
OVEREENKOMST OVER DE TERRITORIALE BEVOEGDHEID IN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR DAKLOZEN DIE IN EEN NOODOPVANGCENTRUM 

VERBLIJVEN. 
 
Preambule 
  
De regels rond territoriale bevoegdheid in de wet van 2 april 1965 kunnen problematisch zijn 
en bemoeilijken soms de persoonlijke OCMW-hulpverlening wanneer zij in bepaalde 
specifieke situaties te strikt worden toegepast. 
 
Overwegende dat voor daklozen en voor illegalen in de zin van de wet vaak het plaatselijk 
OCMW wordt aangewezen. 
 
Dat de opvang van daklozen niet louter op deze basis rechten kan doen ontstaan bij het 
OCMW op het grondgebied waar de opvangplaats zich situeert, aangezien het niet gaat om 
een feitelijke verblijfplaats als bedoeld in artikel 2, § 7, van de wet van 2 april 1965. 
 
Dat dit gevolgen heeft voor de continuïteit van de maatschappelijke hulpverlening, maar ook 
voor de hoeveelheid werk bij de werknemers die bij het nieuwe OCMW de rechten opnieuw 
moeten activeren en daarvoor conform de voorschriften van de federale administratie een 
maatschappelijk onderzoek moeten instellen, wat nodig is voor de terugbetaling van de 
gemaakte kosten. 
 
Dat deze overeenkomst alleen geldig is voor mensen die in een noodopvangcentrum verblijven 
en als het opvangcentrum sluit, de overeenkomst de facto niet langer geldt voor zij die het 
opvangcentrum moeten verlaten. 
 
Overwegende dat de POD-MI nagaat of de voorwaarden voor het recht op terugbetaling al dan 
niet zijn vervuld en de territoriale bevoegdheid nooit zal betwisten wanneer een enkel OCMW 
zich bevoegd verklaart. 
 
Dat deze overeenkomst in juni 2023 geëvalueerd wordt.  
 
Er worden statistieken bijgehouden om te kunnen zien wat de effecten zijn van deze 
overeenkomst.  
 
De OCMW's wijzen uit hun midden twee referenten aan die ook moeten instaan voor de 
verdere opvolging van deze overeenkomst.  
 
Wordt overeengekomen wat volgt: 
 
1/ Definities 
 
Voor de duidelijkheid gaan de OCMW's akkoord met volgende omschrijvingen voor de 
gehanteerde begrippen. In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
 
Gekend persoon: een persoon die van een OCMW enige vorm van maatschappelijke hulp 
krijgt of die de voorbije drie maanden minstens 1 dag hulp heeft gekregen; 
 
Bij de berekening van de periode van 3 maanden gaat men dag op dag terug naar dezelfde 
datum drie maanden geleden: 
Bijvoorbeeld: 
25 mei aanvraagdatum = 25 februari telt mee.  
14 juni aanvraagdatum = 14 maart telt mee. 
1 oktober aanvraagdatum = 1 juli telt mee. 



Uitzondering wanneer de datum waarnaar men teruggaat, niet bestaat:  
Aanvraag ingediend op 31 mei. Wanneer we dag op dag teruggaan naar 3 maanden 
geleden, dan komen we uit op 31 februari en die dag bestaat niet. In dit geval nemen we de 
laatste dag van de maand in rekening en gaan we dus terug naar 28 of 29 februari. 
Bijvoorbeeld: 
30 juni aanvraagdatum = terug naar 30 maart. 
31 december aanvraagdatum = terug naar 30 september. 
 
Indien meerdere OCMW's tijdens deze periode van 3 maanden in actie zijn gekomen, is het 
laatste OCMW dat de hulp heeft verleend bevoegd. 
 
Als het plaatselijke OCMW optreedt en de persoon van noodopvangcentrum verandert, met 
of zonder onderbreking, en de periode van drie maanden geldt, dan is de persoon gekend.  
 
Dakloze:  de 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. Het gaat om mensen die tijdelijk in een van de tehuizen als bijlage verblijven.  
 
Tehuizen: In deze overeenkomst gaat het om de tehuizen op de lijst als bijlage. Regelmatig 
wordt de lijst op de website van Brulocalis/de Federatie van Brusselse OCMW’s bijgewerkt.  
 
2/ Overeenkomst: 
 
Voor daklozen in een noodopvangcentrum komen de ondertekenende OCMW's overeen het 
watervalsysteem te hanteren: 
 

1. Mensen die al “gekend” zijn bij een ander OCMW, moeten naar dat OCMW worden 
doorverwezen; 
 

2. Als regel 1 niet van toepassing is, moet worden doorverwezen naar het OCMW van 
het grondgebied waarop de noodopvang zich situeert (plaatselijk OCMW). 
  

Voor andere situaties gelden de regels van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste 
nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.  
 
Deze overeenkomst treedt in werking op 1 oktober 2022. 
 


