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Klacht tegen Nederland wegens beleid ‘eigen daklozen eerst’

Het beleid in Nederland om dakloze mensen zonder regionale bindingen uit te
sluiten van opvang is in strijd met de Europese regels voor sociale
grondrechten. De Europese koepelorganisatie voor maatschappelijke opvang,
FEANTSA, heeft daarom vandaag een klacht ingediend tegen de Staat der
Nederlanden bij de Raad van Europa wegens het niet nakomen van zes artikelen
uit het Europees Sociaal Handvest (ESH).

In de afgelopen jaren hebben meerdere gemeenten regels opgesteld voor de toegang tot
de daklozenopvang. Gemeenten verplichten opvanginstellingen om daklozen  de toegang
te weigeren als de dakloze niet kan aantonen dat hij in de gemeente ingeschreven heeft
gestaan.

Deze regels zijn steeds vaker in strijd met het beginsel van ‘landelijke toegang’ dat in de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is vastgelegd. In de Wmo staat dat de
maatschappelijke opvang toegankelijk is voor iedereen die in Nederland woont. Daaruit
volgt dat gemeenten niet mogen eisen dat mensen kunnen aantonen dat zij twee of drie
jaar hebben ingeschreven gestaan bij een gemeente om gebruik te mogen maken van
opvang voor daklozen. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het handhaven van de
wet en de landelijke toegang.

Rina Beers, president van FEANTSA, zegt hierover: “Nederland staat beleid toe dat de
toegang tot de maatschappelijke opvang voor zeer kwetsbare en gemarginaliseerde
groepen ernstig beperkt. Dit is in strijd met wet- en regelgeving en met name in strijd
met het herziene Europees Sociaal Handvest”.
Beers wil een duidelijke uitspraak over de toelaatbaarheid van toegangseisen zoals
regiobinding: “De ingediende klacht maakt duidelijk dat de Nederlandse staat in strijd
handelt met zes artikelen van het herziene Europees Sociaal Handvest. In de praktijk
komt het erop neer dat opvanginstellingen mensen weg moeten sturen van de
gemeenten omdat ze niet kunnen aantonen twee jaar in die gemeente te hebben
gewoond of verbleven. Op die manier blijf je dakloze mensen van het kastje naar de
muur sturen. Dat is onmenselijk en onwettig. We willen een uitspraak van de Raad van
Europa hierover om menselijk leed te voorkomen.”
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Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:

Rina Beers, president FEANTSA, 06-13846484

Freek Spinnewijn, directeur FEANTSA, 00-32-2-5386669

Achtergrondinformatie

Een ‘collective complaint’ kan bij de Raad van Europa worden ingediend door erkende
internationale non gouvernementele organisaties tegen overheden die het Europees



Sociaal Handvest (ESH) niet naleven. Op 4 juli 2012 heeft FEANTSA een klacht ingediend
tegen de Staat der Nederlanden vanwege niet nakoming van zes artikelen van het ESH.
Na indiening volgt eerst een uitspraak van de Raad van Europa over de ontvankelijkheid
van de klacht. Vervolgens vindt behandeling plaats. Deze procedure kan een jaar in
beslag nemen.

FEANTSA is de Europese koepelorganisatie van organisaties die werken voor de opvang
en ondersteuning van dakloze mensen. FEANTSA telt 150 lid-organisaties in 30 Europese
landen. Meer informatie vindt u op www.feantsa.org

De Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor de maatschappelijke opvang,
beschermd & begeleid wonen en de vrouwenopvang en lid van FEANTSA. Meer informatie
vindt u op www.opvang.nl


