tot een beslissing komen,
waardoor willekeur en machtsmisbruik op de loer liggen. Zo kunnen verschillende aanvragers
met hetzelfde profiel bij dezelfde opvanginstelling in het ene geval worden toegelaten en in het
andere geval worden afgewezen. Met name mondige daklozen worden eerder toegelaten dan
daklozen die minder assertief zijn.109 Daarnaast is het aannemelijk dat opvanginstellingen niet
zitten te springen om daklozen op te vangen die als ‘lastpak’ bekend staan, waardoor ze eerder
geneigd zijn deze af te wijzen.
Uit de voorgaande observaties vloeit volgens Roorda de consequentie voort dat niet in
iedere gemeente dezelfde juridische procedure van toepassing is op een aanvraag om toegang tot
de opvang.110 Ze illustreert deze stelling als volgt. Een uit de Rotterdam afkomstige dakloze die
gebruik wil maken van de opvang, dient zich daarvoor tot het college te wenden. Een uit
Leeuwarden afkomstige dakloze moet zich daarentegen melden bij één van de
daklozeninstellingen. Waar de Rotterdammer zich in geval van een weigering kan bedienen van
het bestuursrecht, dient de Leeuwarder gebruik te maken van het privaatrecht. Deze situatie is
volgens Roorda problematisch vanuit het oogpunt van het recht op een eerlijk proces. Ze wijst op
de zaak De Geouffre de la Pradelle waarin het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
heeft bepaald dat op basis van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
(EVRM) de toegang tot de rechter voldoende samenhangend en duidelijk moet zijn (‘sufficiently
cohorent and clear’).111 Onder de geschetste omstandigheden is aldus Roorda geen sprake van een
voldoende duidelijk en samenhangend systeem van toegang tot de rechter, temeer nu daklozen
behoren tot de groep kwetsbare personen die veelal de benodigde juridische kennis missen. Zo
beschouwd staat het Nederlandse systeem op gespannen voet met het recht op een eerlijk proces
zoals vastgesteld in artikel 6 EVRM.
Het is twijfelachtig of er in het beschreven voorbeeld inderdaad verschillende juridische
procedures van toepassing zijn. Aan het standpunt van Roorda ligt kennelijk de gedachte ten
grondslag dat (het bestuur van) een opvanginstelling in tegenstelling tot het college geen
bestuursorgaan is. Onder bepaalde omstandigheden is het orgaan van de privaatrechtelijke
rechtspersoon (vaak het bestuur van een stichting) die de toelatingsbeslissing neemt echter een
bestuursorgaan, in het bijzonder b-orgaan.
Als uitgangspunt geldt dat alleen sprake is van een b-orgaan indien het bedoelde orgaan
met openbaar gezag is bekleed.112 Hiervan is sprake als het orgaan een publiekrechtelijke
bevoegdheid heeft tot het eenzijdig bepalen van de rechtspositie van andere rechtssubjecten.
Aangezien de bevoegdheid tot het nemen van een toelatingsbesluit tot de maatschappelijke
opvang bij het college berust, is het orgaan van de opvanginstelling in beginsel geen
bestuursorgaan.
In twee recente arresten heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
(ABRvS) op deze regel echter een uitzondering geformuleerd in relatie tot (organen van)
privaatrechtelijke rechtspersonen die geldelijke uitkeringen of op geld waardeerbare
voorzieningen, zoals opvang, aan derden verstrekken.113 Bij deze uitzondering dient te worden
voldaan aan twee cumulatieve vereisten, te weten het zogenoemde inhoudelijke vereiste en het
Artikel 147 lid 3 jo. 108 lid 2 Gemeentewet.
Tuynman, Muusse & Planije, p. 20.
110 Roorda 2014, p. 215-218.
111 EHRM 16 december 1992, nr. 12964/87 (De Geouffre de la Pradelle v. France)
112 Zie artikel 1:1 lid 1 aanhef en onder b Awb.
113 ABRvS 17 september 2014 , ECLI:NL:RVS:2014:3379, NJB 2014/1789, r.o. 5.1 – 5.2; ABRvS 17 september
2014, ECLI:NL:RVS:2014:3394, NJB 2014/1715.
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financiële vereiste. Onder het inhoudelijke vereiste verstaat de ABRvS dat de inhoudelijke criteria
voor het verstrekken van geldelijke uitkeringen of voorzieningen in beslissende mate worden
bepaald door één of meer bestuursorganen van een publiekrechtelijke rechtspersoon (aorgaan).114 Onder het financiële vereiste verstaat de ABRvS dat de verstrekking van deze
uitkeringen of voorzieningen in overwegende mate, dat wil zeggen in beginsel voor twee derden
of meer, wordt gefinancierd door één of meer a-organen. Daarbij is het niet relevant dat het
bestuursorgaan die de criteria bepaalt (inhoudelijk vereiste) en het bestuursorgaan die de
verstrekking in overwegende mate financiert (financieel vereiste) niet dezelfde organen zijn. Het
arrest is gewezen door de grote kamer, een vijfhoofdig college dat mede bestaat uit de presidenten
van de CRvB en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Drahmann en Barkhuysen
vermoeden dat besproken criteria in het vervolg ook door laatstgenoemde rechtscolleges worden
gebruikt.115
Op basis van het voorgaande kan het volgende worden geconcludeerd. Gelet op het feit dat
de gemeenteraad de voorwaarden bepaalt waaronder iemand recht heeft op maatschappelijke
opvang en het college financieel verantwoordelijk is voor de opvang in de betreffende regio, moet
(een orgaan van) de private entiteit waartoe de opvanginstelling behoort in beginsel als b-orgaan
worden aangemerkt.116 Een door deze instelling afgegeven weigeringsbesluit wordt dus
bestreken door het bestuursrecht. Dit laat onverlet dat telkens in concreto moet worden getoetst
of aan de voorwaarden is voldaan. Zo is het denkbaar dat een particuliere instelling in
overwegende mate haar eigen zorg financiert.
Wat betreft de toegang tot de rechter is het voor de rechtszoekende minstens zo wezenlijk
dat een besluit wordt uitgevaardigd, ongeacht of dit plaatsvindt door het college of een (orgaan
van een) privaatrechtelijke rechtspersoon.117 Een besluit is voor de rechtszoekende immers nodig
om beroep in te kunnen stellen bij de bestuursrechter en zich te beroepen op het feit dat het
besluit van de opvanginstelling zonder een daartoe strekkende bevoegdheid is genomen.118
Zoals beschreven blijkt echter dat in de praktijk zelden een beschikking wordt afgegeven.119
Weliswaar is het mogelijk deze uit te lokken door het indienen van een (schriftelijke) aanvraag tot
het nemen van een toelatingsbesluit. Het niet (tijdig) nemen van een besluit of de schriftelijke
weigering een besluit te nemen wordt in het bestuursrecht met een besluit gelijkgesteld.120
Hierdoor is de weg naar de bestuursrechter niet langer afgesloten. Met oog op de kwetsbare
status van daklozen en het ontbreken van de juridische ‘know how’ is het echter op zijn minst
twijfelachtig of deze praktijk zich wel verhoudt artikel 6 EVRM dat een duidelijk systeem van
toegang tot de rechter vereist.
In navolging van Roorda kan de Nederlandse situatie ook worden bekeken in het licht van
het recht op toegang tot het recht zoals gedefinieerd door het Ontwikkelingsprogramma van de
Verenigde Naties (VN). Anders dan het bepaalde in artikel 6 EVRM omvat deze definitie niet enkel
een recht op toegang tot de rechter, maar ook het gehele daaraan voorafgaande proces, beginnend
bij de aanvraag tot het toekennen van het recht op maatschappelijke opvang. De bedoelde definitie
luidt als volgt:
Artikel 1:1 lid 1 aanhef en onder a Awb.
Drahmann & Barkhuysen 2014.
116 Dit heeft als verregaande consequentie dat op het handelen in het kader van de publieke taak het
publiekrecht van toepassing is, waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Voor meer hierover
zie: Scheltema en Scheltema 2004, m.n. par 2.
117 Overeenkomstig artikel 1:3 lid 1 Awb wordt onder een besluit verstaan: ‘een schriftelijke beslissing van een
bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.
118 Artikel 8:1 lid 1 Awb.
119 Overeenkomstig artikel 1:3 lid 2 Awb wordt onder een beschikking verstaan: ‘een besluit dat niet van
algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan’. Voor de betekenis van het
begrip besluit, zie voetnoot 117.
120 Zie artikel 6:2 Awb.
114
115

27

‘Access to justice can be defined as the right of individuals and groups to obtain a quick, effective and fair
response to protect their rights, prevent or solve disputes and control the abuse of power, through a
transparent and efficient process, in which mechanisms are available, affordable and accountable.’121

Roorda stelt m.i. terecht dat het aanwezige risico van willekeur bij beslissingen door
opvanginstellingen wringt met de criteria ‘fair response’ en ‘control the abuse of power’.
Daarnaast zijn situaties waarin sprake is van onduidelijke weigeringsgronden problematisch
vanuit het vereiste van een ‘transparent and efficient process’. Bovenal staat het ‘nee-tenzij’principe (de ‘2-uit-3’-eis) in haar ogen op gespannen voet met het vereiste ‘quick, effective and
fair response’, zeker met de kwetsbare status van daklozen in gedachten.

121

UNDP Justice System Programme, Access to Justice Concept Note, Februari 2011.
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HF 5 Unieburgerschap, vrij verkeer en verblijf
5.1 Inleiding
Daklozen die in Nederland een beroep doen op de maatschappelijke opvang zijn voor een
wezenlijk deel afkomstig uit andere lidstaten binnen de EU. Volgens een onderzoek naar de
feitelijke dakloosheid in de G4 is in de periode 2010-2012 ongeveer 1/3 deel van de personen die
gebruik maakt van de nacht- en winterkoudeopvang afkomstig uit andere Unielidstaten. In de
gemeente Utrecht bijvoorbeeld melden zich naar schatting elk jaar minimaal 100 personen uit EUlanden in ‘kommervolle omstandigheden’ bij de opvang.122 De oorzaak hiervan is voornamelijk
gelegen in de sterk toegenomen arbeidsmigratie uit Midden- en Oost Europese landen. Tal van
migranten werken en zijn zelfstandig. Anderen moeten het stellen zonder inkomen en onderdak.
Mogelijk zijn ze werkzoekend of hebben ze hun baan verloren. Weer anderen leiden een louter
zwervend bestaan en zijn in het geheel niet economisch actief.
Unieburgers kunnen om diverse redenen worden geweigerd tot de daklozenopvang. In de
eerste plaats is het mogelijk dat er geen sprake is van een rechtmatig verblijf volgens de
Vreemdelingenwet, waardoor de aanvrager niet tot de doelgroep van de maatschappelijke opvang
wordt gerekend.123 Ten tweede is het denkbaar dat er weliswaar sprake is van een rechtmatig
verblijf, maar dat de betrokken Unieburger onder de uitzonderingsclausule van artikel 8 lid 2
Wmo valt. Hierdoor is hij alsnog uitgesloten van het recht op opvang. Ten slotte komt het voor
dat EU-burgers rechtmatig verblijf houden en niet zijn uitgesloten van het recht op
maatschappelijke opvang. Toch komen deze burgers niet in aanmerking voor maatschappelijke
opvang, omdat ze niet voldoen aan het regionaal bindingsvereiste. Unieburgers hebben immers
vaak nog geen twee jaar in een periode van drie jaar in een Nederlandse regiogemeente verblijf
gehouden. Problematisch aan deze laatste voorwaarde is mogelijk de belemmering die het
oplevert voor het vrije personen verkeer, in het bijzonder het vrij verkeer van werknemers en het
vrij verkeer van (economisch niet-actieve) Unieburgers.
Op basis van het vrij verkeer van werknemers hebben burgers die in een ander lidstaat
werkzaamheden verrichten recht op verblijf (artikel 45 VWEU). Het vrije werknemersverkeer zou
echter niet tot haar volle ontplooiing komen indien deze werknemers geen aanspraak maken op
dezelfde faciliteiten als nationale onderdanen. Vanuit die gedachte zijn in Verordening 883/2004
(de Coördinatieverordening) voorschriften neergelegd ter coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels.124 Daarnaast beoogt Verordening 492/2011 inzake het vrije
werknemersverkeer discriminatie op grond van nationaliteit tussen werknemers uit de lidstaten
tegen te gaan.125
Behalve werknemers hebben ook economisch niet-actieve of (anders geformuleerd)
‘sociale burgers’ onder bepaalde voorwaarden recht op verblijf in een andere lidstaat. Het
Europees burgerschap, zoals neergelegd in artikel 20 VWEU, kreeg door het Hof een zodanig
verregaande zelfstandige betekenis toebedeeld dat het tegenwoordig de ‘primaire hoedanigheid’
van een onderdaan van de Unie vormt.126 Op basis van artikel 20 jo. 21 VWEU heeft de Unieburger
bovendien een recht op verblijf in andere lidstaten. Tevens is artikel 18 VWEU aan artikel 20
VWEU gekoppeld, wat meebrengt dat binnen de materiële werkingssfeer van het Verdrag niet
mag worden gediscrimineerd op grond van nationaliteit.127 Het recht op verblijf en non‘Notitie Maatschappelijke Opvang van 'buitenlandse' daklozen’, Gemeente Utrecht 2011, p. 3.
Artikel 8 lid 2 Wmo.
124
Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.
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Verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het
vrije verkeer van werknemers binnen de Unie.
126 HvJ EU 15 maart 2005, nr. C-209/03, NJ 2005/561 (Bidar), r.o. 31.
127 HvJ EU 12 mei 1998, nr. 85/96, Jur. 1998, p. I-2691 (Martínez Sala), r.o. 62.
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discriminatie ten aanzien van sociale burgers is niet onbeperkt. De voorwaarden en beperkingen
zijn vastgelegd in richtlijn 2004/38 van 29 april 2004 (de ‘Burgerschapsrichtlijn’).
In de volgende paragraaf wordt in relatie tot werknemers onderzocht onder welke
voorwaarden zij een verblijfsrecht aan het Unierecht kunnen ontlenen en of zij aanspraak maken
op sociale bijstand, in het bijzonder maatschappelijke opvang (5.2). In paragraaf 3 wordt dezelfde
vraag opgeworpen ten aanzien van sociale burgers (5.3). Hierop voortbordurend worden in
paragraaf 4 twee enigszins atypische groepen onder de loep genomen, namelijk werkzoekenden
en voormalig werknemers (5.4). Tot besluit van dit hoofdstuk (par. 5) wordt beschreven of het
regionaal bindingsvereiste de Europeesrechtelijke toets der kritiek doorstaat. Meer specifiek
wordt nagegaan of de ‘2-uit-3’-eis een (on)toelaatbare beperking vormt op het vrij verkeer van
personen.
5.2 Werknemers
Het vrije werknemersverkeer wordt beschouwd als fundamenteel recht van werknemers en hun
familie.128 Het brengt een toegenomen mobiliteit teweeg, waardoor werknemers over betere
kansen beschikken tot verbetering van hun levensomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en
sociale positie.129 Gelet op deze belangen is het recht om zich vrij binnen de lidstaten van de Unie
te verplaatsen en te verblijven om er arbeid te verrichten aan geen verdere voorwaarden
verbonden.
De maatregelen die nodig zijn om de socialezekerheidsstelsels op elkaar af te stemmen zijn
neergelegd in de Coördinatieverordening.130 Deze verordening heeft als doel om te voorkomen
dat migrerende werknemers worden geweerd van het sociale stelsel in hun werkland. Hiertoe
tracht de verordening woonplaatseisen en nationaliteitsvoorwaarden te doorbreken.131
Terwijl onder voorgangers van deze verordening alleen werknemers onder het personele
bereik vielen, strekt de werkingssfeer van de huidige Coördinatieverordening zich eveneens uit
over zelfstandigen en zelfs economisch niet-actieve Unieburgers. De materiele werkingssfeer is
daarentegen beperkt tot de klassieke takken van de sociale zekerheid.132 De Verordening is dan
ook niet van toepassing op sociale bijstand die op algemene wijze een bestaansminimum
waarborgt.133
In tegenstelling tot de Coördinatieverordening is het personele bereik van de Verordening
492/2011 aanzienlijk beperkter. De werkingssfeer van deze verordening is beperkt tot
werknemers. Sociale burgers kunnen zich dus niet op de verordening beroepen. Het is nuttig om
in het navolgende de reikwijdte van het werknemersbegrip onder de loep te nemen.
Het begrip ‘werknemer’ is een communautair begrip. Dat wil zeggen dat het niet aan
lidstaten is om te bepalen wie als werknemer kan worden beschouwd. Uit artikel 1 van de
Verordening 492/2011 valt af te leiden wie werknemer is, namelijk iedere onderdaan van een
lidstaat die in een andere lidstaat arbeid in loondienst verricht. Het Hof hanteert een ruime
interpretatie ten aanzien van het werknemersbegrip. Uit het arrest Raulin valt af te leiden dat als
werknemer wordt beschouwd ‘degene die reële en daadwerkelijke arbeid in loondienst verricht,
die niet van zo geringe omvang is dat het om louter marginaal en bijkomstige werkzaamheden

Ik beperk mij in deze bespreking tot de werknemer.
Zie overweging 4 van de Preambule bij Verordening 492/2011.
130 Voorheen Verordening (EEG) 1408/71.
131 Zie Pennings 2012.
132 Prestaties bij ziekte, moederschap, arbeidsongevallen, beroepsziekten, invaliditeitsuitkeringen,
werkloosheidsuitkeringen, gezinsbijslagen, pensioenen, uitkeringen bij overlijden.
133 Artikel 5 lid 3 richtlijn 883/2004; zie ook HvJ EU 27 maart 1985, nr. C-249/83 (Hoeckx), ro. 12-15.
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gaat’.134 Het is echter geenszins uitgesloten dat een werknemer uitsluitend arbeid in deeltijd
verricht.135
Stel dat een cliënt van de daklozenopvang werkzaamheden verricht als tegenprestatie voor
de door hem ontvangen zorg. Het is dan de vraag of deze werkzaamheden kunnen worden
aangemerkt als reële en daadwerkelijke arbeid in loondienst. Bevestigende beantwoording van
deze vraag heeft als consequentie dat de cliënt een verblijfsrecht kan ontlenen aan zijn
Unierechtelijke status van werknemer. De hier beschreven vraag speelde in de zaak Trojani.136 De
casus is als volgt. Michel Trojani, een dakloze man, is in 2000 naar België vertrokken. Na een
zekere periode op een kampeerterrein en in een jeugdherberg te hebben verbleven, ontving
Trojani onderdak bij het Leger des Heils. Daar verrichtte hij werkzaamheden uit hoofde van een
beroepsintegratieproject gedurende ongeveer 30 uur per week. In ruil hiervoor ontving hij
onderdak en zakgeld. Aangezien Trojani niet beschikte over voldoende bestaansmiddelen, diende
hij bij het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te Brussel (OCMW) een aanvraag in
voor een socialebijstandsuitkering. De weigeringsbeslissing van OCMW die hierop volgde werd
door Trojani aangevochten bij de Arbeidsrechtbank te Brussel. Deze stelde een aantal prejudiciële
vragen aan het Hof van Jusitite (HvJ), onder welke of iemand die in de omstandigheden van Trojani
verkeert aanspraak maakt op een verblijfsrecht op grond van zijn hoedanigheid van werknemer
als bedoeld in artikel 45 VWEU. Het Hof overwoog dat de rechter van de lidstaat dient te
beoordelen of de door Trojani verrichte werkzaamheden moeten worden beschouwd als
werkzaamheden die normaliter op de arbeidsmarkt worden verricht. 137 Daarbij moet deze zich
baseren op objectieve criteria en alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemen.138
Niettemin gaf het Hof als aanwijzing mee dat werkzaamheden die enkel dienen ter revalidatie of
wederopneming in het arbeidsproces niet als reële en daadwerkelijke arbeid kunnen worden
beschouwd.139 Andersom lijkt het niet op voorhand uitgesloten dat werkzaamheden die mede
dienen ter revalidatie of wederopneming in het arbeidsproces als reële en daadwerkelijke arbeid
kunnen worden aangemerkt.
Anders dan de personele werkingssfeer is de materiële werkingssfeer van de Verordening
492/2011 zeer ruim. Volgens artikel 7 lid 2 genieten werknemers uit andere lidstaten dezelfde
sociale en fiscale voordelen als nationale werknemers. De vraag is of onder het begrip ‘sociaal
voordeel’ ook het recht op de maatschappelijke opvang wordt begrepen. Het is immers denkbaar
dat een Unieburger na zijn komst uit het buitenland van meet af aan dakloos is. Ook is het mogelijk
dat een persoon wegens een gebrek aan inkomen niet in staat is zichzelf van huisvesting te
(blijven) voorzien, bijvoorbeeld omdat hij parttime werkt. Het begrip sociaal voordeel wordt door
het Hof in het arrest Hoeckx ruim opgevat en omvat de volgende verstrekkingen:
‘alle voordelen die, al dan niet verbonden aan een arbeidsovereenkomst, in het algemeen aan nationale
werknemers worden toegekend, voornamelijk op grond van hun objectieve hoedanigheid van werknemer
of enkel wegens het feit dat zij ingezetenen zijn, en waarvan de uitbreiding tot werknemers-onderdanen
van andere lidstaten geschikt lijkt om hun mobiliteit binnen de Gemeenschap te vergemakkelijken’.140

Hoewel de bewoordingen van het Hof weinig omlijnd zijn, leert het arrest dat een uitkering die
het bestaansminimum beoogt te waarborgen onder de omschrijving valt.141 Vanaf hier is het een
kleine stap om ook maatschappelijke opvang onder het begrip ‘sociaal voordeel’ te brengen. De
HvJ EU 26 februari 1992, C-357/89 (Raulin), r.o. 10.
HvJ EU 23 maart 1982, C-53/81, Jur 1982 blz. 1035 (Levin).
136 HvJ EU 7 september 2004, C-456/02, JV 2004/423 (Trojani).
137 HvJ EU 7 september 2004, C-456/02, JV 2004/423 (Trojani), r.o. 24.
138 HvJ EU 7 september 2004, C-456/02, JV 2004/423 (Trojani), r.o. 17.
139 HvJ EU 7 september 2004, C-456/02, JV 2004/423 (Trojani), r.o. 18.
140 HvJ EU 27 maart 1985, nr. C-249/83 (Hoeckx), ro. 20.
141 HvJ EU 27 maart 1985, nr. C-249/83 (Hoeckx), r.o. 20-25.
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maatschappelijke opvang vormt uiteraard geen uitkering, maar het begrip ‘sociaal voordeel’ heeft
een ruimer bereik dan alleen geldelijke verstrekkingen. Voorts beoogt de maatschappelijke
opvang – net als de bijstand – het bestaansminimum te garanderen. Zo beschouwd dient
maatschappelijke opvang als sociaal voordeel in de zin van artikel 7 lid 2 te worden aangemerkt.
5.3 Sociale burgers
Inwoners van de EU beschikken naast de nationaliteit van hun lidstaat over een hieruit afgeleid
Europees burgerschap (artikel 20 lid 1 VWEU). Aan deze hoedanigheid zijn bijzondere rechten
verbonden (artikel 20 lid 2 VWEU), welke kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën.
Enerzijds genieten Unieburgers politieke en publieke rechten, zoals het kiesrecht, het recht op
diplomatieke ondersteuning en petitie. Anderzijds hebben Unieburgers persoonlijke rechten,
namelijk het recht op non-discriminatie, vrij verkeer en verblijf.142
Op basis van artikel 18 VWEU is binnen de werkingssfeer van het verdrag elke discriminatie
op grond van nationaliteit verboden. De personele werkingssfeer wordt door het Hof ruim
getrokken. Zo werd in het in het arrest Martínez Sala bepaald dat Unieburgers die legaal op het
grondgebied van een andere lidstaat verblijven binnen de werkingssfeer van de
burgerschapsbepalingen vallen.143 Daarnaast vestigt artikel 21 VWEU een recht ten gunste van de
Unieburger om zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en er vrij te verblijven.
Maar genoemde rechten zijn niet onbeperkt. De beperkingen en voorwaarden zoals neergelegd in
de Burgerschapsrichtlijn zullen als volgt de revue passeren.
De Burgerschapsrichtlijn is van toepassing op iedere Unieburger (en zijn familieleden) die
toegang wil tot of verblijven wil in een andere lidstaat dan waarvan hij de nationaliteit bezit.144 Er
moet dus sprake zijn van een grensoverschrijdend element. Met betrekking tot het reizen naar
een andere lidstaat bepaalt de richtlijn dat Unieburgers die beschikken over een geldig
legitimatiedocument vrij zijn om hun lidstaat te verlaten om het grondgebied van een andere
lidstaat binnen te gaan.145 Zij hebben het recht hier gedurende maximaal drie maanden zonder
verdere formaliteiten te verblijven.146
Ten aanzien van een langer verblijf dan drie maanden en korter dan vijf jaar, maakt de
richtlijn een belangrijk personeel onderscheid. Dit onderscheid valt uiteen in economisch actieve
burgers (marktburgers) en economisch inactieve burgers (sociale burgers).147 In het geval van
een marktburger is het feit dat hij economische activiteit verricht voldoende om het verblijfsrecht
te behouden (zie par. 2 in relatie tot werknemers). Voor een sociale burger gelden aanvullende
condities. Om de ontvangende staat te behoeden voor ‘sociaal toerisme’ is vereist dat een
emigrerende burger beschikt over voldoende bestaansmiddelen voor zichzelf en zijn gezin
alsmede over dekkende ziektekostenverzekering.148 Lidstaten zijn niet bevoegd in abstracto een
bedrag te bepalen dat zij als toereikend beschouwen, maar dienen rekening te houden met de
persoonlijke omstandigheden van betrokkene.149 In verband hiermee mag een beroep van een
Zie voor deze tweedeling: Eijsbouts e.a. 2012, p. 129-131.
HvJ EU 12 mei 1998, nr. 85/96, jur. 1998, p. I-2691 (Martínez Sala), r.o. 62 en 3.
144 Artikel 3 lid 1 Richtlijn 2004/38. Net als in paragraaf 2 wordt de categorie familieleden hier verder buiten
beschouwing gelaten.
145 Artikel 4 en 5 Richtlijn 2004/38.
146 Artikel 6 Richtlijn 2004/38.
147 Artikel 7 lid 1 onder a en b Richtlijn 2004/38.
148 Artikel 7 lid 1 onder b Richtlijn 2004/38. Zie tevens: overweging 10 van de considerans bij de Richtlijn
2004/38. In het vereiste tot het hebben van een toereikende ziektekostenverzekering schuilt mogelijk een
probleem voor daklozen, omdat een deel van deze groep onverzekerd is. De reden hiervan kan zijn gelegen in
het niet kunnen voldoen aan de verplichting om ingeschreven te staan in de Basisregistratie personen (BRP) of
het niet kunnen opbrengen van de ziektekostenverzekering. Zie <www.opvang.nl/site/item/nederlandsestraatdokters-luiden-noodklok-over-zorg-voor-dakloze-mensen>.
149 Artikel 8 lid 4 Richtlijn 2004/38.
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sociale burger op het socialebijstandsstelsel van het gastland niet automatisch tot een
verwijderingsmaatregel leiden.150 De autoriteiten van de gastlidstaat moeten dus altijd een
individuele toets aanleggen alvorens zij besluiten over de (on)rechtmatigheid van het verblijf.
Unieburgers behouden hun verblijfsrecht zolang zij blijven voldoen aan de zojuist geschetste
voorwaarden.151 Na een ononderbroken periode van vijf jaar rechtmatig op het grondgebied van
het gastland te hebben verbleven, wordt het verblijfsrecht automatisch omgezet naar een
duurzaam verblijfsrecht. Dit recht is niet langer onderworpen aan de beschreven beperkingen.152
Slechts bij redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid kan het vrij
verkeer van verkeer en verblijf verder worden beperkt.153 Ik volsta hier met een korte toelichting
van de openbare-orde-grond, aangezien deze reden het meest frequent wordt ingeroepen.
Daarnaast worden met name daklozen over het algemeen eerder in verband gebracht met
overlast.
Voor een geslaagd beroep op de openbare orde moet de lidstaat een hoge drempel zien te
overwinnen. Op basis van artikel 27 lid 2 van de Burgerschapsrichtlijn dient de genomen
maatregel te zijn gebaseerd op individuele gedragingen die een ‘actuele, werkelijke en voldoende
ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormen’. Bovendien moet
de ontvangende staat zijn beslissing nemen in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel
en rekening houden met alle persoonlijke omstandigheden van de betrokkene.154 Ten aanzien van
burgers die reeds een duurzaam verblijfsrecht hebben verworven geldt een (nog) strengere
maatstaf. Er moet sprake zijn van ‘ernstige redenen’ van openbare orde.155
Naast een recht op verblijf genieten Unieburgers binnen het toepassingsbereik van het Verdrag
dezelfde behandeling als nationale onderdanen.156 Gedurende de eerste drie maanden van verblijf
zijn lidstaten echter niet verplicht sociale bijstand toe te kennen aan sociale burgers.157 Hier
prevaleert het financiële belang van het gastland boven het belang van gelijke behandeling van de
sociale burger.
In het verlengde hiervan is het van belang of lidstaten sociale burgers die langer dan drie
maanden maar korter dan vijf jaar verblijf houden mogen uitsluiten van sociale bijstand, terwijl
deze bijstand wel aan economische onderdanen wordt verstrekt. Deze vraag speelde in het
onlangs gewezen arrest Dano door het Hof van Justitie.158 De zaak gaat over de Roemeense vrouw,
Elisabeta Dano, en haar zoon Florin, die zijn geëmigreerd naar de Duitse stad Leipzig. Daar delen
ze een appartement met hun familie. Elisabeta Dano is in Roemenië naar school gegaan, maar
heeft noch in Roemenië noch in Duitsland gewerkt of werk gezocht. In Duitsland ontvangt ze een
bijdrage in de kinderbijslag en een maandelijks onderhoudsvoorschot voor haar zoon. De zaak
spits zich echter toe op de weigering van een aanvraag tot toekenning van een minimumuitkering
voor levensonderhoud door het Jobcenter Leipzig. Aan de orde was de vraag of een regeling van
een lidstaat die sociale burgers geheel of gedeeltelijk uitsluit van sociale bijstand in strijd is met
het discriminatieverbod (artikel 18 VWEU en artikel 24 lid 1 van de Burgerschapsrichtlijn en het
recht op vrij verkeer en verblijf van Unieburgers (artikel 20 lid 2 VWEU). Ter beantwoording van
deze vraag overweegt het Hof allereerst dat artikel 24 lid 1 van de Burgerschapsrichtlijn iedere
Artikel 14 lid 3 Richtlijn 2004/38.
Artikel 14 lid 2 Richtlijn 2004/38.
152 Artikel 16 Richtlijn 2004/38.
153 Artikel 27 lid 1 Richtlijn 2004/38.
154 Als persoonlijke omstandigheden noemt artikel 28 lid 1 de duur dat betrokkene op het grondgebied van het
gastland verblijft, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economisch situatie, sociale en culturele
integratie in het gastland en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong.
155 Artikel 28 lid 2 Richtlijn 2004/38.
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Unieburger die op basis van de Burgerschapsrichtlijn op het grondgebied van een gastland
verblijft, binnen het toepassingsbereik van het Verdrag aanspraak maakt op dezelfde behandeling
als burgers van de gastlidstaat.159 Deze observatie houdt een belangrijke consequentie in. Volgens
het Hof maakt een sociale burger namelijk uitsluitend aanspraak op gelijke behandeling als hij
voldoet aan de voorwaarden voor verblijf zoals ligt besloten in artikel 7 lid 1 onder b van de
Burgerschapsrichtlijn.160 Hieronder valt het vereiste dat een sociale burger over voldoende
middelen van bestaan dient beschikken.161 Vervolgens beargumenteert het Hof om welke reden
personen zonder voldoende middelen van bestaan niet onder dezelfde voorwaarden recht hebben
op sociale bijstand. Allereerst zou dit conflicteren met één van de doelstellingen van de
Burgerschapsrichtlijn. Die is erop gericht te voorkomen dat sociale burgers een onredelijke
belasting vormen van het socialebijstandsstelsel van de gastlidstaat.162 Bovendien beoogt de
Burgerschapsrichtlijn te voorkomen dat sociale burgers gebruik maken van het
voorzieningenstelsel van de gastlidstaat om alsnog te kunnen voldoen aan de verblijfsvoorwaarde
tot het hebben van voldoende bestaansmiddelen.163 In navolging van advocaat-generaal (A-G)
Wathelet signaleert het Hof voorts dat de mogelijkheid tot ongelijke behandeling in relatie tot
sociale bijstand een onvermijdelijke consequentie is van de Burgerschapsrichtlijn. Deze ongelijke
behandeling is immers gestoeld op het vereiste van voldoende bestaansmiddelen als
verblijfsvoorwaarde en de daarmee verband houdende wens om belasting van het
socialebijstandsstelsel te voorkomen.164 Lidstaten mogen op basis van artikel 7 lid 1 van de
Burgerschapsrichtlijn daarom weigeren sociale bijstand te verstrekken aan sociale burgers die
gebruik maken van hun vrije verkeersrechten met als enig doel om bijstand te ontvangen.165 Het
voorgaande brengt mee dat lidstaten per individueel geval een onderzoek dienen te verrichten
naar de economische situatie van een sociale burger om te beoordelen of betrokkene beschikt
over voldoende middelen. Hierbij mogen de autoriteiten niet in aanmerking nemen dat
betrokkene een uitkering heeft aangevraagd.166 Alles overziend komt het Hof tot de slotsom dat
artikel 24 lid 1 niet in de weg staat aan een regeling van een lidstaat die sociale burgers in het
algemeen uitsluit van bijstandsuitkeringen, terwijl nationale burgers hiervan wel profiteren.167
Zoals is beschreven leidt een beroep op het sociale bijstandsstelsel van het gastland volgens
artikel 14 lid 2 van de Burgerschapsrichtlijn niet automatisch tot een verwijderingsmaatregel.
Lidstaten zijn gehouden een individuele toets aan te leggen. Het is de echter vraag of deze bepaling
sociale burgers soelaas biedt. Zo stelt A-G Wathelet in zijn conclusie dat de Duitse regeling het
recht op bijstand formeel niet koppelt aan de rechtmatigheid van het verblijf, maar dat het verblijf
uiterst moeizaam wordt als sociale burgers zonder voldoende middelen van bestaan worden
uitgesloten van het recht op bijstand.168
Tegen de beschreven achtergrond is het van belang te onderzoeken of een beroep op de
maatschappelijke opvang ook als een beroep op het ‘socialebijstandsstelsel’ als bedoeld in artikel
24 lid 2 van Richtlijn 2004/38 wordt beschouwd. In het arrest Brey kwam de reikwijdte van het
onderhavige begrip aan de orde. Het Hof signaleerde dat het begrip ‘sociale bijstand’ niet in elke
regeling eenzelfde betekenis heeft, maar gekeken moet worden naar de doelstelling van de
desbetreffende regeling. Wat betreft de Burgerschapsrichtlijn valt deze uiteen in twee doelen,
namelijk het vereenvoudigen en versterken van het fundamenteel en persoonlijk recht op vrij
HvJ EU 11 november 2014, nr. C-333/13 (Dano), r.o. 68.
HvJ EU 11 november 2014, nr. C-333/13 (Dano), r.o. 69.
161 HvJ EU 11 november 2014, nr. C-333/13 (Dano), r.o. 73.
162 HvJ EU 11 november 2014, nr. C-333/13 (Dano), r.o. 74.
163 HvJ EU 11 november 2014, nr. C-333/13 (Dano), r.o. 75-76.
164 HvJ EU 11 november 2014, nr. C-333/13 (Dano), r.o. 77.
165 HvJ EU 11 november 2014, nr. C-333/13 (Dano), r.o. 78.
166 HvJ EU 11 november 2014, nr. C-333/13 (Dano), r.o. 80.
167 HvJ EU 11 november 2014, nr. C-333/13 (Dano), r.o. 84.
168 HvJ EU 11 november 2014, nr. C-333/13 (Concl. A-G. Wathelet), r.o. 121-125.
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verkeer en verblijf, alsmede het vaststellen van de voorwaarden waaronder deze rechten mogen
worden uitgeoefend. Het begrip ‘socialebijstandsstelsel’ heeft in de ogen van het Hof betrekking
op:
‘alle van overheidswege ingevoerde bijstandsstelsels, ongeacht of het om het nationale, regionale of
lokale niveau gaat, waarop een beroep wordt gedaan door een persoon die niet beschikt over inkomsten
die volstaan om in zijn eigen onderhoud en dat van zijn gezin te voorzien en die daardoor tijdens zijn
verblijf ten laste van de sociale bijstand van de gastlidstaat dreigt te komen waardoor het totale bedrag
van de door deze staat toekenbare steun zou kunnen worden beïnvloed’.169

De gehanteerde benadering is ruim en omvat eveneens steun door de lokale overheid. Dat het Hof
niet alleen doelt op geldelijke uitkeringen maar tevens op maatschappelijke opvang, blijkt uit haar
instemmende verwijzing naar het arrest Kamberaj.170 Hierin werd gesproken over ‘door (...)
overheidsorganen toegekende prestaties op het gebied van sociale bijstand of sociale
bescherming die ertoe bijdragen dat de betrokkene in zijn elementaire behoeften als voeding,
huisvesting en gezondheid kan voorzien’.171
Sinds 1 mei 2013 wordt in het Nederlands recht gebruik gemaakt van de door artikel 24 lid 2 van
de Burgerschapsrichtlijn geboden mogelijkheid om maatschappelijke opvang te weigeren aan een
sociale burger die niet langer dan drie maanden verblijf houdt.172 Sociale burgers die langer dan
drie maanden verblijf houden komen in beginsel dus wel in aanmerking voor maatschappelijke
opvang in Nederland.
Volgens artikel 1.2.2 van de Wmo 2015 zijn sociale burgers gedurende de eerste drie
maanden van verblijf uitgesloten van maatwerkvoorzieningen.173 De uitsluiting heeft dus niet
langer betrekking op algemene voorzieningen. Dat is om de volgende reden opvallend. De
uitsluiting van sociale burgers werd ingegeven door de dringende behoefte om steden te ontlasten
van het beroep dat met name door Unieburgers uit Midden- en Oost-Europese landen werd
gedaan op de opvang. Lokale overheden signaleerden dat diverse vormen van nachtopvang in de
praktijk werden gebruikt als ‘goedkope slaapgelegenheid’. Dit leidt tot een grote druk op
opvangvoorzieningen.174 In hoofdstuk 3 werd beschreven dat een voorziening op het gebied van
nachtopvang als algemene voorziening dient te worden aangemerkt. Het zou dus voor de hand
liggen om sociale burgers evenzeer uit algemene (opvang)voorzieningen te weren. Het lijkt er niet
op dat het zojuist geschetste probleem van ‘opvangtoerisme’ met behulp van de Wmo 2015
adequaat kan worden ondervangen.
Afgezien van het voorgaande kan een beroep op maatschappelijke opvang aanleiding geven
tot de beëindiging van het verblijfsrecht, aangezien de sociale burger niet (langer) voldoet aan de
verblijfsvoorwaarde tot het beschikken over voldoende bestaansmiddelen.175 In de praktijk
beoordeelt de SvV&J of een vreemdeling rechtmatig in Nederland verblijft. Zodra een sociale
burger zich beroept op de maatschappelijke opvang, brengt het beginsel van Unietrouw mee dat
de gemeente in overleg dient te treden met de SvV&J om te onderzoeken of sprake is van een
HvJ EU 19 september 2013, ECLI:EU:C:2013:565, nr. C-140/12, JV 2013/352, RSV 2014/143 (Brey), r.o. 6061.
170 HvJ EU 24 april 2012, C-571/10 (Kamberaj).
171 HvJ EU 24 april 2012, C-571/10 (Kamberaj), r.o. 91.
172 Wet van 14 mei 2013 tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen
bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden
geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot
maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde
gevallen wordt uitgesloten, Stb. 2013, 202.
173 Artikel 1.2.2. lid 2 Wmo 2015.
174 Kamerstukken II 2013-2014, 33 841, nr. 3, p. 27, 33-34, 106.
175 Artikel 7 lid 1 onder b Burgerschapsrichtlijn.
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verblijfsrecht op basis van artikel 21 VWEU. Zolang de Staatssecretaris hierover geen beslissing
heeft genomen, dient het college de rechtmatigheid van het verblijf te veronderstellen.176 De
SvV&J beoordeelt aan de hand van een beleidsinstructie in de Vreemdelingencirculaire of sprake
is van een onredelijke belasting van het socialebijstandsstelsel.177 In deze instructie is – in de
woorden van Oosterom-Staples – sprake van een ‘glijdende bijstandsschaal’.178 Het verblijfsrecht
van een Unieburger wordt beëindigd als deze in de eerste twee jaar gedurende minimaal acht
nachten, in het derde jaar gedurende minimaal zestien nachten, in het vierde jaar gedurende
minimaal 32 nachten en in het vijfde jaar gedurende minimaal 64 nachten een beroep doet op de
maatschappelijke opvang. De persoonlijke omstandigheden kunnen evenwel meebrengen dat van
beëindiging van het verblijfsrecht wordt afgezien. In ieder geval moeten de volgende
omstandigheden worden meegewogen: de reden waarom de Unieburger niet in staat is in zijn
levensonderhoud te voorzien; banden met het land van herkomst; gezinssituatie; medische
situatie; leeftijd; overige beroepen op sociale voorzieningen; eerder betaalde
socialezekerheidspremies; mate van integratie in Nederland; nabije toekomstverwachting of de
burger nog afhankelijk van bijstand zal zijn. Aangezien de opsomming niet uitputtend is, dient per
situatie te worden bekeken of er nog andere relevante persoonlijke omstandigheden in de
beslissing moeten worden meegewogen.
5.4 Werkzoekenden en ex-werknemers
5.4.1 Werkzoekenden
Een werkzoekende valt niet onder het werknemersbegrip. Hij verricht immers geen arbeid in
loondienst in een andere lidstaat. Uit de zaak Antonissen volgt echter dat werkzoekenden onder
omstandigheden evenzeer aanspraak kunnen maken op de rechten die zijn neergelegd in artikel
45 VWEU.179 De casus is als volgt. Antonissen, een man van Belgische komaf, vertrok in 1984 naar
het Verenigd Koninkrijk met het doel om werk te vinden. Nog voor een baan te hebben gevonden
werd hij gearresteerd vanwege het bezitten en dealen van cocaïne. Toen hij, na een periode
gevangenschap te hebben genoten, weer op vrije voeten kwam, werd door de Britse autoriteiten
op basis van de Immigration Act 1971 zijn uitwijzing gelast. Antonissen verdedigde zich met een
beroep op de rechten die voortvloeien uit het vrij verkeer van werknemers, waaronder het
verblijfsrecht. De afdeling Queen's Bench Division van het High Court of Justice verzocht het Hof
om zich te buigen over de vraag of uit het vrij verkeer van werknemers het recht op een
verblijfsvergunning voor het zoeken naar werk voortvloeit. Allereerst signaleerde het Hof dat het
vrij verkeer van werknemers één van de grondslagen van het Unierecht vormt. Gelet op deze
status dienen de bepalingen waarin deze vrijheid handen en voeten krijgen ruim te worden
uitgelegd. Een dergelijke uitleg verhoudt zich slecht tot een systeem waarin werkzoekenden
verstoken blijven van alle werknemersrechten, aangezien de vrijheid van werknemers dan in de
praktijk voorbehouden blijft tot burgers die in hun thuisland een baan krijgen aangeboden. Het
Hof kwam tot de slotsom dat artikel 45 lid 3 VWEU, waaronder het recht op verblijf, ook van
toepassing is op Unieburgers die in een andere lidstaat werk zoeken.180 Het recht op verblijf is
echter niet onbeperkt. In casu werd de nationale regeling waarin een termijn was opgenomen van
zes maanden om werk te vinden, niet ontoereikend geacht. Indien Antonissen na afloop van deze
termijn evenwel aantoont dat hij nog actief werk zoekt en een reële kans heeft om dit te vinden,

ABRvS 14 november 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB7789; CRvB 18 maart 2011, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ3857.
Vreemdelingencirculaire 2000, B10/2.
178 Noot H. Oosterom-Staples bij HvJ EU 23 maart 2006, C-408/03, RV 2006, 33 (Commissie/België).
179 HvJ EU 26 februari 1991, C-292/89, Jur. 1991, p. 745 (Antonissen).
180 HvJ EU 26 februari 1991, C-292/89, Jur. 1991, p. 745 (Antonissen), r.o. 9-13.
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mag de lidstaat hem niet bevelen zijn verblijf te beëindigen.181 Tegenwoordig is het behoud van
het verblijfsrecht in relatie tot werkzoekenden gecodificeerd in artikel 14 lid 4 sub b van de
Burgerschapsrichtlijn.
Op grond van artikel 24 lid 2 van de Burgerschapsrichtlijn hebben werkzoekenden geen
recht op sociale bijstand zolang zij die status behouden. Hier prevaleert het financiële belang van
de gaststaat boven het beginsel van gelijke behandeling. Daarbij geldt echter wel een opvallend
voorbehoud: uitkeringen van financiële aard die de toegang tot de arbeidsmarkt beogen te
vergemakkelijken worden door het HvJ niet als een recht op sociale bijstand beschouwd.182
Aangezien de maatschappelijke opvang geen geldelijke uitkering maar een voorziening is, geldt
deze voorziening niet als ‘uitkering die de toegang tot de arbeidsmarkt beoogt te
vergemakkelijken’. Bovendien is het kwestieus of de maatschappelijke opvang wel is bedoeld om
de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Met andere woorden, ondanks dat een
werkzoekende aanspraak maakt op een uitkering die de toegang tot de arbeidsmarkt bevordert,
geeft dit hem geen recht op maatschappelijke opvang.
Op basis van het Nederlandse recht kunnen werkzoekenden evenmin aanspraak maken op
maatschappelijke opvang. Waar deze uitsluiting ten aanzien van sociale burgers gebonden is aan
een periode van drie maanden, worden werkzoekenden – in lijn met de richtlijn – zolang als ze
deze hoedanigheid behouden uitgesloten van maatschappelijke opvang.183 Zoals beschreven heeft
deze uitsluiting in de Wmo 2015 enkel nog betrekking op maatwerkvoorzieningen.184
5.4.2 Ex-werknemers
Voormalig werknemers behouden onder omstandigheden hun status als werknemer voor zover
deze nodig is voor het behoud van het verblijfsrecht, zo volgt uit artikel 7 lid 3 van de
Burgerschapsrichtlijn. In de eerste plaats is dit het geval indien er sprake is van tijdelijk
arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of een ongeval (A). In de tweede plaats indien de
werknemer, na minimaal één jaar te hebben gewerkt, onvrijwillig werkloos is geworden en
werkzoekende is (B). In de derde plaats indien deze, terwijl hij minder dan één jaar heeft gewerkt,
onvrijwillig werkloos is geworden en werkzoekende is. Hetzelfde geldt indien hij een tijdelijk
contract heeft gehad dat binnen één jaar is afgelopen (C).185 In de situatie onder C behoudt de
werknemer zijn status voor minimaal zes maanden. Ten slotte behoudt een werknemer zijn status
zodra hij start met een opleiding. Er is dan wel een verband vereist tussen de laatste
beroepsactiviteit en de opleiding, tenzij er sprake is van onvrijwillige werkloosheid (D).
Aangezien een ex-werknemer in de hiervoor omschreven situaties uitsluitend ten behoeve
van het behoud van zijn verblijfsrecht op één lijn wordt gesteld met een werknemer, heeft hij geen
recht op dezelfde sociale en fiscale voordelen uit artikel 7 lid 2 van Verordening 492/2011. Dat
neemt niet weg dat hij op basis van artikel 24 lid 1 van de Burgerschapsrichtlijn dezelfde
behandeling als een onderdaan van de gastlidstaat geniet. Daarom komt hij in aanmerking voor
maatschappelijke opvang in de gastlidstaat.

HvJ EU 26 februari 1991, C-292/89, Jur. 1991, p. 745 (Antonissen), r.o. 21.
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verwachten dat de aanvrager een reële band heeft met de arbeidsmarkt van de gastlidstaat. Zie HvJ EU 11 juli
2002, C-224/98, Jurispr. blz. I-6191 (D’Hoop), r.o. 38.
183 Artikel 8 lid 2 Wmo.
184 Artikel 1.2.2 lid 2 Wmo 2015.
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5.5 De toelaatbaarheid van het regionaalbindingscriterium
5.5.1 Juridisch kader
Zoals we hierboven hebben gezien genieten werknemers die afkomstig zijn uit andere lidstaten
dezelfde sociale en fiscale voordelen als nationale werknemers, met inbegrip van
maatschappelijke opvang. We zagen ook dat sociale burgers alvorens zij een duurzaam
verblijfsrecht hebben verworven volgens het Unierecht zijn uitgesloten van het recht op bijstand
in een andere lidstaat, waardoor ze geen aanspraak kunnen maken op maatschappelijke opvang.
De toelaatbaarheid van de 2-uit-3-eis wordt hierna dus uitsluitend getoetst aan de bepalingen van
werknemersverkeer.
Er bestaan twee manieren om te onderzoeken of een nationale maatregel in strijd is met het
recht op vrij verkeer. Enerzijds is er het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit. Dit
verbod is neergelegd in artikel 45 lid 2 VWEU. Anderzijds is er het belemmeringsverbod. Een
maatregel is in beginsel verboden als deze het vrij verkeer belemmert, ook al is de maatregel
misschien niet discriminerend. Het vrije werknemersverkeer kent geen uitdrukkelijk
belemmeringsverbod. Met een extensieve interpretatie van het concept discriminatie wordt
echter vaak hetzelfde bereikt als met het belemmeringsverbod.186 Daarenboven wordt in de
literatuur gesignaleerd dat binnen de rechtspraak van het Hof een beweging gaande is waarbij het
discriminatieverbod opgaat in een belemmeringentoets of zelfs in het geheel weggelaten wordt. 187
Het belemmeringsverbod omvat zowel directe als indirecte discriminatie. Kenmerkend
voor deze laatste vorm van discriminatie is dat geen onderscheid wordt gemaakt op grond van
het verboden criterium, maar dat de door de maatregel gesorteerde effecten op hetzelfde
neerkomen.188 Het is daarbij niet relevant of een maatregel zowel nationale onderdanen als
migrerende Unieburgers treft.189 Voldoende is dus om te stellen dat een maatregel een
verschillende uitwerking kan hebben op Unieburgers uit andere lidstaten dan op nationale
onderdanen. Anders dan bij directe discriminatie is het in geval van indirecte discriminatie
denkbaar dat de maatregelen objectief kunnen worden gerechtvaardigd. Hiervan is sprake
wanneer de maatregelen geschikt zijn ter realisering van een legitieme doelstelling.190 Zuiver
economische doelstellingen worden door het Hof echter niet toelaatbaar geacht. 191 Voorts dienen
de maatregelen niet verder te strekken dan noodzakelijk om de doelstelling te bereiken. 192 Met
andere woorden, gekozen moet worden voor de maatregel die het vrij verkeer het minst
belemmert.
Het Hof van Justitie heeft in zaak Libert een belangwekkende uitspraak gedaan met
betrekking tot de geoorloofdheid van bindingseisen.193 Het betrof een zaak tussen enerzijds
tientallen vennootschappen en anderzijds de Vlaamse regering. Centraal stond de vraag of de
artikelen 21 VWEU, 45 VWEU en 24 van de Burgerschapsrichtlijn zich verzetten tegen een
bepaling in het Decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en
pandengebied (Decreet) op grond waarvan in een aantal aangewezen gemeenten
(doelgemeenten) de overdracht van gronden afhankelijk wordt gesteld van het vereiste dat de

Eijsbouts 2012, p. 91-92.
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188 Zie bijvoorbeeld: HvJ EU 14 november 1998, C-274/96, NJ 1999/525 (Bickel en Franz).
189 HvJ EU 16 januari 2003, C-388/01, jur. blz. I-721 (Commissie/Italië); HvJ EU 28 juni 2012, C-172/11, NJ
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verwervende persoon aantoonbaar een ‘voldoende band’ heeft met de betrokken gemeente.194
Om vast te stellen of sprake is van een voldoende band onderscheidt de Vlaamse regeling een
drietal alternatieve voorwaarden. Deze komen kortweg hierop neer. Een persoon moet al ten
minste zes jaar in de doelgemeente wonen, hij moet ten minste een halve werkweek
werkzaamheden verrichten in de betreffende gemeente of hij dient op grond van een
zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, sociale of
economische band met de betrokken gemeente te hebben opgebouwd. De vennootschappen
waren van mening dat de voorwaarde van een voldoende band in de weg staat aan onder meer
het vrij verkeer van werknemers, het Europees Burgerschap en de daaraan gekoppelde
vestigingsvrijheid. Het Grondwettelijk Hof heeft hierover prejudiciële vragen gesteld.
Volgens de Vlaamse Regering zouden deze vragen geen beantwoording behoeven,
aangezien sprake is van een zuiver interne situatie. Immers, alle aspecten van het geding spelen
zich af binnen de Belgische lidstaat, waardoor het geschil niet binnen de werkingssfeer van het
Unierecht valt. Het Hof pareert dit verweer echter en wel om de volgende redenen. In de eerste
plaats kan niet worden uitgesloten dat (rechts)personen uit andere lidstaten dan België
onroerende goederen kopen in de betreffende gemeente. In de tweede plaats heeft de procedure
betrekking op de vernietiging van bepalingen uit het Decreet die behalve op nationale burgers ook
van toepassing zijn op burgers van andere lidstaten. De beslissing van het Hof heeft dus evenzeer
gevolgen voor deze burgers.
Het Hof toetst het Belgische bindingsvereiste integraal aan het vrij verkeer en het
Unieburgerschap.195 Het stelt vast dat de artikelen 21 VWEU, artikel 45 VWEU en 24 van de
Burgerschapsrichtlijn maatregelen verbieden die een burger van een lidstaat beletten of ervan
weerhouden gebruik te maken van zijn vrij verkeersrechten binnen de Unie. Het Hof onderzoekt
met andere woorden aan de hand van de belemmeringstoets hoe de eis van een ‘voldoende band’
zich verhoudt tot de genoemde bepalingen. Allereerst signaleert het Hof dat deze eis het vrij
verkeer beperkt, aangezien personen die niet beschikken over een voldoende band geen gronden
of daarop gelegen woning kunnen verwerven. Het is daarbij niet van belang of de maatregel
onafhankelijk van de nationaliteit van burgers van toepassing is. Opvallend is dat het Hof behalve
vanuit het perspectief van immigrerende Unieburgers, redeneert vanuit het perspectief van
(e/re)migrerende Unieburgers:
‘Bovendien weerhouden deze bepalingen burgers van de Unie die een goed in de doelgemeenten bezitten
of huren, ervan deze gemeenten te verlaten teneinde op het grondgebied van een andere lidstaat te
verblijven of er een beroepsactiviteit uit te oefenen. Nadat zij een zekere tijd buiten die gemeenten
hebben verbleven, zullen zij immers niet noodzakelijkerwijs nog over een „voldoende band” met de
betrokken gemeente beschikken, welke door artikel 5.2.1, § 2, vereist is om de in het vorige punt
vermelde rechten te kunnen uitoefenen.’196

Hoewel het vereiste van een ‘voldoende band’ een belemmering oplevert van het vrij
personenverkeer, is niet uitgesloten dat de maatregelen kunnen worden gerechtvaardigd.
Allereerst dienen de maatregelen genomen te zijn met oog op een doelstelling van algemeen
belang. Bovendien moeten de maatregelen geschikt zijn ter bereiking van deze doelstelling en niet
verder gaan dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking daarvan.197 Het Decreet heeft als doel om
te verzekeren dat ook personen die behoren tot de weinig kapitaalkrachtige bevolking in de
Artikel 22 van richtlijn 2004/38 luidt als volgt: ‘Het verblijfsrecht en het duurzaam verblijfsrecht gelden
voor het gehele grondgebied van een gastland. De lidstaten kunnen geen territoriale beperkingen van het
verblijfsrecht en het duurzaam verblijfsrecht toepassen, dan wanneer zij dezelfde beperkingen ten aanzien van
hun eigen onderdanen toepassen.
195 HvJ EU 8 mei 2013, C-197/11, nr. C-203/11, BR 2013/155 (Libert), r.o. 37-41.
196 HvJ EU 8 mei 2013, C-197/11, nr. C-203/11, BR 2013/155 (Libert), r.o. 40.
197 HvJ EU 8 mei 2013, C-197/11, nr. C-203/11, BR 2013/155 (Libert), r.o. 49-60.
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doelgemeenten over voldoende woningaanbod beschikken. In lijn met A-G Mazák meent het Hof
dat beleidsmaatregelen met oog op sociale huisvesting een legitieme doelstelling vormen, maar
het ziet niet in op welke manier de gestelde voorwaarden verband houden met deze doelstelling.
Immers, niet alleen minder daadkrachtige personen voldoen aan deze voorwaarden, maar
evengoed kapitaalkrachtige personen die geen sociale bescherming behoeven. Voorts zijn er
minder beperkende maatregelen ter bereiking van het nagestreefde doel mogelijk, zonder dat
kandidaat-kopers of kandidaat-huurders feitelijk worden uitgesloten. Het Hof attendeert de
Vlaamse Regering op de mogelijkheid van een subsidie die is bedoeld voor minder
kapitaalkrachtige personen. Ten slotte is ook de voorwaarde problematisch die stelt dat de
kandidaat-koper of de kandidaat-huurder op basis van een zwaarwichtige en langdurige
omstandigheid een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band moet hebben met de
gemeente. Van een dusdanig vage voorwaarde kan volgens het Hof niet worden gezegd dat deze
objectief, niet-discriminerend en vooraf kenbaar is. Hierdoor kan er geen grens worden gesteld
aan de uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid door nationale autoriteiten.
5.5.2 Toetsing regionaal bindingsvereiste in maatschappelijke opvang
Voorzieningen op het gebied van de maatschappelijke opvang zijn in beginsel toegankelijk voor
iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft.198 De Wmo maakt dus geen direct onderscheid op
basis van nationaliteit. De ‘2-uit-3’-eis die binnen het systeem van maatschappelijke opvang door
veel gemeenten wordt toegepast, is schijnbaar neutraal geformuleerd, maar heeft in de praktijk
grotere gevolgen voor werknemers die afkomstig zijn uit andere lidstaten dan voor nationale
werknemers. Doordat deze in veel gevallen nog betrekkelijk kort in Nederland verblijven, is het
voor hen minder eenvoudig om te voldoen aan de ‘2-uit-3’-eis dan voor nationale onderdanen.
Daardoor kan de maatregel voor immigrerende werknemers een belemmering vormen om
gebruik te maken van hun verkeersrechten. Geredeneerd vanuit het perspectief van emigrerende
Unieburgers zou de maatregel een belemmering kunnen vormen om gebruik te maken van hun
vrij verkeersrechten. Als zij besluiten in een andere lidstaat te gaan wonen, is het de vraag of zij
bij terugkeer nog voldoen aan het regionaal bindingscriterium. Uit de rechtspraak van het Hof
volgt evenwel dat er een causale relatie moet bestaan tussen de maatregel en de vrij verkeer
belemmerende gevolgen.199 Met andere woorden, maatregelen die geen directe invloed
uitoefenen op de beslissing om gebruik te maken van het vrij verkeer zijn te hypothetisch en
vormen daarom geen belemmering van het vrij verkeer. Het valt te betwijfelen of burgers bij hun
beslissing om te emigreren rekening houden met het feit dat zij bij een eventuele terugkomst niet
langer in aanmerking komen voor opvang.
Nu is vastgesteld dat er sprake is van een belemmering van het vrij verkeer dient te worden
nagegaan of de belemmerende maatregel een legitieme doelstelling nastreeft. Zoals in hoofdstuk
3 besproken zijn de overwegingen die gemeenten ten grondslag leggen aan de invoering van het
regionaal bindingscriterium zorginhoudelijk, organisatorisch en financieel. In de eerste plaats
wordt verwacht dat de kans op een succesvol traject naar zelfstandige maatschappelijke
deelname het grootst is in de regio waar de dakloze over een positief netwerk beschikt.
Vanzelfsprekend vormt een succesvol opvangtraject een legitieme doelstelling. Een tweede reden
ligt in het tegengaan van de gebrekkige capaciteit van opvangvoorziening door ‘eigen’ bevolking
eerst hiervoor in aanmerking te laten komen. De derde reden komt voort uit de wens om de
gemeentekas te ontzien. Laatstgenoemde motieven zijn economische doelstellingen en vormen
uitdrukkelijk geen geschikte rechtvaardigingsgrond voor indirecte discriminatie.
Zoals gesignaleerd formuleert artikel 1.2.2 lid 2 Wmo 2015 evenwel een uitzondering voor
maatwerkvoorzieningen ten aanzien van sociale burgers die korte dan drie maanden in een andere lidstaat
verblijven of een baan zoeken.
199 HvJ EU 27 januari 2000, C190-89, NJ 2000/304 (Graf).
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Vervolgens is het de vraag of de maatregel evenredig en geschikt is ter realisering van het te
bereiken doel, te weten een succesvol traject naar zelfstandige maatschappelijke deelname. De ‘2uit-3’-eis vormt een te algemene en te exclusieve maatregel. Het vereiste is te algemeen, omdat
het niet noodzakelijk tot gevolg heeft dat een hulpbehoevende wordt opgevangen in de regio waar
deze over een positief netwerk bezit. Zo valt de plaats waar een (ex-)verslaafde of ex-gedetineerde
dakloze gedurende de laatste twee jaar uit drie jaar verblijf hield niet zelden samen met het ‘oude
netwerk’, met bijvoorbeeld de aanwezigheid van drugsdealers en (mede)verslaafden. Andersom
is het denkbaar dat het positieve netwerk zich juist bevindt in een andere regio dan die waar de
hulpbehoevende twee uit de afgelopen drie jaar verblijf hield. Het criterium is te exclusief, omdat
er categorieën personen zijn die per definitie niet aan het criterium kunnen voldoen. Behalve aan
migrerende Unieburgers valt te denken aan personen die regelmatig verhuizen en als gevolg
daarvan in geen enkele regio gedurende twee jaar hebben verbleven. Voorts valt te denken aan
personen die niet kunnen aantonen dat zij in een bepaalde regiogemeente hebben verbleven,
omdat zij nergens stonden ingeschreven.200 Ten slotte voldoen Roma, Sinti en reizigers in veel
situaties niet aan het criterium.201 Zo beschouwd gaat de ‘2-uit-3’-eis verder dan nodig is ter
bereiking van het beoogde doel. Voor de belemmering van het vrij verkeer van werknemers
bestaat dus geen rechtvaardigingsgrond.

Zoals reeds gesignaleerd zijn er signaleren dat gemeenten terughoudend zijn in het verstrekken van
postadressen aan daklozen. Zie bijvoorbeeld: Tuynman, Muusse & Planije 2013, p. 75-78. Zie tevens de brief van
de Federatie Opvang aan de leden van de Tweede Kamer van 26 november 2014, te raadplegen via:
<www.opvang.nl/site/item/groot-probleem-voor-dakloze-mensen-om-in-te-schrijven-bij-gemeente>.
201 Reizigers worden in de volksmond veelal aangeduid als ‘woonwagenbewoners’.
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HF 6 Sociale grondrechten
6.1 Inleiding
In artikel 13 van de herziene versie van het Europees Sociaal Handvest (ESH) is het recht op
sociale en medische bijstand neergelegd. Daarnaast bevat artikel 31 ESH (herzien) het recht op
huisvesting. Dit recht omvat de plicht van de overheid om adequate huisvestiging te bevorderen
(§1) en dak- en thuisloosheid te voorkomen en te verminderen (§2). In dit hoofdstuk wordt
onderzocht of het regionaal bindingsvereiste verenigbaar is met voormelde sociale rechten. In
paragraaf 2 volgt een algemene beschrijving van het ESH (herzien). Vervolgens worden in
paragraaf 3 en 4 de algemene kenmerken van de afzonderlijke grondrechten behandeld. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een bespreking van de zeer recent publiek geworden uitspraak
van het ECSR in de procedure tussen FEANTSA en de Nederlandse staat.202 Hierin betoogde
FEANTSA dat het Nederlandse beleid ten aanzien van de toegang tot de maatschappelijke opvang,
in het bijzonder het principe van regiobinding, in strijd is met het recht op opvang. Aan de hand
van de uitspraak van het ECSR wordt de geoorloofdheid van het regionaal bindingsvereiste
onderzocht (par. 5).
6.2 Europees Sociaal Handvest (herzien)
Het Europees Sociaal Handvest is in 1961 binnen de RvE tot stand gekomen203 en in 1980 door
Nederland bekrachtigd.204 Nadien stemde Nederland in 2004 in met de herziene en meest recente
versie van het ESH.205 De doelstellingen van het ESH (herzien) bestaan hoofdzakelijk uit het
bevorderen van economische en sociale vooruitgang binnen de lidstaten van de Raad, in het
bijzonder door het toezien op de naleving en de verdere ontwikkeling van de fundamentele
rechten en vrijheden van de mens .206
Staten die partij zijn bij het verdrag zijn volgens de preambule eindverantwoordelijk voor
de behoorlijke uitvoering van de aangegane verplichtingen, ongeacht welke overheid of andere
autoriteit onder nationaal recht verantwoordelijk is en de mate van toezicht die daarop wordt
uitgeoefend. De lokale overheid vormt onderdeel van de staat en heeft dus een autonome
verplichting om mensenrechten te waarborgen.207Als sprake is van een schending van het ESH
(herzien) kan een regering zich dan ook niet verschuilen achter de nationale taak- en
bevoegdheidsverdeling.208
Denkbaar is dat het onmiddellijk garanderen van een van de rechten binnen het Handvest
buitengewoon complex en bijzonder duur is. Onder deze omstandigheden wordt van lidstaten
verwacht dat ze met gebruikmaking van de maximale middelen alle maatregelen nemen die nodig
zijn om de doelstellingen van het verdrag alsnog te behalen. Hierbij dient in het bijzonder rekening
te worden gehouden met de gevolgen van die maatregelen voor kwetsbare personen.209
De meeste rechten binnen het ESH (herzien) – inclusief de hierna te bespreken artikelen –
kenmerken zich door een progressief karakter. Dit betekent dat staten niet kunnen
achteroverleunen, maar zich blijvend en zonder reserve moeten inspannen voor de bereiking van
een (nog) hoger niveau van realisatie. Zo vormt enigszins paradoxaal het ultieme doel van het
recht op bijstand de uiteindelijke afschaffing van bijstand wegens de overbodigheid ervan.210

ECSR 10 november 2014, nr. 86/2012 (FEANTSA/Netherlands).
Trb. 1962, 3, en Trb. 1963, 90.
204 Trb. 1980, 65.
205 Trb. 2004, 13 en Trb. 2004, 14
206 Zie de preambule bij het ESH Herzien.
207 Schaap en Leenknegt 2012, p. 17.
208 ECSR 7 december 2005, nr. 27/2004 (ERRC/Italy), par. 26.
209 ECSR 4 november 2003, nr. 13/2002 (Autism Europe/France), par. 53.
210 Conclusions XIII-4, p. 54-55.
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Met uitzondering van artikel 6 lid 4 ESH (herzien) (het recht op staking en andere vormen van
collectieve actie), plegen Nederlandse rechters aan de bepalingen van het ESH (herzien) geen
rechtstreekse of directe werking in de zin van artikel 93 en 94 van de Grondwet toe te kennen.211
De verdragsartikelen zien vrijwel uitsluitend op algemeen geformuleerde sociale doelstellingen,
waaruit geen onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig te bepalen subjectief recht valt te
destilleren.212 Het voorgaande brengt mee dat deze bepalingen niet rechtstreeks door een
individu voor een nationale rechter kunnen worden ingeroepen.
Het ECSR houdt toezicht op de naleving van het Handvest door Verdragsstaten. Enerzijds
vindt dit plaats middels een rapportageprocedure en anderzijds middels een collectieve
klachtenprocedure.213 Deze laatste toezichtvorm is uitsluitend van toepassing ten aanzien van
staten die het facultatieve protocol hebben bekrachtigd of specifiek hebben verklaard deze vorm
van toezicht te aanvaarden.214 Het klachtrecht staat onder bepaalde voorwaarden open voor
werkgever- en werknemersorganisaties en internationale NGO’s die ter zake over een bijzondere
bekwaamheid beschikken.215 Daarnaast hebben nationale NGO’s uitsluitend het recht om
collectieve klachten in te dienen als zij hiertoe door hun nationale overheid worden erkend.
Het ECSR is een quasi-rechterlijk orgaan. Dit betekent dat haar uitspraken de Verdragsstaat
volkerenrechtelijk niet binden. Niettemin leggen de uitspraken van het Comité als gezaghebbende
instantie weldegelijk gewicht in de schaal bij de beslissingen van nationale rechters.216
6.3 Artikel 13: recht op sociale en medische bijstand
Artikel 13 ESH (herzien) luidt als volgt:
Teneinde de doeltreffende uitoefening van het recht op sociale en geneeskundige bijstand te waarborgen,
verbinden de Partijen zich:
1. te waarborgen dat een ieder die geen toereikende inkomsten heeft en niet in staat is zulke inkomsten door
eigen inspanning of met andere middelen te verwerven, in het bijzonder door uitkeringen krachtens een
stelsel van sociale zekerheid voldoende bijstand verkrijgt en in geval van ziekte de voor zijn toestand
vereiste verzorging geniet;
2. (…);
3. (…);
4. de bepalingen sub 1, 2 en 3 van dit artikel op onderdanen van andere Partijen die legaal binnen hun
grondgebied verblijven, toe te passen op gelijke wijze als op hun eigen onderdanen, in overeenstemming
met hun verplichtingen krachtens het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand, op 11
december 1953 te Parijs ondertekend.

Artikel 13 §1
Het recht op sociale en medische bijstand speelt een elementaire rol binnen de
grondrechtencatalogus van het ESH (herzien). Immers, een toestand van armoede maakt het
genot van andere rechten tot een utopie. Tegen deze achtergrond heeft de ECSR de doelstelling
van artikel 13 als volgt geformuleerd:

Verg. CRvB 15 januari 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:120; CRvB 18 september 2010,
ECLI:NL:CRVB:2010:BN9571;; Rechtbank Haarlem 16 april 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BD0145; ABRvS 17
januari 2007 ECLI:NL:RVS:2007:AZ6424; CRvB 21 januari 1994, 192. ECLI:NL:CRVB:2004:AP4680; CRvB 22
december 2008, ECLI:NL:CRVB:2008:BG8789, USZ 2009/62.
212 CRvB 22 december 2008 ECLI:NL:CRVB:2008:BG8776, USZ 2009/62, r.o. 4.4.
213 Het ECSR onderzoekt de rapporten en controleert of de situatie binnen Verdragsstaten in overeenstemming
is met het ESH. De bevindingen van het ECSR, conclusies genaamd, worden jaarlijks gerapporteerd op de
website van het ECSR: <www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/conclusions/conclusionsindex_en.asp>.
214 Artikel D ESH (herzien). Dit is het geval bij 15 van de 47 staten. In Nederland van kracht sinds 1 januari 2006
(Trb. 2004, 14).
215 Artikel 1 jo. artikel 3 Aanvullend Protocol bij het ESH.
216 CRvB 8 februari 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BL1093, AB 2010, 79; Rechtbank Utrecht 6 april 2010,
ECLI:NL:RBUTR:2010:BM0846. Zie ook in deze zin: Donders 2014.
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The purpose of Article 13 of the Charter is to protect all members of society who share the common
experience of poverty and who may not, for whatever reason, come within the protection of other provisions.
In this way, the assistance which states commit themselves to provide is the last resort.217

Het in artikel 13 ESH (herzien) neergelegde recht op sociale en geneeskundige bijstand moet
worden afgebakend ten opzichte van artikel 12, waarin het recht op sociale zekerheid is
vastgelegd. Ondanks het feit dat in veel Europese landen de verschillen tussen de begrippen
‘sociale zekerheid’ en ‘sociale bijstand’ vervagen, houdt het ESH (herzien) vast aan dit klassieke
onderscheid. Volgens het ECSR is de individuele behoeftigheid het belangrijkste criterium om te
kunnen spreken over sociale bijstand. Het stelsel van sociale zekerheid omvat daarentegen
verstrekkingen die zijn gerelateerd aan bepaalde risico’s. Te denken valt aan ziekte, invaliditeit,
werkloosheid, ouderdom, moederschap, etc. Het ECSR legt dit onderscheid in de volgende
kernachtige bewoordingen uit: ‘These are benefits granted in the event of risks which arise but
they are not intended to compensate for a potential state of need which could result from the risk
itself’.218 Gelijktijdig is het ECSR zich ervan bewust dat het onderscheid in veel situaties uitermate
schimmig is, waardoor de gehanteerde benaderingswijze geen pasklaar antwoord geeft. 219
Het systeem van sociale bijstand moet volgens het ECSR uitgaan van een “geïntegreerde
strategie van armoedebestrijding en ‘empowerment’ van individuen” (‘integrated strategy of
alleviation of poverty and empowerment of individuals’). Binnen een dergelijke benadering wordt
gebruik gemaakt van middelen die zijn toegesneden op de persoonlijke omstandigheden en
wensen van de betrokken persoon. Op deze manier wordt beoogt hem in staat te stellen om weer
een volwaardige rol in de samenleving te spelen.220
Het Comité beschouwt het recht op sociale en medische bijstand van mensen in nood als
een individueel recht.221 Dit recht dient gepaard te gaan met de mogelijkheid tot beroep bij een
onafhankelijke instantie. Deze instantie moet op basis van objectieve criteria beoordelen of sprake
is van behoefte aan bijstand en het niveau daarvan. Hoewel de behoefte aan bijstand voldoende
ernstig en spoedeisend moet zijn, behoort het vereiste volgens het ECSR niet restrictief te worden
uitgelegd.222 Er is sprake van behoefte indien men onvoldoende middelen ter beschikking heeft
om een ‘waardig leven’ te leiden. Ongeacht of de bijstand wordt verstrekt in geld of natura dient
deze net zolang te worden voortgezet als de behoefte blijft bestaan. 223
In veel gevallen verbinden staten voorwaarden aan de verlening van sociale bijstand. Het
ECSR heeft hier geen problemen mee, mits de voorwaarden redelijk zijn en zich goed verhouden
met het bieden van een oplossing voor het armoedeprobleem van het individu. 224 In verband
hiermee dienen staten het ECSR te informeren over de voorwaarden waaronder mensen recht
hebben op sociale bijstand. Op basis van de verstrekte informatie kan het ECSR nagaan of de
gehele bevolking door het systeem van sociale bijstand wordt ingesloten. Eisen met betrekking
tot leeftijd, gezondheid en verblijfsduur die delen van de bevolking uitsluiten van bijstand worden
door het ECSR uitdrukkelijk in strijd geacht met artikel 13 ESH.225 Zo diende het European Roma
Rights Centre (ERRC) een klacht in tegen de staat Bulgarije wegens schending van het recht op
sociale bijstand, bestaande uit het verkorten van de maximale termijnen van 18, 12 of 6 maanden
dat werklozen aanspraak maakten op een bijstandsuitkering. Deze maatregelen zouden in het
bijzonder een nadelig effect hebben op Roma en vrouwen. Het ECSR overwoog in deze zaak als
volgt. Allereerst moet passende bijstand worden verleend aan ieder persoon die niet beschikt over
voldoende middelen en in nood verkeert. Het recht op sociale bijstand heeft immers het karakter
van een individueel recht op toegang tot sociale bijstand voor iedereen die geen minimum
Zevende Rapport uitgebracht door het ECSR in het kader van de niet-aanvaarde bepalingen (art. 22 ESH, 1112).
218 Conclusions XIII-4, p. 35.
219 Conclusions XIII-4, p. 34-36.
220 Conclusions XIV-1, 52.
221 Conclusions XIII-4, p. 55.
222 Conclusions XIV-1, (Netherlands), p. 572-573.
223 Conclusions XIII-4, p. 54-55.
224 Conclusions XIV-1, p. 52.
225 Conclusions I, p. 64; Conclusions XIII-4, p. 54-55.
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inkomen heeft dat in overeenstemming is met ‘de menselijke waardigheid’. Weliswaar is het
toegestaan dat staten het recht op bijstand koppelen aan de voorwaarde dat er sprake moet zijn
van bereidheid tot het vinden van werk, zij het dat deze voorwaarde redelijk moet zijn en in
overeenstemming met de te bereiken doelstelling. Deze doelstelling is gelegen in het vinden van
een duurzame oplossing voor mensen die problemen hebben bij de toetreding tot de
arbeidsmarkt. Zolang de persoon blijft voldoen aan de basisvoorwaarden kan het recht op toegang
niet worden onderworpen aan een tijdslimiet. Tegen deze achtergrond oordeelde het ECSR
unaniem dat de Bulgaarse socialebijstandswet in strijd is met artikel 13 par. 1 ESH (herzien).226
Op basis van paragraaf 1 van de Bijlage die integraal onderdeel uitmaakt van het ESH
(herzien) strekt paragraaf 1 van artikel 13 ESH (herzien) zich ook uit over die vreemdelingen die
onderdaan zijn van andere Verdragsstaten en die legaal verblijven of rechtmatig werkzaam zijn
op het grondgebied van de betrokken partij.227 Het recht op gelijke behandeling van legaal
gevestigde of rechtmatig verblijvende personen impliceert volgens het ECSR dat deze personen
niet mogen worden teruggestuurd naar hun vaderland op de enkele grond dat zij zich beroepen
op sociale bijstand.228
Op basis van paragraaf 4 van artikel 13 zijn staten verplicht de paragraaf 1 van dat artikel
op gelijke wijze toe te passen op personen die legaal binnen hun grondgebied verblijven. De vraag
rijst wat deze laatste bepaling voor toegevoegde waarde heeft. Immers, personen die legaal in een
andere lidstaat verblijven lijken op basis van de Bijlage al onder het bereik van de voorgaande
leden te vallen. Het Comité benadrukt evenwel dat artikel 13 lid 4 ESH (herzien) in het bijzonder
ziet op personen die legaal verblijven in een andere lidstaat zonder ingezetene van die staat te
zijn.229
De bewoordingen van de Bijlage bij het ESH (herzien) weerhielden het Comité er niet van
de werkingssfeer van het verdrag verregaand op te rekken. In de zaak The International
Federation for Human Rights (FIDH) tegen Frankrijk overwoog het Comité dat het weigeren van
de toegang tot medisch noodzakelijke bijstand aan illegale vreemdelingen in strijd is met artikel
13.230 In lijn met deze interpretatie was het ECSR in de zaak Defence for Children International
(DCI) tegen Nederland van oordeel dat de Nederlandse staat huisvesting en sociale bijstand in de
vorm noodhulp moet bieden aan illegale kinderen. Nederland hanteert het zogenoemde
‘koppelingsbeginsel’, volgens welk principe het recht op verstrekkingen en voorzieningen wordt
gekoppeld aan een rechtmatig verblijf in Nederland. Als gevolg hiervan konden illegaal
verblijvende kinderen op straat worden gezet. Het ECSR zag in de kwetsbare positie van kinderen
een argument om artikel 13 lid 1 ESH (herzien) (onderdak, kleding en voedsel) ook van toepassing
te verklaren op illegaal verblijvende kinderen. De vervolgvraag is of het recht op sociale bijstand
ook toekomt aan volwassenen die illegaal in Nederland verblijven. In de geruchtmakende zaak
tussen de Conferentie van Europese Kerken (CEC) en de Nederlandse Staat betoogde
laatstgenoemde dat het recht op sociale bijstand niet van toepassing is op volwassenen, aangezien
deze categorie in tegenstelling tot kinderen niet per se in een kwetsbare positie verkeren. Voorts
zou het verlenen van opvang aan illegalen een aanzuigende werking creëren en dus het
immigratiebeleid belemmeren. Het ECSR deelt deze zienswijze niet en oordeelt dat opvang
eveneens aan volwassen migranten in een illegale situatie moet worden verstrekt, ongeacht of
deze bereid zijn het land te verlaten.231 Het Comité merkt daarbij het volgende op:

ECSR 19 oktober 2009, nr. 48/2008 (European Roma Rights Centre/Bulgaria).
Paragraaf 1 van de Bijlage luidt als volgt: ‘Without prejudice to Article 12, paragraph 4, and Article 13,
paragraph 4, the persons covered by Articles 1 to 17 and 20 to 31 include foreigners only in so far as they are
nationals of other Parties lawfully resident or working regularly within the territory of the Party concerned,
subject to the understanding that these articles are to be interpreted in the light of the provisions of Articles 18
and 19.’
228 Conclusions XIII-4, p. 60; Conclusions 2013 (General Interpretations), p. 7-8.
229 Conclusions XIII-4, p. 60-61; Conclusions VII, p. 77-78.
230 ECSR 16 mei 2003, nr. 14/2003 (FIDH/Frankrijk).
231 ECSR 10 november 2014, nr. 90/2013 (CEC/Netherlands).
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‘The Committee observes (…) that the persons concerned by the current complaint undeniably find
themselves at risk of serious irreparable harm to their life and human dignity when being excluded
from access to shelter, food and clothing.’232

Reeds in haar conclusies van 2009 en 2013 oordeelde het Comité dat door de Nederlandse
regering niet kon worden aangetoond dat alle mensen die over onvoldoende adequate middelen
beschikken en in situaties van nood verkeren het recht hebben om te kunnen voorzien in de meest
elementaire behoeften van bestaan.233 Daarbij wordt het Comité bevestigd door onderzoek van de
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), waaruit blijkt dat ten aanzien van nietrechtmatig verblijvende vreemdelingen geen onderdak wordt verstrekt.234
Artikel 13 § 4
Met betrekking tot niet-ingezeten burgers die op rechtmatige wijze tijdelijk in een andere lidstaat
verblijven oordeelde het ESCR dat noodhulp de meest aangewezen vorm van bijstand is.
Hieronder verstaat het Comité onderdak, voedsel, dringende medische zorg en kleding. Paragraaf
4 van artikel 13 garandeert dus geen minimum inkomen.235
6.4 Artikel 31: recht op huisvesting
Artikel 31 ESH herzien luidt als volgt:
‘Teneinde de doeltreffende uitoefening van het recht op huisvesting te waarborgen, verbindend de
Partijen zich maatregelen te nemen die erop zijn gericht:
(1). de toegang tot adequate huisvesting te bevorderen;
(2). dak- en thuisloosheid te voorkomen en te verminderen teneinde het geleidelijk uit te bannen;
(3) (…).’

Artikel 31 § 1
Paragraaf 1 van artikel 31 ESH (herzien) verlangt dat Verdragsstaten het recht op huisvesting
voor iedereen garanderen en de toegang tot adequate huisvesting bevorderen. In dit kader dienen
staten niet alleen juridische maatregelen te nemen, maar evenzeer alle praktische maatregelen
die nodig zijn om het volle effect van het betrokken recht te bereiken.236 Aan het recht op adequate
huisvesting is niet voldaan door uitsluitend tijdelijk onderdak te bieden.237
Het ESCR benadrukt dat staten op basis van artikel E ESH (herzien) gelijke behandeling
moeten verzekeren ten aanzien van kwetsbare burgers.238 Te denken valt aan jonge mensen,
mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en mensen die kampen met armoede.239
Interessant in dit verband is de speciale aandacht die het ECSR vraagt voor reizigers, Sinti en
Roma. Met name in relatie tot deze laatste groep heeft het Comité geconcludeerd dat haar
kwetsbare status speciale bescherming rechtvaardigt. Daarbij hecht het ECSR bijzondere waarde
aan het bestaan van genoemde minderheden wegens het behoud van culturele diversiteit. Het
voorgaande brengt mee dat Verdragsstaten in hun regelgeving en bij de uitvoering daarvan
rekening moeten houden met de speciale belangen van deze culturele groeperingen.240 Niet alleen
directe discriminatie is verboden, maar ook indirecte discriminatie. Voorts is sprake van
discriminatie indien staten onvoldoende rekening houden met alle relevante verschillen tussen
groepen of door onvoldoende maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat rechten en
ECSR 10 november 2014, nr. 90/2013 (CEC/Netherlands), par. 122.
Conclusions 2009 (Netherlands), p. 33; Conclusions 2013 (Netherlands), p. 33.
234 European Union Agency For Fundamental Rights 2011, p. 67-68.
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237 ECSR 7 december 2005, nr. 27/2004 (European Roma Rights Center/Bulgaria), par. 35.
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discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national
extraction or social origin, health, association with a national minority, birth or other status.’
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collectieve voordelen die voor een ieder openstaan ook daadwerkelijk voor iedereen toegankelijk
zijn.241
Behalve dat staten gelijke behandeling moeten garanderen is het zaak dat ze de impact van
hun beleid ten aanzien van kwetsbare groepen nauwgezet volgen.242 Gelijktijdig bezitten staten
een hoge mate van beleidsvrijheid (‘marge of appreciation’), in het bijzonder waar het keuzes
betreffen in de afweging tussen het algemeen belang en de belangen van specifieke groepen en
keuzes in de te volgen prioriteiten alsook keuzes met oog op de te besteden middelen.243
Verder zijn Verdragsstaten verplicht om in hun wetgeving te omschrijven onder welke
omstandigheden sprake is van adequate huisvesting. Naar de overtuiging van het Comité is
tenminste vereist dat een woning veilig is, vanuit het gezichtspunt van de gezondheid hygiënisch
(de woning dient te beschikken over basisvoorzieningen, zoals water, verwarming, sanitaire
voorzieningen, afvalverwijdering ect.), niet overvol en beveiligd tegen gedwongen ontruiming. 244
Uit de bewoordingen van de Bijlage bij het ESH (herzien) vloeit voort dat het recht op
huisvestiging uitsluitend van toepassing is op legaal op het grondgebied van een lidstaat
verblijvende personen. In de reeds aangehaalde zaak Defence for Children International boog het
ECSR zich over de vraag of paragraaf 1 ook van toepassing is op illegale kinderen. Het antwoord
luidde ontkennend. Het Comité is van opvatting dat het recht op duurzame huisvesting van illegale
kinderen op gespannen voet staat met het beleid van staten dat erop is gericht niet rechtmatig
verblijvende personen van hun grondgebied te verwijderen.245
Artikel 31 § 2
Op basis van paragraaf 2 moeten Verdragsstaten zowel preventieve en reactieve maatregelen
nemen die beogen dakloosheid te voorkomen en uiteindelijk zelfs uit te bannen.246 Het tegengaan
van dakloosheid veronderstelt volgens het ECSR dat staten zowel korte termijn maatregelen als
lange termijn maatregelen nemen.247 Terwijl korte termijn maatregelen vooral zien op het bieden
van onmiddellijke opvang en zorg, valt bij lange termijn maatregelen te denken aan het bieden
van hulp bij het vinden van een structurele oplossing voor de problemen waarin de dakloze zit
verwikkeld. Zodoende wordt voorkomen dat hij opnieuw dakloos wordt.248 Zoals ook werd
gesignaleerd in relatie tot het recht op sociale bijstand, is het onvoldoende dat opvang slechts
tijdelijk beschikbaar wordt gesteld.249
Op vergelijkbare wijze als huisvesting moeten opvangvoorzieningen voldoen aan
bepaalde criteria, zoals dat daklozen behoren te worden opgevangen in een veilige omgeving. In
haar conclusies in relatie tot Nederland overwoog het Comité hierover als volgt:
(…) to ensure that the dignity of the persons sheltered is respected, shelters must meet health, safety and
hygiene standards and, in particular, be equipped with basic amenities such as access to water and
heating and sufficient lighting. Another basic requirement is the security of the immediate
surroundings.250

Ten aanzien van personen die zich legaal hebben gevestigd op het grondgebied van een andere
lidstaat of er rechtmatig werken en die zijn ondergebracht in de noodopvang, heeft het ECSR
ECSR 4 november 2003, nr. 13/2002 (Autism Europe/France), par. 52; ECSR 25 juni 2010, nr. 58/2009
(Centre on Housing Rights and Evictions/Italy), par. 35.
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geoordeeld dat zij binnen een redelijke termijn moeten worden ondergebracht in een
accommodatie die geschikt is voor de lange termijn of een woning die voldoet aan de hierboven
geschetste kwaliteitsstandaard volgens §1.251
Paragraaf 2 ziet ook op het conditioneren van gedwongen uithuiszettingen wegens
insolventie of onrechtmatige bezetting, waardoor mensen dakloos raken. Staten zijn verplicht
procedures te ontwikkelen die het risico op uithuiszetting beperken. Zo geldt onder meer dat er
overleg moet plaatsvinden tussen de betrokken partijen, dat er sprake moet zijn van een redelijke
termijn voordat tot deze ingrijpende maatregel wordt overgegaan en dat uithuiszettingen niet ’s
nachts of in de winter plaatsvinden.252 Indien een uithuiszetting onvermijdelijk is moet deze
worden uitgevoerd met inachtneming van respect voor de rechten en de waardigheid van de
betrokken personen.253
In tegenstelling tot paragraaf 1 van artikel 31 is paragraaf 2 evenals het hiervoor besproken
artikel 13 ook van toepassing op niet-rechtmatig verblijvende personen. Dit vloeit op dezelfde
wijze voort uit de aangehaalde zaak tussen de CEC en de Nederlandse Staat.254
6.5 De toelaatbaarheid van het regionaal bindingscriterium
Op 4 juli 2012 heeft FEANTSA bij het ECSR een klacht ingediend tegen de Nederlandse staat. In
deze klacht vroeg zij het ECSR te oordelen over de verenigbaarheid van de Nederlandse wetgeving
en praktijk met betrekking tot de toegang tot de opvang met onder meer het recht op sociale
bijstand en het recht op opvang.255 Zeer recent, op 10 november 2014, werd de uitspraak van het
ECSR aan het publiek bekendgemaakt.256 Hoewel er overlap bestaat tussen het recht op
huisvesting en het recht op sociale bijstand, koos het ECSR ervoor de mogelijke schending van
achtereenvolgens artikel 31 en 13 ESH (herzien) afzonderlijk te onderzoeken.257
Artikel 31 par. 2 ESH (herzien)
FEANTSA signaleerde dat het recht op toegang tot de noodopvang in de Nederlandse praktijk aan
voorwaarden is verbonden, waaronder het regionaal bindingsvereiste dat in een meerderheid van
de centrumgemeenten wordt toegepast. Als gevolg hiervan komen bepaalde groepen burgers, in
weerwil van het uitgangspunt dat opvang landelijk toegankelijk is, niet voor opvang in
aanmerking. Ten eerste gaat het om personen die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke
registratie. Ten tweede zijn migranten, legaal of illegaal, vaak niet in staat om aan het criterium te
voldoen. Ten slotte is het voor Roma en andere groepen die leven aan de rand van de samenleving
niet eenvoudig om aan het vereiste te voldoen, bijvoorbeeld omdat zij niet beschikken over de
juiste documenten.258 Afgezien hiervan vormt het criterium een struikelblok voor personen met
een drugsverleden die uit het oude netwerk willen treden.
Vervolgens constateert FEANTSA dat er geen landelijke criteria bestaan met oog op het
verstrekken van noodopvang, maar dat gemeenten hun eigen criteria ontwikkelen. Hierdoor
bestaan er grote verschillen in het gemeentelijke beleid en de praktijk, in het bijzonder met oog
op het wel of niet verlenen van maatschappelijke opvang. Anderzijds bepalen volgens FEANTSA
Conclusions 2011 (Netherlands), p. 831.
Conclusions 2005 (Norway), p. 587-588; Conclusions 2007 (Finland), p. 510.
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in een aantal gemeenten private dienstverleners of iemand wordt toegelaten tot de opvang. In
verband hiermee betoogt FEANTSA dat de centrale overheid de nakoming van het ESH (herzien)
niet kan ontduiken door lokale overheden of private entiteiten hiermee te belasten.259
Ten slotte roept FEANTSA het arrest van de CRvB in herinnering, waarin is bepaald dat de
toelatingsbeslissing een besluit is waartegen beroep kan worden aangetekend.260 FEANSTA klaagt
echter dat de toelatingsbeslissing vaak geen (duidelijke) informatie bevat over de mogelijkheden
tot beroep, waardoor het recht om een uitspraak aan te vechten in de praktijk niet doeltreffend
is.261
De Nederlandse overheid weerspreekt dat er sprake is van een schending van het recht op
toegang tot opvang. Ze wijst in dit verband op het principe van de landelijke toegankelijkheid zoals
gecodificeerd in artikel 20 lid 6 Wmo, op de geldelijke verstrekkingen van de Rijksoverheid aan
de centrumgemeenten ten behoeve van de opvang alsook op de Handreiking Landelijke
toegankelijkheid die beoogt te garanderen dat ieder persoon die tot de doelgroep van de opvang
behoort, ergens in Nederland wordt opgevangen. Verder is de overheid van mening dat de
regiogemeenten het best in staat zijn om sociale ondersteuning en individuele oplossingen te
bieden. Ten slotte wijst de overheid op het succes van het PvA G4, waardoor tal van daklozen een
individueel traject genieten.262
Ondanks het voorgaande is Nederland zich er terdege van bewust dat de landelijke
toegankelijkheid in de praktijk niet altijd is gewaarborgd voor iedereen die in nood verkeert. De
centrale overheid heeft er bij centrumgemeenten dan ook op aangedrongen te garanderen dat
personen zonder regiobinding toch opvang krijgen aangeboden. Zo nodig wil ze gemeenten hierbij
van ondersteuning voorzien. Daar komt bij dat gemeenten op eigen initiatief extra maatregelen
mogen nemen ter voorkoming en bestrijding van dakloosheid.263
Tot slot brengt de overheid ten berde dat ten aanzien van meer permanente huisvesting
voor daklozen in sommige gemeenten onvoldoende geschikte huisvesting beschikbaar is. Dit is
echter te wijten aan de toegenomen vraag naar begeleid wonen en de economische crisis. 264
Het ECSR maakt korte metten met het Nederlandse verweer. Allereerst stelt het Comité
vast dat het principe van regiobinding de toegang tot de opvang beperkt. Hoewel het principe van
de landelijke toegankelijkheid een garantie moet bieden dat ook personen zonder regiobinding in
aanmerking komen voor opvang, blijkt deze norm in de praktijk niet haalbaar. De centrale
overheid is tekortgeschoten in het houden van toezicht met oog op het verstrekken van
daklozenvang door centrumgemeenten. In weerwil van het feit dat de Wmo ruimte laat voor het
stellen van bindende regels met oog op het verstrekken van opvang, heeft de overheid nagelaten
van deze mogelijkheid gebruik te maken. Verder wijst het Comité erop dat de overheid zelf heeft
erkend dat niet iedereen met een geldige aanspraak op opvang hiervoor daadwerkelijk in
aanmerking komt. Tot slot stelt Comité vast dat er geen informatie beschikbaar is die erop wijst
dat centrumgemeenten eigen initiatieven ontplooien om personen op te vangen die niet door het
systeem van de gemeentelijke opvang worden ingesloten.265
Op basis van de deze observaties concludeert het ECSR dat een aanzienlijk deel van de
daklozen in Nederland noch wettelijk noch in de praktijk aanspraak maakt op opvang. Het Comité
is van mening dat de verplichting om opvang te bieden op overdreven wijze wordt beperkt.266

ECSR 10 november 2014, nr. 86/2012 (FEANTSA/Netherlands), par. 68-73.
CRvB 15 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM3583, RSV 2010/187, m.nt. C.W.C.A. Bruggeman.
261 ECSR 10 november 2014, nr. 86/2012 (FEANTSA/Netherlands), par. 74.
262 ECSR 10 november 2014, nr. 86/2012 (FEANTSA/Netherlands), par. 84-90.
263 ECSR 10 november 2014, nr. 86/2012 (FEANTSA/Netherlands), par. 91-95.
264 ECSR 10 november 2014, nr. 86/2012 (FEANTSA/Netherlands), par. 96.
265 ECSR 10 november 2014, nr. 86/2012 (FEANTSA/Netherlands), par. 116-126.
266 ECSR 10 november 2014, nr. 86/2012 (FEANTSA/Netherlands), par. 126.
259
260

49

In het verlengde hiervan signaleert het Comité dat de Nederlandse overheid niet voldoet aan de
verplichting om zowel Nederlandse onderdanen als vreemdelingen die legaal in Nederland
verblijven binnen een redelijke periode duurzame huisvestiging te bieden. De economische crisis
vormt in haar ogen geen legitiem excuus om de bescherming van de sociale rechten uit het ESH te
versoberen. Nederland moet daarentegen alles in het werk stellen om de nodige maatregelen te
treffen teneinde de sociale rechten uit het ESH herzien te waarborgen, zeker in tijden waarin de
begunstigen de bescherming vooral nodig hebben.267
Gezien het voorgaande komt het ECSR tot de slotsom dat Nederland is tekortgeschoten in
haar opdracht tot het verzekeren van de toegang tot de opvang en dus ook in haar doelstelling tot
het voorkomen van dakloosheid.
Artikel 13 ESH (herzien)
Evenals bij de toetsing aan artikel 31 houdt het ECSR bij de beoordeling van de Nederlandse
situatie in relatie tot artikel 13 rekening met het feit dat het principe van de landelijke
toegankelijkheid in de praktijk niet is gewaarborgd. Dit betekent dat ten aanzien van personen bij
wie geen regiobinding kan worden vastgesteld geen noodopvang wordt verstrekt.268
Vervolgens besteedt het ECSR aandacht aan de klacht van FEANTSA, waarin wordt gesteld
dat het recht op beroep ten aanzien van de toelatingsbeslissing in de praktijk niet effectief is
gewaarborgd. Opvallend is dat de Nederlandse overheid zich hiertegen niet heeft verweerd. Het
Comité gaat daarom uit van de juistheid van de klacht en overweegt dat het recht om bij een
onafhankelijke instantie beroep in te stellen tegen een beslissing met oog op het verstrekken van
opvang van elementair belang is. De overheid is verantwoordelijk om dit recht niet alleen in
theorie, maar ook in de praktijk te waarborgen.269
Uit het feit dat noodopvang niet beschikbaar is voor iedere categorie van personen met een
geldige aanspraak daarop vloeit eveneens een schending van artikel 13 ESH (herzien) voort.270
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7. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
Samenvatting en conclusies
2.1
In hoofdstuk 2 kwam de historische vraag aan de orde of het principe van regiobinding in de
armenzorg eerder regel of uitzondering is.
2.2
Al in het vroegmoderne Europa werden daklozen uitgesloten van zorg. De zorg voor armen
maakte nog geen deel uit van de overheidsbemoeienis. Het was een aangelegenheid van lokale
vermogenden. Wat betreft het bieden van armenzorg bestond er een wankel evenwicht van
vermogenden uit verschillende plaatsen, waarbij het versoberen van de armenzorg in één van
deze plaatsen aanleiding kon geven tot wisselwerking met andere plaatsen. Dit leidde tot een
negatieve spiraal, waardoor het voorkwam dat armen in een gehele regio van zorg waren
uitgesloten.
Ook in het Nederland van de 19de en 20ste eeuw bestond onophoudelijk discussie over de
vraag wie er verantwoordelijk was voor de opvang van armen. De lokale (financiële)
verantwoordelijkheid voor de armenzorg blijkt niet bepaald een aanmoediging voor een inclusief
armenbeleid. Integendeel, gemeenten trokken alles uit de kast om vreemdelingen op al dan niet
rechtmatige wijze uit de gemeente te verbannen teneinde hun armenkas te ontzien.
Het stadium van uitsluiting werd onderbroken met de komst van de ABW. Een algemeen
recht op bijstand, maar vooral het landelijk dekkingsstelsel vormde de voorwaarde waaronder
gemeenten konden overgaan van een tamelijk exclusief armenbeleid naar een meer inclusief
armenbeleid. Landelijke financiering blijkt ook een keerzijde te hebben. Het biedt namelijk geen
prikkel tot kostenbeheersing.
Het historisch overzicht rechtvaardigt de conclusie dat regiobinding binnen de armenzorg
eerder regel dan uitzondering is. De recente ontwikkeling kan dus het best worden begrepen als
een ‘comeback’ van regiobinding.
3.1
In hoofdstuk 3 is het juridische kader van de maatschappelijke ondersteuning in kaart gebracht.
Dit kader is geplaatst tegen de achtergrond van een golf aan decentralisatieontwikkelingen binnen
de welzijnssector in de tweede helft van de 20e eeuw in Nederland.
3.2
In de loop van de jaren ’60 realiseerde de Nederlandse overheid met een reeks van maatregelen
een groeiende professionalisering binnen de welzijnssector. Gelijktijdig ontstond hierdoor een
weinig overzichtelijk en samenhangend welzijnsterrein. Nieuwe beleidsinitiatieven zetten
daarom in op een decentraal vormgegeven welzijnsbeleid, terwijl de centrale overheid
verantwoordelijk was voor het overkoepelende kader. Niet alleen het sectorale beleid, maar ook
het algemeen beleid was gericht tegen een hoge mate van centralisatie. Deze ontwikkeling werd
vanaf de jaren ‘80 kracht bij gezet door de economische recessie en de gelijktijdig toegenomen
politieke kritiek op het functioneren van de welzijnssector. Als weerslag hierop verscheen in 1987
de Welzijnswet. Op grond van deze wet werden lokale overheden primair verantwoordelijk voor
het welzijnsterrein en genoten daarbij veel beleidsruimte. Een neveneffect was dat het
welzijnsbeleid moest concurreren met andere gemeentelijke beleidsterreinen. Vanaf de 20ste
eeuw bewoog de ‘decentralisatietrein’ in snel tempo voort. Er ontstond bovendien een nieuw op
op communitaristische leest geschoeid gemeenschapsdenken, waarbij de primaire
verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning niet langer bij de overheid ligt, maar
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in de eerste plaats bij het individu, het gezin, de buurt en de civil society. In 2007 werd de
Welzijnswet vervangen door de symboolwet van het nieuwe gemeenschapsdenken, de Wmo. In
deze wet werden verschillende taken op het gebied van zorg en ondersteuning aan de lokale
overheid toevertrouwd. De Wmo 2015 borduurt op haar voorganger verder.
3.3
De Wmo beoogt twee conflicterende doelstellingen te verenigen: het reduceren van de kosten die
verbonden zijn aan de uitvoering van de AWBZ en het verbeteren van de maatschappelijke
ondersteuning. Lichtere vormen van ondersteuning die eerst in de AWBZ werden geregeld, zijn
voortaan ondergebracht bij de Wmo. Op basis van de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor
de maatschappelijke ondersteuning, waaronder de daklozenopvang. Ondanks dat de uitvoering
van de Wmo plaatsvindt in medebewind, genieten gemeenten een hoge mate van beleidsvrijheid.
De Wmo maakt onderscheid tussen algemene voorzieningen en individuele voorzieningen.
Anders dan bij een individuele voorziening is het gemeentebestuur ten aanzien van een algemene
voorziening niet belast met een compensatieplicht en een verordeningsplicht, terwijl de
aanvrager keuzevrijheid ontbeert met betrekking tot de vorm van ondersteuning. De
daklozenopvang vormt een algemene voorziening, aangezien het gaat om een in beginsel voor
ieder toegankelijke collectief aangeboden voorziening met beperkte, gestandaardiseerde
toelatingscriteria, zonder dat gelet wordt op specifieke kenmerken van individuele aanvrager. Het
is echter niet waarschijnlijk dat ook meer permanente, op maat toegesneden, vormen van opvang
als algemene voorziening dienen te worden aangemerkt. Binnen de Wmo 2015 is de opvang op
vergelijkbare wijze vormgegeven, zij het dat deze wet voortaan spreekt over
maatwerkvoorzieningen in plaats van individuele voorzieningen.
Op basis van artikel 20 lid 1 Wmo zijn bij AMvB aangewezen (centrum)gemeenten die een
specifieke uitkering krijgen verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang. Hoewel de
feitelijke opvang door maatschappelijke instellingen wordt verricht, is de centrumgemeente
exclusief bevoegd een beslissing te nemen over de toegang tot de opvang. Een dergelijke beslissing
heeft het karakter van een bestuursrechtelijk besluit. Voor delegatie van de besluitvorming aan
maatschappelijke instellingen bestaat geen wettelijke grondslag.
Volgens het uitgangspunt van artikel 20 lid 6 Wmo is de maatschappelijke opvang landelijke
toegankelijk. Dit artikel beoogt enerzijds te voorkomen dat daklozen heen en weer worden
geschoven en daardoor in geen enkele gemeente opvang krijgen aangeboden en anderzijds dat
ex-gedetineerde en verslaafde daklozen worden opgevangen in hun oude leefmilieu. Het is de
vraag of opvang overal of ergens in Nederland toegankelijk moet zijn. In de praktijk wordt de
laatste opvatting algemeen omarmd.
De landelijke toegankelijkheid van maatschappelijke opvang geldt alleen voor
voorzieningen die worden gefinancierd door middel van specifieke uitkeringen. Aangezien de
specifieke uitkeringen in 2010 zijn omgezet in decentralisatie-uitkeringen zijn
centrumgemeenten formeel niet langer wettelijk verantwoordelijk voor de landelijke
toegankelijkheid van de opvangvoorzieningen. Bovendien zijn door het met terugwerkende
kracht intrekken van het Besluit maatschappelijke opvang in 2013 een zestiental gemeenten niet
langer verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang in hun regio. In de praktijk zijn de
gevolgen van deze wettelijke tekortkomingen betrekkelijk, omdat de verantwoordelijkheid van
de (in theorie voormalig) centrumgemeenten in de praktijk als uitgangspunt blijven gelden.
In de Wmo 2015 houden alle 43 centrumgemeenten, zowel in theorie als in de praktijk, op te
bestaan. Voortaan ligt de verantwoordelijkheid voor de opvang bij iedere gemeente. Hoewel de
Wmo 2015 ten aanzien van algemene opvangvoorzieningen geen bepaling bevat die de landelijke
toegankelijkheid garandeert, dient de gemeenteraad voornemens te beschrijven met betrekking
tot het bieden van algemene voorzieningen aan ingezetenen van de gemeente. Bovendien treft het
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college maatregelen ter bevordering van de toegankelijkheid van deze voorzieningen. Het betreft
een inspanningsverplichting van het college, waaraan een ingezetene hoogstwaarschijnlijk geen
subjectief recht kan ontlenen.
Maatwerkvoorzieningen in de vorm van opvang zijn daarentegen voor ingezetenen van
Nederland toegankelijk in iedere willekeurige gemeente. Deze voorzieningen zijn dus niet ergens
maar overal toegankelijk. Niettemin kan een cliënt in overleg met de gemeente van aanmelding
besluiten om gebruik te maken van een maatwerkvoorziening in een gemeente waar de kans op
een succesvol traject het grootst is. De toelatingsbeslissing tot opvang vormt – anders dan de MvT
bij de Wmo 2015 doet vermoeden – een bestuursrechtelijk besluit. Dit betekent dat een dakloos
persoon wiens aanvraag wordt afgewezen, hiertegen bezwaar en eventueel beroep kan instellen.
4.1
In hoofdstuk 4 werd het Nederlandse daklozenbeleid onder de loep gehouden. De centrale vraag
was of het uitgangspunt van de landelijke toegankelijkheid veeleer een realiteit of papieren
werkelijkheid vormt. Deze vraag dringt zich juist op in een praktijk waarbinnen van daklozen een
speciale band met de regio wordt vereist. Na deze praktijk te hebben beschreven werd getoetst
hoe de Nederlandse beleid met betrekking tot regiobinding zich verhoudt tot de onderliggende
uitgangspunten en principes van de Wmo en het recht op een eerlijk proces.
4.2
De speerpunten van het Nederlandse daklozenbeleid zijn neergelegd in het PvA G4. Dit plan strekt
zich uit over de periode 2006-2014. Het plan is enerzijds gericht op het verbeteren van de
participatiemogelijkheden van daklozen en anderzijds op het verminderen van de overlast dat
daklozen veroorzaken. Het PvA G4 is ook vertaald naar de overige 39 centrumgemeenten. Uit een
evaluatieonderzoek dat in 2014 is verricht door het Trimbos-instituut blijkt dat de uitvoering van
het plan succesvol is geweest, hoewel er ook een aantal kanttekeningen werden gemaakt. Onder
meer blijven bepaalde groepen daklozen buiten het bereik van de door het plan voorgestane
aanpak. Verder vormt het plan een stimulans tot de invoering van regionale bindingseisen. Om te
kunnen voldoen aan de hoge ambities van het PvA G4 gaan gemeenten namelijk selectiever te
werk bij de beoordeling wie voor toegang in aanmerking komt. Andere redenen tot invoering van
regiobinding liggen in het zoveel mogelijk willen ontzien van de gemeentekas, maar ook in het
willen bieden van goed perspectief op re-integratie in de gemeente waar de dakloze over een
positief netwerk beschikt.
Tegen de achtergrond van de praktijk waarin gemeenten werken met bindingseisen heeft
de VNG in 2011 de (vrijblijvende) Handreiking Landelijke toegankelijkheid opgesteld die beoogt
te voorkomen dat daklozen wegens de toepassing van bindingseisen in geen enkele gemeente
worden opgevangen. De handreiking somt criteria op die behulpzaam zijn bij het bepalen van de
regio waar de kans op een succesvol traject het grootst is. Voorts voorziet de handreiking in een
bepaling over ‘warme overdracht’.
4.3
Uit onderzoek door het Trimbos-instituut naar regiobinding en landelijke toegankelijkheid in
2013 blijkt dat het hanteren van regiobinding in veel gevallen tot algehele uitsluiting leidt,
waardoor tal van daklozen buiten de boot vallen. Uit het onderzoek valt af te leiden dat het streven
naar maatwerk ook schadelijke neveneffecten kan sorteren, zoals het gebrek aan eenduidig beleid
over de toegang tot de maatschappelijke opvang. Verder zijn er groepen die per definitie niet aan
het regionaal bindingscriterium voldoen, waardoor het criterium trekken vertoont van een
afwijzingscriterium in plaats van een toewijzingscriterium. Andersom kan strikte toepassing van
de ‘2-uit-3’-eis ervoor zorgen dat verslaafde daklozen in hun oude leefmilieu gevangen blijven.
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Ten slotte is het recht op toegang tot de maatschappelijke opvang in de praktijk veeleer een ‘recht
op de wachtlijst’. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de landelijke toegankelijkheid van de
daklozenopvang vooral een papieren werkelijkheid vormt.
De beschreven praktijk staat op gespannen voet met de onderliggende uitgangspunten en
principes van de Wmo. Die bestaan eruit dat (ex-)verslaafde en ex-gedetineerde daklozen niet in
hun oude netwerk verstrikt blijven dan wel in geen enkele gemeente voor opvang in aanmerking
komen en daardoor in het geheel van maatschappelijke opvang verstoken blijven. Dit vormt een
bedreiging voor het hoofddoel voor van de Wmo: het bevorderen dat burgers zoveel mogelijk
participeren in de samenleving.
De Nederlandse situatie is eveneens kwestieus in het kader van de toegang tot het recht.
Gebleken is dat theorie en praktijk uiteenlopen bij de vraag wie er beslist over de toegang tot
opvang. Hoewel de beslissingsbevoegdheid in theorie tot het college behoort, wordt in de praktijk
vaak door opvangmedewerkers bepaald of iemand wordt toegelaten tot de opvang. Aangezien
opvangmedewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van het geldende beleid, hebben hun
beslissingen in hoge mate een ad-hoc-karakter. Een dergelijke aanpak opent de deur naar
machtsmisbruik en willekeur.
Het orgaan van de rechtspersoon waartoe de opvanginstelling die de toelatingsbeslissing neemt
is in beginsel een bestuursorgaan (b-orgaan). Dit houdt verband met het feit dat de voorwaarden
op basis waarvan men aanspraak maakt op opvang worden bepaald door de gemeenteraad,
terwijl de financiering hiervan door het college geschied. Met oog op de rechtsbescherming van
de belanghebbende is het van groot belang dat een besluit wordt uitgevaardigd. Dit biedt de
belanghebbende de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de bestuursrechter en zich te beroepen
op het feit dat het besluit onbevoegd is uitgevaardigd. Nu er in de praktijk zelden een beschikking
wordt uitgevaardigd, is het - mede gezien kwetsbare status van daklozen - zeer twijfelachtig of is
voldaan aan het vereiste van een duidelijk systeem van toegang tot de rechter zoals vereist door
artikel 6 EVRM.
Vanwege het risico van willekeur, de onduidelijke weigeringsgronden en het ‘nee-tenzij’-principe
is de gehele procedure reeds vanaf het moment dat de dakloze zich wil aanmelden voor opvang
bij een (particuliere) opvanginstelling problematisch vanuit het licht van het concept ‘acces to
justice’ zoals geformuleerd door het VN-ontwikkelingsprogramma.
5.1
In hoofdstuk 5 is vanuit het Europees recht onderzocht of dakloze Unieburgers, zijnde werknemer
of niet-actieve (sociale) burger, recht hebben op verblijf in een andere lidstaat en daar aanspraak
kunnen maken op maatschappelijke opvang. Het hoofdstuk sloot af met een bespreking van de
geoorloofdheid van het regionaal bindingsvereiste vanuit het perspectief van het vrij verkeer van
personen.
5.2
Gebleken is dat het vrij verkeer van werknemers zeer verstrekkend is. De werknemer ontleent
aan artikel 45 VWEU rechtstreeks een verblijfsrecht in een andere lidstaat. Door middel van de
Verordening 883/2004 en 492/2011 wordt de volle ontplooiing van het vrije werknemersverkeer
nagestreefd en worden ontoelaatbare belemmeringen daarvan aan banden gelegd. Verordening
883/2004 kent een zeer ruime personele werkingssfeer, maar de materiële werkingssfeer strekt
zich niet over de sociale bijstand. De personele werkingssfeer van Verordening 492/2011 is
daarentegen beperkt tot werknemers, terwijl de materiële werkingssfeer zich uitstrekt over alle
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sociale en fiscale voordelen die ook aan nationale werknemers worden toegekend. Om te worden
beschouwd als werknemer moet sprake zijn van reële en daadwerkelijke arbeid in loondienst,
deeltijdarbeid niet uitgezonderd. Iemand die werkzaamheden verricht die enkel dienen ter
revalidatie of wederopneming in het arbeidsproces, wordt niet beschouwd als werknemer. De
extensieve interpretatie van het Hof ten aanzien van het begrip ‘sociaal voordeel’ laat zien dat ook
het recht op de maatschappelijke opvang hieronder moet worden begrepen.
5.3
Vervolgens zagen we dat sociale burgers vanuit hun primaire hoedanigheid van Europees burger
(art. 20 VWEU) in een andere lidstaat recht hebben op non-discriminatie, vrij verkeer en verblijf.
Op basis van de Burgerschapsrichtlijn hebben deze burgers gedurende de eerste drie maanden
het recht om zonder nadere voorwaarden in een andere lidstaat verblijven. Bij een verblijf van
langer dan drie maanden maar korter dan vijf jaar, dient de sociale burger te beschikken over
voldoende middelen van bestaan en een toereikende ziektekostenverzekering. Na een
ononderbroken legaal verblijf van vijf jaar wordt het verblijfsrecht automatisch omgezet naar een
duurzaam verblijfsrecht. Desondanks kan een lidstaat om bepaalde redenen, waaronder de
openbare orde, het verblijfsrecht beperken. Voor een geslaagd beroep op een reden die verband
houd met de openbare orde dient de betrokken lidstaat echter een hoge drempel te overwinnen.
Unieburgers hebben binnen de toepassingsbereik van het verdrag recht op dezelfde
behandeling als nationale onderdanen. Lidstaten zijn echter niet verplicht om gedurende de
eerste drie maanden van verblijf bijstand toe te kennen aan sociale burgers. Evenmin zijn lidstaten
verplicht om bijstand te verstrekken aan sociale burgers die langer dan drie maanden maar korter
dan vijf jaar verblijf houden, aangezien zij dienen te voldoen aan de voorwaarde tot het
beschikken over voldoende bestaansmiddelen. Hiermee beogen lidstaten te voorkomen dat
sociale burgers een onredelijk belasting vormen van hun socialebijstandsstelsel. Hoewel een
beroep op het sociale bijstandsstelsel niet automatisch leidt tot een verwijderingsmaatregel door
de gastlidstaat, wordt het voor sociale burgers zonder voldoende bestaansmiddelen gezien het
voorgaande uiterst moeizaam om het verblijf te continueren.
Het begrip ‘sociale bijstand’ is ruim en omvat ook de door de lokale overheden geboden
maatschappelijke opvang.
In Nederland wordt sinds 2013 het recht op maatschappelijke opvang onder verwijzing naar
artikel 24 lid 2 van de Burgerschapsrichtlijn uitgesloten voor sociale burgers die korter dan drie
maanden verblijf houden. De aankomende Wmo 2015 sluit het recht op maatschappelijke opvang
gedurende deze maanden opvallenderwijs slechts uit ten aanzien van maatwerkvoorzieningen en
dus niet ten aanzien van algemene voorzieningen.
Desondanks kan de SvV&J beslissen dat een beroep op maatschappelijke opvang tot
beëindiging van het verblijfsrecht leidt. Tot die tijd moet het college dat beslist over de toegang
tot de opvang uitgaan van de rechtmatigheid van het verblijf. De SvV&J beslist aan de hand van
een ‘glijdende bijstandsschaal’ of sprake is van een onredelijke belasting van het Nederlandse
socialebijstandsstelsel. Hoe langer de sociale burger in Nederland verblijft, hoe minder snel wordt
aangenomen dat hij een onredelijke belasting vormt. Daarnaast spelen de persoonlijke
omstandigheden een rol van betekenis.

5.4
Een werkzoekende voldoet niet aan het communautaire werknemersbegrip. Niettemin maakt hij
zolang hij een reële kans heeft om een baan te vinden aanspraak op bepaalde werknemersrechten,
met name het verblijfsrecht. Op grond van artikel 24 lid 2 van de Burgerschapsrichtlijn is iemand
die werk zoekt evenwel uitgesloten van het recht op bijstand. Een uitzondering geldt ten aanzien
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van uitkeringen die de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken. Een voorziening als de
maatschappelijke opvang behoort evenwel niet tot deze categorie.
Onder het Nederlandse recht kunnen werkzoekende EU-burgers op basis van de huidige Wmo
geen aanspraak maken op maatschappelijke opvang. De Wmo 2015 sluit werkzoekenden echter
enkel uit van maatwerkvoorzieningen.
Een ex-werknemer voldoet evenmin aan het werknemersbegrip. Desondanks behoudt hij in een
aantal gevallen zijn hoedanigheid van werknemer ten behoeve van het behoud van zijn
verblijfsrecht. Hij wordt daarentegen met betrekking tot het recht op sociale en fiscale voordelen
niet als werknemer beschouwd. Dit gegeven laat onverlet dat hij als Unieburger recht heeft op
gelijke behandeling met nationale onderdanen. Zodoende komt een ex-werknemer in aanmerking
voor maatschappelijke opvang.
5.5
In het kader van het vrij verkeer van werknemers kan de toelaatbaarheid van een
regionaalbindingscriterium worden onderzocht door middel van het belemmeringsverbod, met
inbegrip van het verbod op indirecte discriminatie. Bezien vanuit het immigratieperspectief kan
een gemeentelijk bindingsvereiste een belemmering vormen voor Unieburgers om gebruik te
maken van hun verkeersrechten. Vanuit (re/e)migratieperspectief kan het vereiste een
belemmering vormen voor Unieburgers die in de betreffende regio verblijven om gebruik te
maken van hun verkeersrechten.
De ‘2-uit-3’-eis die wordt gehanteerd binnen de maatschappelijke opvang is in strijd met het vrij
verkeer van werknemers, omdat het immigrerende werknemers belemmert om gebruik te maken
van hun verkeersrechten. Deze maatregel kan niet worden gerechtvaardigd met oog op het
tegengaan van de gebrekkige opvangcapaciteit en het ontlasten van de gemeentekas, aangezien
het hier economische doelstellingen betreffen. De maatregel kan mogelijk wel worden
gerechtvaardigd met een beroep op de doelstelling van volwaardige maatschappelijke
participatie. De ‘2-uit-3’-eis is als maatregel evenwel te exclusief en te algemeen en gaat dus
verder dan nodig is ter bereiking van het beoogde doel.
6.1
In hoofdstuk 6 is de geoorloofdheid van het regionaal bindingscriterium in het licht van het recht
op sociale bijstand en het recht op huisvesting zoals voortvloeiend uit respectievelijk artikel 13
en 31 ESH (herzien) onder de loep genomen.
6.2
Ingevolge het ESH (herzien) moeten staten als eindverantwoordelijke voor de naleving van het
Handvest blijvend en zonder reserve alle maatregelen nemen die nodig zijn om de doelstellingen
van het verdrag te garanderen. Aan de bepalingen uit het ESH (herzien) wordt in de Nederlandse
rechtspraak doorgaans geen directe werking toegekend. Dit betekent dat een burger zich voor een
nationale rechter niet rechtstreeks op de bepalingen kan beroepen. Evenmin zijn de uitspraken
van het ECSR voor nationale rechters bindend. Desondanks genieten de uitspraken een hoge mate
van autoriteit.
6.3
Het recht op sociale en medische bijstand zoals beschermd door artikel 13 is van cruciaal belang
binnen grondrechtencatalogus van het ESH (herzien). Iemand die in armoede leeft zal het
namelijk ook moeten stellen zonder andere sociale grondrechten. Het recht op sociale en
medische bijstand kan worden afgebakend ten opzichte van het recht op sociale zekerheid (artikel
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12). Kenmerkend voor het recht op sociale en medische bijstand is het criterium van de
individuele behoeftigheid. Het systeem van sociale en medische bijstand moet dusdanig worden
vormgegeven dat maatwerk wordt verleend teneinde de belanghebbende weer een volwaardige
rol in de maatschappij te laten spelen.
Het recht op sociale bijstand vormt een individueel recht. Dit brengt mee dat de mogelijkheid moet
worden geboden om in beroep te gaan bij een onafhankelijk instantie die op basis van objectieve
criteria beoordeelt of sprake is van behoefte aan bijstand. Hiervan is sprake als de
belanghebbende over onvoldoende middelen beschikt om een ‘waardig leven’ te leiden. Het
voorgaande neemt niet weg dat Verdragsstaten voorwaarden mogen verbinden aan het recht op
sociale bijstand, mits deze voorwaarden redelijk zijn en zich goed verhouden met de problemen
van de betrokken persoon. Staten dienen het ECSR over deze voorwaarden te informeren zodat
het Comité kan toetsen of de gehele bevolking wordt ingesloten door het systeem van bijstand.
Daarnaast kan de termijn van bijstand niet aan een bepaalde duur worden gekoppeld.
Het recht op sociale bijstand strekt zich tevens uit over vreemdelingen die onderdaan zijn van een
andere lidstaat en die legaal verblijven of rechtmatig werkzaam zijn op het grondgebied van de
gaststaat. Deze personen kunnen niet worden teruggestuurd wegens een beroep op de sociale
bijstand. Bovendien zijn lidstaten op basis van paragraaf 4 verplicht op gelijke wijze sociale
bijstand te verstrekken aan niet-ingezeten personen die onderdaan zijn van een andere
Verdragspartij.
Hoewel een letterlijke interpretatie van artikel 13 ESH (herzien) tot de conclusie leidt dat het
recht op sociale bijstand niet van toepassing is op niet-rechtmatig verblijvende vreemdelingen,
volgt uit een reeks uitspraken van het ECSR dat noodhulp (opvang, voedsel, dringende medische
zorg en kleding) deze mensen niet mag worden onthouden. Het recht op leven en de menselijke
waardigheid staat deze lezing van artikel 13 in de weg.
Volgens paragraaf 4 van artikel 13 is ten aanzien van legale niet-ingezeten burgers noodhulp de
meest aangewezen vorm van bijstand.
6.4
Het recht op adequate huisvesting zoals dat ligt besloten in paragraaf 1 van artikel 31 verplicht
Verdragstaten om alle juridische en praktische maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de
volle ontplooiing van het recht te bereiken. Hierbij zijn staten gehouden om gelijke behandeling
te verzekeren, in het bijzonder ten aanzien van kwetsbare burgers, waaronder Roma, Sinti en
reizigers. Dit betekent dat staten zowel in regelgeving als bij de uitvoering daarvan rekening
moeten houden met deze minderheden. Naast het garanderen van gelijke behandeling dienen
staten de impact van het door hen gevoerde beleid ten aanzien van kwetsbare groepen
nauwlettend in de gaten te houden. Het voorgaande laat onverlet dat ze hierbij een hoge mate van
beleidsvrijheid genieten. Het recht op adequate huisvesting brengt ook mee dat staten verplicht
zijn te omschrijven onder welke omstandigheden huisvesting adequaat is. Het ECSR is van mening
dat een woning veilig, hygiënisch en niet overvol moet zijn en dient te worden beveiligd tegen
gedwongen ontruiming. Niet-rechtmatige migranten hebben geen recht op duurzame
huisvesting, aangezien dit het migratiebeleid van Verdragsstaten kan frustreren.
Op basis van paragraaf 2 van artikel 31 moeten staten zowel preventieve als reactieve
maatregelen nemen om dakloosheid te voorkomen en uiteindelijk te elimineren. Dit impliceert
dat staten zowel korte termijn maatregelen moet nemen die zien op het bieden van onmiddellijke
opvang als lange termijn maatregelen die beogen de structurele problemen van daklozen op te
heffen. Het bieden van tijdelijk onderdak is dan ook onvoldoende. Net als huisvesting dienen ook
opvangvoorzieningen aan bepaalde criteria te voldoen. Zo geldt dat opvang moet voldoen aan de
minimumstandaard van gezondheid, veiligheid en hygiëne. Evenmin mag de nabije omgeving
onveilig zijn. Personen die legaal in Nederland zijn gevestigd of er rechtmatig werkzaam zijn en
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welke zijn ondergebracht in de noodopvang, moeten binnen redelijke tijd worden ondergebracht
in een permanente woning.
Paragraaf 2 van artikel 31 ziet evenzeer op het beperken van dakloosheid door het tegengaan van
gedwongen uithuiszettingen. Zo moeten staten procedures en voorwaarden ontwikkelen die
voorkomen dat mensen op straat worden gezet. Anders dan paragraaf 1 is paragraaf 2 ook van
toepassing op illegalen.
6.5
De toelaatbaarheid van het regionaal bindingsvereiste was onderwerp van een procedure tussen
FEANTSA en Nederland. In haar uitspraak oordeelde het ECSR dat een aanzienlijk deel van de
bevolking noch op papier noch in werkelijkheid aanspraak maakt op opvang. Het Comité leidt
hieruit af dat het recht op opvang op overdreven wijze wordt beperkt. Evenmin voldoet de
overheid aan haar verplichting om daklozen binnen een redelijke periode naar duurzame
huisvesting te leiden. De gebrekkige beschikbaarheid en de economische crisis doen aan deze
conclusie niets af. Met oog op het voorgaande is Nederland tekortgeschoten in haar opdracht tot
het verzekeren van de toegang tot de opvang en daarmee het voorkomen van dakloosheid zoals
voortvloeit uit paragraaf 2 van artikel 31 ESH herzien. De schending onder artikel 31 levert gezien
de bestaande overlap tevens een schending op van artikel 13. Met betrekking tot artikel 13 komt
daar nog bij dat Nederland is tekortgeschoten in het garanderen van het recht op beroep bij een
onafhankelijk instantie.
Tot besluit
Ter beantwoording van de in deze scriptie opgeworpen vraag naar de verenigbaarheid van het
Nederlandse beleid met betrekking tot regiobinding binnen de daklozenopvang met het recht op
opvang zoals voortvloeiend uit nationaal en internationaal recht kan het volgende worden
geconcludeerd. Zoals noodzakelijk volgt uit de conclusies op de deelvragen bij hoofdstuk 4, 5 en 6
staat het Nederlandse beleid en de praktijk met betrekking tot regiobinding op gespannen voet
met (de uitgangspunten van) de Wmo en het recht op een eerlijk proces zoals ligt besloten in
artikel 6 EVRM en het VN-Ontwikkelingsprogramma. Bovendien levert het regionaal
bindingscriterium in de zin van het ‘2-uit-3’-vereiste een belemmering op van het vrij verkeer van
werknemers van de EU. Ten slotte conflicteert het Nederlandse beleid met het recht op sociale
bijstand en het recht op huisvestiging zoals neergelegd in respectievelijk artikel 13 en 31 van het
ESH (herzien).
Aanbevelingen
Het Trimbos-instituut heeft naar aanleiding van haar onderzoek over landelijke toegankelijkheid
en regiobinding een aantal aanbevelingen geformuleerd die eraan moeten bijdragen dat de
landelijke toegang van de opvang wordt gewaarborgd. In het rapport wordt geconcludeerd dat
voor het principe van regiobinding veel draagvlak bestaat, maar lokale overheden zich meer
moeten inspannen om te handelen volgens de Handreiking Landelijke toegankelijkheid. In de
woorden van de onderzoekers: ‘Als alle centrumgemeenten en opvanginstellingen deze modelbeleidsregels zouden naleven naar de letter én de geest van de handreiking, zou de landelijke
toegankelijkheid – op een klein hiaat na (…) – gewaarborgd zijn’.271
Een verbetering kan volgens de onderzoekers onder meer worden bereikt door explicietere
richtlijnen te formuleren. Uit de huidige richtlijn volgt impliciet dat daklozen zonder regiobinding
en ten aanzien van wie geen warme overdracht mogelijk is, moeten worden opgevangen in de
gemeente van aanmelding. Dit dient echter uitdrukkelijk te worden bepaald.272 Verder zou er in
overleg met gemeenten een beoordelingsinstrument dienen te worden ontwikkeld om te bepalen
271
272

Tuynman, Muusse & Planije 2013, p. 13.
Tuynman, Muusse & Planije 2013, p. 14-15.

58

waar de kans op een succesvol traject het grootst is. Op deze manier wordt een te beperkte
interpretatie van de richtlijn tegengegaan, waarbij uitsluitend wordt beoordeeld op basis van de
inschrijvingsduur in de gemeentelijke registratie.273 Ten slotte adviseert het rapport dat
centrumgemeenten die willen afwijken van de Handreiking Landelijke toegankelijkheid, de VNG
om advies vragen over de vraag hoe de lokale beleidsregels zich verhouden tot de landelijke
toegankelijkheid van de opvang. Op deze manier wordt het probleem van de gebrekkige
implementatie van de Handreiking Landelijke toegankelijkheid ondervangen.274
In zijn voortgangsbrief over het beleid met betrekking tot de maatschappelijke opvang riep
de Staatssecretaris van VWS centrumgemeenten op om de aanbevelingen van het rapport serieus
te nemen. Gelijktijdig is de staatssecretaris van mening dat het werken volgens een handreiking
te vrijblijvend is. Hij roept de verantwoordelijke gemeenten op om de afspraken uit de
handreiking op te nemen in een (juridisch bindend) convenant.275
Ook aan deze aanpak kleeft een belangrijk bezwaar. Hoewel het convenant juridisch
bindend is, is deze gebaseerd op de autonomie van partijen. Gemeenten moeten zelf het initiatief
nemen om de afspraken op te nemen in een convenant. Bovendien dienen de afzonderlijke
gemeenten akkoord te gaan met de bepalingen van het convenant alvorens ze hierdoor worden
gebonden. Gelet op het financiële nadeel dat gemeenten ondervinden door te werken volgens het
uitgangspunt van de VNG-Handreiking (de dakloze wordt opgevangen in de regio waar de kans
op een succesvol traject het grootst is en de gemeente van aanmelding voorziet in opvang totdat
warme overdracht kan worden gerealiseerd) valt niet te verwachten dat aan de oproep van de
staatssecretaris snel gehoor zal worden gegeven.
Het verdient de voorkeur dat naar een oplossing wordt gezocht op rijksniveau. Zoals we
zagen dient de minister erop toe te zien dat met het systeem van de Wmo de maatschappelijke
doelen van de wet worden bereikt. Indien nodig dient hij het systeem hierop aan te passen. Nu het
huidige gemeentelijke beleid ten aanzien van regiobinding enerzijds tot uitsluiting van groepen
daklozen leidt en anderzijds daklozen gevangen houdt in hun ‘oude milieu’, wordt de doelstelling
dat opvang landelijk toegankelijk is niet adequaat gewaarborgd. De spanning van het huidige
systeem met de in deze scriptie beschreven internationale verplichtingen vormt een reden temeer
voor een oplossing op rijksniveau.
Bij het treffen van maatregelen die beogen de beschreven problemen te ondervangen dient
de komst van de Wmo 2015 in aanmerking te worden genomen. Zoals beschreven ontbreekt in
deze wet een bepaling die de landelijke toegankelijkheid van algemene voorzieningen op het
gebied van opvang verzekert. De gemeenteraad is echter verplicht om voornemens te beschrijven
die erop zijn gericht om algemene voorzieningen aan ingezetenen van gemeente te bieden, terwijl
het college maatregelen dient te treffen ter bevordering van de toegankelijkheid van deze
voorzieningen. Het valt te betwijfelen of het uitgangspunt van de landelijke toegankelijkheid in
relatie tot algemene (opvang)voorzieningen adequaat is gegarandeerd. De inspanningsplicht van
het college staat niet in de weg aan de invoering van criteria die de toegang tot de opvang
beperken, zoals in het bijzonder het ‘2-uit-3’-vereiste. Daarnaast kan het beperken van de toegang
tot de opvang tot ingezeten ertoe leiden dat ex-gedetineerden en ex-verslaafden verstrikt blijven
in hun ‘oude milieu’.
Een mogelijke oplossing is om op vergelijkbare wijze als ten aanzien van
maatwerkvoorzieningen te bepalen dat een ingezetene van Nederland zich bij elk willekeurig
college kan aanmelden om toegang te krijgen tot een algemene (opvang)voorziening in de
betreffende gemeente. Binnen dit systeem bestaat geen ruimte voor het ‘2-uit-3’-vereiste.
Bovendien wordt een dakloos persoon niet gedwongen om zich in de eigen gemeente aan te
melden voor opvang. De keerzijde van deze oplossing is de dakloze niet altijd wenst te worden
opgevangen in een veilige en beschermde woonomgeving. Mogelijk verblijft hij juist liever in de
omgeving van dealers en verslaafden. In die situatie ontstaat er een conflict tussen het gewenste
en het wenselijke.
Tuynman, Muusse & Planije 2013, p. 15-16.
Tuynman, Muusse & Planije 2013, p. 16.
275 Kamerstukken II 2013-2014, 29 325, nr. 65, p. 5-6.
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Om een dergelijke situatie te voorkomen is het raadzaam om de in de MvT bij de Wmo 2015
uitgesproken voorkeur met oog op de plaats van opvang – de opvang wordt feitelijk verstrekt in
de gemeente waar het opvangtraject de meeste kans van slagen heeft – tot wettelijke norm te
verheffen. Zo zouden de afspraken die zijn neergelegd in de Handreiking Landelijke
toegankelijkheid in de wet kunnen worden opgenomen. In aanvulling hierop zou expliciet moeten
worden bepaald dat de gemeente van aanmelding de opvang verzorgt zolang warme overdracht
niet mogelijk is.
Bovenal is het wenselijk dat voorzieningen voor daklozen niet langer door lokale
overheden, maar door de centrale overheid worden bekostigd. Deze wens houdt verband met het
gegeven dat lokale financiële verantwoordelijkheid een stimulans vormt voor een beleid dat en
een praktijk die is gericht op het weren van armen uit de gemeenschap. Zolang lokale overheden
financieel verantwoordelijk blijven voor de daklozenopvang, lijkt deze verbanningspraktijk
moeilijk een halt toe te roepen.

60

Literatuurlijst

Aangehaalde literatuur
Bruijn 1998
J. de Bruijn e.a., Geen heersende kerk, geen heersende staat. De verhouding tussen kerk en staat
1796-1996, Zoetermeer: VU Uitgever 1998.
Damen 2005
L. Damen e.a., Bestuursrecht. Systeem, bevoegdheid, bevoegdheidsuitoefening, handhaving, Den
Haag: BJu 2005.
De Swaan 2004
A. de Swaan, Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde
Staten in de nieuwe tijd, Amsterdam: Bert Bakker 2004.
Dölle, Elzinga & Engels 2003
A.H.M. Dölle, D.J. Elzinga & J.W.M. Engels, Handboek van het Nederlandse gemeenterecht, Kluwer:
Deventer 2004.
Donders 2014
Y. Donders, ‘Europa’s voorvechter van economische en sociale rechten. Het Europees Comité
voor Sociale Rechten’, AA 2014/04.
Eijsbouts 2012
W.T. Eijsbouts e.a., Europees Recht – Algemeen Deel, Groningen: Europa Law Publishing 2012.
Engbersen & Springhuizen 1999
R. Engbersen & A. Sprinkhuizen, ‘Welzijnsbeleid tussen flexibiliteit en versnippering’, in: W.
Trommel & R. van der Veen (Red.), De herverdeelde samenleving, ontwikkeling en herziening van
de verzorgingsstaat Amsterdam: Amsterdam University Press 1999.
Etzioni 2014
A. Etzioni, The New Golden Rule, New York: Basic Books 1996.
European Union Agency For Fundamental Rights 2011
European Union Agency For Fundamental Rights, Fundamental rights of migrants in an irregular
situation in the European Union. Comparative report, Luxemburg: Publications Office of the
European Union 2011.
Jansen 1936
F.M.J. Jansen, ‘Afwenteling van kosten van armenzorg op andere gemeenten. De huidige stand
van het vraagstuk, bezien uit het gezichtspunt van de centrumgemeente’, in J.G. Ramaker en J. de
Bruijn, Prea-adviezen over het ontwerp: afwenteling van kosten van armenzorg op andere
gemeenten, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1936.
Kuiper 2013
R. Kuiper e.a., Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de
privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten, Den Haag: 2013.
61

Kwekkeboom, Roes & Veldheer 2002
R. Kwekkeboom, T. Roes & V. Veldheer, De werkelijkheid van de welzijnswet, Den Haag: SCP 2002.
Oosterom-Staples 2014
H. Oosterom-Staples, ‘Op het raakvlak van sociale zekerheid en migratierecht - Legaal verblijf als
voorwaarde voor toekenning socialezekerheidsprestaties’, NTER 2014, 0203.
Opbroek 2012
H. Opbroek, ‘De rijksoverheid reorganiseert. Professionele orde in een versnipperde chaos’, in: J.
van der Lans e.a., Canon Maatschappelijke Opvang, Amsterdam: Vereniging Canon Sociaal Werk
2012.
Pennings 2012
F.J.L Pennings, ‘EU-burgerschap en toegang tot sociale voordelen over de grens - Is er verschil
tussen marktburgers en sociale burgers?’, ArA 2012, 03.
Planije, Maas & Been 2009
M. Planije, M. Maas & W. Been, Monitor Stedelijk Kompas 2009. Plan van aanpak maatschappelijke
opvang in 39 centrumgemeenten, Utrecht: Trimbos-instituut: 2010.
Roorda 2014
R. Roorda, ‘Homelessnes and Acces to Justice in the Netherlands’, in: G.J. Vonk & A. Tollenaar
(red.) Homelessness and the law. Constitution, criminal law and human rights, Oisterwijk: WLP
2014.
Schaap & Leenknegt 2012
L. Schaap & G.J. Leenknecht, Decentrale autonomie? Rapportage ter voorbereiding op het
onderzoek van de Raad van Europa naar de staat van de decentrale autonomie in Nederland,
Tilburg: DEMOS 2012.
Scheltema en Scheltema 2004
M. Scheltema & M.W. Scheltema, ‘De verhouding tussen publiek- en privaatrecht’, NJB 2004, 768.
Tuynman, Muusse & Planije 2013
M. Tuynman, C. Muusse, M. Planije, Opvang landelijk toegankelijk? Onderzoek naar regiobinding
en landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang, Utrecht: Trimbos-instituut: 2013.
Van der Lans 2012
J. Van der Lans, ‘Eigen daklozen eerst. Het domicilie van onderstand op herhaling als
regiobinding’, in: J. van der Lans e.a., Canon Maatschappelijke Opvang, Amsterdam: Vereniging
Canon Sociaal Werk 2012.
Van Leeuwen 1998
Van Leeuwen 1996
M.H.D. van Leeuwen, ‘Amsterdam en de armenzorg tijdens de republiek’, Amsterdam: NEHA
1996.

62

Van Leeuwen 1998 (I)
M.H.D. Van Leeuwen, ‘Armenzorg 1800-1912: Erfenis van de republiek’, in: J. van Gerwen en M. van
Leeuwen (red.), Studies over zekerheidsarrangementen. Risico’s, risicobestrijding en verzekeringen in
Nederland vanaf de Middeleeuwen, Amsterdam: NEHA 1998.
Van Leeuwen 1998 (II)
M.H.D. Van Leeuwen, ‘Armenzorg 1912-1965: van centrum naar periferie’, in: J. van Gerwen en
M. van Leeuwen (red.), Studies over zekerheidsarrangementen. Risico’s, risicobestrijding en
verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen, Amsterdam Nederlands Economisch
Historisch Archief 1998, p. 520 e.v.
Verhoeven, Kampen & Verplanke 2013, ‘Kwetsbaar én afhankelijk zijn, dat is niet meer van
deze tijd’, Trouw 20 mei 2013.

Geraadpleegde literatuur
Brummer 2013
C. Brummer, ‘Over pauperisme en armenzorg’, in: Kinneging, De Hert & Somers (red.),
Tocqueville, profeet van de moderne democratie, Rotterdam: Lemniscaat 2013.
Koelmans, Kohsiek & Burger 2014
H. Koelmans, J. Kohsiek, P. Burger, (Z)onderdak in Utrecht. Rapport daklozenonderzoek 2014 SP
Utrech’, Utrecht: SP 2014.
Kruiter 2013
A.J. Kruiter, ‘De actualiteit van het milde despotisme’, in: Kinneging, De Hert & Somers (red.),
Tocqueville, profeet van de moderne democratie, Rotterdam: Lemniscaat 2013.
Luijendijk 2005
H. Luijendijk, Nederlandse gemeenten en het Europese personenverkeer. Een onderzoek naar de
consequenties van het personenverkeer voor de beleidsterreinen burgerzaken en ruimtelijke
ordening en huisvesting, Deventer: Kluwer 2005.
Scheltema & Scheltema 2008
M. Scheltema & M.W. Scheltema, Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen publiek- en
privaatrecht, Deventer: Kluwer 2008.
Van der Pot/Elzinga & De Lange 2006
D.J. Elzinga & R. de Lange, Van der Pot. Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Deventer:
Kluwer 2006.
Vermaat, Van Rooij & Bruggeman
M.F. Vermaat, H.F. van Rooij, C.W.C.A. Bruggeman, ‘Compensatie in de Wmo: de rechter als
plaatsvervangend bestuurder?’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2010-6, p. 444-451.
Vonk & Tollenaar 2012
G.J. Vonk in: Vonk, G.J., & Tollenaar, A. (Red.), Lokale verzorgingsstaat, nieuwe uitdagingen voor
de sociale rechtsstaat. Groningen: Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.

63

Jurisprudentie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- EHRM 16 december 1992, nr. 12964/87 (De Geouffre de la Pradelle v. France).
Europees Comité voor de Sociale Rechten
Uitspraken:
- ECSR 16 mei 2003, nr. 14/2003 (FIDH/Frankrijk).
- ECSR 4 november 2003, nr. 13/2002 (Autism Europe/France).
- ECSR 18 oktober 2005, nr. 31/2005 (European Roma Rights Centre/Bulgaria).
- ECSR 7 december 2005, nr. 27/2004 (European Roma Rights Center/Italy).
- ECSR 19 oktober 2009, nr. 48/2008 (European Roma Rights Centre/Bulgaria).
- ECSR 20 oktober 2009, nr. 47/2008 (Defence for Children International/Netherlands).
- ECSR 25 juni 2010, nr. 58/2009 (Centre on Housing Rights and Evictions/Italy).
- ECSR 6 juli 2010, nr. 58/2009 (COHRE /Italy).
- ECSR 10 november 2014, nr. 90/2013 (CEC/Netherlands).
- ECSR 10 november 2014, nr. 86/2012 (FEANTSA/Netherlands).
Conclusies:
- Conlusions I.
- Conclusions VII.
- Conclusions XIII-4.
- Conclusions XIV-1.
- Conclusions 2003 (France).
- Conclusions 2003 (Italy).
- Conclusions 2003 (Sweden).
- Conclusions 2005 (Norway).
- Conclusions 2007 (Finland).
- Conclusions 2009 (Netherlands).
- Conclusions 2011 (Netherlands).
- Conclusions 2013 (General interpretations).

64

Hof van Justitie van de Europese Unie
- HvJ EU 20 februari 1979, C-120/78, Jur. 1979, p. 649 (Cassis de Dijon).
- HvJ EU 23 maart 1982, 53/81, Jur. 1982 p. 1035 (Levin).
- HvJ EU 27 maart 1985, C-249/83 (Hoeckx).
- HvJ EU 26 februari 1991, C-292/89, Jur. 1991, p. 745 (Antonissen).
- HvJ EU 26 februari 1992, C-357/89 (Raulin).
- HvJ EU 30 november 1995, C-55/94, jur. 995, p. 4165.
- HvJ EU 28 april 1998, C-158,96, NJ 1998/191 (Kohll).
- HvJ EU 12 mei 1998, C85/96, Jur. 1998, p. I-2691 (Martínez Sala).
- HvJ EU 14 november 1998, C-274/96, NJ 1999/525 (Bickel en Franz).
- HvJ EU 11 juli 2002, C-224/98, Jur. blz. I-6191 (D’Hoop).
- HvJ EU 27 januari 2000, C190-89, NJ 2000/304 (Graf).
- HvJ EU 16 januari 2003, C-388/01, jur. blz. I-721 (Commissie/Italië)
- HvJ EU 7 september 2004, C-456/02, JV 2004/423 (Trojani).
- HvJ EU 15 maart 2005, C-209/03, NJ 2005/561 (Bidar).
- HvJ EU 23 maart 2006, C-408/03, RV 2006, 33, m.nt. H. Oosterom-Staples (Commissie/België).
- HvJ EU 18 november 2008, ECLI:NL:XX:2008:BG7319, nr. C-158/07 (Förster).
- HVJ EU 4 juni 2009, C-22/08, C-23/08, USZ 2009/259 (Vatsouras).
- HvJ EU 13 april 2010, ECLI:NL:XX:2010:BM1485, C-73/08, NJ 2010/394 (Bressol),
- HvJ EU 24 april 2012, C-571/10 (Kamberaj).
- HvJ EU 14 juni 2012, ECLI:EU:C:2012:346, C-542/09 (Commissie/Nederland).
- HvJ EU 28 juni 2012, C-172/11, NJ 2012/544 (Erny).
- HvJ EU 8 mei 2013, C-197/11, nr C-203/11, BR 2013/155 (Libert).
- HvJ EU 19 september 2013, ECLI:EU:C:2013:565, C-140/12, JV 2013/352, m. nt. P. Boeles, RSV
2014/143, m. nt. G.J. Vonk (Brey).
- HvJ EU 11 november 2014, C-333/13 (Dano).
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
- ABRvS 17 januari 2007 ECLI:NL:RVS:2007:AZ6424
- ABRvS 14 november 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB7789
- ABRvS 17 september 2014 , ECLI:NL:RVS:2014:3379, NJB 2014/1789.
- ABRvS 17 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3394, NJB 2014/1715.

65

Centrale Raad van Beroep
- CRvB 21 januari 1994, 192. ECLI:NL:CRVB:2004:AP4680.
- CRvB 22 december 2008, ECLI:NL:CRVB:2008:BG8789, USZ 2009/62.
- CRvB 8 februari 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BL1093, AB 2010, 79
- CRvB 15 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM3583, RSV 2010/187, m.nt. C.W.C.A. Bruggeman.
- CRvB 19 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM0956, JWWB 2010/144, m.nt. H. van Rooij.
- CRvB 18 september 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BN9571
- CRvB 18 maart 2011, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ3857
- CRvB 30 mei 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BQ6438, RSV 2011/232, m.nt. mr. C.W.C.A. Bruggeman
- CRvB 2 mei 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BW5501, AB 2013/173.
- CRvB 13 juni 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BW8950, RSV 2012/247, m.nt. E. Boersma.
- CRvB 15 januari 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:120.
Rechtbank
- Rechtbank Utrecht 6 april 2010, ECLI:NL:RBUTR:2010:BM0846.
- Rechtbank Haarlem 16 april 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BD0145.
- Rechtbank Rotterdam 8 mei 2013; ECLI:NL:RBROT:2013:CA0079.
Parlementaire stukken
- Kamerstukken II 2004-2005, 30 131, nr. 3.
- Kamerstukken II 2005-2006, 29 325, nr. 8.
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 131, nr. 74.
- Kamerstukken II 2008-2009, 31 700 VII, nr. 40.
- Kamerstukken II 2013-2014, 29 325, nr. 65.
- Kamerstukken II 2014-2015, 29 325, nr. 69.
Elektronische bronnen
Drahmann & Barkhuysen 2014
A. Drahmann & T. Barkhuysen, Wanneer is een stichting een bestuursorgaan? De Raad van State
verduidelijkt haar rechtspraak, RECHT.NL 19 september 2014
<www.recht.nl/proxycache.html?cid=157263>.
Mulder 2013
M. Mulder, Centrumgemeenten maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid 2013. In:
Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationale Atlas Volksgezondheid, Bilthoven: RIVM 2013.
<www.zorgatlas.nl> Zorgatlas\Thema's\Gebiedsindelingen\Gebiedsindelingen>.

66

Afkortingen
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

ABRvS

Algemene wet bestuursrecht
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Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AWBZ

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
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Basisregistratie Personen

BRP

Besluit Brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid

Besluit BDU SIV

Besluit Maatschappelijke Opvang

Bmo

Centraal Bureau voor de Statistiek
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College van Beroep voor het bedrijfsleven

CBb

Europees Comité voor Sociale Rechten

ECSR

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

EHRM

Europese Federatie van Nationale Organisaties die werken met daklozen

FEANTSA

Europese Unie
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HvJ
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(M)VWS

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
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Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
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Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang

PvA G4

Raad van Europa

RvE

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

SvV&J

Verenigde Naties
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Vereniging Nederlandse Gemeenten

VNG

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Wmo 2015
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