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Thematiek: Kwetsbare groep 

Mensen met aanvullende steun (huren, materiele hulp, medische kosten,..)  
 

1. Probleemsituatie  
Beschrijf een probleem dat het gevolg is van de COVID-19-crisis of dat verergerd is door de 
Coronaviruscrisis Covid-19. Gelieve specifiek en bondig te zijn en de causale verbanden uit te leggen 
(maximum 15 regels). 

 
- Koopkracht van mensen met een laag inkomen daalt  
- Voortdurend thuis blijven brengt hogere voedingskosten met zich mee  
- Personen en/of kinderen zijn thuis van school dus nutsvoorzieningen (verbruik) 

stijgen op termijn (jaarlijkse afrekeningen) 
- Inkomen loontrekkenden daalt (70pct of minder in geval van interim of flexi)  
- Zelfstandigen in moeilijkheden: eenmanszaken, … omwille van de sluiting van de 

activiteit tgv coronamaatregelen: het huren van handelspand of eigen 
woningkosten, auto bv. taxichauffeurs, afbetalingen. Schulden gaan zeer snel 
opgebouwd worden.    

- Studenten die voor eigen studies instaan : betaling kot, studiemateriaal,  
- Mensen die medisch al problemen hadden worden extra zwaar getroffen bij 

corona besmetting: kosten stijgen aanzienlijk (mogelijks geen hospitalisatie 
verzekering) 

- Stijging van schulden naar aanleiding van stijging facturen, huurprijs tov 
onvoldoende inkomen, verbruik, geen extra inkomen, afbetaling 
consumentenkredieten…  

- Psychosociale problemen stijgen omwille van isolatie, gebrek aan sociaal netwerk, 
…etc.  

 
 

2. Gewenste situatie 
Wat zou de gewenste situatie zijn om de hierboven beschreven situatie te voorkomen EN/OF te 
verhelpen? (Beschrijf het verwachte resultaat en niet de middelen om het te bereiken maximum 5 
regels). 
 
Armoederisico verlagen  
 
 

 

3. Belangrijkste betrokkenen / verantwoordelijken 

Welke diensten, administraties, verenigingen 
spelen een rol bij de probleemsituatie?  

Welke overheden en/of ministers hebben 
bevoegdheden in verband met de 
probleemsituatie? 

POD MI  
Vlaanderen: Administratie WVG  
 

Federale overheid : de bevoegde kabinetten  
Vlaamse overheid voor Vlaanderen uiteraard 
: de bevoegde kabinetten  
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4. Voorstel van actie en/of van maatregel  
Beschrijf de acties en de middelen voor de uitvoering ervan om het verwachte resultaat te 
bereiken.  

 
Voorzien in voldoende (extra) budgettaire middelen om de lokale besturen toe te laten 
hier snel en efficiënt op in te spelen, en om zowel preventief als curatieve maatregelen te 
nemen. Via lokaal sociaal beleid, en dus in samenwerking met de lokale actoren uit te 
voeren.  
 

     


