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Aanvraagformulier tot voorlopige oplossing van een bevoegdheidsconflict tussen de OCMW's, bij toepassing van artikel 15, paragraaf 4, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Aard van de gevraagde steun:
Gegevens betreffende de steunaanvrager
Inschrijving in het:
Het veld "Inschrijving in het:" is verplicht.
Van de gemeente:
Inschrijving in het referentieadres:
Het veld "Inschrijving in het referentieadres:" is verplicht.
Gewoonlijke verblijfplaats op het ogenblik van de oorspronkelijke aanvraag:
De aanvrager is:
Het veld "De aanvrager is:" is verplicht.
Gegevens over de toestand van de steunaanvrager
De steunaanvrager verblijft in een instelling of bij een privépersoon, bedoeld in artikel 2, § 1e, 1°, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.. 
Van toepassing zijnde algemene bevoegdheidsregel van de wet van 2 april 1965 : Artikelen 2, §1, 2, §3
Adres van deze instelling:
De aanvrager heeft achtereenvolgend en ononderbroken in verschillende instellingen verbleven:
Het veld "De aanvrager heeft achtereenvolgend en ononderbroken in verschillende instellingen verbleven:" is verplicht.
De steunaanvrager wordt beschouwd als dakloze door de betrokken OCMW's.Van toepassing zijnde algemene bevoegdheidsregel van de wet van 2 april 1965: Artikel 2, §7
Feitelijke verblijfplaats op het ogenblik van de oorspronkelijke aanvraag:
De steunaanvrager is student.Van toepassing zijnde algemene bevoegdheidsregel van de wet van 2 april 1965: Artikel 2, §6
Adres van de onderwijsinstelling:
Periodes van studieonderbrekingen:
De steunaanvrager is asielzoeker of verlaat een opvangstructuur voor vluchtelingen.Van toepassing zijnde algemene bevoegdheidsregel van de wet van 2 april 1965: Artikel 2, §5, Artikel 2, §8
De aanvrager:
De aanvrager verblijft in een opvangstructuur voor vluchtelingen:
Het veld "De aanvrager verblijft in een opvangstructuur voor vluchtelingen:" is verplicht.
Aard van de steunaanvraag:
het verlaten van de opvangstructuur voor vluchtelingen.
Van toepassing zijnde algemene bevoegdheidsregel van de wet van 2 april 1965: Artikel 1, §1
Omschrijving van de juridische en feitelijke elementen op basis waarvan het OCMW zich baseert om zich onbevoegd te verklaren.
Toe te voegen als bijlage: 	Een kopie van de gemotiveerde beslissing van onbevoegdheid van het andere OCMW.
 	Attest van aanwezigheid.
Psychiatrisch ziekenhuis;Erkend psychiatrisch verzorgingstehuis;Erkend initiatief van beschut wonen;Erkende instelling voor gehandicapten;Zo het gaat om een minderjarige, in een instelling voor kinderen of bij een privaat persoon die hem onder bezwarende titel huisvest;Erkend rustoord voor bejaarden;Erkend rust- en verzorgingstehuis;Erkend serviceflatgebouw;Erkend woningcomplex met dienstverlening;Erkende voorziening voor ouderen waarin deze ouderen zelfstandig verblijven en waarin facultatieve ouderenzorg wordt aangeboden;Instelling waar die persoon verplicht verblijft in uitvoering van een rechterlijke of administratieve beslissing;Gevangenis;Erkend onthaaltehuis;Erkend centrum voor ontwenning van druggebruik;Andere
bevoegdheidocmw@mi-is.be
Aanvraagformulier tot voorlopige oplossing van een bevoegdheidsconflict tussen de OCMW's
Toe te voegen als bijlage :- Een kopie van de gemotiveerde beslissing van onbevoegdheid van het andere OCMW;- Attest van aanwezigheid.
Toe te voegen als bijlage :- Een kopie van de gemotiveerde beslissing van onbevoegdheid van het andere OCMW.
Onmogelijk de bijlage toe te voegen. De maximum grootte voor bijlagen is bereikt.
Het formaat van de bijlage moet PDF, TIFF, PNG, JPG, JPEG, DOC of DOCX zijn.
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