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Thematiek: Kwetsbare groep 

 
Dak-en thuislozen 
 

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). 

 
Dak- en thuislozen verblijven vaak in de publieke ruimte, zowel ’s nachts als overdag. Door 
de COVID-19- crisis zoeken ze een veilige opvangplaats, rekening houdend met alle 
voorzorgsmaatregelen. Ook worden sommige mensen dakloos, of komen ze in precaire 
omstandigheden doordat ze hun inkomen verliezen, of omdat ze net voor de start van de 
crisis uit hun huis zijn gezet/woonst hebben verloren, omdat ze niet langer kunnen 
verblijven bij vrienden of familie. (lockdown duurt lang, voorzorgsmaatregelen).  
Een andere woning  vinden is moeilijk omdat de (zowel sociale als private) huurmarkt stil 
ligt. Ook voor de mensen die het LOI moeten verlaten bevinden zich in deze situatie. 
Sowieso heeft deze groep het niet makkelijk om een woning te vinden, onder andere door 
het ontbreken van een voldoende inkomen. Door deze crisis komen ze nog meer 
achteraan de wachtlijsten op de private huurmarkt na de coronamaatregelen. De opvang 
mogelijkheden dreigen dan ook dicht te slibben.  
Daarnaast wordt deze doelgroep gekenmerkt door een groter risico op ziekte en 
besmetting (door hun levensstijl).  Een goede hygiëne is in deze ‘covid-19-tijd’ nog 
belangrijker dan anders om besmetting te voorkomen.  
 
 
 

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). 
 

1) Er is voldoende opvangcapaciteit om alle dak- en thuislozen ongeacht hun 
(verblijf)statuut veilig – met de nodige voorzorgsmaatregelen -  voor zowel zichzelf 
als de begeleiders en de maatschappelijk werkers op te vangen.  

2) Er is kans op doorstroming uit de verschillende opvangvoorzieningen waardoor de 
druk op OCMW’s vermindert en de zoektocht naar een nieuwe woning kans op 
succes maakt.  

3) Een dakloze beschikt over een inkomen die hem meer mogelijkheden biedt om 
menswaardig te leven.  

4) De gezondheid van de doelgroep wordt verzekerd en verdere besmetting van 
zowel de doelgroep als van de personen die met hen in contact komen wordt 
voorkomen. 
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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, Fedasil?, OCMW en LOI,  
 
 

 
Ducarme, Muylle, De Block  
De regionale ministers van wonen  
  

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

 
1) Ondersteun lokale besturen die daklozen (tijdelijk) opvangen in doorgangwoningen en 
andere opvangvoorzieningen. Voorzie federale middelen om de kosten die lokale besturen 
maken en hebben gemaakt om extra veilige opvang te creëren tijdens de crisisperiode, 
bijvoorbeeld door het huren van kamers in hotels, jeugdherbergen, inrichten van ander 
gemeentelijk patrimonium, …..  
 
2) Maak duidelijk en promoot meer (vb Op de FAQ corona van de POD MI) dat een dakloze 
een leefloon als alleenstaande kan ontvangen in de periode dat hij tijdelijk opgevangen 
wordt door particulieren en dat dit geen negatieve impact heeft op de situatie van de 
particulieren als die een uitkering krijgen. Door deze crisis kan deze tijdelijkheid langer 
duren.  
 
3) Voorzie testmateriaal voor daklozen, mondmaskers; sanitaire pakketten  en extra 
middelen ter verdeling hiervan door de lokale actoren (ocmw’s, intermediairen,…)  
 
 
 

     


