Persmededeling:
Start van een constructieve dialoog over het adres voor daklozen.

Mensen uit dakloosheid halen vraagt een aanpak op vele fronten (toegankelijke en
betaalbare huisvesting en gezondheidszorg, een menswaardig inkomen…) en is vaak een
proces van vallen en opstaan. Er is echter geen beginnen aan als daklozen geen toegang
krijgen tot de sociale en burgerrechten die ook zij hebben. In onze huidige wetgeving staat of
valt dit voor de dakloze met het wel of niet beschikken over ‘een adres’ – voor de meeste
rechten: een correcte inschrijving in het bevolkingsregister. En net daar loopt het voor de
dakloze mis.
De inschrijving van daklozen in het bevolkingsregister is een taak van de gemeenten -en in
veel gevallen ook van de OCMW’s- maar loopt al jaren mank: daklozen worden onterecht
geweigerd of krijgen onwettelijke voorwaarden opgelegd, worden heen en weer gestuurd…
Vervolgens komt de fall out: uitkeringen worden geschrapt, de dakloze raakt niet meer in
regel met zijn ziekteverzekering, raakt niet ingeschreven op een wachtlijst voor een sociale
woning, kan niet meer opgeroepen worden door de rechtbank… noem maar op.
De problemen op het terrein zijn een gedeelde verantwoordelijkheid: niet alle lokale
verantwoordelijken doen hier even graag en goed hun werk; de dakloze is niet overal even
graag gezien. Maar even goed worden sociale diensten van OCMW’s, bevolkingsdiensten,
politiemensen… die écht naar oplossingen zoeken vaak beperkt in hun mogelijkheden om te
helpen door onduidelijke, niet-logische of zelfs contraproductieve federale wetgeving.
BAPN, met haar regionale netwerken, en het Gemeenschappelijke Daklozenfront werkten
een uitgebreid beleidsdossier uit en drongen al geruime tijd aan op overleg met de
betrokken kabinetten, federale administraties en vertegenwoordigers van gemeenten en
OCMW’s.
Deze morgen zaten al deze partners eindelijk rond de tafel. Een eerste voorstel van
omzendbrief over het referentieadres voor daklozen lag voor en werd in grote lijnen
overlopen. Er kwam vanuit de kabinetten een duidelijk engagement tot verder overleg.
BAPN en het Gemeenschappelijk Daklozenfront zijn opgelucht met dit engagement en
zullen zeer constructief meewerken, maar onderstrepen twee belangrijke voorwaarden om
tot een gewenst resultaat te komen:


vertrekken vanuit het belang van de daklozen en de problemen voor hen die wij op
het terrein tegenkwamen. Dit moet ook gebeuren aan de hand van een brede
definitie van dakloosheid. Geen enkele situatie van dakloosheid mag vergeten
worden.



gesprekken mogen zich niet beperken tot het eerste voorstel van omzendbrief indien
wetswijzigingen nodig zijn. De vele door ons verzamelde voorbeelden tonen aan dat
dit nodig zal zijn.
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