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Beschrijving van het project  

Samenvatting van de actie 

In België verliezen veel daklozen hun sociale rechten, terwijl anderen die nooit hebben gehad. Het 

verlies van sociale rechten leidt tot administratieve verdwijning. Burgers kunnen toegang krijgen tot 

sociale rechten, zoals een minimuminkomen, door het verkrijgen van een domicilieadres. Gebrek 

aan of verlies van een woning of referentieadres leidt tot sociale uitsluiting, waardoor het uiterst 

moeilijk wordt om aan dakloosheid te ontsnappen. Zowel administratieve bijstand als hulp bij het 

vinden van huisvesting of werk zijn nodig om deze vicieuze cirkel te doorbreken.  

Het project bestaat uit drie onderdelen om daklozen te helpen die op straat, in noodcentra of in 

transitcentra leven:  

1) Registratie van de persoon bij de bevoegde autoriteiten om de toegang tot rechten te 

heropenen.  

2) Hulp bij het vinden en behouden van huisvesting voor mensen wier sociale rechten 

worden of zullen worden gereactiveerd.  

3) Re-integratie op de arbeidsmarkt. De stabiliteit die voortvloeit uit het hebben van een 

adres, middelen en toegang tot sociale bijstand is essentieel voor steun bij het vinden 

van een baan of het uitoefenen van een economische activiteit.  

Context en behoefte 

In Brussel zijn veel daklozen niet ingeschreven bij de gemeente of het bevoegde OCMW. Mensen 

komen alleen in aanmerking voor sociale bijstand (met uitzondering van medische bijstand) als zij bij 

een lokale overheid zijn ingeschreven. Bovendien kampt Brussel met een huisvestingscrisis: 

ongeveer 5.313 mensen hebben geen dak boven hun hoofd of wonen in precaire woningen of in 

nood- of transitcentra.  Dit betekent een sterke stijging van het aantal daklozen in de hoofdstad die 

moet worden aangepakt terwijl veel mensen geen sociale rechten hebben.  

Doelstellingen  



Het hoofddoel van dit proefproject bestaat erin de begunstigden opnieuw te registreren bij de 

bevoegde autoriteiten zodat zij voortaan of opnieuw toegang hebben tot hun sociale rechten. In het 

verlengde daarvan is het de bedoeling hen te helpen om ondanks de crisis een huisvestingsoplossing 

te vinden en opnieuw in de arbeidsmarkt te integreren.  

Methodologie 

Het project richt zich op daklozen die niet geregistreerd staan en daarom hun sociale rechten niet 

kunnen genieten. Het doel is dus de daklozen te bereiken om hen te registreren en hen gerichte 

steun te bieden op het gebied van huisvesting en werkgelegenheid.  

Het is door een holistische aanpak met alle partners via duurzame partnerschappen dat de 

doelstellingen moeten worden gerealiseerd en tegelijkertijd innovatieve oplossingen in 

administratieve procedures moeten worden ontwikkeld om de toegang tot sociale rechten, 

huisvesting en werkgelegenheid te vergemakkelijken.  

Resultaten 

Wat de resultaten betreft, beoogt het project Rights First 375 personen te bereiken die ongeveer 

een tiende van de totale daklozenpopulatie in Brussel vertegenwoordigen. Aan het eind van het 

project zullen naar schatting ongeveer 300 mensen (80%) bij een gemeente geregistreerd zijn. Van 

hen zullen 190 hun rechten gereactiveerd zien, 50 zullen huisvesting hebben gekregen, 70 zullen 

tewerkstellingsondersteuning krijgen en 150 zullen deelnemen aan een beroepsopleiding. Er zullen 

30 alternatieve huisvestingsoplossingen en 10 partnerschappen met particuliere bedrijven worden 

opgezet.  

Weblink https://brusshelp.org/index.php/fr/actus/rights-first  
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