
 
 
 

KERKASIEL 
DE TERRITORIALE BEVOEGDHEIDSREGELING INZAKE ‘DRINGENDE MEDISCHE HULP’ 

 
 
 
Territoriale bevoegdheidsregels lopen vaak door elkaar en zijn niet altijd eenvoudig samen te 
vatten. Het is dus onmogelijk om een pasklare oplossing te formuleren, gezien elke situatie 
individueel bekeken moet worden. Hieronder echter toch een aanzet in het kader van een 
hulpvraag ‘dringende medische hulp’ bij kerkasiel. 
 
Het algemeen principe 
Bij ‘dringende medische hulp’ geldt het algemeen principe dat het OCMW van de 
gewoonlijke verblijfplaats bevoegd is. 
In uitzonderlijke situaties is het OCMW van de plaats van de zorgverstrekker bevoegd. 
 
Bij kerkasiel kan men er van uitgaan dat dit ‘kerkverblijf’ een occasioneel of toevallig verblijf 
is, wat iets anders is dan het gewoonlijk verblijf; zelfs al slaapt en eet de betrokkene er. 
 
Onderstaande voorbeelden trachten dit algemeen principe te verduidelijken. 
 Het OCMW van het grondgebied van de kerk wordt verondersteld niet bevoegd te zijn 
wanneer: 

 De vreemdeling zonder wettig verblijf die in het kader van kerkasiel in de kerk slaapt 
maar gelijktijdig een woning huurt op een ander grondgebied, waar hij/zij voor dit 
kerkasiel verbleef 

 De echtgeno(o)t(e) (en kinderen) – waarmee de betrokkene ook samenwoonde voor 
het kerkasiel – wonen op een ander grondgebied dan waar de betrokkene overnacht 
en leeft in het kader van het kerkasiel. 

 … 
 
Het OCMW van het grondgebied van de kerk is wel bevoegd wanneer: 

 De vreemdeling zonder wettig verblijf die in het kader van kerkasiel in de kerk slaapt 
ook voor het kerksasiel als dakloze werd beschouwd. In de zin dat zijn gewoonlijke 
verblijfplaats zeer frequent wisselde; dat hij regelmatig sliep in centra voor daklozen 
of dat hij regelmatig zonder onderdak de nacht moest doorbrengen. 

 … 
 
Territoriale bevoegdheidsproblemen oplossen 
Zoals blijkt uit bovenstaande zullen er wellicht ook situaties zijn waar het minder duidelijk is 
welke bevoegdheidsregels van toepassing zijn. Elke situatie valt individueel te beoordelen, 
soms bevindt men zich in een grijze zone.  
Het is niet écht duidelijk of de duur van het kerkasiel een invloed heeft, maar op het eerste 
zicht lijkt dit geen rol te spelen. 
 
Zelfs wanneer er onduidelijkheid is inzake de bevoegdheid, dienen onderstaande principes 
gehanteerd te worden: 
- De POD MI voorziet een relatief snelle oplossing inzake territoriale 

bevoegdheidsconflicten. Zij verwijzen hiervoor naar de verplichte toepassing van  
omzendbrief van 8 mei 2003 inzake territoriale bevoegdheidsconflicten.  

- Het is ook verplicht én belangrijk dat het OCMW een ontvangstbewijs aflevert aan de 
hulpvrager. Indien dit niet gebeurt, kan de aanvrager zijn vraag per aangetekend 
schrijven stellen en zo nodig een beroep bij de arbeidsrechtbank indienen indien zijn 
hulpvraag niet binnen de 30 dagen werd behandeld. 
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