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Thematiek: Kwetsbare groep 
 

Bevolkingsgroepen in precaire situatie. 
 
Ingediend door het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en 
sociale uitsluiting 
 

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). 

 
Met betrekking tot de COVID-19-exitstrategie werd het dragen van een mondmasker al op 
verschillende momenten en door verschillende actoren als essentieel onderdeel vermeld. 
Enkele vervoersmaatschappijen hebben bijvoorbeeld hun wens uitgedrukt dat het dragen 
van een mondmasker voor de reizigers verplicht zou moeten worden. 
 
Intussen nemen ook verschillende gemeenten initiatief om mondmaskers te verdelen 
onder hun bevolking. We beschikken niet over de informatie hoe dit zal gebeuren, en hoe 
gegarandeerd wordt dat elk huishouden voldoende mondmaskers zal bekomen. En op dit 
moment gebeurt deze verdeling op initiatief van gemeenten, en niet systematisch. 
 
Organisaties op het terrein geven aan dat ze zich zorgen maken over de toegang van 
kwetsbare groepen tot voldoende en kwalitatieve mondmaskers. 
 

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). 
 
De toegang tot voldoende en kwalitatieve mondmaskers moet  gegarandeerd worden 
voor de ganse bevolking. De informatie over het dragen van een mondmasker moet ook 
op een laagdrempelige manier en in klare taal beschikbaar zijn voor bevolkingsgroepen in 
precaire situaties. 
 

 

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? 

 
Riziv en gezondheidsinstellingen, 
mutualiteiten, gemeenten… 
 

 
Federaal: verschillende ministers? 
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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.  

 

• Uitwerken van een plan voor de verdeling en het gebruik van mondmaskers, met 
een systematische aandacht voor kwetsbare groepen, met de doelstelling van 
een gegarandeerde bezorging van voldoende en kwalitatieve mondmaskers aan 
elke inwoner in België. Voorbeeld van actie: gratis verdeling van mondmaskers 
aan personen met Verhoogde Tegemoetkoming, met automatische toepassing, 
en versturing per post, met implicatie van de mutualiteiten. 

• Uitwerken van een communicatiestrategie rond het gebruik van mondmaskers 
naar de ganse bevolking, en met bijzondere communicatie-acties en kanalen naar 
groepen in een precaire situatie: 

o klare taal; 
o vertaling naar verschillende talen; 
o visuele vormen; 
o affiches op laagdrempelige plaatsen (wachtzalen, treinstations, …); 
o betrokkenheid van verenigingen; 
o ondersteuning van pro-actieve initiatieven naar bepaalde groepen; 
o naast digitale vormen ook op papier. 

 
 

     


