
Dag Sabine, 
 
Laurent van de vzw Alias heeft mij laten weten dat hij een voorlopige fiche heeft gemaakt en deze 
eerst wenst af te toetsen met zijn collega’s uit Vlaanderen en Brussel vooraleer deze in te dienen. Ik 
denk dat dit een goede manier is om hiermee verder te gaan omdat dan niet enkel de Brusselse 
realiteit gecoverd wordt. Volgend op ons gesprek heb ik hem laten weten dat er een mogelijkheid is 
om deze alsnog volgende week in te dienen. 
 
Hij heeft mij nog een aantal zaken meegegeven die van belang zijn voor het federale niveau en die ik 
morgen ook zou willen aanhalen in aanvulling op de aanbevelingen die jullie reeds in rekening zullen 
brengen: 

- administratieve vereenvoudiging bij hulpaanvragen en meer bepaald bij OCMW's, zeker voor wat 
DMH betreft (inclusief toegang tot HIV-medicatie). 

- Financiële hulpmiddelen voor sekswerkers die hun activiteit tijdelijk willen stopzetten. 
- Voedselbanken/bedelingen die effectief werken en alle aanvragen (tijdelijk) aanvaarden.  

o Ik zou hierbij ook willen verwijzen naar de aanbevelingen die wij rond voedselhulp hebben 
gemaakt en die hierbij aansluiten: Un principe automatique de confiance dans l’accès au droit 
dès lors qu’une demande est exprimée, et solutionner les conditions matérielles pour accéder 
à ce droit: 

▪ Dispense de réaliser une enquête, pour ouvrir le droit durant la crise ; et organiser un 
principe de confiance. Garantie par les CPAS de l’aide alimentaire dans les zones 
noires (soit jamais couvertes, déjà avant, soit plus assez couvertes).  

▪ Hausse des revenus des bénéficiaires par une allocation mensuelle unique de crise, 

directement octroyée aux ménages à partir du fédéral 

▪ Si pas, soutien financier par les CPAS  

- Geleidelijke afbouw van de lockdown, van zodra dit sanitair verantwoord is,  om te vermijden dat 
mensen onder de radar verdwijnen. Sanitaire aanbevelingen/voorwaarden geven voor deze specifieke 
doelgroep net als voor andere bevolkingsgroepen. 

- de rol van de politie kan meer zijn dan enkel boetes uitschrijven maar ook informeren. 
- Preventie van thuisloosheid en voldoende opvangplaatsen (ook federaal) voor wie zijn woonst toch 

verliest, met specifieke aandacht voor transgenders.  
o Hierbij wil ik verwijzen naar de aanbevelingen die we al gemaakt hebben in het kader van 

dak- en thuisloosheid 
▪ Prioritair : Maak werk van een gecoördineerde federale strategie (in samenwerking 

met            de regionale en lokale overheden) voor onvoorwaardelijke opvang van alle 
dak- en            thuislozen ongeacht verblijfstatus, op drie sporen: (1) voldoende 
opvangplaats voor          iedereen, met voldoende distantiëring en testing; (2) 
quarantaineplaatsen voor alle          verdachte en bevestigde gevallen; en (3) een 
aangepaste opvang voor alle kwetsbare            daklozen (65+, chronische hart, long 
of nieraandoening, psychiatrie, enz.) om het risico op             een COVID-19-
besmetting te verminderen, door beschikbare wooneenheden in het 
land          meteen in te schakelen;   

▪ Prioritair : Zorg voor een coördinatie van de maatregelen om de 
bijkomende            opvangcapaciteit op bovenlokaal niveau voor dakloze personen te 
verhogen in          samenspraak met alle beleidsniveaus. Ondersteun, ook financieel, 
de organisatie van de           opvang op lokaal niveau.Ook voor de nodige begeleiding 
en omkadering moet aandacht             zijn. Ga na wat de mogelijkheden zijn op het 
vlak van opeising van openbare en               privé-ruimtes - sportzalen, 
gemeenschapsruimtes, jeugdherbergen, privé-hotels,      leegstaande openbare 
woningen, ...) en zorg voor ondersteuning van lokale overheden  

▪ Prioritair : Voer een opschorting van de strafbaarstelling van krakers in; 

 
Ik hoop dat dit nuttig is. 
Tot morgen! 
Caroline 


