
N. VAN LYSEBETTEN geeft lezing van de volgende tekst :
N. VAN LYSEBETTEN donne lecture du texte suivant :
Aan de Maurice Herbettelaan kampeerde tot voor kort een dakloze in een tent. 

Ik  interpelleerde  het  college  al  eerder  over  deze  situatie  die  wekenlang  is  blijven
aanslepen.  Het antwoord was toen dat deze persoon niet wilde geholpen worden en dat
er dan ook niets aan te verhelpen was. 

Er  zijn  wel  degelijk  maatregelen  mogelijk  die  daklozen  stimuleren  om begeleiding  te
zoeken.  Zo  kan  er  een  GAS-boete  opgelegd  worden  wegens  het  kamperen  in de
openbare ruimte. Daklozen kunnen vrijgesteld worden van het betalen van deze GAS-
boete  als  ze  zich  laten  begeleiden  om  opnieuw  in  de  maatschappij  te  integreren,
bijvoorbeeld door een begeleidingstraject of afkickprogramma te volgen.

Het politiereglement van de gemeente Anderlecht biedt mogelijkheden om op te treden:
het  is  bijvoorbeeld  zonder  toelating  van  de  burgemeester  verboden,  op  het  hele
grondgebied  van  de  gemeente,  en  op  iedere  plaats  van  de  openbare  ruimte  in  een
draagbare of demonteerbare beschutting, te verblijven of te kamperen. 
Ten opzichte van hardnekkige hulpweigeraars moet het gemeentebestuur dan ook durven
optreden,  en  deze bijvoorbeeld  doen kiezen tussen een gemeentelijke  administratieve
sanctie of het volgen van een begeleidingstraject. 

De meeste daklozen beschikken bovendien wel degelijk over de nodige capaciteiten om
zelfredzaam te zijn, op voorwaarde dat ze het juiste duwtje in de rug krijgen. 

Enkel rekenen  op  de  gewestelijke  daklozenopvang,  zonder  ook  op  gemeentelijk  vlak
initiatieven te organiseren, is onvoldoende. Hiermee laat de gemeente de dakloze in de
steek. 

Het aantal daklozen gaat in stijgende lijn in het Brussels gewest. Uit de jongste cijfers van
La Strada,  steunpunt  voor thuislozenzorg,  opgericht  door het  verenigd college van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, blijkt dat 12,5% of 1 op 8 daklozen de
nacht in de openbare ruimte doorbrengt, ondanks voldoende overnachtingsplaatsen.

De  gemeente  moet  daarom een  rol  spelen  in  het  toeleiden  van  de  dakloze  naar  de
gewestelijke  initiatieven  van  noodopvang  en  structurele  opvang  zoals
begeleidingstrajecten en Housing First.

Het is schrijnend dat daklozen weken aan een stuk op straat overnachten. Ik ben dan ook
verheugd om te zien dat de dakloze in kwestie uiteindelijk uit het straatbeeld verdwenen
is.

Mijn vragen zijn:

1) welke maatregelen hebt u genomen om deze persoon van de straat te halen?

2) welke  initiatieven  zijn  ondernomen  op  gemeentelijk  vlak  betreffende  deze
problematiek?

3) overweegt  u  een  samenwerking  over  de  gemeentegrenzen  heen,  los  van  de
gewestelijke initiatieven, om het aanzuigeffect te beperken? 



Ik dank u voor uw antwoord,

L. AHMIRI dit que les propos tenus sont honteux !

P. DEBRY ajoute qu'il est surpris par certaines phrases. Le fait même d'imaginer qu'on
puisse donner une SAC à un sans-abris lui semble extraordinaire. Il espère que cela ne
sera pas la société dans laquelle nous vivrons lorsque la NVA aura la majorité absolue !

Monsieur le Bourgmestre-Président donne lecture de la réponse suivante :
De heer burgemeester-voorzitter geeft lezing van het volgende antwoord :
Geacht gemeenteraadslid, 

Ik nodig u uit kennis te nemen van volgende elementen:

1. De dakloze die zijn tent in de Maurice Herbettelaan heeft opgeslagen, is in contact

geweest  met  de  gemeenschapswachten  en  sociale  straathoekwerkers  van  de

preventiedienst. Deze laatsten hebben socio-administratieve hulp aangeboden en

hebben  informatie  gegeven  over  de  opvangcentra,  de  sociale  restaurants  in

Anderlecht,  de  Sociale  Eenheid  Huisvesting,  enz.  

Ook Samusocial heeft contact met deze persoon opgenomen. 

2. Hoewel het om een gewestelijke bevoegdheid gaat, laat de daklozenproblematiek

de  gemeentelijke  overheden  zeker  niet  onberoerd.  

Op  lokaal  vlak  werd  in  de  zomer  van  2017  een  gemeentelijke  procedure

neergeschreven  teneinde  lokale  opvolging  te  voorzien,  met  een  luik  hulp  en

doorverwijzing  naar  de  verschillende  sociale  diensten  voor  de  evacuatie  van

daklozen. Deze wordt in samenwerking met de sociale werkers, de politie en de

netheidsdienst georganiseerd.  Ten slotte is Samusocial als enige bevoegd om zich

na  de  evacuatieprocedure  over  daklozen  te  ontfermen.   Het  winterplan  van

Samusocial voorziet 300 bijkomende plaatsen op de Poincarésite, wat de capaciteit

van 15/11 tot 30/04 op 410 plaatsen brengt.

3. Neen.

N. VAN LYSEBETTEN is tevreden dat de dakloze verdwenen is, maar het blijft nog altijd
schrijnend dat deze situatie nog weken lang is blijven aanslepen. Wat het uitschrijven van



GAS-boetes betreft, is een dakloze een burger zoals alle anderen.  Dat getuigt ook van
respect en de dakloze mag niet stiefmoederlijk behandeld worden. In het politiereglement
staat duidelijk dat niemand op de openbare weg mag kamperen, dus ook geen daklozen.
Bovendien bestaat de mogelijkheid om deze GAS-boete kwijt te schelden als de dakloze
zich  laat  begeleiden.   Dit  gebeurt  in  Antwerpen  waar  dit  systeem  goede  resultaten
oplevert. Het is helemaal niet onmenselijk, het is gewoon een wettelijk middel dat in het
politiereglement beschikbaar is om mensen ter hulp te zijn. Ze is tevreden dat Anderlecht
gaat samenwerken met Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw.

Monsieur le Bourgmestre-Président dit que la différence entre la NVA et la majorité est
qu'il  y  a une autre approche de la problématique des personnes sans-abris.  Nous ne
sommes pas là pour les pourchasser et les sanctionner, nous sommes là pour essayer de
trouver des solutions et parfois cela prend un certain temps, car il faut arriver à persuader
une personne de se faire aider et d'utiliser les dispositifs qui existent. Surtout, lorsqu'il y a
des  habitants  qui  viennent  aider  quotidiennement  la  personne  concernée  qui,  à  ce
moment-là, n'est pas incitée à quitter les lieux. Nous le faisons chaque fois avec humanité,
et ça c'est la grosse différence avec ce que vous proposez.

L. AHMIRI ajoute qu'avec la politique de la NVA, on aura de plus en plus de pauvres,
notamment des femmes avec des enfants. C'est honteux.


