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Thematiek: Kwetsbare groep 

 
Personen met recht op sociale bijstand 
 
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). 

 
Personen met een leefloon worden momenteel geconfronteerd met enerzijds bepaalde 
ondersteuning die wegvalt (vermindering van ressources) en anderzijds hogere kosten: 

• de toegang tot voedselhulp is moeilijker, wegens wegvallen van verdeelpunten en 
mindere beschikbaarheid van producten; 

• gestegen prijzen in de supermarkten, verbod op kortingen tijdens de voorbije 
weken; 

• wegvallen van vrijwilligerswerk (en bv. de maaltijd die daarbij werd aangeboden); 
• een hoger energie- en waterverbruik door het gedwongen meer thuis blijven; 
• … 

 

Het bestedingsbudget – dat reeds laag is en zich structureel onder de armoederisicogrens 
en de referentiebudgetten – bevindt, staat nog meer onder druk. 
 
 

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). 
 
Lokale besturen hanteren steunbarema’s om na te gaan welke financiële 
tegemoetkomingen mogelijk zijn: mensen van wie het inkomen onder het barema valt, 
krijgen extra middelen (een huurtoelage, brandstoftoelage,... ). Door het gebruik van 
hogere steunbarema’s door de OCMW’s kunnen de betrokken personen iets meer 
mogelijkheden krijgen om de nodige aankopen te doen, en niet (verder) in een 
schuldensituatie terecht te komen. 
 

 

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? 
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Federale en regionale overheden, 
OCMW’s 

Federale minister voor maatschappelijke 
integratie, regionale ministers voor welzijn 
en armoedebestrijding 

4. Voorstel van actie en/of van maatregel  
Beschrijf de acties en de middelen voor de uitvoering ervan om het verwachte resultaat te 
bereiken.  

 

• Verhogen van de steunbarema’s met onmiddellijke ingang zodat er meer 
financiële marge komt voor mensen in armoede. De armoederisicogrens en de 
referentiebudgetten kunnen dienen voor de bepaling van de steunbarema’s. 
Voor de financiering hiervan, en ook van de bijkomende hulpvragen, kunnen de 
verschillende overheden - zowel federaal, regionaal als gemeentelijk - samen 
middelen vrijmaken, eventueel via gebruik van bestaande fondsen  
 

 
 
 

     


