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BERGEN : KLACHT VAN JEAN TEGEN POLITIE EN VAN POLITIE
TEGEN HEM !
In Bergen staat Jean M. algemeen
bekend als vreedzaam en nuchter. Hij
had zich midden in de natuur gevestigd,
niet ver van de “Grand Large”, de
jachthaven van de stad Bergen.
Hij
hield
zich
bezig
met
permacultuur, hield kippen, ganzen en
egels. Ieder jaar hielp hij de kikkers de
straat veilig oversteken. Zijn hond was
zijn enige en trouwe metgezel.
Op een dag ging Jean voor wat boodschappen naar Havré, een deelgemeente van de stad Bergen.
In de winkelstraat kwam hij enkele bevriende daklozen tegen, de vrienden pasten even op zijn hond
terwijl hij de winkel binnenging. Jean kwam terug uit de winkel en babbelde nog wat met de vrienden.
Op dat ogenblik verschenen drie politieagenten, bekend bij de daklozen voor hun kwaadaardige
optreden en eerdere incidenten. Ze maakten zich razend snel uit de voeten als de agenten dreigend
met hun knuppel en een bus traangas in de aanslag in hun richting stormden.
Jean trachtte hen te stoppen en wat af te leiden. In een poging de gemoederen te bedaren wees hij
hen erop dat ze hun rechten te buiten gingen. Het effect liet niet op zich wachten. Jean hoorde een
politieagent tegen zijn collega’s zeggen: die ene met zijn hond, die gaan we een lesje leren. Daarbij
begrijpt Jean dat hij nu als doelwit wordt genomen, hij snelt richting Grote Markt en een belangrijke
winkelstaat waar meerdere bewakingscamera’s opgesteld staan.
De politieagenten stoppen hem en laten hem zijn tas leegmaken, waarop ze de inhoud controleren.
In zijn tas steekt altijd wat gereedschap bij dat hij anders vreest kwijt te raken bij de eerstvolgende
inbraak van zijn bivakplaats. Tussen zijn spullen merken de politieagenten een mes in bijhorende
schede, wat volstaat om hem van wapenbezit te beschuldigen. Hetgeen hij ontkent uiteraard. De
discussie escaleert, Jean wordt uitgescholden en zelfs afgeranseld. De hond is gaan blaffen om zijn
baas te verdedigen en krijgt er fikse schoppen bij terwijl Jean in de boeien wordt geslagen.
Een paar politie combi’s komen ter versterking aangereden, Jean wordt in de ene combi naar het
politiebureau meegenomen, de hond in de andere. In de combi wordt hij nogmaals geslagen en
uitgescholden. Na een nacht in de cel zonder eten en zonder medische zorgen ziet Jean er niet uit

maar zijn hond is er echt erg aan toe en verliest onrustwekkend veel bloed . Met zijn hond in de armen
gaat Jean te voet op zoek naar een dierenarts.
Als hij de dierenarts verlaat, nog voordat hij zich naar het ziekenhuis begeeft, moet hij eerst nog
een vertrouwens persoon vinden die de zorg voor zijn hond even kan overnemen. Zelf is hij nog
volledig in de war en hevig getraumatiseerd door de gebeurtenissen maar met zijn hond gaat het van
kwaad naar erger. Blijkt dat de hond in de politiekennel besmet is geraakt met parvovirose, een
gevaarlijke, besmettelijke en (meestal) dodelijke virale ziekte bij honden. Hevig verzwakt door zijn
interne verwondingen overgehouden aan de slagen van de woedende politieagenten, overlijdt de hond
enkele weken later.
Herhaaldelijk probeert Jean klacht in te dienen bij de politie en bij Comité P. Tevergeefs. Zijn
klacht wordt telkens opnieuw “niet ontvankelijk” verklaard. In zijn verwarring en verontwaardiging
spreekt hij zijn gedachten hardop uit “Moet ik die politieagent vermoorden om toch nog gehoord te
worden?” De gevolgen laten niet op zich wachten; nu op 4 februari wordt hij voorgeleid voor de
rechtbank van Bergen onder de beschuldiging van aansporing tot doodslag.
Ondanks zijn gezondheid die merkbaar achteruit gaat, heeft Jean het toch voor mekaar gekregen
een ervaren advocate te vinden die bereid is voor hem en zijn overleden hond te pleiten.
NB: Sommige politieagenten houden een eigen interpretatie van het politiereglement en doen de
jacht op daklozen die op straat bedelen. In Art. 21 van het politiereglement staat niet dat het verboden
is, enkel dat het gereglementeerd is.

OPSCHORTING GERECHTELIJKE UIT HUISZETTINGEN
In Vlaanderen kunnen sinds 7
januari 2021 huiszettingen opnieuw
doorgaan clic hier : (huiszettingen).
Bovendien
zorgt
de
woonwetgeving voor nog een ander
probleem; de huisbaas mag tot 3 x ( ! )
achtereen een contract tekenen voor
een periode van een jaar.
NA het derde jaar pas moet hij
overgaan naar een huurcontract 3-6-9 !
Dat heeft verregaande gevolgen; niet
alleen kan de huurder snel en
gemakkelijk buiten gezet worden,
maar bovendien leeft hij in
voortdurende onzekerheid... Het DAK
(Philippe) werkt aan een wetswijziging samen met het Vlaams Netwerk en BAPN (Belgian Anti
Poverty Network)
In Wallonië ook zijn er opnieuw personen uit huis gezet zonder tussenkomst van de vrederechter
of als de veiligheid van de bewoners niet gewaarborgd kan worden.

In Brussel verviel het moratorium normaal op 14 januari maar het Front Tegen Uithuiszettingen
(https://www.facebook.com/stopexpulsions of www.stopexpulsions.be) had actie ondernomen om
een verlenging aan te vragen.
In Brussel krijgt het Front Tegen Uithuiszettingen stilaan bekendheid en krediet bij het Gewest,
dit hoofdzakelijk naar aanleiding van een leegstaand pand eigendom van de Stichting Damiaan dat
heden bezet wordt door daklozen, vluchtelingen en personen zonder papieren. Ze wonen er in
onveilige en ongezonde omstandigheden, de Damiaan Stichting pleit voor een humane oplossing door
de overheid. Hoogstwaarschijnlijk gaan ze het gebouw binnenkort moeten ontruimen wegens gebrek
aan veiligheid. Zie damiaanactie.be/persbericht , “longtinsite”, Jette (Brussel)

ADMINISTRATIEVE DOMICILIËRING ALS SAMENWONENDE
De feiten vonden plaats in Brugge maar dat zal in heel wat andere steden en gemeenten de
gebruikelijke gang van zaken zijn. De wijkagent komt vaststellen dat meneer Y wel degelijk op het
aangegeven adres woont. De huisbaas (meneer H) verhuurt er een aantal kamers.
Op het ogenblik dat de wijkagent verklaart dat meneer Y er als samenwonende van meneer H
wordt ingeschreven, krijgt de huisbaas (meneer H) schrik en zet zijn huurder (meneer Y) aan de deur.
Y, een (ex-)dakloze die na maandenlang zoeken dolblij was een betaalbare woning te hebben
gevonden, staat terug op straat!
NB : in een gezinswoning die ingericht is om er een aantal kamers te verhuren, kent de wetgeving het
begrip “feitelijk samenwonen”. Je hoeft geen familiale band te hebben.
Hoe gaat dat in de praktijk?
Voor de personenbelasting dienen elk een afzonderlijke aangifte. Het is een begrip dat wordt
opgenomen in het bevolkingsregister (Prof. Nicolas Bernard)
Voor andere instanties zoals de VDAB, de ziekenkas en het RMI blijf je “alleenstaande”. Hier
kan het gebeuren dat de maatschappelijk werker het zelf niet goed weet . Goed in het oog houden
dus.

TINY HOUSE, CARAVAN, WOONWAGEN,
YURT
Het verschilt van een vaste woonplaats in een
woonwagenterrein en biedt een alternatief op de traditionele
huizen in bakstenen – “Tiny houses” zijn kleiner, lichter
gebouwd, verplaatsbaar en vaker in de natuur.
Solidair wonen vind je b.v. in “La Baraque” (Louvain-LaNeuve). Je vindt er een grote open ruimte met tientallen
alternatieve woningen, voor meer dan 90% bewoond door
“bobo’s” (bemiddelde, beter opgeleide intellectuelen, kunstenaars, …).
In Brussel heb je het project SolidairMobielWonen met 8 woonunits voor thuisloze mannen
(https://solidairmobielwonen.be). In Wallonië staan ze verder met de erkenning van dergelijke
solidaire projecten.

In Tintigny is er een project voor een breder publiek, met een meer divers sociaal achtergrond.
Vereisten van de gemeente zijn: op een bouwgrond, geen huurwoningen en vooral de
gezondheidsnormen respecteren. (habitat leger tintigny - Bing). In Bergen probeert Nadia zo’n
solidair dorpje op te starten.
Weigert de gemeente je in je alternatieve woning te domiciliëren, dan kan je nog altijd een
referentieadres aanvragen bij het OCMW of bij een particulier. En mits je de regels in acht neemt kan
de gemeente niet weigeren.

DOORGANGSWONINGEN
Eerst voor de verduidelijking “Wat is een
doorgangswoning? Het is een woning die het OCMW voor
een korte periode verhuurt aan mensen die zich in een
noodsituatie bevinden, bv na een brand of ontploffing. De
overeenkomst wordt gesloten voor een duur van 6
maanden en kan eenmaal verlengd worden. Aan dat soort
woning is een groot tekort. In Brussel bv zijn het er maar 500
voor 1 millioen200 inwoners. Veel te weinig!
In elk gewest moeten de steden en gemeenten bepaalde
quota respecteren en de burgemeesters kunnen een beroep
doen op financiële hulp van het gewest om
doorgangswoningen in te richten.
Oproep naar de verenigingen en betrokkenen: de
verkozenen interpelleren op de gemeenteraad.
Dezelfde strategie geldt voor de belastingen op leegstaande panden. Uit ervaring blijkt dat
dergelijke interpellaties als drijfkracht gelden. Zie eerst wel op de site van je stad of gemeente welke
is de procedure voor het indienen ervan (wanneer en hoe).

ILLEGALE UIT HUISZETTING
Het gaat om een uithuiszetting zonder bevel van de vrederechter. Het slot van je woning is
vervangen, je inboedel staat op straat, …
Wat moet je doen als je huisbaas je zomaar, op illegale wijze dus uit je woning zet? Je gaat klacht
neerleggen bij de politie tegen Meneer X (je huisbaas). Let op, ZONDER aan te geven dat hij feitelijk
je huisbaas is (anders word je doorverwezen naar de vrederechter)
Je dient tegen diezelfde Meneer X klacht in voor bedreigingen, inbraak, huishouden breuk,
risico’s voor je persoonlijke inboedel,...

TELLING VAN DAKLOZEN
Al enkele jaren wordt er in elk gewest een telling van daklozen gehouden door drie universiteiten
(een per gewest) – MEHOBEL. Philip Decraene (van het DAK en het Gem. Daklozenfront) had
meegewerkt aan de realisatie van het project.
Die telling wordt op wetenschappelijke wijze uitgevoerd en steunt op de “ETHOS LIGHT”
definitie; straatbewoners EN personen die tijdelijk bij vrienden of familie wonen worden geteld.
In Leuven heeft de telling aangetoond dat de meerderheid bij vrienden en familie woont.

Als de uitslagen van het onderzoek worden gepubliceerd, is het de bedoeling op federaal niveau
te werken aan de definitie van het begrip “dakloos” in de wet en die aan te passen aan de realiteit
op het terrein. (Zie Patrick Italiano- verborgen daklozen en studie-MEHOBEL) . En hier werken het
DAK en het Gemeenschappelijke Daklozenfront uiteraard ook aan mee.

Onze volgende digitale vergadering begint donderdag 4
februari om 10uur30. Wil je deelnemen, dan moet je je op
voorhand aanmelden en aangeven waarom:
frontcommunsdf@hotmail.com.
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