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ONDERZOEK OVER AUTOMATISCHE
DOMICILIËRING EN SCHRAPPING
DOOR DE GEMEENTE
Op verzoek van de FOD Maatschappelijke Integratie
zamelen we getuigenissen in van personen die slachtoffer zijn
geweest van een automatische schrapping en domiciliëring.
Enkel op basis van een goed aangevuld dossier kan de FOD MI
een onderhoud met de Minister van Binenlandse Zaken
verkrijgen – daarvoor hebben ze feiten nodig, de stad, de naam
en adres van de personen, … . Bedoeling is die misbruiken stop
te zetten.
Daarom sturen we deze oproep langs onze krant en onze
website. Hebt u zulks meegemaakt, neemt contact met ons : bel
0479/68 60 20 , mail naar : frontcommunsdf@hotmail.fr of
schrijf naar het Gemeenschappelijk Daklozen Front :
Vooruitgangstraat 225 te 1030 Brussel

WEIGERT HET OCMW OM JE EEN
REFERENTIEADRES TE GEVEN ? GA DAN
IN BEROEP !
Vele dakloze personen en –gezinnenvangen bot wanneer ze het referentieadres
aanvragen bij het OCMW. Tegen een weigering
kan er echter altijd in beroep gegaan worden
maar de meeste mensen doen dat niet. Ze zijn
niet op de hoogte van hoe ze zulks moeten
doen. Er wordt ook nauwelijks informatie
verstrekt daarover. Je loopt echter geen enkel
risico.

WAAROP MOET JE LETTEN BIJ AANVRAAG VAN HET REFERENTIEADRES BIJ HET OCMW ?
vermeld zijn. Je hebt die beslissing nodig om
HET ONTVANGSTBEWIJS
in beroep te kunnen gaan.
Verlaat het OCMW niet zonder een
gedateerd ontvangstbewijs waarop staat dat je
het referentieadres hebt aangevraagd en dat BIJ WEIGERING VAN HET REFERENTIEADRES
ondertekend werd door de Maatschappelijk KUN JE KOSTELOOS IN BEROEP GAAN.
Assistent en door jezelf. Indien de
-Je moet het beroep binnen de 3 maanden
Maatschappelijk Assistent weigert je een na ontvangst van de negatieve beslissing
ontvangstbewijs af te leveren moet je een indienen bij de arbeidsrechtbank. Indien het
schriftelijke
weigering
krijgen
met OCMW weigert om een beslissing af te leveren
gedetailleerde motivering.
kun je ook in beroep gaan dan heb je wel het
ontvangstbewijs van je aanvraag nodig. -Je
DE BESLISSING
kan je kosteloos laten vertegenwoordigen
Binnen de maand na je aanvraag moet de door een ‘pro-deo’ advocaat. Richt je daarvoor
OCMW raad een beslissing nemen. Je moet tot het ‘Bureau van consultatie en verdediging’
daar binnen de 8 dagen van op de hoogte van jouw arrondissement. Vraag naar een
gesteld worden door een aangetekende brief. advocaat die gespecialiseerd is in sociaal recht
Als je niet over een geldige identiteitskaart en in de OCMW-wetgeving. -Je kan je laten
beschikt dan kun je geen aangetekend bijstaan door een vertrouwenspersoon of een
schrijven ontvangen, doch kun je bij het afgevaardigde van een sociale organisatie.
OCMW een kopie bekomen van de beslissing. Indien de arbeidsrechtbank in eerste instantie
In beide gevallen moet je tekenen voor oordeelt om je het referentieadres toch niet
ontvangst.
Bij
weigering
van
het toe te kennen kun je hiertegen, steeds
referentieadres moeten de redenen duidelijk kosteloos, in hoger beroep gaan.

ENKELE TIPS OM JE KANSEN TE VERHOGEN BIJ AANVRAAG VAN HET REFERENTIEADRES BIJ
HET OCMW EN BIJ HET AANTEKENEN VAN BEROEP VOOR DE RECHTBANK
is voor een korte periode, is het belangrijk dat
SITUATIE 1 : -Jij (en je gezin) vonden tijdelijk je kunt aantonen dat de huishoudens
onderdak bij familie of kennissen: Zelfs als het gescheiden zijn. Dat er aparte slaapruimtes

zijn. Dat in gemeenschappelijke ruimtes zoals
keuken, leefkamer en badkamer de
eetwaren(brood, koffie, zout…) en andere
bezittingen (shampoo, handdoeken…) apart
gehouden worden. Dat de inkomsten en
uitgaven volledig gescheiden zijn.
SITUATIE 2 :-Je kent niemand bij wie je tijdelijk
kunt verblijven: Dan is het belangrijk dat je
kunt aantonen waar je slaapt. Al is dat op
verschillende plaatsen. Probeer mensen te
vinden die dat kunnen bevestigen. Belangrijk is
dat je kunt bewijzen dat je je op het

grondgebied van de gemeente bevindt waar je
je aanvraag deed voor een referentieadres.
Voor meer info over hoe je het
referentieadres aanvraagt en over hoe je in
beroep kunt gaan: Zie de ‘Gids voor daklozen’
www.miis.be/sites/default/files/documents/daklozengi
ds_nl_0.pdf
Heb je nog vragen of heb je hulp nodig
daarbij ? Contacteer het Gemeenschappelijk
Daklozenfront. frontcommunsdf@hotmail.com
0499/22 82 57 http://frontsdf.be/

WAT IS EEN DAKLOZE PERSOON OM EEN REFERENTIE-ADRES OF INSTALLATIE
PREMIE KRIJGEN ?
Een dakloze persoon is een persoon in
armoede die geen eigen woning heeft.
De wetgever beschouwt als dakloze elke
persoon die niet over een eigen
woongelegenheid beschikt, die niet de
middelen heeft om daar op eigen krachten
voor te zorgen en daardoor geen
verblijfplaats heeft (bijvoorbeeld die tijdelijk
bij vrienden of kennissen verblijft), of die
tijdelijk in een tehuis verblijft in afwachting
dat hem een eigen woongelegenheid ter
beschikking wordt gesteld. http://www.miis.be/sites/default/files/documents/daklozengi
ds_nl_0.pdf
Om recht te hebben op de wettelijke
voorzieningen, zoals het RMI (leefloon) als
alleenstaande, het referentieadres en de
installatiepremie mag een dakloze persoon
wettelijk verblijven in verschillende tijdelijke
woonsituaties zoals : bij familie vrienden of
kennissen, in een ongeschikte woning, in
opvang, op een camping, op straat, ………. Het
traject dat doorlopen wordt door een dakloze
persoon van het moment dat deze dakloos
werd tot het moment dat deze terug de

beschikking heeft over een eigen woning kan
verschillende van deze tijdelijke woonsituaties
omvatten. Een persoon die dakloos geworden
is blijft dakloos totdat deze terug de
beschikking heeft over een eigen woning heeft.
Onder “eigen woning” verstaat de wet een
private woning of een woning voor eigen maar
daarom niet noodzakelijk exclusief gebruik,
zonder dat de aanvrager noodzakelijk eigenaar
of
huurder
is.
http://www.miis.be/nl/daklozen-en-installatiepremies
De algemene perceptie bij de bevolking en
in de pers is altijd geweest dat een dakloze,
zoals het woord het zegt, een persoon is die
geen dak boven haar/zijn hoofd heeft en moet
zien te overleven in de openbare ruimte.
Verontrustend is echter dat veel OCMW’s
en andere diensten die de wet moeten
uitvoeren ook deze nauwe definiëring gaan
hanteren en dat op die manier dakloze
personen mislopen waar ze volgens de wet
recht op hebben.

EERBETOON STRAATDODEN
- BRUSSEL: op
woensdag
22
mei werden 67
personen
herdacht
van
wie geweten is
dat ze in 2018
Onze André
overleden zijn.
Dit jaar ook was de opkomst groot. Onze vriend
André, militant van het Front maakte dit jaar
deel van de herdachte overledenen. Het is Jean
die enkele gepaste woorden uitsprak ter
nagedachtenis van André. André was tevens
medeoprichter van het Collectief Straatdoden
geweest en was zich steeds ijverig blijven
inzetten voor zijn overledene lotgenoten. We
zullen hem niet gauw vergeten...
- GENT: op zondag 2 juni zijn een zestigtal
mensen op het kerkhof bijeengekomen om de
mensen te herdenken die in de loop van het
voorbije jaar als behoeftigen zijn begraven.

Zangen, gedichten, getuigenissen wisselden
mekaar af. Zoals de voorbije jaren werd voor
elke overledene een steen met een naam
neergelegd, elk jaar komt er een cirkel bij.
- LUIK: een ceremonie komt er in november.
Saïd en Germain hopen dat de overledenen
hier ook een herdenkingsboom toegekend
worden. In afwachting gaat hun voorkeur uit
naar een dode boom dicht bij het Justitiepaleis,
een symbolische boom op een plaats waar veel
mensen dagelijks langs komen. Een boom die
door de nalatigheid van de stad tijdens de
droge zomer van 2018 tot zijn einde kwam...
- CHARLEROI : een ceremonie is in november
gepland.
- BERGEN: de datum ligt al vast – 1ste oktober.
Nadia ondervindt tegenwerking van het
stadsbestuur; beloften worden niet gehouden,
de communicatie komt er niet bij de begraving
van een dakloze persoon. Vraag is of een
samenwerking met het Relais Sociaal (CAW)
kan. Wellicht komt er steun van de PTB (Waalse
tegenhanger van de PVDA) die succes heeft
gehaald bij de verkiezingen.

Begraafplaats Gent

Doornik
Activisten in Doornik willen de precaire levensomstandigheden van daklozen aanklagen
en organiseerden hierbij een demonstratie door de stad. In Doornik ook krijgen de
mensen met een laag inkomen moeilijkheden om een betaalbare woning te vinden, terwijl
er overschot aan leegstaande panden is.
De activisten zijn langdurig op gesprek geweest bij de burgemeester. Na overleg is de
demonstratie naar een latere datum uitgeschoven. De burgemeester heeft zelfs
ingestemd met de financiering van een duizendtal affiches om de demonstratie aan te
kondigen.
Volgende vergadering : “LA POISSONNERIE” : dondergad 4 juli.
(een kraakpand : 214 vooruitgangstraat, 500m van Noord Station)
Verplaatsingkosten worden direct terugbetaal. Geen vergadering in augustus

