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Ter gelegenheid van de Europese conferentie over
TOEGANG TOT SOCIALE HULP EN RECHTEN VOOR
DAKLOZE PERSONEN
Het Front Commun SDF/Gemeenschappelijk Daklozenfront
werd uitgenodigd op de conferentie maar heeft geweigerd.
 Er bestaat een groot gevaar dat het Belgische
referentieadres geëxporteerd wordt naar andere
landen binnen de EU.
In België is het hebben van een adres voorwaarde tot
het bekomen van een identiteitskaart die de
voornaamste toegangspoort is tot rechten. Het
referentieadres is bedoeld voor personen zonder vaste
woonplaats. Sinds haar ontwerp heeft het
referentieadres nooit goed gewerkt. Er waren altijd
dakloze personen die het referentieadres en zodoende
geen identiteitskaart kregen. En er zullen er altijd zijn.
Dit ligt aan verschillende factoren: inconsistenties en
interpreteerbaarheid van de wet, gerechtelijke
onzekerheid en ongelijkheid, gemeentelijke autonomie
en bijkomende voorwaarden, de jacht op personen in
armoede en de strijd tegen terrorisme.

 Deze conferentie is een verdere stap naar de
transformatie van de Belgische dakloze persoon in de
Europese dakloze persoon.
In België, is een dakloze persoon een persoon in
armoede die niet beschikt over een eigen woning. Het is
een persoon die de huur niet kan betalen. Om toegang
te krijgen tot sociale hulp en tot een referentieadres
mag een dakloze persoon verblijven in verscheidene
woonsituaties, ook tijdelijk verblijf bij kennissen,
hetgeen het geval is bij de meerderheid.
Voor Europa is een dakloze persoon iemand die in de
publieke ruimte leeft en psychologische hulp nodig
heeft.
 De autoriteiten focussen op de zichtbare symptomen
en niet op de oorzaken van dakloosheid.
Beleid focust zich op problematische dakloosheid in de
publieke ruimte. Er is geen adequate politiek om de
oorzaken van dakloosheid aan te pakken, namelijk het
gebrek aan betaalbare woningen en de ontoereikendheid
van minimum inkomens. Het resultaat van deze
kortzichtige politiek is dat meer en meer personen
dakloos worden. De autoriteiten fabriceren daklozen.
WIJ EISEN DAT IN DE EU DE TOEGANG TOT RECHTEN EN TOT EEN
IDENTITEITSKAART GEBONDEN IS AAN DE INSCHIJVING IN HET
RIJKSREGISTER ZONDER DE VOORWAARDE VAN EEN ADRES.

Front Commun SDF/Gemeenschappelijk Daklozenfront
www.frontsdf.be
http://daklozenaktiekommitee.wordpress.com

