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Discussienota 
De inhoud van deze nota werd samengesteld op basis van bijdragen van verschillende 
deelnemers aan het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 

 
Ter inleiding : Dakloosheid in de NHP’s van België1   
 
 
Dakloosheid en slechte huisvesting zijn ongetwijfeld problematieken die de overheden op alle niveaus 
bezighouden. 

Sinds de lancering van de Nationale Hervormingsprogramma's2, werden deze problematieken 
jaar na jaar opgenomen in de nationale prioriteiten van België. Op die manier zijn ze het doel 
geworden van op hen gerichte maatregelen in een context van economische crisis en sterke 
budgettaire beperkingen. Dit getuigt op zijn minst van een transversaal politiek engagement 
dat de problemen die het gevolg zijn van thuisloosheid niet wil (kan) negeren. 
 
Editie 2012 
 
In de editie 2012 van het Nationaal Hervormingsprogramma3 werd de nadruk gelegd op de toegang 
tot en het behoud van huisvesting. Zo kunnen we, naast de maatregelen die gericht zijn op toegang tot 
energie en andere voorzieningen voor schuldbemiddeling in verband met diensten voor de levering van 
energie, opwerpen dat, om dakloosheid te voorkomen, de Gemeenschappen en Gewesten hun wil te 
kennen hebben gegeven om te investeren in de preventie van uithuiszettingen. Vlaanderen heeft zich 
er bijvoorbeeld toe verbonden een plan op te stellen dat de problematiek van de uithuiszettingen beter 
zal aanpakken, inclusief een wisselende en preventieve begeleiding. Op dit machtsniveau kwam het er 
eveneens op aan de procedures van versnelde toekenning van sociale woningen voor daklozen te 
analyseren en aan te passen. 

De financiële toegankelijkheid van de privéwoning moest trouwens worden bevorderd door een 
uitbreiding van de huursubsidie en een betere werking van de sociale verhuurkantoren. Het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest heeft aangekondigd uithuiszettingen te willen voorkomen wanneer er voor de 
betrokkenen geen nieuwe huisvesting voorzien is. De hulp aan huurders moet worden versterkt en 
kwetsbare groepen moeten diensten op het vlak van verzorging en huisvesting aangeboden krijgen. Er 
moesten ook aanvullende diensten worden voorzien voor mensen die in woningen van slechte kwaliteit 
leven en alternatieve woningen moesten worden getest om autonomie, solidair wonen en begeleiding 
in de leefomgeving te bevorderen. 

In de Waalse context moesten er in de loop van het jaar 2012 discussies op gang worden gebracht om 
tegen 2014 een structurele financiering van de nachtopvang op poten te zetten. Wallonië had zich 
ertoe verbonden zijn beleid inzake vergroting en verbetering van de kwaliteit van het woningaanbod 
verder te zetten. Het doel was met name het aantal bestaande huurwoningen op te trekken en de 

                                                 
1  Le contenu des PNR est rappelé sans développement exhaustif des différentes mesures annoncées.  
2http://ec.europa.eu/europe2020/who-does-what/member-states/index_fr.htm	
3http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2012_belgium_fr.pdf	
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woningen te renoveren (met name met het oog op betere energieprestaties) en huur- en 
energiepremies toe te kennen voor privéwoningen. 

Editie 2013 
In de editie 2013 van het Nationaal Hervormingsprogramma4 is de toon resoluut voluntaristisch. Het 
Plan gaat zelfs prat op successen die betrekking hebben op de vorige periode en kondigt een structurele 
aanpak aan in de strijd tegen dakloosheid en slechte huisvesting. Zo worden bijvoorbeeld de 
inspanningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de federale tweedelijnsopvang enthousiast 
onthaald. Dankzij deze inspanningen heeft geen enkele dakloze in Brussel tijdens de winter van 2012-
2013 de nacht op straat moeten doorbrengen. Ook in andere grote steden van het land werden er 
vergelijkbare voorzieningen ondersteund. 

In hun structurele benadering in de strijd tegen dakloosheid hebben de regeringen van het federale 
niveau en de gefedereerde entiteiten een overeenkomst bereikt over de noodzaak van een 
samenwerkingsovereenkomst5. In deze context heeft de federale overheid beslist de weg te tonen voor 
sociale innovatie door de uitvoering van de methodologie Housing First mogelijk te maken6. Ook heeft, 
na uitwisselingen en overleg in het kader van het Belgisch platform tegen armoede en sociale uitsluiting, 
een ambitieus project het levenslicht gezien dat bedoeld is om in minstens vijf grote steden van het 
land de relevantie van het model experimenteel uit te testen. 

Parallel daarmee worden ook alternatieve vormen van wonen en samenwonen aangemoedigd. In 
Vlaanderen wordt het aanbod op het stuk van preventieve begeleiding uitgebreid en wordt een 
samenwerking op poten gezet met de actoren van wonen, gezondheid, welzijn en plaatselijke 
administraties. Er worden middelen aangekondigd voor het opzetten van plaatselijke of regionale 
netwerken. Er zal een monitoringinstrument worden uitgewerkt om de doelgroep te bepalen en om 
het aanbod te inventariseren. In 2012 werd de huursubsidie operationeel gemaakt voor huurders die 
al minstens vijf jaar op de wachtlijst staan voor een sociale woning. Vlaanderen werkt aan een ‘Fonds 
ter bestrijding van uithuiszettingen’. Rationeel energieverbruik is een prioriteit die op structurele wijze 
wordt aangepakt met de dakisolatie van sociale woningen. Er is een budget aangekondigd om de sociale 
huurmarkt energiezuiniger te maken. 

Wallonië voorziet aan zijn kant een verhoging van het aanbod van kwalitatief hoogstaande woningen 
door het aantal sociale woningen op te trekken en de woningen te renoveren (verbetering van de 
energieprestaties). Daarnaast worden er woning- en energiepremies voor privéwoningen toegekend 
en wordt er steun geboden bij de inrichting van de woning voor ouderen. Ook een structurele 
financiering van de nachtopvang is aangekondigd. Het Plan habitat permanent, dat in 2012 werd 
geactualiseerd, zal in 2013 een reeks maatregelen uitvoeren om de situatie en de levenskwaliteit van 
mensen die op een camping of in een park met weekendverblijven wonen, te verbeteren. De 
samenwerking met het Centre de médiation des Gens du voyage et des Roms en de Waalse gemeenten zal 
worden versterkt om deze bevolkingsgroepen een beter onthaal te bieden. De Winterplannen worden 
versterkt en permanent gemaakt en de Relais Sociaux staan in voor de uitvoering en coördinatie ervan. 

                                                 
4http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_belgium_nl.pdf 

5http://www.mi-is.be/be-nl/studies-publicaties-en-statistieken/samenwerkingsakkoord-dakloosheid	
6http://www.housingfirstbelgium.be/	
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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op zijn beurt een verbeterd aanbod aangekondigd inzake 
een correcte begeleiding, onthaal en opvang van jongvolwassenen. 

Editie 2014 
Wij onthouden dat tijdens de editie 2014 de verschillende regeringen geen nieuwe initiatieven in de 
strikte zin van het woord aankondigen, maar zich toeleggen op de concrete vormgeving van de 
maatregelen die al in het verleden werden aangekondigd. Op federaal niveau werd het experiment 
Housing First Belgium in juli 2013 gelanceerd. Dit project loopt nog tot 2015. Het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest kondigt de goedkeuring aan van een nieuwe Huisvestingscode 7 die onder 
andere een reeks veranderingen voorziet, bestemd om de strijd tegen ongezonde en leegstaande 
woningen op te voeren. 

De Vlaamse overheid komt terug op al aangekondigde maar vanaf nu geïmplementeerde maatregelen. 
Het betreft met name de versnelde toegang tot een huurpremie voor mensen die al vier (in plaats van 
vijf) jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan. Er wordt ook een Huurwaarborgfonds en een 
Fonds tegen uithuiszettingen in het leven geroepen. Er werd een besluit goedgekeurd betreffende de 
openbare verplichtingen voor de Vlaamse watermaatschappijen. Daarin worden de procedures 
vastgelegd die moeten worden gevolgd bij het afsluiten van de waterleiding en worden de kwetsbare 
groepen beschermd. Ten slotte werd de reglementering in verband met sociale woningen aangepast. 
Het is mogelijk geworden een huurcontract te koppelen aan een begeleidingscontract. 

De Waalse overheid heeft op haar beurt de maatregelen gericht op het Plan habitat permanent 
uitgediept. Er werd een nieuwe premie in het leven geroepen om de stacaravans te verbeteren die al 
lange tijd in zonevreemd staan of die strijdig zijn met de stedenbouwkundige voorschriften. Een besluit 
dat in 2013 werd goedgekeurd straft oneerlijke eigenaars die woningen verhuren zonder 
huurvergunning en legt hen een administratieve boete op. Een ander besluit betreffende de toekenning 
van verhuis-, huur- en vestigingssubsidies werd goedgekeurd. Het voorziet nieuwe hulp die bestemd is 
voor huurders die een woning vroegtijdig verlaten om de sociale woning te betrekken en voor gezinnen 
die een onderbezette sociale woning verlaten om een woning te huren op de privémarkt. Er wordt 
ook een hogere vestigingspremie geboden voor mensen die een woning verlaten waarvan ze eigenaar 
zijn en die gelegen is in fase 1 van het Plan habitat permanent (overstromingsgebieden). De 
reglementering over de toekenning van sociale woningen werd aangepast om de onderbezetting te 
verminderen, en een besluit bedoeld om de sociale referenten binnen de sociale 
huisvestingsmaatschappijen permanent te maken, werd in februari 2014 goedgekeurd. In mei 2013 werd 
beslist de voorziening van de 'Tuteurs énergie' ('Energietutors'), bedoeld om arme gezinnen te helpen 
hun energiekosten te verlagen, uitgebreid. 

 
 
 
 

                                                 
7http://www.logement.irisnet.be/documents/documents-du-cil/code-du-
logement/ordonnance%2011%20juillet%202013%20-moniteur%2018%20juillet%202013.pdf	
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Belangrijk overleginstrument voor een doeltreffende strijd tegen 
dak- en thuisloosheid : Samenwerkingsakkoord tussen de federale 
staat en de gefedereerde entiteiten.  
 
 
Op 12 mei 2014 kreeg het Samenwerkingsakkoord dak- en thuisloosheid concreet vorm. Dit 
akkoord was een doelstelling die was aangekondigd tijdens het federaal regeringsakkoord van 
1 december 2011 en aangekondigd als een maatregel waarvan de tenuitvoerlegging lopende 
was in het Nationaal Hervormingsprogramma 2013. 
 
Dit akkoord biedt ten eerste een antwoord op de noodzaak om de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van elk machtsniveau ten aanzien van de doelgroep 'daklozen' te identificeren 
en zichtbaar te maken. 
 
Aan een gedetailleerde analyse van het akkoord wagen we ons niet, maar we onthullen wel 
enkele hoofdlijnen van de tekst. 
 

a. 2.1 Een gezamenlijke definitie om de dakloze te omschrijven: 

'(…)dak- en thuisloosheid situatie waarin een persoon niet beschikt over zijn woning, niet 
in staat is ze met eigen middelen te verkrijgen en derhalve geen woonplaats heeft, of tijdelijk 
verblijft in een opvanghuis in afwachting dat hem een woning ter beschikking wordt gesteld. 

b. Bovendien kent de tekst aan ETHOS de hoedanigheid van definitie van referentiekader 
toe. 

c. De partijen van het akkoord zijn het eens over de noodzaak om dakloosheid en 
thuisloosheid te voorkomen, te bestrijden en er innovatief mee om te gaan. 

d. Alle machtsniveaus verbinden zich ertoe hun bevoegdheden zichtbaar te maken en 
hun middelen in te zetten 

e. De ondertekenaars erkennen dat 'sociale innovatie op het stuk van sociale integratie 
wordt begrepen als een proces waarmee nieuwe antwoorden gericht op huisvesting, 
gezondheid en sociale herintegratie worden ontwikkeld met oog voor hun sociale noden'. De 
partijen verbinden zich ertoe ze te ondersteunen. 

f. Er moet een specifieke overlegwijze worden toegepast voor wat de organisatie van 
het onthaal in de winter betreft. 

g. Alle ondertekenaars verbinden zich ertoe een beleid te voeren ter voorkoming 
van/strijd tegen dakloosheid en thuisloosheid op basis van objectieve gegevens. Dan 
denken we aan het beleid inzake samenwerkend kennisbeheer. 

  

Innoveren om zich aan te passen aan de noden  
 
 
Dakloosheid gaat vaak gepaard met meerdere, complexe en onderling verweven 
problematieken. Gezien het unieke karakter en de diversiteit van de situaties en de trajecten 
lijkt het vanzelfsprekend aangepaste oplossingen voor te stellen. En er bestaat in België effectief 
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een waaier aan aanbiedingen die men kan trachten te spreiden over de verschillende 
onderdelen van een theoretisch parcours van duurzame integratie. 
 
Toch worden alle instellingen langs het hele parcours op het terrein dagelijks geconfronteerd 
met hun beperkingen. De middelen waarover ze beschikken zijn niet afgestemd op hun noden. 
De zwakke plekken stapelen zich op en vallen onder lichamelijke, mentale en cognitieve 
gezondheid, sociaal-affectieve banden, verslavingen of sociale rechten; het aantal aanvragers 
neemt jaar na jaar toe. 
De sector die actief is in de strijd tegen dakloosheid doet niets anders dan innoveren, zich 
aanpassen en vechten voor zijn eigen overleving terwijl de crisis woedt; hij geeft ook blijk van 
een vruchtbare proactiviteit8. De sociaal werkers volgen opleidingen, de teams ontwikkelen 
nieuwe deskundigheden, interdisciplinaire, interinstitutionele en intersectoriële 
samenwerkingen zien het daglicht, de instellingen diversifiëren, specialiseren of passen hun 
aanbod aan. De nieuwe koers die nu wordt uitgezet kan ook, als een soort van tegenprestatie, 
inhouden dat de toegangsvoorwaarden worden herzien om een steeds groeiende 
overbelasting te beperken (of dat althans te proberen). 
Deze innovaties blijven doorgaans plaatselijk en zijn het werk van doe-het-zelvers, die vaak 
vrijwillig discreet tewerk gaan omdat ze buiten de officiële mandaten vallen. Velen zouden 
echter gebaat zijn bij een overstijging van de strikt interindividuele samenwerking door te 
genieten van een systematische formalisering, een ruime verspreiding binnen de sector en een 
echte structurele ondersteuning. 
 

3.1 Innoveren is vragen stellen  
 
De meest veelbelovende sociale innovatie die momenteel veel media-aandacht krijgt, heet 
Housing First. Dit Amerikaanse model richt zich met name op de meest kwetsbare 
bevolkingsgroep, die uit de boot valt als het over herintegratie gaat en bij wie chronische 
dakloosheid, problemen met geestelijke gezondheid en verslaving hand in hand gaan. Het stelt 
een rechtstreekse (en onvoorwaardelijke) toegang tot een individuele woning voor, naast een 
intensieve multidisciplinaire begeleiding die gericht is op het behouden van de woonst en op 
herstel. Overal waar dit model wordt toegepast overtreft de eerste doeltreffendheidsindicator 
elke verwachting: meer dan 80% van de huurders zit na twee jaar nog steeds in de woning. 
Dankzij deze stabiliteit kunnen ze bovendien een reeks, niet te verwaarlozen, kosten verlagen, 
met name voor gezondheidszorg. 
Het experiment Housing First Belgium wil meer doen dan louter kopiëren en plakken: daarom 
test het deze werkwijzen uit in de vijf grootste Belgische steden en bestudeert het de 
voorwaarden voor de uitbreiding ervan. 
 

                                                 
8Een reeks innoverende praktijken die in het Brusselse Gewest zijn ontwikkeld worden in een publicatie van 
oktober 2014 voorgesteld door het Forum Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté.	
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De moeilijkheden bij de lancering van dit omvangrijke experiment (augustus 2013) vormen 
waarschijnlijk een kernachtige samenvatting van thema’s waar de sector al vele jaren mee 
kampt (van het zoeken naar een woonst en meubelen tot de concrete mogelijkheden tot 
sociaalprofessionele integratie, over samenwerking met de psychiatrische of 
verslavingssector). De oplossingen die door de dragers van het experiment worden 
ontwikkeld vinden hun gelijken ook in innoverende initiatieven die in andere Belgische steden 
zijn ontwikkeld. Ruimer gezien stellen de ogenschijnlijk ongeëvenaarde doeltreffendheid en 
efficiëntie van het Housing First-model het circuit van de sociale integratie zoals daar 
doorgaans wordt over nagedacht, in vraag, met name het belang om een uit etappes bestaand 
circuit te behouden. Daarbij mogen we niet vergeten dat meer dan 80% van de huurders na 
twee jaar inderdaad nog steeds duurzaam gehuisvest is. Dat betekent dus wel dat soms 20% 
van hen toch uit het programma stapt. 
 

3.2 Structureel en doeltreffend innoveren 
 
 
Zo geven de innovaties, ook de meest veelbelovende, een doeltreffend antwoord op deze 
vragen, en blijven ze tegelijkertijd de grenzen van het huidige beleid inzake de strijd tegen 
dakloosheid in vraag stellen en aanwijzen. 
Het Federaal platform tegen armoede, voor de sector die strijdt tegen dakloosheid, wenst dat 
het potentieel van dit innoverende dynamisme wordt volgehouden en bijdraagt tot de 
uitwerking van een programma: 
 
 Doeltreffend en efficiënt 

o Elke innovatie koppelen aan een evaluatie, in een logica van 'evidence based 
policy'; 

o Studie van de noden: Wie is het doelpubliek? Met hoeveel zijn ze? 
o Studie van het aanbod: Welke krachten zijn er op het terrein aanwezig 

(openbare en private instellingen)? Welke goede werkwijzen zijn er al 
ontwikkeld om het hoofd te bieden aan de beperkingen? Hoe groot is het 
aanpassingsvermogen van de sector? 

o Studie van de overeenstemming noden-aanbod: Welke zijn de parcours, de 
trajecten? Hoe kunnen de noden en het aanbod het best op elkaar worden 
afgestemd? 

o Validatie van de kennis die wordt gedragen door de waarnemingsposten op het 
veld, de ervaringsdeskundigen, de sociaal werkers (ontwikkeling van een nieuw 
beroep van beoefenaar-vorser zoals in Canada?),… 

 
 Ambitieus en geïntegreerd 

o Durven innoveren: structurele conversies ondersteunen 
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o De uitwisseling van goede praktijken binnen de sector en met andere sectoren 
stimuleren 

o Bijdragen tot de formalisering en de expansie van deze goede werkwijzen, 
inclusief door de noodzakelijke aanpassingen van de wetgeving; 

o De schotten tussen beleid en de werkwijzen wegnemen (de sectoren 
huisvesting, gezondheid, geestelijke gezondheid, drugsverslaving, … integreren). 

o Een holistische en overlangse visie van de problematiek van de dakloosheid 
aannemen 

 
 Duurzaam 

o Preventie staat centraal 
o Voor altijd uit de dakloosheid geraken staat centraal 
o Sociale integratie staat centraal: welke zijn de slaagindicatoren? 
o De armoede ontstijgen staat centraal: welke praktijk maakt het momenteel 

mogelijk echt uit de armoede te geraken eenmaal men uit de dakloosheid is 
geraakt? 

o Realistische doelstellingen definiëren in functie van het betrokken publiek 

Geen toegang tot rechten voor mensen zonder vaste woonplaats en 
moeilijkheden bij de toegang tot rechten; veel voorkomende 
voorbeelden die worden gemeld aan het Front commun des SDF. 
 
 
Gezondheid:  

Voor een dakloze die een referentieadres heeft en een leefloon ontvangt: 
‐ Gebrek aan informatie. Voorbeeld: het OCMW informeert over het recht en 
de stappen die men moet ondernemen om toegang te krijgen tot een ziekenfonds; als 
de persoon het meer dan een keer aanvraagt, is de persoon niet geïnformeerd over dit 
recht op de hoogte gebracht en dus niet meer in orde met het ziekenfonds. 
Suggestie: systematisch karakter van de toegang tot de rechten of op zijn minst 
systematisch karakter in de thema's die door de sociaal assistent van het OCMW ter 
sprake worden gebracht. 
‐ Parcours van de strijder. Voorbeeld: om naar de dokter en de apotheker te 
gaan als de persoon een leefloon ontvangt: afspraak bij zijn sociaal assistent om een 
betalingsverbintenis te verkrijgen voor de dokter – wachten op het advies van de 
OCMW-raad – afspraak bij de dokter – afspraak bij de sociaal assistent voor toelating 
toegelaten geneesmiddelen – apotheker: offerte sociaal assistent voor aanvaarding – 
tot slot apotheker. Als de persoon over een computer beschikt gaat dit sneller. 
Verscheidene daklozen hebben niet de moed om dit parcours af te leggen. 
 
 

Justitie : 
‐ Ongelijkheid ten aanzien van justitie: Als de persoon naar de rechtbank durft te 
gaan met pro deo-advocaat. Als het een jonge advocaat is, is dat goed, want die wil zich 
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bewijzen. Als het ervaren advocaat is, is die vaak niet op de hoorzittingen aanwezig, 
met alle gevolgen van dien. En geen sancties: wolven verslinden elkaar niet. Nog 
zeldzamer zijn zij die 'de hand durven te bijten die hen voedt'. 
 

Nachtopvang : 
‐ Buiten Brussel is het de hel, want er zijn veel te weinig plaatsen in de 
nachtopvang, ook als het heel koud is 
‐ Voor zover wij weten is er tussen Namen en Aarlen niets van nachtopvang 
voorzien, ook niet wanneer het heel koud is. In Vlaanderen en Waals-Brabant zijn ze 
zeldzaam 
‐ Sommige OCMW's kopen 'open' tickets voor de NMBS en sturen de mensen 
met een ticket 'enkele reis' naar Luik of Charleroi of Brussel! 
  

 
Bedelarij : 

‐ Bij inbreuk heeft de politie het recht de 'opbrengst van de inbreuk', d.w.z. het 
geld in het bekertje, in beslag te nemen. Meer dan eens neemt men hen zelfs het geld 
af dat ze in hun zakken of portefeuille hebben. 
Suggestie: de wet kennen en laten kennen 

 
Referentieadres : 
de meest elementaire van onze rechten, want dan heeft men een identiteitskaart, welnu: 

‐ Soms al bij de ingang teruggestuurd zonder een sociaal assistent te hebben 
gezien, dus zonder ontvangstbewijs dat de weigering motiveert 
‐ De persoon wordt geweigerd omdat hij nog niet geschrapt is van het vorige 
adres, welnu, het is de taak van het OCMW om deze stap te ondernemen 
‐ Bewijs van ontoereikende inkomsten: een werkloze riskeert zijn 1.050 EUR te 
verliezen als hij geen domiciliëring heeft, welnu, deze wordt geweigerd wegens 
'ontoereikend inkomen' // Bij de inkomsten houden sommige sociaal assistenten geen 
rekening met kosten zoals schulden, geneesmiddelen, alimentatie enz. 
‐ Overdrijving in de gevraagde documenten: bankuittreksels van 3 maanden (als 
men ze verliest, kost dat veel geld!) – opstapeling van bewijzen van woonplaats op het 
grondgebied of van zoeken naar huisvesting of werk – gezinssamenstelling (op straat!) 
– bewijs van wettelijk verblijf (onmogelijkheid te verkrijgen zonder identiteitskaart). 
‐ Meer dan eens: weigering omdat er hier te veel referentieadressen staan, ga naar 
de arbeidsrechtbank. 
‐ Met een referentieadres heeft men het statuut van alleenstaande als men een 
leefloon ontvangt, maar sommige OCMW's weigeren dit bedrag als alleenstaande te 
geven en geven een gezinsbedrag. 
‐ Voor veel steden in Vlaanderen en iets minder in Wallonië: wij geven hier geen 
referentieadres, ga maar naar een grote stad. 

 
 

 
Mobiliteit : In Vlaanderen en Wallonië zijn de bussen niet gratis. 
 


