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Verslag Brussels Overleg Thuislozenzorg van 11 september 2015 
 
Aanwezigheidslijst in bijlage. 
 
 
1. Goedkeuring van het verslag van 22 mei 2015 
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 
 
 
2. Actualiteit: Opvangcrisis (asielzoekers) – situatie in het Maximiliaanpark  
 
- Vincent Manteca (Samu).  

Het kamp bevat 350 tenten en ongeveer 1000 personen, 480 personen wachten in de rij voor de Dienst 
Vreemdelingenzaken, terwijl dagelijks slechts 250 dossiers worden behandeld. 

Het beheer van het kamp (gelegen op het grondgebied van de stad Brussel) wordt gezamenlijk 
gerealiseerd door twee professionele organisaties die door de Stad Brussel zijn gemachtigd : de 
Samusocial en Dokters van de Wereld. Daarentegen houdt het burgerplatform (bestaande uit vrijwilligers) 
dat verschillende burgerinitiatieven verzamelt, zich bezig met de technische en operationele aspecten, de 
keuken, onderwijs, activiteiten voor kinderen, … 

Om de twee dagen zijn er overlegvergaderingen tussen de partners om gezamenlijk beslissingen te nemen 
die gerelateerd zijn aan de organisatie van het kamp. Die vrijwilligers realiseren een merkwaardige job, 
maar het zijn autonome groepen die hun basis soms niet in de hand hebben. De keuzes die tijdens de 
overlegvergadering worden genomen worden geregeld in vraag gesteld of gewijzigd en elke coördinatie 
wordt onuitvoerbaar gemaakt. 

Terwijl de toegang tot het kamp goed geregeld is, is dat niet het geval voor de uitgang. Ook mbt het 
statuut van de personen bestaat er geen overzicht. Daarom bevinden er zich daklozen, mensen zonder 
wettig verblijf, drugverslaafden, … die hun voordeel doen van de aangeboden diensten (douches, toegang 
tot zorg). Pogingen tot politisering vinden eveneens plaats. 

Praktische problemen die moeten opgelost worden, zijn ontelbaar: vrouwen weigeren bijvoorbeeld om 
douches te gebruiken omdat zij naast de douches van de mannen zijn geïnstalleerd; mannen stellen zich 
op als enige gesprekspartner van hun gezin… 

Elke serieuze telling is onmogelijk: berekenen volgens het aantal afspraken op het OCMW ? Volgens het 
aantal geleverde maaltijden? 

Momenteel, wordt het WTC niet gebruikt omwille van diverse redenen: plaatsgebrek, geen privacy voor 
gezinnen, verplichting om tijdens de dag weg te gaan, geen plaats om spullen te bewaren, risico dat de 
eigen tent wordt ingenomen, geen douches, geen eten, geen keuken, geen gebruiksvriendelijkheid1. 

Hoe verlopen de audities door DVZ ? 

- Eerst wordt een tiket gegeven, vervolgens 3 à 4 dagen later, worden vingerafdrukken genomen, 
vervolgens doorverwijzing naar een centrum (let op: de gezinshereniging is niet mogelijk in de 
centra). Opmerkinng : wanneer  een vluchteling materiële hulp weigert, verzaakt hij automatisch 
ook aan alle andere hulp. Wanneer de vluchtelingen erkend zijn, moeten zij het centrum verlaten 
en met de situatie weten om te gaan (toegang tot huisvesting, toegang tot alle diensten, zich bij 
het OCMW melden, …). Op dit moment, genereren de OCMW’s ongeveer 50% van de 
onthaalinitiatieven via het plan ILA et de installatiepremie. 

Men schat dat 40% van het aantal kandidaten niet erkend zal worden. Evenveel personen 
riskeren in de daklozensector terecht te komen. 

- Het kamp verlaten? 

Veiligheidsproblemen in het kamp. Iedereen is akkoord over het gegeven dat men het kamp zo snel 
mogelijk moet sluiten, voor het slechte seizoen eraan komt. Men moet de mensen doorverwijzen naar  
gebouwen. De verenigingen stellen echter vast dat personen terugkomen naar het kamp, zelfs al worden 
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 Sindsdien, is het plan aan volgende criteria aangepast : het aantal te verminderen plaatsen om meer plaats te realiseren, personen kunnen er 

tijdens de dag ook verblijven, ...  
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zij in een opvangcentrum opgevangen. 

- Sébastien Kervyn (Dokters van de wereld) 

DvdW beschikt over een antenne ter plaatse, die 24uur op 24 toegankelijk is. Dagelijks worden 150 à 200 
consultaties gerealiseerd. Volgende zaken worden geleverd: medische zorgen, tandgeneeskunde, 
begeleiding en mentale zorg. Reeds veel problemen op vlak van ademhaling. Werken met alle mensen die 
zich aanbieden (vluchtelingen, verslaafden, daklozen …) 

- Standpunt van de GGC kabinetten 

De kabinetten (Vervoort, Fremault, Smet) waren snel bij de zaak betrokken: vergaderingen met het 
federale niveau (Ministers Jambon, Borse, Franken), met de OCMW’s en de burgemeester van de stad 
Brussel. De vraag om twee centra buiten Brussel te openen: Luik en Antwerpen. Aanpassing van het 
voorziene budget van de OCMW’s (Borsu). Het kabinet Fremault besudeert de procedures die kunnen in 
gang worden gezet voor personen aan wie het vluchtelingenstatuut wordt toegekend, meer bepaald in 
termen van begeleid wonen.  

Andere onderhandelingen zijn aan de gang mbt de sociale rechten van (niet uitgewezen) Europese 
illegalen.  

3. Voorstelling van de synthesenota van de werkgroep “Geïntegreerde Aanpak”, Martin Wagener (nota in 
bijlage) 
Het geheel van geïnteresseerde actoren (daklozensector en belendende sectoren) hebben vergaderd om tot een 
sectorieel standpunt te komen met betrekking tot de dak- en thuislozenzorg  in het BHG. 

Interventie van de kabinetten. 

De kabinetten leggen de nadruk op de rijkdom aan informatie die in de nota vervat zit. Deze informatie heeft de 
reflectie van de kabinetten gevoed met bij de uitwerking van de nieuwe beleidsnota, waarvan de doelstelling is 
om het aantal daklozen op straat te verminderen. Deze laatste zal ter goedkeuring worden voorgesteld op het 
Verenigd College van donderdag 17 september. Zij definieert vooral een werkmethode en  houdt eveneens  een 
vraag in om  de middelen voor de sector (evenals voor de sociale coördinatie en  voor de diensten voor 
schuldbemiddeling) op te trekken. 

Het idee van de “sociale toegangspoort” (men verlaat de benaming van de unieke toegangspoort) focust op een 
notie van “geïntegreerde stroom” door middel van twee functies: een oriëntatiefunctie van de nooddiensten en 
een oriëntatie- en hulpverleningsfunctie (wat niet kan worden gelijkgesteld aan centralisatie). Het is een 
instrument dat toelaat om veranderingen te bewerkstelligen binnen een netwerk en het automatisch toekennen 
van rechten nastreeft. Deze piste zal niet bindend zijn, maar wel faciliterend. 

De verschillende beschikbare instrumenten zullen ‘reactief’ zijn, doorverwijzing zal door het scharnierorganisme 
gebeuren. Het beroepsgeheim komt niet in het gedrang, beloven de kabinetten. De data zullen niet gekruist 
worden met die van een POD (Integratie?) of van een FOD (Binnenlandse zaken). Indien er een gedeeld 
beroepsgeheim komt, zal het gebaseerd zijn op een conventie.  

Om het project te realiseren, voorziet het College een samenwerkingsovereenkomst met de COCOF en een 
beheerscontract met de Samu Social om deze opdrachten uit te voeren.  

 
4. Varia 
 

Werkgroepen van het Overleg  
 

Twee werkgroepen zijn voorzien : één mbt de hefbomen voor de toegang tot huisvesting en de andere mbt de 
netwerken van laagdremmpelige intersectoriële begeleiders. De actoren op het terrein zullen hierover worden 
gecontacteerd.  
 

Herinnering : de studiemiddagen van La Strada 
 
De studiemiddagen van La Strada zijn voor iedereen toegankelijk.  Onderzoekers, hulpverleners of andere 
professionals komen er het woord nemen om de reflectie mbt dakloosheid stimuleren. Gedurende anderhalf uur 
(met broodjes)  wordt iedereen uitgenodigd om van gedachten te wisselen met de sprekers. 
 
Volgend Brussels overleg thuislozenzorg:  
6 november 2015, om 9u30. 


