Brussel, 13 juni 2017
“Samusocial : meer dan een politieke crisis”
Na de recente onthullingen over het dysfunctioneren van het beheer bij de Samusocial wensen wij
in naam van onze leden en als federaties1 te reageren omwille van de impact die deze
gebeurtenissen kunnen hebben op de opdrachten en de toekomst van onze hulp- en
begeleidingsdiensten voor dak- en thuislozen in Brussel.
Vooreerst willen wij onze steun betuigen aan de werknemers van de Samusocial die dagelijks en het
hele jaar door samenwerken met de verschillende diensten van de Thuislozenzorg.
De bestuursproblemen die bij de Samusocial de laatste dagen naar boven zijn gekomen plaatsen
onze werkingen in een negatief daglicht. Het bestuur van onze verenigingen, zowel van de private
vzw’s, als van de publieke sector (OCMW, Gemeente, Gewest) moet de geldende reglementeringen
respecteren en op een ethisch verantwoorde manier haar beheerstaken met de nodige beroepsernst
uitvoeren. Transparantie in het beheer is vanzelfsprekend, zowel ten overstaan van de subsidiërende
overheid, de burgers en eventuele schenkers als ten overstaan van het doelpubliek zelf : de dak- en
thuislozen.
We willen er ook op wijzen dat de bestuursmandaten binnen de verschillende VZW’s van onze
federaties volledig onbezoldigd en bijgevolg vrijwillig worden uitgeoefend.
Er moet absolute duidelijkheid komen in het functioneren van de Samusocial.
Wat betreft de toekomst van de Samusocial en de link met de andere diensten van de thuislozenzorg
bieden onze federaties nogmaals hun diensten en hun expertise aan de bevoegde overheden. Dit
met het oog op een geïntegreerde aanpak van de strijd tegen dak-en thuisloosheid.
Binnen onze sector zijn grote hervormingen aan de gang en een nieuwe ordonnantie voorziet een
nieuw wettelijk kader omtrent de werking van de urgentiediensten en de integratievoorzieningen.
De crisis rond de Samusocial zal dit proces zeker beïnvloeden. De nieuwe ordonnantie voorzag dat
de Samusocial een centrale rol zou spelen in de noodopvang wat nu zou kunnen herroepen worden.
Onze meer dan 60 werkingen die instaan voor dak- en thuislozen: zowel overdag als ‘ s avonds, als
‘s nachts, aan huis of op staat, op zaterdag, op zondag, in de winter, in de lente, in de herfst, enz.;
zij allen staan klaar om in overleg met de voogdijministers van de strijd tegen dak- en thuisloosheid
een absolute prioriteit te maken.
Los van dit schandaal, willen wij onze krachten verenigen met een positief en constructief verhaal.
Laten we van deze situatie gebruik maken om alle private en publieke diensten en actoren te
mobiliseren om samen op te komen voor de mensen waar het om gaat, de dak- en thuislozen.
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1 AMA - Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri, Fédération Bico Federatie, Regio-overleg
Thuislozenzorg en CAW Brussel brengen een zestigtal onthaal-, opvang- en begeleidingsdiensten voor dak- en thuislozen samen.
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