
WAT IS EEN DAKLOZE ?
Een definitie geven van daklozen blijft ingewikkeld. Het betreft een heterogene bevolking
met vage en veranderlijke eigenschappen. Meerdere schrijvers hebben categorieën 
opgesteld (Simmel, Bresson, Marpsat, Fridion, etc.). Deze pogingen van omschrijvingen 
worden uitgevoerd vanuit verschillende visies: sommige definities baseren zich op het niet 
hebben van een woonst (Frankrijk), terwijl andere definities ook criteria van sociale uitsluiting 
bevatten. Sommige landen zoals het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten 
beschikken over officiële juridische definities voor mensen zonder woonst en 
woonbehoeftigen. De definities zijn niet neutraal en hebben invloed op het aantal personen 
dat als dakloos bestempeld wordt, en dus op de sociale politiek van bijstand aan personen. 

In België is de eerste definitie van een dakloze die in een reglementaire tekst voorkomt 
recentelijk. In het Koninklijk Besluit van 21 september 2004 staat een definitie met als doel
het toekennen van een installatiepremie door het OCMW aan bepaalde personen die geen 
dakloze meer zijn: “iedereen die geen woonst heeft, die niet in staat is
met zijn eigen middelen een woonst te krijgen en daarom geen verblijfplaats heeft, of 
die tijdelijk in een onthaaltehuis verblijft totdat een woning tot zijn beschikking wordt gesteld”. 
Het betreft personen die in onthaaltehuizen slapen, op straat of op verschillende openbare 
plaatsen die hiervoor niet bestemd zijn (stations, etc.). Het gaat ook om personen die tijdelijk 
opgevangen worden door een particuliere persoon, met het doel hen te helpen tijdens de 
periode dat ze nog niet over een woonruimte beschikken. Er is recentelijk een uitbreiding 
geweest van het begrip van een dakloos persoon voor het toekennen van een 
installatiepremie. Voor de toekenning van het percentage van een alleenstaande persoon 
van de installatiepremie moet "de persoon permanent verblijven in een vakantiewoning en in 
de open lucht of op een camping staan met een caravan omdat hij niet kan beschikken over 
een andere woonst”.
Sinds 2005 stelt de European Federation of National Organisations Working with the 
Homeless (FEANTSA) een typologie voor over thuisloosheid en sociale uitsluiting op vlak 
van wonen, de zogenaamde ETHOS-typologie (European Typology on Homelessness and 
housing exclusion). Deze typologie probeert een meer algemene definitie te geven dan de 
definities per land in functie van hun leefsituaties: dakloos zijn, geen woonst hebben, in een 
instabiele huisvesting wonen en in ontoereikende huisvesting wonen.

MEER WETEN
- De site van de  FEANTSA
- De ETHOS-typologie in het Frans:
http://www.feantsa.org/IMG/pdf/fr.pdf
- De ETHOS-typologie inet het Nederlands:
http://www.feantsa.org/IMG/pdf/benl.pdf
- FEANTSA, Homelessness and Homeless Policies in Europe: Lessons From Research, 
verslag samengesteld in het kader van de consensusconferentie in 2010. 

U kunt hier ook een kijkje nemen bij de bibliografielijst die is opgesteld door la Strada.


