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Vraag van de week: Is regiobinding voor opvang van dak- en thuislozen strijdig met Europese 
regels? 
 
Vraag:  
Onze gemeente wil de toegang van dak- en thuislozen tot maatschappelijke opvang beperken door 
het principe van ‘regiobinding’ toe te passen. Dit houdt in dat dak- of thuisloze die opvang aanvraagt 
bewijsbare binding moet hebben met de regio, bijvoorbeeld doordat hij of zij minimaal twee jaar in de 
regio verblijft. Dit criterium dient er toe meer capaciteit te genereren om, onder meer, een 
persoonsgerichte aanpak te kunnen voeren of een individueel traject in te zetten voor dak- en 
thuislozen, juist uit de eigen gemeente. We willen graag meer weten over de juridische haal- en 
houdbaarheid van de definitie van ‘regiobinding’ ten opzichte van de Europese wet- en regelgeving.  
 
Antwoord:  
Bekeken vanuit Europeesrechtelijk perspectief zou het voorgestelde regionale bindingscriterium 
mogelijk een probleem kunnen opleveren. Er is mogelijk sprake van strijdigheid met de Europese 
regels voor vrij verkeer van personen doordat het toepassen van regiobinding een indirecte 
discriminatie zou inhouden. Dit is echter nog niet volledig duidelijk en wordt momenteel onderzocht.  
 
Onder het EG-discriminatieverbod van het vrij personenverkeer valt ook het verbod op indirecte, 
verkapte discriminaties naar nationaliteit, zoals een (regionaal) bindingscriterium. Hoewel een 
indirecte discriminatie zoals het toepassen van ‘regiobinding’ als criterium geen onderscheid maakt op 
basis van nationaliteit, heeft het in feite hetzelfde effect als discriminatie naar nationaliteit.  
 
In de jurisprudentie heeft het Europese Hof van Justitie (het Hof) deze indirecte discriminaties 
evenveel in strijd geacht met het vrije verkeer van personen als directe discriminaties. Bovendien is 
het Hof het begrip ‘indirecte discriminatie naar nationaliteit’ in de loop der jaren steeds ruimer gaan 
interpreteren. Het feit dat een nationale regeling het effect kan hebben dat burgers uit andere lidstaten 
van de EU in een nadeliger positie verkeren dan de nationale onderdanen, of dat nationale 
onderdanen makkelijker aan een nationale regeling kunnen voldoen dan burgers uit andere lidstaten 
van de EU, is volgens het Hof voldoende voor het aannemen van indirecte discriminatie. De intentie 
van de lidstaat voor het stellen van een regionale bindingseis is bij deze beoordeling irrelevant. Ook 
als de regeling in de praktijk niet vooral migrerende burgers uit de EU, maar burgers van eigen 
nationaliteit betreft, is een dergelijke indirecte discriminerende maatregel in beginsel in strijd met het 
vrije personenverkeer.  
 
Dit type maatregelen kan echter wel geoorloofd geacht worden indien het gebaseerd is op objectieve 
overwegingen die los staan van nationaliteit en evenredig zijn aan de legitieme doelstellingen die zij 
nastreven (jurisprudentiële ofwel ‘rule of reason’-exceptie). Een maatregel zoals regiobinding voor 
dak- en thuislozenopvang zal alleen mogelijk zijn met het oog op Europese wet- en regelgeving, als 
het belang van de maatregel objectief en weloverwogen gerechtvaardigd is. Een zuiver economische 
rechtvaardiging, dat wil zeggen dat het enkel zou worden gehanteerd om de opvang voor dak- en 
thuislozen uit de regio voordeliger te maken, wordt bijvoorbeeld niet geaccepteerd. Als er nog geen 
jurisprudentie is over een bepaalde maatregel is het aan de gemeente om deze rechtvaardiging op te 
stellen en juridisch te laten toetsen. 
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Literatuur 
Luijendijk, H., Nederlandse gemeenten en het Europese personenverkeer, een onderzoek naar de 
consequenties van het personenverkeer voor de beleidsterreinen burgerzaken en ruimtelijke ordening 
en huisvesting, Kluwer, 2005 (p. 360 e.v.).  

http://books.google.nl/books?id=5nRxiY6XBLMC


 
 
 
 

Reacties en disclaimer:  
Van de informatie in dit document mag onbeperkt gebruik worden gemaakt, mits de bron wordt vermeld. Opmerkingen over de inhoud en suggesties voor aanvullingen zijn van 
harte welkom op info@europadecentraal.nl. Aan dit document is de grootst mogelijke zorg besteed, maar Europa decentraal kan niet instaan voor de juistheid van de informatie 
en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke vervolgschade door het gebruik ervan. 

 

 
Websites 
Dossier Vrij Verkeer van Europa decentraal  
Quick-scan: Gevolgen regiobinding Rotterdam, Interval, 2007  
Bericht VNG over gevolgen regiobinding maatschappelijke opvang  
Federatie Opvang 

http://www.europadecentraal.nl/menu/464/Grondbeginselen_vrij_verkeer.html
http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Sez/WI/Quickscan.pdf
http://www.vng.nl/eCache/DEF/74/388.html
http://www.opvang.nl/leo/kranteditie/raadplegen.asp?Atoom=3960&AtoomSrt=22

