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Verslag Brussels Overleg thuislozenzorg van 22 mei 2015 
 

Aanwezigheidslijst in bijlage. 
 

Martin W. vraagt of er bezwaren zijn dat een stagiair de vergadering bijwoont (hij mag niet 

deelnemen aan de discussie). De Samu herinnert eraan dat dit in het verleden geweigerd werd. In de 
toekomst zullen stagiairs welkom zijn (zonder te mogen tussenkomen in het debat) voor zover dit zin 

heeft en niemand zich ertegen verzet. 
 

1. Goedkeuring van het verslag van 16 januari 2015 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

 
2. Thematiek van de dag  : De WG Referentieadres. 

 
 

- Betty Nicaise, Federatie van de maatschappelijke diensten. Voorzitster van 

de afdeling instellingen en diensten voor sociale dienstverlening van de 
adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de GGC. 

Voorstelling van de conclusies van de werkgroep (WG). Op verzoek van het 
Gemeenschappelijk Daklozenfront werd een werkgroep door deze afdeling van de 

adviesraad opgestart. Hij heeft talrijke mensen van OCMWs, gemeenten en anderen die 
met deze problematiek geconfronteerd worden bij elkaar gebracht.  Het doel was de 

procedures te verduidelijken en de openbare diensten (OCMW en gemeenten) aan te 

zetten om de beste praktijken inzake referentieadres bij een OCMW over te nemen. Het 
referentieadres bij particulieren werd bewust niet behandeld. Concrete gevallen werden 

via getuigenissen voorgelegd. De aanbevolen procedure kan niet opgelegd worden, 
teneinde de gemeentelijke autonomie te eerbiedigen.  

De voornaamste vragen hebben betrekking op de definitie van dakloosheid (betreft de 6 
eerste categorieën van de ETHOS-typologie), de schrapping uit het bevolkingsregister, 

het begrip over voldoende middelen te beschikken en het OCMW dat bevoegd is. 

Momenteel lijkt men in het Brussels gewest het principe te hanteren van de plaats „waar 
de persoon gewoontelijk (overdag) vertoeft.“ Dit maakt met name ook het onderwerp 

uit van de maatschappelijke enquete. In Vlaanderen daarentegen, gebruikt men het 
begrip OCMW „waar de persoon zich aanbiedt“. 

We herinneren eraan dat het referentieadres (daar waar men zijn post ontvangt) 
onderscheiden moet worden van de verblijfplaats (daar waar bijvoorbeeld, een 

uitvoerend beslag kan gelegd worden.)  

Een brochure is beschikbaar. In de brochure vindt men een verschil tussen de Frantalige 
en de Nederlandstalige definitie van dakloosheid. Het gaat om een vertalingsfout die in 

de volgende uitgave aangepast moet worden. De Franstalige versie is de juiste. 

Vragen werden gesteld betreffende 

 het alleenstaandenstatuut 

 het inroepbare recht 
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 de verschillen in bedrag tussen de uitkering die aan de gevangenen met 

enkelband wordt toegekend (ongev. 400€ /maand) en het leefloon (817€ /mois) 

(noot van de rapporteur : wat geen menswaardig bestaan toelaat ) 

 de technische installatievoorwaarden op de verblijfplaats van gedetineerden 

onder electronisch toezicht. 

 
3. Uitwisseling rond de WG Integrale aanpak 
Het Brussels Overleg heeft la Strada verzocht om een nieuwe WG op te starten. Het gaat erom met 
alle betrokken actoren overleg te plegen om een integrale sectoriële aanpak inzake thuislozenzorg in 
het  BHG te ontwikkelen. De discussie betreft ook de belendende sectoren. De deelnemers zullen 
het bestaande aanbod, de inzet en de mankementen in de verf zetten. In tweede instantie, 
zullen zij concrete voorstellen maken met betrekking tot eventuele herstructureringsnoden van 
de sector.  
De discussie heeft verschillende vergaderingen in beslag genomen : de identificatie van de noden en 
de problematiek, de verschillende doelgroepen, de diensten en beleidsinstrumenten en de eventuele 
centralisatie van bepaalde functies binnen de sector.  Vervolgens werd gediscussieerd over de 
principes inzake integrale aanpak en de voorstellen.  Het idee is te zoeken naar duurzame 
oplossingen inzake toegang tot de rechten, tot de diensten en tot huisvesting. Tevens wordt er 
nagedacht over de afstemming van de diensten op elkaar, met inachtneming van het pluralisme en de 
verscheidenheid van de methodologieën eigen aan de sector (onafhankelijk van de institutionele 
achtergrond).  
Er rijzen vragen op over de mogelijke centralisatie met een unieke toegangspoort. Deze zou een 
beperkte meerwaarde hebben, aangezien de diensten reeds overbevraagd worden en er een tekort 
aan doorverwijzingsmogelijkheden bestaat (woningtekort). Werken aan de toegankelijkheid van de 
sector zal gepaard moeten gaan met een verbetering van de uitgaande stromen naar stabielere 
oplossingen. 
 
La Strada zal een document opstellen waarin de krachtlijnen worden opgenomen achter dewelke de 
meerderheid van de sector zich kan scharen en vermelden wanneer  uiteenlopende posities bestaan.  
 
De MIVB zegt interesse te hebben voor dit werk en betreurt niet te hebben kunnen deelnemen.  
 

4. Varia 

 
 Met betrekking tot de stukken die voorgelegd moeten worden in het kader van het 

sociaal onderzoek van de OCMWs. 

Op de website van POD MI heeft Jean Peeters een inspectieverslag gevonden dat duidelijk stelt dat de 
vraag van een OCMW om rekeninguittreksels te produceren over de inkomsten en uitgaven van de 

laatste 3 maanden een inbreuk is in de persoonlijke levenssfeer. Er is dus geen verplichting om de 

uitgaven, maar wel de inkomsten te produceren. 
 

 Parlementaire vraag over Roma. 

Betreft 6 gezinnen waarvan 4 uit Fedasil/Samu komen : 34 personen waarvan 19 schoolgaande 
minderjarigen. Met de hulp van kinderrechtencommissaris, heeft een gezin een beroep in kort geding 

aangetekend, dat over de grond van de zaak ontvankelijk werd verklaard.  Het gezin heeft naar het 

centrum mogen terugkeren. Men verwacht nieuwe beroepsprocedures. 
 

 Projecten van de Samusocial 

2 nieuwe projecten gaan van start in juni: 
 

- THSS. 38 ziekenhuis nazorgbedden, dichtbij Brugman, voor een beperkte tijd en bestemd voor 
daklozen die lijden aan acute aandoeningen of die net uit het ziekenhuis komen. Financiering door het 

Ministerie voor Volksgezondheid, Maatschappelijke Integratie en de Nationale Loterij. Eerste fase tot 
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in december 2016. 
 

- Housing first. Financiering door het kabinet Frémault van 20 woningen. Het project focust op 

jongeren van 18 tot 25 jaar, die chronische psychiatrische- of verslavingsproblemen hebben. 
Samenwerking met het OCMW van Brussel, Transit, Hermes en Source. Het project zal voorgesteld 

worden op een middag van la Strada. In de Commissie Sociale Zaken van het Parlement werd 

hierover een vraag gesteld mbt de evaluatie. De verlenging van de subsidies zal gekoppeld worden 
aan de resultaten van de evaluatie. La Strada herhaalt verder met de door het Federaal niveau 

uitgewerkte evaluatiemethode  te te willen werken (vragenlijst), specifiek mbt het cliëntenluik en dit 
voor de 3 Brusselse projecten (Samusocial/OCMW Brussel, SMES, Straatverplegers). 
 

 - Housing first 

Beide Brusselse projecten, dat van de Smes en van de Straatverplegers, krijgen subsidies regionale en 
federale subsidies om hun werkzaamheden voort te zetten. La Strada is belast met de Brusselse 

evaluatie en werkt samen met de Relais Social van Charleroi (Observatoire de la grande précarité et 
de l’exclusion du logement), het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en Housing First Belgium voor de 

evaluatie van het federaal project. (La Strada heeft deze rol op federaal niveau opgenomen, in overleg 

met het Forum Bruxellois de Lutte Contre La Pauvreté).  
 

Het volgende Brussels Overleg Thuislozenzorg zal doorgaan op   
 

11 september 2015 om 9.30 
 
AP 28 mei 2015 - Vertaling LV 

 

  


