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REGLEMENT DOORGANGSSTUDIO EN 
CRISISWONING 

 

 

 

Titel 1. Algemeen 

Artikel 1 - § 1. Het OCMW beschikt over doorgangsstudio’s en een crisiswoning voor mensen die in een 

acute noodsituatie verkeren, naar aanleiding van: 

 een materiële crisis zoals brand waardoor de eigen woning (tijdelijk) niet meer bewoond kan 

worden; 

 een sociale crisis zoals dakloosheid, intra-familiaal geweld,… 

Opvang na een gerechtelijke uithuiszetting wordt uitgesloten indien niet werd ingegaan op het 

hulpaanbod voorafgaand aan de effectieve uithuiszetting. 

§ 2. Het doel van deze bewoning is het tijdelijk opvangen van de bewoners, in afwachting van een 

aangepaste en/of definitieve oplossing voor een acute huisvestingsnood. 

De noodopvang is een allerlaatste opvangnet voor deze situaties waar geen andere mogelijkheid is tot 

opvang: indien geen opvangmogelijkheid is bij familie, kennissen of vrienden moeten kandidaat-

bewoners eerst bereid zijn tot aanmelding en opvang in opvangcentra alvorens er sprake kan zijn van 
opvang in een doorgangsstudio of crisiswoning. 

Enkel indien de lokale binding van die aard is dat opvang buiten de gemeente voor ernstig 
inkomstenverlies zal zorgen of kinderen vanaf zes jaar daardoor moeten veranderen van school kan 

overwogen worden om de voorwaarde tot aanmelding en opvang in opvangcentra te laten vallen. 

 

Titel 2. Duurtijd 

Artikel 2 - De terbeschikkingstelling van doorgangsstudio of crisiswoning is beperkt. Het verblijf wordt 
standaard beperkt tot een maximum periode van drie maanden en kan slechts verlengd worden voor 

nogmaals een maximum periode van drie maanden. Het OCMW beslist echter per aanvraag en 
naargelang de individuele situatie wat de verblijfstermijn is. Elke beslissing zal voorgelegd worden aan 

het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

 

Titel 3. Vergoeding 

Artikel 3 - § 1. De gebruiker dient een vergoeding te betalen aan het OCMW als dekking voor de 
materiële lasten verbonden aan deze hulpverleningsvorm. Deze vergoeding, in de vorm van een dagprijs, 

wordt vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn. 

De vergoeding omvat: 

 het verblijf; 

 het gebruik van de gemeenschappelijke delen indien van toepassing; 

 het gebruik van de inboedel; 

 het verbruik van water, gas en elektriciteit; 

 de brandverzekering. 

§ 2. De eerste vergoeding dient binnen de 14 dagen na de beslissing van het bijzonder comité voor de 

sociale dienst betaald te worden op rekeningnummer van OCMW Ingelmunster: BE68 0910 0092 2034, 
met vermelding “naam + adres crisisstudio/woning”. 

Indien de bewoner een uitkering of loon ontvangt van het OCMW Ingelmunster wordt de maandelijkse 
vergoeding ingehouden op de uitkering of het loon van de desbetreffende maand. 
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Titel 4. Ingebruikname 

Artikel 4 - § 1. De bewoner verbindt er zich toe om binnen de twee kalenderdagen na ondertekening van 

het reglement de studio of de woning te betrekken. Zoniet vervalt de terbeschikkingstelling en kan de 
studio of woning ter beschikking gesteld worden van een andere persoon. 

§ 2. Op het ogenblik van de ingebruikname maken een afgevaardigde van het OCMW en de gebruiker 
gezamenlijk een plaatsbeschrijving op van de ter beschikking gestelde studio of woning. Dit document 

wordt door de bewoner en door de afgevaardigde van het OCMW ondertekend. De plaatsbeschrijving 

vormt de basis voor de bepaling van de eventuele schade op het ogenblik van vertrek (plaatsbeschrijving 
bij uittrede). Alle schade die niet voortvloeit uit een normaal gebruik, dient door de gebruiker vergoed te 

worden. 

 

Titel 5. Richtlijnen 

Artikel 5 - § 1. In geen enkel geval mag de bewoner onderdak verlenen aan andere personen dan 
diegenen vermeld in de overeenkomst, gekoppeld aan de beslissing van het bijzonder comité voor de 

sociale dienst. Bezoek mag de bewoner enkel ontvangen in de individuele woongelegenheid. Het bezoek 
wordt verondersteld geen overlast te bezorgen aan medebewoners. De bewoner is zelf verantwoordelijk 

voor zijn bezoek. 

§ 2. De bewoners respecteren elkaars rust door zo weinig mogelijk geluidshinder te veroorzaken voor de 

medebewoners. Indien er sprake is van (geluids)hinder, kan men de politie verwittigen (nummer 101) om 

de hinder te laten vaststellen. Bij meer dan één effectieve vaststelling van hinder zal de overeenkomst 
van de veroorzaker stopgezet worden. 

§ 3. De gebruiker mag tijdens de verblijfsperiode geen enkele wijziging aanbrengen in en rond de studio 
of de woning. 

§ 4. De studio of de woning is gemeubeld. Eigen meubilair meebrengen wordt niet toegestaan, tenzij na 

schriftelijk akkoord van het OCMW. 

§ 5. De gebruiker verbindt zich ertoe de ter beschikking gestelde studio of woning en inboedel op 

doeltreffende wijze te onderhouden zodat reinheid en hygiëne gewaarborgd zijn. Desgevallend zal de 
gebruiker zich hierbij schikken naar de richtlijnen van de logistiek medewerker en maatschappelijk 

werker. Wanneer de bewoner niet zelf instaat voor het onderhoud van de studio of woning, zal het 
onderhoud door de poetsdienst van het OCMW worden uitgevoerd en aan hem worden doorgefactureerd. 

§ 6. De gebruiker zorgt ervoor dat de afvoerleidingen niet verstopt geraken. 

De gebruiker brengt het OCMW onmiddellijk op de hoogte van schade aan het dak, de dakgoot en alle 
andere herstellingen die noodzakelijk blijken. Herstellingen die nodig zijn wegens normale slijtage, 

ouderdom, gebrek in de studio of woning of overmacht zijn niet ten laste van de gebruiker. 

De gebruiker zal wel, op eigen kosten, de herstellingen laten uitvoeren die werden veroorzaakt door zijn 

fout of door een persoon voor wie hij verantwoordelijk is. 

Verder dient de gebruiker alle maatregelen te nemen om geen last te veroorzaken tegenover buren. 
Mocht dit toch het geval zijn, zal hij hiervoor verantwoording en eventuele schadevergoeding 

verschuldigd zijn. 

§ 7. Huisdieren zijn niet toegelaten. 

§ 8. Binnen roken is ten strengste verboden. 

§ 9. Het gemeentereglement betreffende het sorteren en buitenzetten van het huisvuil moet door de 
gebruiker worden nageleefd. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden op de jaarkalender 

(beschikbaar bij de gemeente). 

§ 10. Tijdens het verblijf is de gebruiker verplicht naar een andere woongelegenheid te zoeken om de 

verblijfsduur zo kort mogelijk te houden (de gebruiker dient hiervan het bewijs te leveren). De bewoner 
verbindt zich ertoe op intensieve wijze mee te werken aan een oplossing voor zijn problematische 

situatie. Hij dient zich daarbij te houden aan de afspraken met de verantwoordelijke maatschappelijk 

werker. De bewoner zal zich minstens tweemaal per maand aanbieden bij de verantwoordelijke 
maatschappelijk werker. 
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§ 11. De gebruikers zijn verplicht bezoekrecht te verlenen aan de afgevaardigde van het OCMW. De 

gebruikers nemen er kennis van dat het OCMW een sleutel in zijn bezit heeft om, in geval van nood, 

toegang te hebben tot de studio of de woning. De afgevaardigde van het OCMW controleert minstens 
één keer per week de studio of de woning. 

 

Titel 6. Beëindiging van de terbeschikkingstelling 

Artikel 6 - § 1. Het bijzonder comité voor de sociale dienst kan de beslissing tot terbeschikkingstelling te 

allen tijde herroepen, als gevolg van een gewijzigde situatie, of als gevolg van het niet naleven van de 
bepalingen van dit reglement. Meer bepaald zal het bijzonder comité voor de sociale dienst steeds een 

einde stellen aan de terbeschikkingstelling in volgende gevallen: 

 wanneer de gebruiker zich niet aan de hierboven opgesomde richtlijnen houdt; 

 wanneer de gebruiker de betalingsafspraken van de gebruikslasten niet nakomt; 

 wanneer de gebruiker niet voldoet aan de afspraken betreffende onderhoud van de ter beschikking 

gestelde studio of woning; 

 wanneer de gebruiker de studio of woning niet effectief bewoont; 

 wanneer het OCMW niet langer bevoegd is voor maatschappelijke dienstverlening aan de 

hulpvrager; 

 het overlijden van de bewoner; 

 wanneer de gebruiker onvoldoende kan aantonen dat hij inspanningen levert voor het vinden van 

een nieuwe woning. 

§ 2. Het bijzonder comité voor de sociale dienst bepaalt, in geval van beëindiging van de overeenkomst, 

de duurtijd van de eventuele overgangstermijn waarbinnen de gebruiker de nodige stappen kan 
ondernemen om de studio of woning te ontruimen tegen de gestelde datum. Na de overeengekomen 

datum zal de toegang tot de studio of de woning geblokkeerd worden via het elektronisch slot. 

§ 3. Indien de bewoners, zonder het OCMW voorafgaandelijk te hebben verwittigd, de studio of woning 

niet meer bewonen gedurende vijf opeenvolgende dagen, worden zij beschouwd als definitief vertrokken 

uit de studio of woning. Bij een al dan niet verwittigde afwezigheid blijft de financiële bijdrage vereist. 

§ 4. De bewoner verbindt er zich toe de studio of woning tijdig te ontruimen en in goede staat achter te 

laten. De meubelen en huisraad die in de studio of woning aanwezig zijn, blijven aan de studio of woning 
verbonden en zijn opgenomen in de plaatsbeschrijving. 

 

Opgemaakt te Ingelmunster op        /      /         in twee exemplaren. 

De bewoner dient dit reglement stipt na te leven. 

 

Voor kennisname, 

 

De bewoner,     OCMW Ingelmunster, 

 

 

 

      De secretaris   De voorzitter 

 

 

 

 

Reglement aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn op 29 augustus 2017. 


