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I.

OVERZICHT VAN DE TASK FORCE KWETSBARE GROEPEN

1. Oorsprong van de aanvraag:
Sinds 12 maart 2020 bevindt België zich in een “federale fase van crisisbeheer” naar aanleiding van de gezondheidscrisis
in verband met de verspreiding van COVID-19. Op 17 maart 2020 werd, tijdens de Nationale Veiligheidsraad,
uitgebreid met de ministers-presidenten, besloten tot aanvullende maatregelen 1. Deze maatregelen zijn gebaseerd op
de evolutie van de verspreiding van Covid-19 in België en vloeien voort uit besluiten van een heel aantal opgerichte
organen. De genomen beslissingen zijn het resultaat van een sterke transversale samenwerking en ook tussen alle
bevoegdheidsniveaus, essentieel voor het goede beheer van de huidige crisis.
Het federale Crisiscentrum2 heeft trouwens een systeem ingevoerd voor overleg en centralisatie van de informatie
waar een breed gamma van federale overheidsdiensten bij betrokken is. Onder de overlegtools, werd een cel
ECOSOC opgericht om de risico’s te identificeren die betrekking hebben op de toepassing van de exitmaatregelen
en de mogelijke oplossingen.
Sinds 20 maart werd naast andere federale actoren, een beroep gedaan op de POD Maatschappelijke Integratie en
de FOD Sociale Zekerheid, via specifieke vragen, rekening houdend met hun bevoegdheden, en zullen elementen van
antwoord worden doorgegeven met betrekking tot onder meer: voedselhulp, sociale en controlewerkzaamheden
uitgevoerd door de OCMW’s en de hulp aan daklozen. Er werden trouwens noodmaatregelen genomen door de
Ministerraad van 27 maart 2020 voor de opvang van daklozen, voor de steun aan de voedselbanken en om ervoor te
zorgen dat de OCMW’s voedselhulp konden bezorgen aan personen in nood.
De noden werden dus geïdentificeerd:
zowel door de federale regering die de administraties van de POD Maatschappelijke Integratie en
de FOD Sociale Zekerheid vraagt om na te denken over een Task Force ‘Urgence sociale’ COVID-19, omgedoopt
tot Task Force kwetsbare groepen COVID-19,
als door de actoren op het terrein, zoals BAPN dat de Eerste Minister interpelleert met het voorstel
tot oprichting van een Task Force “om de sociale maatregelen op korte en op lange termijn te coördineren”. BAPN
stelt een reeks voorbeelden van maatregelen voor op het vlak van gezondheid, inkomen, schuldenlast, dakloosheid,
justitie, gevangenissen, migratie. Alle voorstellen werden in de context geplaatst van de COVID-19-crisis en
veronderstellen de gecoördineerde tussenkomst van verschillende ministeriële departementen en bevoegdheden.
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https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus_versterkte_maatregelen
https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/covid-19-een-gemeenschappelijk-en-complex-crisisbeheer
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Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting heeft een brief gestuurd naar
de Eerste Minister, de Minister bevoegd voor Armoedebestrijding en de Minister bevoegd voor Maatschappelijke
Integratie met de vraag aan elke betrokkene op beleids- en maatschappelijk niveau om hem uitdrukkelijk vragen te
stellen over de impact van de maatregelen die werden genomen in het kader van de crisis in verband met COVID19 voor arme en kwetsbare personen. De Federaties van OCMW’s, bepaalde OCMW-voorzitters en de organisaties
op het terrein hebben zich eveneens tot de POD Maatschappelijke Integratie gericht met de vraag om de
steunmaatregelen te onderzoeken die werden genomen ten gunste van de meest kwetsbaren in het kader van de
huidige crisis en vooral of deze de reeds moeilijke situatie van deze kwetsbare groepen niet dreigen te verergeren.
2. Opgerichte organen
. Task Force kwetsbare groepen
De oprichting van een Task Force kwetsbare groepen zorgt ervoor dat de reeds bestaande voorziening wordt
aangevuld. Deze houdt enkel verband met de COVID-19-crisis op korte en lange termijn.
Deze Task Force ontvangt vragen, signalen en voorstellen voor maatregelen die door de consultatiegroep zijn
verzameld (zie hieronder voor meer details) en via de technische en cijfermatige analyse van de Werkgroep sociale
impact COVID-19 (zie hieronder voor meer details).
Deze Task Force kwetsbare groepen is beperkt om de werking ervan te vergemakkelijken. Hij wordt samen
voorgezeten door het kabinet van de Minister bevoegd voor Armoedebestrijding en het kabinet van de Minister
bevoegd voor Maatschappelijke Integratie.
Hij is samengesteld uit:
- Het kabinet van Minister Muylle bevoegd voor Armoedebestrijding
- Het kabinet van de Minister Ducarme bevoegd voor Maatschappelijke Integratie
- Het kabinet van Minister De Block bevoegd voor Sociale Zaken
- De kabinetten van de gewestministers:
o Minister Beke bevoegd voor armoedebestrijding, voor het Vlaamse Gewest
o Minister Maron bevoegd voor gezondheid en welzijn, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
o Minister Morreale bevoegd voor gezondheid en welzijn, gelijke kansen en vrouwenrechten, voor
het Waalse Gewest
o Minister-president Jeholet van de Fédération Wallonie-Bruxelles
- De Voorzitter en deskundigen van de POD Maatschappelijke Integratie
- De voorzitter en deskundigen van de FOD Sociale Zekerheid
- Eventueel wetenschappelijke deskundigen
De administratieve coördinatie, het secretariaat en de opvolging van deze Task Force kwetsbare groepen gebeurt
door de POD Maatschappelijke Integratie.
De taken van deze Task Force zijn:
- de impact identificeren op kwetsbare personen van de epidemie, van de afzonderingsmaatregelen en van de
socio-economische maatregelen die de verschillende beleidsniveaus, regeringen op korte en op lange termijn
nemen
- de personen identificeren die niet onder de socio-economische maatregelen vallen die werden genomen en
hun problemen zichtbaar maken
- overleggen over extra concrete voorstellen van maatregelen COVID- 19 die gerechtvaardigd zijn op korte
en op lange termijn
- beleidsaanbevelingen / -voorstellen doen over de socio-economische maatregelen die moeten worden
genomen
- de coördinatie met de gefedereerde entiteiten bevorderen voor een betere verspreiding van de maatregelen
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Het werk van de Task Force kwetsbare groepen spitst zich samen met het werk van de werkgroep Sociale Impact
COVID – 19 toe op de aard en de samenstelling van de twee structuren.
Er vonden vier vergaderingen plaats: op 17 april, 5 en 26 mei, 10 juni 2020. Zij waren dus gericht op maatregelen die
snel door de federale en regionale overheden moesten worden genomen en die elk volgens hun eigen normale
besluitvormingsprocedures ten uitvoer werden gelegd. Het interfederaal overzicht van COVID-19-maatregelen ter
ondersteuning in situaties van armoede en bestaansonzekerheid - opgemaakt en regelmatig geactualiseerd door het
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting – heeft de werkzaamheden van de
Task Force geïnformeerd beschikbaar op: https://www.armoedebestrijding.be/themas/covid-19/).
. Steun aan deze Task Force kwetsbare groepen door andere organen
Om het werk van de Task force kwetsbare groepen te steunen, spelen twee organen een essentiële rol (samenvatting
van de werkzaamheden in Bijlage 1):
A) De Werkgroep Sociale Impact COVID-19 kreeg een bijkomende rol toebedeeld in vergelijking met
zijn oorspronkelijke rol als wetenschappelijk en technisch comité ter ondersteuning van de federale Task
Force kwetsbare groepen:
- Hij ontvangt eveneens de analyses die hij uitvoert voor ECOSOC
- Hij beantwoordt de technische en analysevragen, gesteld door de Task Force
- Hij meldt de Task Force problemen die worden ontdekt op basis van de impactanalyses
- Hij kan eveneens de impact van nieuwe maatregelen simuleren
- Tot slot houdt hij toezicht op de uitvoering en de impact van de extra maatregelen die de Task Force
voorstelt aan de federale en regionale regeringen, voor zover zij werden goedgekeurd.
Deze Werkgroep heeft 3 nota’s opgesteld voor de Task Force kwetsbare groepen (Bijlage 2).
B) De oprichting van een Consultatiegroep opgericht en voorgezeten door de POD MI. Deze groep is
samengesteld uit:
- Twee vertegenwoordigers van de FOD Sociale Zekerheid
- Twee vertegenwoordigers van de POD MI
- Een vertegenwoordiger per regionale overheidsdienst
- Een vertegenwoordiger van per Federatie van OCMW’s
- Een vertegenwoordiger van het BAPN
- Twee vertegenwoordigers van het Steunpunt tot bestrijding van armoede
- Een vertegenwoordiger van UNIA
- Een vertegenwoordiger van Myria
- Twee vertegenwoordigers van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap
- Een vertegenwoordiger van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen
Deze groep geeft relevante input vanop het terrein. Hij is complementair met de missie van de Werkgroep Sociale
Impact COVID-19. In totaal werden 96 fiches/nota’s ingediend door de leden van de Consultatiegroep (Bijlage 2).
De groep heeft 7 maal vergaderd: op 9, 17 en 23 april, 6 en 20 mei, 5 juni en 2 juli 2020. Hij stelt een lijst op van
voorstellen van te nemen maatregelen voor de Task Force.
II.
1.

VASTEGESTELDE MAATREGELEN

Aanvullende steunmaatregelen OCMW
Maatregel : Financiële steunmaatregelen
Context: Ten gevolge de gezondheidscrisis is het sociaal economisch leven voor heel wat huishoudens abrupt
stilgevallen met zware financiële zorgen tot gevolgen. Financiële steunmaatregelen zijn nodig om het inkomensverlies
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en de hogere kosten van deze gezinnen op te vangen. Deze gezinnen zullen noodgedwongen beroep moeten doen
op de OCMW’s. Het is dus essentieel om de OCMW’s financieel te ondersteunen bij het verlenen van de nodige
maatschappelijke dienstverlening aan de bevolking.
Fiches consultatiegroep:
- nr. 1 en 1 bis van Federatie OCMW Vlaanderen,
- nr. 2 van RWLP
- nr. 10-16 van BAPN
Inhoud maatregel:
-

-

-

-

Aan leefloners, personen met een beperking en mensen die recht hebben op een IGO (inkomensgarantie
voor ouderen - in 2019 waren vrouwen 65% van de IGO-begunstigden) wordt gedurende 6 maanden
50€ automatisch uitbetaald;
De OCMW’s ontvangen 115 miljoen euro om materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige
of psychologische dienstverlening te bieden aan gebruikers die zich in een moeilijke sociale situatie bevindt
en een deel van zijn inkomen en/of van zijn koopkracht heeft verloren als gevolg van COVID-19. Deze
toelage kan worden aangewend voor het verlenen van hulp voor huisvesting , energieverbruik, digitale
ondersteuning, psychologische hulp, gezondheid, onbetaalde facturen, andere primaire behoeften, en steun
in kader van de strijd tegen kinderarmoede. (uitbreiding van 1e enveloppe sociale hulp tbv 15 miljoen €);
De OCMW’s krijgen 10 miljoen € extra om de werkingskosten te dekken;
Om de OCMW’s financieel te ondersteunen in hun werking en organisatie, werd uitzonderlijk beslist om
de terugbetaling van nieuwe leefloonaanvragen tijdelijk te verhogen met 15%. De kost hiervoor
wordt geschat op 21 miljoen € voor de periode van midden juni tot eind 2020.
Het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben respectievelijk voor het fonds ‘aide sociale’ een
budget vrijgemaakt van 5 en 30 miljoen euro, voor financiële steun via de OCMW’s.
Vanuit Vlaanderen werd 45 miljoen € voor armoedebestrijding vrijgemaakt voor 3 maatregelen:
groeipakket, lokaal sociaal beleid en een consumptiebudget.

Doelgroep
Ongeveer 150 000 mensen krijgen sociale hulp van het OCMW (in februari 2020 vertegenwoordigden vrouwen
54% van de ontvangers van een sociaal leefloon).
Wettelijke basis
https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/wetgeving-met-betrekking-tot-subsidies-covid-19
125 miljoen € steun OCMW ( aanpassing in 1 MB) : Toelage voor materiële, sociale, geneeskundige, sociaalgeneeskundige of psychologische dienstverlening aan personen die inkomen verloren - Vanaf 1 april 2020 t.e.m. 31
december 2020.
Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 13 MEI 2020. Koninklijk besluit houdende het invoeren
van een subsidie "COVID-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS
20/05/2020, Ed.
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/05/20_1.pdf#Page490
https://www.vvsg.be/Corona/ocmw/KB%20bijlage%2015%20mio.pdf
- Parlementair Document 55K1290: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht
op maatschappelijke integratie, teneinde het terugbetalingspercentage van het leefloon te verhogen om de
OCMW's in staat te stellen tegemoet te komen aan de dringende noodzaak in het veld, inzonderheid in de context
van de COVID-19-crisis.
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossi
erID=1290&legislat=55&inst=K
Budget
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totaalbudget 260.710.000€:
-

-

-

-

Toekenning van premie 6x 50€ aan leefloners, personen met een beperking en mensen die recht hebben
op een IGO (inkomensgarantie voor ouderen): 50€/mois pendant 6 mois bénéficiaires :
* RIS 43 millions
* Handicapés 45 millions
* GRAPA 26,5 millions
Een fonds voor sociale hulp van 115 miljoen € voor de OCMW’s .
Maatregelen om de vrijgestelde bedragen van studenten met een studiebeurs te verhogen. Hun inkomsten
uit een (studenten) job worden normaal afgetrokken van dat leefloon, maar de vrijstelling die ze daarbij
genieten wordt nu opgetrokken van 70,81 naar 253,88 euro per maand. (210.000 € voor de maanden juli
en augustus)
10 miljoen voor werkingskosten OCMW
Tijdelijke verhoging van 15% voor de terugbetaling van nieuwe leefloonaanvragen. De kost hiervoor wordt
geschat op 21 miljoen € voor de periode van midden juni tot eind 2020
+ Regionale financiering: 80 miljoen €

Resultaat
Resultaten
Gedurende 6 maanden ontvangen rechthebbenden op een leefloon, personen met een beperking en begunstigden
van een IGO automatisch 50 €.
Door verschillende soorten maatschappelijke dienstverlening mogelijk te maken binnen het fonds sociale hulp
wordt getracht te voorkomen dat mensen in armoede verzeild geraken.
Rekening houdend met de vele aanvragen waarmee het OCMW zal worden geconfronteerd, dienen de extra
werkingsmiddelen voor het OCMW voor het garanderen van een kwaliteitsvolle begeleiding en ondersteuning.
Aandachtspunt exitstrategie :
De sociale gevolgen van de gezondheidscrisis zullen voelbaar zijn tot na de risico’s voor volksgezondheid zijn
geweken. Vandaar het belang naar langetermijn monitoring van het leefloon en aanvullende sociale bijstand.
Maatregel : Voedselhulp
Context: Mensen met een laag inkomen verkeren door de crisis in moeilijkheden. De kosten van levensonderhoud
stijgen. Er zijn geen promoties meer in de supermarkten. Bijvoorbeeld voedsel, essentiële goederen in de
supermarkten, verminderd aanbod (tgv hamstergedrag) van de goedkoopste merken/witte producten zijn niet meer
beschikbaar. Door de lockdownmaatregelen hebben ongeveer 25% van de voedselbanken hun activiteiten moeten
stopzetten, omdat de doorgaans oudere vrijwilligers - en dus behorend tot de risicogroep - niet meer
konden/mochten helpen.
Fiches consultatiegroep:
- nr. 6 Steunpunt tot bestrijding van armoede
- nr. 13 BAPN
Inhoud maatregel:
- Er werd 2 keer 3 miljoen euro gedeblokkeerd om de continuïteit te verzekeren van de voedselhulp en
basishygiëne producten aan de meest kwetsbare mensen voor de periode van 1 april tot eind september;
dewelke werd verlengd tot eind december 2020.
- een budget van 276.000 euro werd toegekend aan voedselhulporganisaties en opslag- en distributiecentra.
Deze subsidie liep aanvankelijk tot 15 juni en werd ondertussen verlengd tot midden september voor een bedrag
van 759.000€.

5

De Waalse regering heeft 1 miljoen € vrijgemaakt voor het versterken van dringende voedselhulp via sociale
kruideniers, restaurants en OCMW.
Het Brussel gewest heeft voor de ondersteuning van enkele projecten binnen de voedselhulpsector ongeveer
480.000€ vrijgemaakt
Doelgroep
Ongeveer 450.000 mensen doen beroep op voedselbanken.
Wettelijke basis
- AANPASSING : 3 miljoen euro voor de OCMW’s om de voedselbedeling te financieren - Vanaf 1 april 2020
t.e.m. 30 september 2020.
31 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van
gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 06/04/2020, Ed.
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/04/06_1.pdf#Page28
Budget
totaalbudget 7.035.000€
-

2 keer 3.000.000 € aan de OCMW’s om de continuïteit te verzekeren van de voedselhulp en basishygiëne
producten aan de meest kwetsbare mensen.
276.000 euro aan voedselhulporganisaties en opslag- en distributiecentra tot 15/06) + 759.000€ voor de
periode midden juni tot september

Resultaat
Resultaten
De voedselbanken werden geconfronteerd met 50% meer aanvragen en binnen de OCMW’s was er zelfs sprake
van 84% meer steunaanvragen.
Voedselverdeelpunten werken nu vaker op afspraak en leveren voor risicogroepen vaker aan huis.
Aandachtspunt exitstrategie :
De sociale gevolgen van de gezondheidscrisis zullen voelbaar zijn tot na de risico’s voor volksgezondheid zijn
geweken. Vandaar het belang naar langetermijn monitoring van het leefloon en aanvullende sociale bijstand.
De gezondheidscrisis heeft aangetoond dat niet enkel de klassieke groep van mensen in armoede, maar ook mensen
die getroffen zijn door crisis zich tot de voedselhulp (en bredere sociale steun) richten. Dat zijn de freelancers, de
kunstenaars, de mensen die onvoldoende lang gewerkt hebben om al recht te hebben op een
werkloosheidsuitkering of tijdelijke werkloosheid, vaak jongeren, mensen met flexibele arbeidscontracten. Veel
maatregelen waren gericht op de brede middenklasse, maar men moet in heel de exitstrategie meer rekening
houden met de mensen voor wie deze crisis er zeer zwaar inhakt.
Maatregel : Energiesteun
Context: Nu de gezondheidscrisis een impact heeft op een verminderd inkomen, en hoger verbruik van
nutsvoorzieningen, ondervinden veel kwetsbare gezinnen moeilijkheden bij het betalen van de energiefactuur. Meer
mensen vragen steun aan het OCMW voor hulp bij betaling van hun factuur.
Fiches consultatiegroep:
- nr. 6, 93 Steunpunt tot bestrijding van armoede
- nr. 9 BAPN
Inhoud maatregel:
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- Het sociaal fonds voor gas en elektriciteit dat dotaties toekent aan OCMW’s werd geïndexeerd. Deze
indexering, die geldt voor de jaren 2019 en 2020, garandeert de OCMW’s een bijkomende 12 miljoen euro om
mensen in energiearmoede te steunen. Dit laat toe om gezinnen bij te staan in de betaling van hun energiefactuur
of energievriendelijke investeringen.
- wetsvoorstellen mbt uitbreiding van het sociaal tarief liggen ter bespreking in de Kamer - Door de verruimde
toegang zou aan ongeveer 1 miljoen kwetsbare gezinnen een betaalbare energieprijs tegen het sociaal tarief kunnen
aangeboden worden, wat overeenstemt met het aantal gezinnen dat in België met een energie-armoederisico leeft.
- de extra 100 miljoen € voor de OCMW’s (cfr maatregel 1.1) dient specifiek te worden ingezet vanuit het oogpunt
energiearmoede.
In Vlaanderen heeft de regering beslist om een maand de water- en energiefactuur te betalen voor wie tijdelijk
werkloos is als gevolg van de coronacrisis. Concreet keert ze eenmalig een bedrag van € 202,68 uit, wat
overeenkomt met de gemiddelde factuur van alle gezinnen. De vergoeding zal automatisch worden gestort aan wie
er recht op heeft.
In Brussel breidt men het statuut van “beschermde klant” uit naar personen met domicilie in het Brussels Gewest
die een ingebrekestelling van hun leverancier hebben ontvangen én minstens 14 dagen op tijdelijke werkloosheid
hebben gestaan of gebruik hebben gemaakt van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen in de periode tussen 1
februari en 31 december 2020. Wie voldoet aan deze voorwaarden kan een jaar lang het sociaal tarief voor
elektriciteit en/of aardgas genieten. Dat is een tarief dat wordt vastgelegd door de energieregulator en goedkoper
is dan de tarieven op de markt. De Brusselse regering heeft de regeling van de winterperiode 2019-2020 verlengd.
Daardoor worden tot 31 maart 2021 alle invorderingsprocedures van de energieleveranciers opgeschort en wordt
vermeden dat gas en elektriciteit worden afgesneden bij gezinnen die zijn getroffen door de crisis naar aanleiding
van het coronavirus.
In Wallonië is er een financiële tegemoetkoming voor budgetmeterklanten. Het gaat om € 100 voor de 70 000
gezinnen die een budgetmeter voor elektriciteit hebben en om € 75 voor de 32 000 gezinnen met een budgetmeter
voor aardgas. De vergoeding zal worden verrekend op je eindafrekening. Daarnaast voorziet de overheid een
eenmalig bedrag van € 40 voor gezinnen in tijdelijke werkloosheid, een bedrag dat de waterfactuur moet dekken
(komt overeen met 1,5 maand verbruik voor een gemiddeld gezin).
Doelgroep
In 2017 deden ruim 120 000 mensen beroep op het sociaal fonds gas en elektriciteit.
Wettelijke basis
Parlementair Document 55K0978 – Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake de federale bijdrage tot
financiering van de sociale fondsen gas en elektriciteit. Deze bijkomende middelen ( 2x 6 miljoen euro) worden
gefinancierd door het Fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit.
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0978/55K0978001.pdf
Budget
Indexering van het Fonds Gas en Elektriciteit: 12 miljoen €.
Resultaat
Resultaten
De Kamercommissie Energie heeft beslist om 12 miljoen euro vrij te maken voor energie-armoede. Op die manier
kunnen meer dan 120.000 mensen via de OCMW’s geholpen worden die problemen hebben met het betalen van
achterstallige energierekeningen geholpen worden.
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Aandachtspunt exitstrategie :
De sociale gevolgen van de gezondheidscrisis zullen voelbaar zijn tot na de risico’s voor volksgezondheid zijn
geweken. Vandaar het belang naar langetermijn monitoring van het leefloon en aanvullende sociale bijstand.
2.Toegang tot de OCMW’s
Maatregel: Toegang tot de OCMW's
Tijdens de lockdownperiode COVID hebben de OCMW’s heel wat informatie ontvangen via de website van de
POD MI, in de vorm van FAQ’s, aangezien het merendeel van de OCMW’s de deuren gesloten hadden.
Wat de toegang tot de OCMW's betreft, werden versoepelingen van de procedure toegestaan voor wat betreft
het ontvangen en behandelen van de steunaanvragen (sociale onderzoeken):
Aanvragen per telefoon of via gelijk welk ander elektronisch middel moeten geregistreerd worden.
Er moet 2 dagen “fysieke” permanentie verzekerd worden om, minstens, de aanvragen te registreren van
personen die zich niet aanbieden bij het OCMW. (Het gaat om een wettelijke bepaling waaraan het
OCMW herinnerd werd [art. 4 van het KB van 11/07/2002])
De sociale onderzoeken mogen worden uitgevoerd per telefoon of via gelijk welk ander elektronisch
middel; er mogen, indien nodig, echter nog steeds “fysieke” ontmoetingen georganiseerd worden op basis
van een afspraak. De elementen van de enquête die gecontroleerd kunnen worden via de KSZ mogen geen
tweede keer aan de aanvragers worden gevraagd. Wanneer de cliënten moeite hebben om bepaalde
documenten te ontvangen die gevraagd werden tijdens het sociaal onderzoek, mag die geen reden vormen
om de steun te weigeren. De maatschappelijk werker zal deze moeilijkheid vermelden in zijn/haar sociaal
verslag. De documenten mogen later worden bezorgd. De huisbezoeken moeten worden opgeschort en
uitgesteld naar een latere datum; zij blijven enkel mogelijk voor zover zij noodzakelijk zijn om te
communiceren met de aanvrager/cliënt.
Wat het LL betreft, mogen het niet uitvoeren van het huisbezoek en het ontbreken van bepaalde
documenten die niet konden worden ontvangen tijdens de lockdown geen reden zijn om hulp te weigeren
Nog wat het LL betreft, moet de werkbereidheid op een soepele manier worden onderzocht; de
verplichtingen tot lockdown in bepaalde sectoren kunnen meer bepaald beschouwd worden als
billijkheidsreden.
De beslissingstermijnen (30 dagen) moeten worden nageleefd.
De ingediende fiches zijn fiches 12 en 13 van BAPN
Bedoelde kwetsbare groep
Iedere behoeftige persoon
Wettelijke basis van de maatregel
Organieke OCMW-wet van 08/07/1976 – wet van 26/05/2002 betreffende het RMI – KB van 11/07/2002 –
Budget
/
Verwacht(e) resulta(a)t(en) met de analyse-elementen
-

De OCMW’s blijven de verschillende soorten maatschappelijke hulp toekennen, ondanks de lockdown
De rechten van de OCMW-cliënten waarborgen

3. Steunmaatregelen voor daklozen
Maatregel: Verlenging van de voorzieningen voor opvang en psycho-medisch-sociale begeleiding
voor daklozen
Context: De gezondheidscrisis brak uit, net toen de verschillende opvangcentra voor daklozen zich
voorbereidden om aan het einde van de winter te sluiten. De beslissing tot lockdown die op 18 maart werd
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genomen, benadrukte rechtstreeks de noodzaak om een oplossing te bieden aan de daklozen, met inachtneming
van de aanbevelingen van Sciensano.
Fiches van de Consultatiegroep :
- Nr. 28. Dak en thuislozen (VVSG)
- Nr. 30. Sans abris, Hébergement d'urgence (SPW)
- Nr. 31. Sans abris maisons d'accueil (SPW)
- Nr. 32. Daklozen, ongeacht het statuut (BAPN)
Inhoud van de maatregel:
- De missie verlengen van het federaal centrum voor opvang en psycho-medisch-sociale begeleiding voor
daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- De voorzieningen verlengen die werden ingevoerd in de grote steden Antwerpen, Gent, Charleroi en
Luik
- De lokale acties coördineren om daklozen opvangoplossingen te bieden in functie van de
omstandigheden en noden
Bedoelde kwetsbare groep: daklozen
Daklozen die behoren tot categorie 1 en 2 van de ETHOS-typologie hebben, per definitie, niet de middelen om
zelf onderdak te zoeken en dus kunnen zij de lockdownregels niet naleven.
Personen van categorie 1 (daklozen), wonen op straat of in nood-, crisis- of nachtopvang. Personen van categorie
2 (zonder huisvesting) overnachten in huisvestingsstructuren voor mensen zonder vaste verblijfplaats, voor
vrouwen, voor migranten, voor mensen die uit een instelling komen of voor begunstigden van een begeleiding
bij de huisvesting op lange termijn.
Begin juli wonen er nog 261 mensen in het opvangcentrum, waaronder 41 kinderen uit gezinnen, 58 alleenstaande
vrouwen en 18 niet-begeleide minderjarigen.
Wettelijke basis van de maatregel

-

-

Ministerieel besluit van 31 maart 2020 houdende toekenning van een subsidie van maximaal 652.050,00
Euro voor de verlenging van de federale voorziening voor nachtopvang tot 31 mei 2020.
Ministerieel besluit van 31 maart 2020 houdende toekenning van een subsidie van maximaal 50.000
Euro voor de financiering van de invoering van opvangplaatsen in lockdown in het kader van de
gezondheidscrisis COVID19.
Ministerieel besluit van 5 juni 2020 houdende toekenning van een subsidie van maximaal 652.050,00
Euro voor de verlenging van de federale voorziening voor nachtopvang tot 31 juli 2020.
Ministerieel besluit van 5 juni 2020 houdende toekenning van een subsidie van maximaal 50.000 Euro
voor de financiering van de invoering van opvangplaatsen in lockdown in het kader van de
gezondheidscrisis COVID-19.

Beschikbaar budget
De federale overheid heeft haar subsidies vernieuwd voor de voorzieningen die reeds steun ontvingen, tot 31
mei en tot 31 juli, voor een bedrag van twee maal 652.050,00 € (Brussel) en van twee maal 400.000,00€
(Antwerpen, Gent, Charleroi, Luik). Ofwel een totaalbedrag van 1.704.100,00 €
De gewest- en gemeenschapsoverheden hebben minstens 8 miljoen Euro vrijgemaakt voor hun initiatieven.
Verwacht(e) resulta(a)t(en) met de analyse-elementen
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De verlenging van het federale voorziening in Brussel heeft ervoor gezorgd dat aan 386 verschillende personen
onderdak kon worden gegeven in Brussel, waaronder 82 alleenstaande vrouwen en 42 niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen.
Over het algemeen is tot op heden ongeveer 60 % positieve doorverwijzingen geregistreerd gedurende 18
maanden met het publiek dat werd gehuisvest sinds de opening van het centrum, verlenging inbegrepen. 110
personen hebben oplossingen gevonden weg van de straat, waarvan 36 personen een appartement hebben
gevonden of zijn geïntegreerd in hun eigen ondersteuningsnetwerk, 36 andere personen zijn ingetrokken in een
centrum van Fedasil, 7 personen zijn gehospitaliseerd of hebben een specifiek medisch hulpprogramma kunnen
volgen.
Grotendeels dankzij de continuïteit van de begeleiding na de winterperiode hebben 114 van de 141 personen die
het centrum tijdens dezelfde periode hebben verlaten dit gedaan om gunstige redenen.
Dankzij de mobilisatie van de overheid op alle niveaus, met inbegrip van de federale steun aan de 4 grote steden:
volgens de schattingen van de monitoring die in de OCMW's werd uitgevoerd, zouden tussen maart en mei
2020 ongeveer 3.500 opvangplaatsen zijn gecreëerd. Ongeveer 10.000 daklozen hebben steun ontvangen via de
OCMW’s.
Volgens de monitoring van de Covid-19-maatregelen van het Steunpunt ter bestrijding van armoede,
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (beschikbaar op:https://www.armoedebestrijding.be/themas/covid-19/):
-

-

-

In Vlaanderen sluiten, op advies van het Agentschap Zorg & Gezondheid, de centra voor dag- en
nachtopvang van het CAW voor dak- en thuislozen hun deuren niet. Er worden maatregelen genomen
om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken. Zo worden de groepsactiviteiten
geannuleerd en worden de groepsmaaltijden vervangen door maaltijdleveringen aan huis. Het CAW
wordt aangeraden om contact op te nemen met de lokale overheden om te voorzien in een noodopvang
voor de zieke bewoners wanneer zij niet in staat zouden zijn om dit zelf te voorzien en een verdeling
van maaltijden aan huis te organiseren.
In Wallonië werd 1.000.000 € beschikbaar gesteld door de Waalse regering, voor een periode van 3
maanden, om tijdelijk extra personeel aan te werven (de teams versterken, meer mobiele hulpteams op
pad sturen, voedselhulp, alternatieve opvangoplossingen, …). De alternatieve opvang wordt
gecoördineerd door de provinciegouverneurs, in samenwerking met de OCMW’s, de burgmeesters, de
sociale contactpunten, de lokale opvangstructuren en het Rode Kruis.
In Brussel heeft de Brusselse regering, sinds 26 maart, een extra budget beschikbaar gesteld van meer
dan 7 miljoen Euro om deze acties voor steun aan daklozen en migranten uit te voeren, die nog bij de
voorzieningen komen die door de gemeenten worden ingevoerd

Maatregel: De toegankelijkheid tot het referentieadres behouden en vergemakkelijken & een
tolerantie toepassen op de opvang door een derde
Context: De lockdown heeft de toepassing van de administratieve procedures, die nochtans essentieel zijn bij de
sociale begeleiding van daklozen, problematisch gemaakt. Naast de situatie van de dakloze die aanspraak kan
maken op het recht op integratie zonder een geregistreerde woonplaats te hebben, maar die op het
grondgebied van een gemeente en in volgorde van verblijfsrecht in België verblijft, is de inschrijving in het
bevolkingsregister een essentiële voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op zijn rechten op sociale
zekerheidsuitkeringen en om de continuïteit van deze uitkeringen te waarborgen. Bovendien kan tijdelijke
huisvesting die door een derde partij aan een dakloze wordt aangeboden, leiden tot vragen over de situatie van
feitelijk samenwonen.
Fiches:
Fiche 4 Dakloosheid samenwonen (Steunpunt tot bestrijding van armoede)
Fiche 7 Dakloosheid inschrijving (Steunpunt tot bestrijding van armoede)
Inhoud van de maatregel:
De gemeenten en OCMW’s instructies geven die tot doel hebben de toepassing te versoepelen van de
administratieve procedures in verband met de inschrijving in de bevolkingsregisters. Deze tijdelijke
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-

versoepeling heeft tot doel een einde te maken aan de toepassing die verhinderd wordt door
administratieve stappen die nodig zijn voor het behouden of terugkrijgen van de rechten.
Wanneer een leefloner een dakloze huisvest, moet het OCMW, via het sociaal onderzoek, oordelen of
het gaat om samenwonen in de zin van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie. Tijdens deze gezondheidscrisis beveelt de POD aan om soepelheid aan de
dag te leggen in verband met dit begrip.

Bedoelde kwetsbare groep: daklozen
Administratief moet onder dakloze verstaan worden, de persoon die niet over een eigen woongelegenheid
beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen krachten voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats
heeft of die tijdelijk in een opvangtehuis (of bij een particulier) verblijft in afwachting dat hem een eigen
woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld.
Wettelijke basis van de maatregel
Omzendbrief van de FOD Binnenlandse Zaken. AD Instellingen en Bevolking van 24 maart 2020:
Uitzonderlijk en voorlopig versoepelde administratieve maatregelen betreffende de reglementering met
betrekking tot het houden van de bevolkingsregisters en de afgifte van elektronische identiteitskaarten
van Belgen gedurende de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus - COVID-19.
Beschikbaar budget
-

Zonder voorwerp
Verwacht(e) resulta(a)t(en) met de analyse-elementen
Wat de voorwaarden betreft om een referentieadres te ontvangen van een OCMW: enkel personen die, bij
gebrek aan bestaansmiddelen, geen verblijfplaats (meer) hebben, namelijk “daklozen”, kunnen aanspraak maken
op een referentieadres bij het OCMW. De dakloze mag evenmin ingeschreven zijn in het bevolkingsregister,
geen adres hebben als hoofdverblijfplaats, geen referentieadres hebben.
De FOD Binnenlandse Zaken heeft een omzendbrief gepubliceerd, gericht aan de gemeenten, waarin
versoepelingsmaatregelen worden meegedeeld op het vlak van de naleving van de administratieve procedures
betreffende het houden van het bevolkingsregister (*). De bepalingen van deze omzendbrief zijn van kracht tot
een nieuwe omzendbrief zal verstuurd worden, voorzien in de loop van de maand juni. Een geleidelijke
terugkeer naar de norm wordt voorzien.
De POD Maatschappelijke Integratie heeft een mededeling gepubliceerd op zijn internetsite (**). Deze
mededeling verduidelijkt:
Om te kunnen worden ingeschreven als referentieadres bij het OCMW, onderzoekt het OCMW of aan drie
voorwaarden is voldaan:
− recht hebben op maatschappelijke hulp;
− dakloos zijn;
Onder dakloze moet verstaan worden, de persoon die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet
de middelen heeft om daar op eigen krachten voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft of die tijdelijk
in een opvangtehuis (of bij een particulier) verblijft in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter
beschikking wordt gesteld.
Het OCMW oordeelt over de hoedanigheid van dakloze op basis van de elementen die worden aangevoerd
door de aanvrager en op basis van zijn sociaal onderzoek. De feitelijke situaties is bepalend voor dit onderzoek.
−

van ambtswege afgevoerd zijn uit de bevolkingsregisters.

Als aan deze laatste voorwaarde niet is voldaan, moet het OCMW contact opnemen met de gemeente om de
situatie zo snel mogelijk te kunnen deblokkeren.
Tijdens deze gezondheidscrisis heeft de POD Maatschappelijke Integratie dringend aanbevolen dat op het niveau
van het OCMW en van de gemeente alles in het werk wordt gesteld om de toegang en het behoud te
vergemakkelijken van dit fundamenteel recht voor daklozen.
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Een dakloze die voorlopig en tijdelijk wordt opgevangen door een familielid of door een vriend en die met deze
persoon voor een bepaalde duur samenwoont, kan aanspraak maken op een leefloon voor het bedrag
alleenstaande, wanneer hij een GPMI heeft gesloten. De inhoud van het GPMI heeft betrekking op de stappen
die de betrokkene moet doorlopen met behulp van het OCMW om zijn statuut van dakloze te verliezen.
Wanneer nog geen GPMI werd ondertekend, moet, via het sociaal onderzoek, beoordeeld worden of het gaat
om samenwonen.
Een dakloze die alleen woont, heeft natuurlijk recht op een leefloon voor het bedrag alleenstaande, zelfs
wanneer hij geen GPMI heeft gesloten (de betrokkene leeft op straat, bijvoorbeeld).
Wanneer een leefloner een dakloze huisvest, moet het OCMW, via het sociaal onderzoek, oordelen of het gaat
om samenwonen in de zin van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.
Tijdens deze gezondheidscrisis heeft de POD aanbevolen om soepelheid aan de dag te leggen in verband met dit
begrip.
https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/instructies-vanaf-18052020
----------------------------------------------(*) Aan welke voorwaarden moet voldaan worden om te kunnen worden ingeschreven als referentieadres bij
het OCMW? https://www.mi-is.be/nl/faq?f%5B0%5D=dm_field_pub_date%3A%5B2015-0101T00%3A00%3A00Z%20TO%202016-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&page=2
(**) Omzendbrief van de FOD Binnenlandse Zaken. AD Instellingen en Bevolking van 24 maart 2020:
Uitzonderlijk en voorlopig versoepelde administratieve maatregelen betreffende de reglementering met
betrekking tot het houden van de bevolkingsregisters en de afgifte van elektronische identiteitskaarten van
Belgen gedurende de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus - COVID-19.
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/bev/omzendbrieven/20200324Omzenbrief_versoepelde_administratieve_maat_coronavirus.pdf

Maatregel: De invoering organiseren van testmaatregelen in de gemeenschapscentra voor
huisvesting voor daklozen.
Context: Bewoners van gemeenschapscentra lopen een groot risico om een besmettingshaard te ontwikkelen
als er geen preventieve maatregelen worden genomen om de hygiëne te verbeteren en als er geen tests worden
georganiseerd om ziektegevallen op te sporen.
Fiches:
- Nr. 57. Lockdown testing dak- en thuislozen (BAPN)
Inhoud van de maatregel:
Een opsporingscampagne voor SRAS-CoV-2 uitvoeren in de groepscentra voor daklozen, gecoördineerd door de
bevoegde gezondheidsautoriteiten van de gemeenschappen. De kosten van de tests worden ten laste genomen
door de federale overheden.
Bedoelde kwetsbare groep: daklozen
Daklozen die behoren tot categorie 1 en 2 van de ETHOS-typologie en die gehuisvest worden in
gemeenschapscentra.
Wettelijke basis van de maatregel
-

Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn
Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 70, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13
mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering
van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

12

Beschikbaar budget
Uitgaven opgenomen in de algemene budgetten van de tenlasteneming van de medische kosten voorzien in de
wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.
Verwacht(e) resulta(a)t(en) met de analyse-elementen
Sciensano heeft meer bepaald via het document COVID-19 aanbevolen: AANBEVELINGEN VOOR RESIDENTIËLE
COLLECTIVITEITEN Gevangenissen, opvangcentra voor asielzoekers en daklozen of gelijkgesteld. Versie 25 mei 2020:
Een test uitvoeren voor de screening COVID-19 (indien er medisch personeel beschikbaar is) voor alle
nieuwkomers (ook als hij/zij asymptomatisch is) op het moment van hun registratie in een structuur. Indien de
test negatief blijkt te zijn, kan de test eenmalig herhaald worden naargelang de klinische behoefte, aangezien een
negatief resultaat ook mogelijk is bij een persoon die reeds besmet is maar nog in de incubatieperiode zit. Extra
aandacht moet besteed worden aan hygiënische maatregelen zolang het resultaat van de test niet gekend is.
Deze richtlijnen werden ter kennis gebracht van alle organisaties die opvangplaatsen organiseren voor daklozen
en zijn van toepassing volgens de specifieke modaliteiten op de sites en volgens de beschikbare middelen.
De uitgevoerde tests om te bepalen of een persoon drager is van het virus SRAS-CoV-2 die kunnen worden
terugbetaald zijn de tests die worden uitgevoerd door erkende laboratoria; het gaat tegelijk om de laboratoria die
afhangen van ziekenhuizen en om bepaalde zelfstandige laboratoria.
Voor personen van wie de tests werden uitgevoerd in erkende zelfstandige laboratoria zullen de personen de
factuur ontvangen en zij zullen deze kunnen voorleggen aan het OCMW of zij zal rechtstreeks naar het OCMW
gestuurd worden (gebruikelijke procedure in verband met de medische en farmaceutische kosten buiten
MediPrima).
Er is geen remgeld voor deze tests, zij worden volledig terugbetaald. Er mag ook geen enkel supplement worden
aangerekend door het laboratorium.
De terugbetaling is beperkt tot drie groepen van pseudocodes:
554934-554945: moleculaire tests – deze tests worden terugbetaald vanaf 01/03/2020 met een terugbetaling van
maximaal 2 tests voor de periode van 01/03/2020 tot 22/04/2020
Vanaf 23/04/2020 is het aantal terugbetaalde tests per persoon niet meer beperkt
Het terugbetaalde bedrag is 46,81€.
554956- 554960: antigenentests – deze tests worden terugbetaald vanaf 01/04/2020 met een terugbetaling van
maximaal 2 tests voor de periode van 01/04/2020 tot 22/04/2020
Vanaf 23/04/2020 is het aantal terugbetaalde tests per persoon niet meer beperkt
Het terugbetaalde bedrag is 16,71€.
554971- 55498: opsporen van antilichamen. – deze tests zullen slechts terugbetaald worden vanaf een datum die
nog moet bepaald worden door de Koning (via KB)
De verstrekkingen 554934-554945 en 554956-554960 kunnen enkel in rekening worden gebracht wanneer zij
worden uitgevoerd in een laboratorium dat, op het ogenblik dat het staal wordt afgenomen, voorkomt op de
door Sciensano opgestelde lijst.
https://www.inami.fgov.be/nl/covid19/Paginas/terugbetalingsvoorwaarden-opsporingstesten-coronavirus-covid19pandemie.aspx

Maatregel: De acties Housing First ondersteunen en meer bepaald het sociale experiment met
betrekking tot het proces van sociale uitsluiting
Context: Sinds de invoering van de lockdown is het werk van de teams Housing First sterk beïnvloed. Omdat
dagelijkse fysieke ondersteuning niet meer mogelijk was, moesten de procedures voor het onderhouden van
contact en het plannen van onderzoek naar processen van sociale uitsluiting worden heroverwogen.
Fiches:
Nr. 27. Housing First( SCUBA)
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-

Nr. 30. Daklozen, Noodopvang (SPW)

Inhoud van de maatregel:
Opstellen en uitvoeren van een protocol voor ondersteuning op afstand van de “huurders Housing First”.
Vragenlijsten opstellen in verband met de evaluatie die geen fysieke ontmoeting vereisten.
Het sociale experiment in verband met het proces van sociale uitsluiting opnieuw plannen.
Bedoelde kwetsbare groep: daklozen
De huurders Housing First die deel uitmaken van de studie over de sociale uitsluiting, hetzij 100 vroegere
chronische daklozen.
Wettelijke basis van de maatregel
Zonder voorwerp
Beschikbaar budget
905.000 € beschikbaar gesteld door de Nationale Loterij.
Verwacht(e) resulta(a)t(en) met de analyse-elementen
De zeven teams Housing First, verdeeld over zeven steden: Hasselt, Kortrijk, Gent, Brussel, Namen, Luik,
Charleroi hebben hun activiteiten verdergezet, zelfs op afstand, via de lokale actieprotocollen.
Het einde van het onderzoek, voorzien voor half 2021, zou verlengd kunnen worden tot eind 2021. De maatregel
wordt momenteel onderzocht.

4.

Personen met een handicap

Maatregel : Personen met een handicap
Context: De Covid-19-crisis heeft een grote financiële en psychische impact op (het gezin met) personen met een
handicap die in normale tijden reeds kwetsbaar zijn. De communicatie mbt de voorzorgsmaatregelen zijn niet even
toegankelijk en begrijpbaar voor deze kwetsbare doelgroep. Vele dag- en residentiële centra waren genoodzaakt te
sluiten of vele activiteiten te schrappen omwille van de lockdownmaatregelen waardoor vaak de ouders moeten
instaan voor de opvang van hun gehandicapt kind, wat een mentale zware last is, naast de overige zorgen.
Fiches consultatiegroep:
- nr. 17-24 van de NHRPH
- nr. 45, 48 UNIA
- nr. 77 - EDV
Inhoud maatregel:
- corona – ouderschapsverlof : Deze nieuwe formule ouderschapsverlof bestaat naast het gewone
ouderschapsverlof, maar biedt soepelere toegangsvoorwaarden, een hogere uitkeringen (de uitkering is gelijk aan
de uitkering in geval van gewone ouderschapsverlof, verhoogd met 25%) en de aanvraagprocedure verloopt sneller.
De leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar voor het gehandicapt kind is in bepaalde specifieke gevallen niet van toepassing 3;
3

Je kan ook corona-ouderschapsverlof aanvragen voor een gehandicapt kind dat ouder is dan 21 jaar, maar alleen als
het geniet van een intramurale of extramurale dienstverlening, of een behandeling georganiseerd of erkend door de
Gemeenschappen.( https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/FAQ_CPC_NL_20200514.pdf )
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en de arbeidsduurvermindering kan halftijds of 1/5e (niet voltijds). Aanvankelijk kon dit slechts aangevraagd worden
van 1 mei t.e.m. 30 juni, maar op de Ministerraad van 12 juni werd beslist om het corona – ouderschapsverlof te
verlengen tot eind september alsook voltijds mogelijk te maken en wordt de uitkering ook verhoogd tot 150
procent.
- Omwille van corona werden werknemers in maatwerkbedrijven tijdelijk werkloos, maar was er geen recht op
werkloosheidsuitkeringen (en andere daarmee verbonden voordelen). Dat komt omdat zij reeds ziekte-uitkeringen
ontvangen, die ze kunnen aanvullen met hun loon voor de dagen waarop ze werken. Het gevolg was dat deze
mensen de voorbije vier-vijf weken volledig terugvielen op hun ziekte-uitkering, die vaak onder de armoedegrens
ligt. Een wetsvoorstel werd goedgekeurd dat werknemers nu ook een werkloosheidsuitkering toekent voor de
dagen waarop ze tijdelijk werkloos zijn.
- De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Personen met een beperking Nathalie Muylle een
ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels voor de berekening van de integratietegemoetkoming
(IT) tijdelijk herziet in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis.
Het ontwerp voorkomt de negatieve effecten van de regeling van de tijdelijke economische werkloosheid als gevolg
van de COVID-19-gezondheidscrisis door de regels voor de berekening van de IT te herzien. Personen met een IT
die tijdelijk werkloos zijn, kunnen namelijk geconfronteerd worden met een negatief effect op hun tegemoetkoming
omwille van de verschillende vrijstellingen die gelden tussen het arbeidsinkomen en het vervangingsinkomen.
De vrijstelling die geldt voor de tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht wordt daarom bij de
berekening van de IT gelijkgesteld met de vrijstelling die geldt voor het arbeidsinkomen. Deze maatregel zal enkel
van toepassing zijn op tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht die de persoon met een handicap
ontvangt als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis. De gelijkstelling geldt van 1 maart tot en met 30 juni en
kan verlengd worden indien noodzakelijk.
- Vanaf begin mei werd de bijstandsdienstverlening bij de NMBS deels hervat – social distancing maatregelen
maakt dat de volledige dienstverlening nog niet kan worden aangeboden (bv blindengeleiding)
- Aan de Minister van Justitie wordt de vraag voorgelegd om de mate waarin kosten door een voorlopig
bewindvoerder worden aangerekend in deze gezondheidscrisis te onderzoeken.
In Vlaanderen is de dagopvang voor kinderen met een handicap , onder voorwaarden, terug beschikbaar sinds 18
mei. Zomerkampen kunnen ook doorgaan.
Het Waals Gewest heeft een omzendbrief verstuurd om de opvang voor jongeren en volwassenen terug op te
starten vanaf 18 mei. De residentiële opvang is gedurende de afzonderingsperiode blijven doorgaan, met een
beperkter aanbod qua activiteiten. In sommige centra werden de jongeren wel door de ouders thuis opgevangen.
Aan de residentiële centra werd eind mei verzocht om de activiteiten te hervatten en de bezoek terug mogelijk te
maken.
Doelgroep
De opsplitsing van het aantal begunstigden corona ouderschapsverlof naar gehandicapten, is nog niet beschikbaar.
Het totaal aantal aanvragen bedraagt, op begin juni, 41.000. Vrouwen waren, in mei 2020, meer dan 67% van de
mensen die gebruik maken van corona-ouderschapsverlof.
Wettelijke basis
- corona – ouderschapsverlof vanaf 1 mei 2020 t.e.m. 30 juni 2020.
13 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 23 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die
machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus
COVID-19
(II)
houdende
het
corona
ouderschapsverlof,
BS
14/05/2020,
Ed.
2.
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/05/14_2.pdf#Page3
- Het wetsvoorstel mbt tot maatwerk werd op 23/4 door de Kamer goedgekeurd; daardoor krijgen deze
werknemers nu ook werkloosheidsuitkeringen voor de dagen waarop ze tijdelijk werkloos zijn. De maatregel geldt
retroactief vanaf 13 maart. (Parlementair Document 55K1139)
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4 MEI 2020. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering wat de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid voor werknemers van
maatwerkbedrijven betreft, BS 14/05/2020.
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/05/14_1.pdf#Page29
- Ministerraad van 6 juni: Tijdelijke herziening van de regels voor de berekening van de integratietegemoetkoming
https://news.belgium.be/nl/tijdelijke-herziening-van-de-regels-voor-de-berekening-van-deintegratietegemoetkoming
Budgettaire impact
- ouderschapsverlof : 145,4 miljoen € – niet enkel voor personen met een handicap!
- Maatwerk : tijdelijke werkloosheid voor werknemers binnen maatwerkbedrijven : 27,2 miljoen €
- cumul aanvullende activiteit: 60,80 miljoen €
Résultat(s) escompté(s) avec des éléments d’analyse
Gewenst resultaat
Toegankelijke en begrijpbare informatie mbt de voorzorgsmaatregelen.
De arbeidsomstandigheden moeten worden aangepast om gehandicapten in staat te stellen te werken (telewerken,
enz.) en maatregelen om het risico op infectie te verminderen moeten door de werkgevers worden ondersteund.
Aandachtspunt exitstrategie :
- Bijzondere aandacht aan de psychologische impact van de afzonderingsmaatregelen op ouders van kinderen met
een beperking die tijdens de periode van afzondering thuis verbleven, ipv de instellingen.
- voldoende logistieke ondersteuningsmaatregelen voorzien in de maatwerkbedrijven
- Bijzondere aandacht aan de toegankelijkheid van winkels, horecazaken voor mensen met een handicap; denk aan
maskers dragen, afstand bewaren.

5.

Communicatie en maskers

Maatregel: Communicatie en maskers
De actoren op het terrein hebben duidelijk gemaakt dat de informatie over de COVID-19-crisis en het belang voor
de gezondheid om een masker te dragen niet systematisch toegankelijk was voor de meest kwetsbare personen om
verschillende redenen: het niet spreken van de landstalen, ongeletterdheid, geen toegang tot digitale informatie,
geestelijke gezondheidsproblemen, ...
Het was dus noodzakelijk om te voorzien in duidelijke informatie en een gebruiksaanwijzing van de maskers, in
verschillende talen, op papier en in visueel formaat, eveneens rekening houdend met de personen die een
audiovisuele of auditieve handicap hebben. De verdeling van voldoende en kwaliteitsvolle maskers moest eveneens
gewaarborgd worden voor de ganse bevolking.
De volgende fiches werden ingediend: 5 en 38 (Steunpunt tot bestrijding van armoede), 21(NHRPH) en 64 (BAPN).
Maatregelen die werden genomen in verband met:
1. Communicatie:
. een brief gericht aan de voorzitter van INFOCEL (FOD Kanselarij) met daarin de aandachtspunten die werden
onderzocht in de Consultatiegroep en het voorstel om een ervaringsdeskundige ter beschikking te stellen van
INFOCEL, gesteund door een werkgroep, samengesteld uit verschillende vertegenwoordigers van de kwetsbare
groepen die op de hoogte zijn van de aanbevelingen in verband met een gerichte communicatie. Contacten met de
dienst van de ED om communicatiemiddelen in te voeren die gericht zijn op de meest kwetsbare groepen.
. een nota met aandachtspunten in het kader van de exit van de Consultatiegroep van de Task force kwetsbare
groepen bestemd voor de GEES met daarin het volgende punt:
De begeleiding van de kwetsbare groepen bij de exit vereist een duidelijke communicatie van de
exitstrategie en de deskundigen op het terrein van de sociale milieus die in rechtstreeks contact staan met
de kwetsbare bevolking kunnen de gepaste referentiepersonen zijn.
2. Maskers:
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. een nota met aandachtspunten in het kader van de exit van de Consultatiegroep van de Task force kwetsbare
groepen bestemd voor de GEES met daarin het volgende punt:
In deze exitperiode moeten de kwetsbare groepen gratis en voldoende toegang hebben tot maskers. Voor
bepaalde personen met een handicap moeten aangepaste maskers worden voorzien om te kunnen liplezen.
Bedoelde kwetsbare groep (indien mogelijk kwantitatieve schatting)
Deze maatregel heeft betrekking op de ganse bevolking met een aandachtspunt voor alle kwetsbare groepen.
Wettelijke basis van de maatregel
/
Geraamd/beschikbaar budget
Er is geen budget beschikbaar voor het doelpubliek van de kwetsbare groepen voor wat communicatie en
maskers betreft.
Verwacht(e) resulta(a)t(en) met de analyse-elementen
Voor de kwetsbare groepen, met inbegrip van daklozen, personen zonder verblijfsvergunning en personen met een
handicap beschermingsmaskers ter beschikking stellen. Duidelijke informatie en instructies over het gebruik van de
maskers in een duidelijke taal, in verschillende talen, op papier en in een visuele vorm.
Er werd een leveringsplan opgesteld:
de maskers werden door Defensie aan de lokale overheden geleverd, daarna worden zij aan de lokale
bevolking verdeeld door de steden en gemeenten. In overleg met de organisaties op het terrein is het
noodzakelijk om te bepalen waar de kwetsbare groepen zich bevinden (meer bepaald daklozen, personen
zonder verblijfsvergunning en personen met een handicap).
Twaalf van de achttien miljoen maskers die eind april via Defensie werden besteld, zijn in België
aangekomen en door militairen naar de 4800 apotheken van het land gebracht. De burgers kunnen ze
ophalen vanaf 15 juni. Om een toestroom te vermijden, is de verdeling gespreid over 10 dagen.
- De werkgevers stellen maskers ter beschikking van hun werknemers.
6.

Vreemdelingen met een onzeker statuut

Maatregel: Vreemdeling met een onzeker statuut
In het kader van de task force “kwetsbare groepen” is het cruciaal om de kwetsbare groepen te identificeren.
Vreemdelingen met een onzeker statuut zijn betrokken bij de fiches 34, 35, 36, 37, 61 en 87 (BAPN)/ 3, 7, 40 en 56
(Myria), 44 (Steunpunt tot bestrijding van armoede).
Vreemdelingen, of ze nu legaal of illegaal in het land verblijven, maken deel uit van deze kwetsbare groep die door
de COVID-19-crisis wordt getroffen. In het kader van deze task force werden meerdere vragen geformuleerd over
verschillende categorieën van vreemdelingen en werden verschillende maatregelen genomen:
1.

DMH voor personen die illegaal verblijven

Om de zorgverstrekkers niet te overbelasten, werd de verplichting om een attest DMH op te stellen zo tijdelijk
opgeschort voor de medische zorgen die werden verstrekt tussen 14 maart en 31 mei 2020. Sinds 1 juni 2020 zijn
de attesten DMH opnieuw verplicht voor de nieuwe behandelingen. Wanneer een behandeling werd
opgestart tussen 14 maart en 31 mei en wordt voortgezet na 1 juni, is geen attest DMH noodzakelijk.
Bovendien werd beslist dat de OCMW’s in de toepassing MEDIPRIMA beslissingen kunnen indienen voor
een periode van maximaal een jaar, maar zij moeten regelmatig bewijzen dat hun beslissing nog steeds in
overeenstemming is met het statuut van de persoon en de mutaties behandelen van zodra zij deze ontvangen.
2.

Voedselhulp
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Iedereen die onder de armoededrempel leeft ongeacht het statuut en iedereen die, tijdens de lockdown,
moeilijkheden heeft gehad die verband hielden met deze lockdownperiode kan aanspraak maken op voedselhulp.
3.

Dienst Vreemdelingenzaken
a)

in verband de verblijfsvergunningen en het bevel om het grondgebied te verlaten

Er is geen automatische toekenning van een verblijfsvergunning of een automatische verlenging van de termijn die
wordt toegestaan om het grondgebied te verlaten, maar 75 % van de bevelen om het grondgebied te verlaten werd
verlengd.
Het onderzoek gebeurt geval per geval, rekening houdend met de voorgeschiedenis van het dossier
(verblijfsduur, banden met België), met de motieven die de eiser inroept, met de gezondheidssituatie in het land van
herkomst en met de mogelijkheid om het land al dan niet te kunnen verlaten. De extra termijn die werd toegekend
om het grondgebied te verlaten, wordt eveneens geval per geval vastgelegd.
De vreemdeling moet een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft, zelfs
elektronisch om de verplaatsingen te beperken. De behandeling van de aanvragen die werden ingediend vóór en
tijdens de lockdown is dus verzekerd. Er worden beslissingen genomen die worden meegedeeld aan de
gemeentebesturen. De kennisgeving van de beslissingen hangt af van de interne maatregelen die elke gemeente
neemt (bezorging, kennisgeving op afspraak, ...).
b) Vertraging bij het invoeren in het RR
Nochtans is gebleken dat in bepaalde gemeenten de bijwerking van het rijksregister vertraging heeft opgelopen,
omwille van het feit da er minder personeel aanwezig was in de diensten. DVZ hoopte dat de vertraging zou worden
ingehaald op het niveau van de invoering in het RR vóór 1 juli, maar dat zou nog problemen kunnen geven voor de
grote steden.
Om geen afbreuk te doen aan de rechten van de gebruikers, wanneer het gemeentebestuur hem geen
ontvangstbevestiging of een bijlage bezorgt die de aanvraag tot verlenging van zijn verblijfsvergunning vermeldt en
als het rijksregister nog niet werd aangepast, kon de betrokkene aanspraak blijven maken op maatschappelijke hulp
of op het recht op maatschappelijke integratie:
- ofwel tot 31 augustus 2020;
- ofwel, vóór deze datum, tot een nieuw element in zijn verblijfssituatie tot gevolg heeft dat het recht op
maatschappelijke hulp niet meer kan worden toegekend.
c)

EU-burger en familielid

Crisis of niet, de dossiers worden altijd individueel onderzocht en de persoonlijke situatie van de vreemdeling
wordt eveneens onderzocht (integratie, familiebanden, verblijfsduur, leeftijd, …).
De Dienst Vreemdelingenzaken heeft op zijn site vermeld dat er ook rekening zal gehouden worden met de eventuele
impact van de gezondheidscrisis op de situatie van de gezinshereniger. Voor een gezinshereniger die tijdelijk werkloos is, kan
het tijdelijk moeilijk zijn om te bewijzen dat hij over stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten, huisvesting of een
verzekering beschikt.
4.
•
•
•

Fedasil
Als bewoners van opvangstructuren meewerken aan een toekomstige terugkeer in het kader van het
programma voor vrijwillige terugkeer, blijven ze materiële hulp ontvangen.
Zij kunnen ook verzoeken om verlenging van hun recht op materiële hulp op grond van artikel 7 van de
opvangwet.
De sancties voorzien in artikel 45 van de wet van 12 januari 2007 blijven van toepassing, waaronder tijdelijke
en definitieve uitsluitingen van het opvangnetwerk. Anderzijds zijn er geen disciplinaire transfers meer van
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het ene naar het andere collectieve centrum om de risico's op verspreiding van het virus binnen de
collectieve structuren te beperken.
• De aanvragen tot internationale bescherming worden niet online ingevoerd, het gaat om aanvragen op
afspraak bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Wij ontvangen informatie van op het terrein dat aanvragers in
sommige gevallen hulp krijgen van advocaten, ngo’s en andere instellingen om een afspraak te maken. Er
wordt eveneens voorzien in een vertaling in meerdere talen van de instructies om deze aanvraag in te vullen
op de site van de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze tijdelijke maatregel is het resultaat van een reflectie
over hoe de opvangmissie kan worden voortgezet met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen.
• De gezondheidsomstandigheden zijn van invloed op de voortzetting van de maatregel van maart 2020 inzake
vrijwillig vertrek en een einddatum kan in dit stadium niet worden gegeven. Er werden meerdere FAQ
opgesteld in verband met deze instructies en ze zijn beschikbaar op de site van de POD MI.
Doelgroep
Vreemdeling met een onzeker statuut
Wettelijke basis van de maatregel
FAQ's https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/instructies-vanaf-18052020
Budget
/
Resulta(a)t(en)
DMH
Wanneer een behandeling werd opgestart tussen 14 maart en 31 mei die wordt voortgezet na 1 juni, is geen attest
DMH noodzakelijk. Het is de bedoeling om de zorgverstrekkers niet te overbelasten wanneer een
behandeling werd opgestart tijdens de lockdown en nadien wordt verdergezet
De OCMW’s kunnen in de toepassing MEDIPRIMA beslissingen invoeren voor een maximumperiode van een jaar,
maar zij moeten regelmatig controleren of hun beslissing nog steeds in overeenstemming is met het statuut van de
persoon en de mutaties behandelen van zodra zij deze ontvangen. Het is de bedoeling om de administratieve
last voor de OCMW’s te verlichten
DVZ en Fedasil
Het is de bedoeling om de rechten van de gebruiker niet te schenden.
Voedselhulp
De bedoeling van de maatregel is de continuïteit van de voedselhulp en van de basishygiëneproducten
waarborgen voor de meest kwetsbare personen.

7.

Kinderen, eenoudergezinnen en ouders in penitentiaire inrichtingen

Maatregel : Kinderen, eenoudergezinnen en ouders in penitentiaire inrichtingen
Context: Kinderen en eenoudergezinnen werden duidelijk al voor de crisis geconfronteerd met moeilijkheden die
een impact hadden op hun levenskwaliteit en ontwikkeling (meer dan 80% van de alleenstaande ouders zijn
vrouwen). De crisis heeft hun kwetsbare situatie meer zichtbaar gemaakt. Ten gevolge van de
afzonderingsmaatregelen zijn heel wat diensten van sociale hulp fysiek gesloten, en/of zijn de administratieve
formaliteiten vaak enkel digitaal beschikbaar. Vele van deze gezinnen beschikken echter niet over een
computeruitrusting, of hebben geen toegang tot het internet. Het thuisonderwijs, maakt dat kinderen die in armoede
leven niet de mogelijkheid hebben tot online cursussen of huiswerk maken. De sluiting van jeugdcentra, parken, …
verhoogt de spanning en stress binnen de gezinnen die leven in krappe en ontoereikende huisvesting.
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Fiches consultatiegroep:
- nr. 71 – SCUBA
- nr. 72 – IGMV
- nr. 73-75 Fédération Wal-Bxl
- nr. 75-76 , 78-79 – EDV
- nr 82-87 BAPN
- nr. 94-95 COCOF
Inhoud maatregel:
-

-

-

-

Financiële middelen werden vrijgemaakt ten behoeve van de OCMW’s, ter ondersteuning van
kwetsbare gezinnen voor onder meer toegang tot gezondheidszorg, zomerstages, studiemateriaal, … (een
aparte fiche is hiervoor opgesteld: fiche 1: financiële steunmaatregelen OCMW).
De toegang tot corona-ouderschapsverlof wordt uitgebreid. Het verlof loopt tot 30 september met
een uitkering die wordt verhoogd tot 150 procent voor eenoudergezinnen.
Aan FOD Justitie werd de vraag gesteld dat een bezoekregeling kan worden uitgewerkt tussen kinderen
en ouders in detentie én dat gedetineerden bij strafonderbreking worden uitgeschreven van de rol van de
strafinrichting zodoende dat zij aanspraak kunnen maken op een leefloon van het OCMW.
Aan FOD Financiën – dienst DAVO wordt de vraag gesteld om de hoogdringende vraag van alleenstaande
ouders om snel en efficiënt beroep te kunnen doen op hun alimentatierechten te onderzoeken (meer dan
90% van de bij DAVO ingediende dossiers worden door vrouwen ingediend).
Heel wat gezinnen, vooral gezinnen met kinderen, komen in armoede terecht en die dreigt erger te worden
als de alimentatie niet wordt betaald. De gezondheidscrisis komt harder aan bij eenoudergezinnen. Tijdens
de commissie Financiën dd. 17 juni 2020 werd een wetsvoorstel aangenomen betreffende de schrapping
van het inkomensplafond (van 2.200€ ) voor toegang tot de dienst DAVO.
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200519_04965952

Vanuit Vlaanderen werd 45 miljoen € voor armoedebestrijding vrijgemaakt voor 3 maatregelen: groeipakket,
lokaal sociaal beleid en een consumptiebudget. De Vlaamse regering richt een noodfonds in van 200 miljoen euro,
dit voor onder andere de sectoren als cultuur, jeugd, sport, toerisme en media. De Vlaamse regering voorziet
daarnaast in gratis kinderopvang tijdens de paasvakantie voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Deze staat open voor
kinderen van zorgverleners of kinderen die anders bij de grootouders zouden terechtkomen. Of deze wordt
georganiseerd door een school, een lokaal bestuur of een buitenschools initiatief, is irrelevant: elk opvanginitiatief
moet gratis zijn. Om buitenschoolse opvanginitiatieven te ondersteunen, maakt de regering 8 miljoen euro vrij. In
de paasvakantie zullen zij immers veel inkomsten derven, gezien veel ouders hun kinderen, die normaal naar de
opvang zouden gaan, zullen thuishouden. De Vlaamse Regering kent 633.000 euro subsidie toe aan de residentiële
jeugdhulpvoorzieningen voor de aankoop van of de investering in ICT-materialen, zodat de
kinderen en jongeren die hier verblijven onderwijs op afstand kunnen volgen. Investering van 76.900 euro in ICTmateriaal en ondersteuning voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren voor het dichten van de digitale
kloof in Brussel.
De Minister-President heeft Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) gevraagd om een opdracht uit te schrijven
voor het opzetten van een communicatiecampagne, die op 20 mei 2020 officieel
van start gaat. Die campagne moet de bewustwording van de verschillende jongerengroepen (van 14 tot 25 jaar)
verder blijven aanzetten om zich te houden aan de maatregelen en moet ervoor zorgen dat zij daar op middellange
en lange termijn, afhankelijk van hoe de situatie evolueert, blijven achterstaan.
De Regering heeft besloten om 2.285.000 euro extra te verlenen aan hoger onderwijsinstellingen zodat ze
rechtstreeks hun studenten kunnen ondersteunen, bovenop de reeds bestaande budgetten. Het doel is om de
studenten met budgettaire problemen te helpen met hun huur, kosten, internet, voeding,…
Groupe vulnérable visé
Analyse binnen werkgroep social impact covid -19

20

Base légale de la mesure
- Financiële toelage aan OCMW’s. Toelage voor materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of
psychologische dienstverlening aan personen die inkomen verloren. Vanaf 1 april 2020 - T.e.m. 31 december 2020.
13 MEI 2020. Koninklijk besluit houdende het invoeren van een subsidie "COVID-19" voor de doelgroep van de
openbare
centra
voor
maatschappelijk
welzijn,
BS
20/05/2020,
Ed.
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/05/20_1.pdf#Page490
https://www.vvsg.be/Corona/ocmw/KB%20bijlage%2015%20mio.pdf
- Beslissing superkern 12/6 : ouderschapsverlof corona voor eenoudergezinnen verlengd tot 30 september –
uitkering wordt verhoogd tot 150%
- leefloon gedetineerden: volgens artikel 39 van het KB RMI wordt de betaling van het leefloon opgeschort
tijdens de periode waarin een persoon wordt geplaatst, ten laste van de overheid, in een instelling van om het even
welke aard, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing en tijdens de periode waarin een persoon een vrijheidsstraf
ondergaat en ingeschreven blijft op de rol van een strafinrichting. De betaling van het leefloon wordt voor de
toekomst hersteld aan het einde van de uitvoering van de gerechtelijke beslissing alsook ingeval van voorlopige of
voorwaardelijke invrijheidsstelling.
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor
alimentatievorderingen bij de FOD Financiën met het oog op het toepasbaar maken van sommige bepalingen
van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en tot
wijziging van artikel 11 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol
van de fiscale bemiddelingsdienst
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1105/55K1105001.pdf
Budget
- Sociale hulp OCMW’s : 115.000.000€ (zie fiche 1.) – specifiek aandacht voor kinderarmoede.
(https://www.premier.be/nl/nieuwe-maatregelen-voor-het-derde-luik-van-het-federaal-plan-voor-sociale-eneconomische-bescherming)
- Schrapping inkomensplafond van 2.200 € netto per maand: budgettaire impact wordt geschat op 16 miljoen €.
Résultat(s) escompté(s) avec des éléments d’analyse
Gewenste situatie:
1)
Kwetsbare gezinnen hebben toegang tot alle basisvoorzieningen gedurende de afzonderingsperiode –
rekening houdend met de voorzorgsmaatregelen ( sociale hulp, onderwijs, speelpleinen, parken )
2)
Kwetsbare gezinnen vinden de toegang tot alle basisvoorzieningen gedurende de afzonderingsperiode
Aandachtspunt exitstrategie :
Wanneer een einde komt aan de afzondering, is de kans reëel dat deze kinderen en kwetsbare gezinnen,
moeilijkheden zullen ondervinden op vlak van onderwijs, gezondheid, risico op toenemende spanning en financiële
zorgen. Maatregelen ter ondersteuning van kinderen in een armoedesituatie en eenoudergezinnen moeten voor
een langere periode dan de gezondheidscrisis worden genomen opdat de socio-economische gevolgen minimaal
kunnen worden opgevangen.
De toegang tot de natuur, het groen en de recreatie is vooral belangrijk voor gezinnen met weinig ruimte thuis.
Duidelijke, gerichte en passende informatie over het bestaan en de toegankelijkheid van groene ruimten en de
maatregelen/initiatieven die in samenwerking met plaatselijke verenigingen worden uitgevoerd, is onontbeerlijk.
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8.Steunmaatregelen voor sekswerkers en slachtoffers van seksuele uitbuiting
Maatregel: De sekswerkers vriendelijk ontvangen en helpen, met respect voor de diversiteit. De personen die
het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting beschermen.
Context: De groepen van personen die zich reeds in armoede verkeerden, waren de eersten die de gevolgen
ervan voelden. In het geval van de sekswerkers (naar schatting is 80% van deze werknemers vrouw) hadden
duizenden mensen van de ene op de andere dag geen bestaansmiddelen meer en een groot deel van hen had
geen vervangingsinkomen (overbruggingsrecht, tijdelijke werkloosheid of LL).
Fiches van de Consultatiegroep:
- Nr. 43 en 90 Fiche Slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting (Myria)
- Nr. 68. Nota Sekswerkers in het BHG Alias Utsopi, Espace P en Artsen van de Wereld (BAPN)
Inhoud van de maatregel:
- Voedselhulp toegankelijk maken voor de sekswerkers
- De OCMW’s sensibiliseren voor een vriendelijk onthaal, met respect voor de diversiteit en voor
kwaliteitsvolle informatie, om te voorkomen dat dit toch al kwetsbare publiek nog minder een beroep
zal doen op de sociale diensten en verdwijnt in de illegaliteit.
- Het actieplan mensenhandel bijwerken
Bedoelde kwetsbare groep
In de Europese census van de arbeidskrachten is voorzien in een categorie “Verleners van persoonlijke diensten,
niet elders geclassificeerd" (code 5169 in de nomenclatuur ISCO-2008) waarin de sekswerkers geklasseerd
kunnen worden. In 2019 waren er, volgens de ADSEI (FOD Economie), 448 in ons land, geraamd op basis van 6
respondenten van de steekproef die dit beroep hadden aangegeven. Dit wil zeggen dat de sekswerkers niet op
een betrouwbare manier kunnen geteld worden.
In 2015 schatte de federale politie dat er nog 26 000 sekswerkers waren tewerkgesteld in België. UTSOPI, het
collectief van de sekswerkers in België ramen dit aantal op 25.000 tot 30.000. We schatten dat ongeveer de
helft van hen voltijdse werknemers zijn die niet zijn aangegeven, dit wij als de meest kwetsbare groep onder de
sekswerkers beschouwen.
De slachtoffers van uitbuiting staan per definitie onder dwang van derden.
Wettelijke basis van de maatregel
-

Instructie van het FEAD gericht aan de operatoren van de voedselhulp.
Actieplan mensenhandel

Beschikbaar budget
Zonder voorwerp
Resulta(a)t(en)
-

De beheersautoriteiten van FEAD hebben de regels voor toegang tot de voedselhulp versoepeld door
ze meer toegankelijk te maken voor iedereen die onder de armoededrempel leeft (bewijs van statuut
of van inkomen niet meer nodig tijdens de crisis)
OCMW’s gesensibiliseerd voor de kwetsbare situatie van de sekswerkers
Er werd een exitprotocol overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van de sector voor hulp aan
de sekswerkers en de GEES.
De ministers bevoegd voor armoedebestrijding en maatschappelijke integratie bestuderen het idee om
de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken een bijzonder aandachtspunt te bezorgen over
personen die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting in het kader van de bijwerking van het actieplan
tegen mensenhandel voor de periode 2020-2021

22

9.

Tijdelijke onderbreking van de arbeid

Maatregelen: Tijdelijke onderbreking van het werk
Context: De lockdown had tot gevolg dat een groot aantal personen noodgedwongen het werk niet konden
verderzetten. Het betreft hier personen die werken onder een veelheid aan statuten waarvan bijna 80% vrouwen,
zowel zelfstandigen als werknemers. Hoewel de sociale zekerheid haar rol ten volle speelde, bleken bepaalde
personen toch bijzonder kwetsbaar. Daarnaast bleek het voor veel ouders moeilijk om het werk te verzoenen met
de tijd die nodig is voor de opvang van hun kinderen.
Fiches consultatiegroep: 2 (waalse netwerk armoede bestrijding), 17 en 18 (NHRPH), 59 en 84 (BAPN), 51
(Steunpunt tot bestrijding van armoede)
Inhoud maatregel: Deze fiche betreft een aantal maatregelen die genomen werden om zelfstandigen en
werknemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het gaat vooral om de tijdelijke werkloosheid, het
overbruggingsrecht voor zelfstandigen en het corona ouderschapsverlof. Met deze maatregelen werd het inkomen
van de personen die gedwongen werden hun arbeid tijdelijk te onderbreken, ondersteund.
Voor wat betreft de tijdelijke werkloosheid (vrouwen zijn 45% van de werknemers in de privé sector), werd deze,
om de koopkracht te ondersteunen, verhoogd naar 70% van het brutoloon, verhoogd met een bedrag van 5,63
euro per dag.
De tijdelijke werkloosheid corona loopt tot 31 augustus.
Tegelijkertijd werd de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen tijdelijk opgeschort, aangezien het tijdens de
coronacrisis zeer moeilijk is om werk te vinden, en dit tot 31 augustus 2020. Tevens werd de bedrijfsvoorheffing
op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid tijdelijk verlaagd van 26,75% naar 15% van mei tot december 2020.
Om dezelfde reden werd het recht op inschakelingsuitkeringen ( normaal beperkt tot 36 maand) verlengd met 5
maand. Deze maatregel geldt tot 31 augustus 2020.
De federale regering heeft beslist om een nieuwe vorm van ouderschapsverlof in het leven te roepen om ouders
te helpen met de combinatie werk en opvang van hun kinderen. Het kreeg de naam corona-ouderschapsverlof.
Met dat verlof kunnen ouders met een kind jonger dan 12 jaar of jonger dan 21 jaar als het kind een handicap
heeft (die leeftijdsgrens valt weg in sommige specifieke situaties voor kinderen met een handicap), hun prestaties
verminderen tot 1/2 of met 1/5, tussen 1 mei en 30 juni 2020. Ondertussen werd de maatregel verlengd tot 31
augustus. Voor alleenstaande ouders en ouders van een gehandicapt kind, kan het corona ouderschapsverlof ook
voltijds opgenomen worden.
Het bedrag van de uitkering voor het corona-ouderschapsverlof ligt 25% hoger dan het bedrag van het gewone
halftijdse of 1/5 ouderschapsverlof. Voor éénoudergezinnen en kinderen met een handicap ligt het bedrag 50%
hoger dan het gewone bedrag. Het bedrag van deze verhoogde onderbrekingsuitkering wordt wel
geplafonneerd, wat ervoor moet zorgen dat de onderbrekingsuitkering niet hoger is dan het gederfde
brutoloon. Deze maatregel geldt ook voor pleegouders die door de bevoegde overheid zo werden aangeduid
voor de kinderen die bij hen zijn geplaatst en geldt tot 31 augustus 2020.
Ondertussen werd een wetsvoorstel ingediend om het corona ouderschapsverlof te verlengen tot 31 december
2020, en daarnaast nog een aantal versoepelingen aan te brengen.
Voor zelfstandigen werd het overbruggingsrecht voor zelfstandigen opgezet (waarvan slechts 33% vrouwen).
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Dit Corona-overbruggingsrecht voorziet de betaling van het volledig maandbedrag voor maart, april, mei en juni,
nl. :
•

1.291,69 EUR per maand indien je geen gezinslast hebt;

•

1.614,10 EUR per maand indien je wel gezinslast hebt.
Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de gedeeltelijke uitkering bedraagt de uitkering voor maart,
april, mei en juni:

•

645,85 EUR per maand indien je geen gezinslast hebt;

•

807,05 EUR per maand indien je wel gezinslast hebt.
Zelfstandigen die hun activiteiten in mei en/of juni 2020 voortzetten of hervatten, maar die hun activiteiten
moeten verminderen tijdens de volledige betrokken kalendermaand om te zorgen voor een of meerdere
kinderen, hebben recht op de ouderschapsuitkering.
Die uitkering bedraagt 532,24 euro per maand. Als de zelfstandige uitsluitend samenwoont met één of meerdere
kinderen van wie er minstens één fiscaal ten laste is van de aanvrager ("eenoudergezin"), bedraagt het bedrag van
de uitkering 875,00 euro per maand.
Het kind is hoogstens 12 jaar of, als het gehandicapt is, hoogstens 21 jaar.
Er is geen leeftijdsgrens wanneer de ouderschapsuitkering wordt gevraagd voor een kind met een handicap dat
geniet van een intramurale (bijvoorbeeld dagcentrum) of extramurale dienstverlening (bijvoorbeeld hulp aan huis),
of een behandeling georganiseerd of erkend door de gemeenschappen Het kan in deze gevallen dus ook gaan om
volwassenen.
Ook voor zelfstandigen werd voorzien in de mogelijkheid om uitstel of vrijstelling te krijgen op vlak van sociale
bijdragen.
Daarnaast werd, voor tijdelijk werklozen en rechthebbenden op ( aanvullend) leefloon, een cumulatie toegestaan
van de uitkering met het loon in de zogenaamde vitale sectoren, dit betreft de landbouw, de tuinbouw en de
bosbouw. Deze maatregel geldt tot 31 augustus 2020.
Daarnaast wordt het verschil in SPI-vrijstelling van beurs- en niet-beursstudenten tijdelijk weggewerkt waardoor
ook jongeren die genieten van een studiebeurs gedurende deze tijdelijke periode recht hebben op de SPI-vrijstelling
voor jongeren die niet genieten van een studiebeurs, zijnde 253,88 euro (geïndexeerd bedrag op 1 maart 2020).
Deze maatregel geldt eveneens tot 31 augustus 2020.
Voor studenten-werknemers werd een wetsvoorstel ingediend om toegang te geven tot tijdelijke werkloosheid
voor studenten met een studentenarbeidsovereenkomst.
Groupe vulnérable visé
De betrokken groepen:
ouders die het moeilijk hebben het werk te verzoenen met de tijd die nodig is voor de opvang van hun
kinderen, met bijzondere aandacht voor alleenstaande ouders en ouders van een gehandicapt kind
werknemers die de arbeid moeten onderbreken door de coronacrisis
zelfstandigen die de activiteit moeten opschorten door de coronacrisis
rechthebbenden op (equivalent) leefloon
studenten-werknemers
Wettelijke basis
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23 MAART 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een
overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van
COVID-19 ten gunste van zelfstandigen
Publicatie : 2020-03-24 (Ed. 2)
30 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid
omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot
wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende
de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit
Publicatie : 2020-04-02 (Ed. 1)
23 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan
niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de
degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen
Publicatie : 2020-04-30 (Ed. 1)
27 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 13 tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22
december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van
tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, in het bijzonder voor wat betreft
de uitbreiding naar bepaalde zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden
Publicatie : 2020-04-29 (Ed. 1)
27 AVRIL 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27
mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation
du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques
Publicatie : 2020-04-28 (Ed. 2)
13 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 23 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart
2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof
Publicatie : 2020-05-14 (Ed. 2)
29 MEI 2020. - Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19
pandemie
Publicatie: 2020-06-11
4 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen
reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie
Publicatie : 2020-06-12 (Ed. 1)
Wetsvoorstel 1278 betreffende de toegang tot tijdelijke werkloosheid voor studenten
Wetsvoorstel 1270 betreffende Corona ouderschapsverlof
Budget
Tijdelijke werkloosheid: geschat budget 5,05 miljard
Verlenging tijdelijke werkloosheid in bepaalde sectoren: 328 miljoen
Opschorting inschakelingsuitkering: 9,729 miljoen
Opschorting degressiviteit werkloosheid: 78,2 miljoen
Ouderschapsverlof: 145,4 miljoen
Cumulatie toegelaten activiteiten: 63 miljoen
Overbruggingsrecht voor zelfstandigen: 2,334 miljard
Ouderschapsverlof voor zelfstandigen: 16,7 miljoen
Uitstel en herziening sociale bijdragen zelfstandigen: 350 miljoen euro
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Seizoensarbeid en beursstudenten ( recht op maatschappelijke integratie): 210.000
Resultaat
Resultaten
Op het hoogtepunt van de coronacrisis, werden meer dan 1,5 miljoen aanvragen voor tijdelijke werkloosheid
geregistreerd. Wanneer we enkel naar de goedgekeurde aanvragen kijken, dan gaat het om 1.030.813 met
betrekking tot maart en 1.223.892 met betrekking tot april.
Uit een nadere analyse van de aanvragen blijkt dat het percentage werknemers betrokken bij een procedure van
tijdelijke werkloosheid (aangifte sociaal risico (ASR)) in april het hoogst was in de horeca (78,2%), de bouw
(66,3%) en de kunstensector (54,5%).
Wat betreft het profiel van de tijdelijk werklozen zien we een (lichte) oververtegenwoordiging van jongeren,
lagergeschoolden, en mannen. De toename van de tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis was veel
sterker in de lagere loonklassen.
Personen in de lagere loonklassen blijven ook langer tijdelijk werkloos.
Voor het corona ouderschapsverlof, werden tot op begin juni 41.000 aanvragen geregistreerd (in mei 2020 waren
vrouwen iets meer dan 67% van de mensen die gebruik maken van corona-ouderschapsverlof).
Voor wat betreft de zelfstandigen werden tot op 17 juni 485.892 dossiers overbruggingsrecht verwerkt, waarvan
413.031 goedgekeurd (vastgesteld recht ). Bijkomend worden 12.078 gevallen verwacht en vermoed dat zij
aanleiding geven tot een recht (81.247 van de ingediende dossiers werden geweigerd).
Op 17/06 werden 172.749 aanvragen voor uitstel van betaling van sociale bijdragen en 55.830 aanvragen voor
vrijstelling van sociale bijdragen geregistreerd.
Voor wat betreft de cumulatie van werk in de vitale sectoren met een uitkering tijdelijke werkloosheid of
(equivalent) leefloon, lijkt het dat deze maatregel succes kent, want we merken gelijktijdig een daling van het aantal
gedetacheerden in de LIMOSA database. Tegelijkertijd merken we dat het aantal gelegenheidswerkers in de land
en tuinbouw beduidend hoger ligt dan het vorige jaar, wat mee het succes van de maatregel aantoont.
Aandachtspunt exitstrategie :
Voor wat betreft de exit uit de tijdelijke werkloosheid is een KB in bespreking dat voorziet in een geleidelijke
terugkeer naar de normale regels. Vanaf 1 september zouden versoepelde voorwaarden gelden voor tijdelijke
werkloosheid om economische redenen. Ook zou tijdelijke werkloosheid wegens overmacht nog mogelijk zijn (
met de verhoogde uitkeringen) tot 31 december 2020 voor bepaalde sectoren die hard getroffen zijn door de
coronacrisis.
De werkgroep sociale impact corona, doet een aantal aanbevelingen bij de “exit”. Deze werkgroep stelt voorop
dat bij de “exit” uit de coronamaatregelen de beschermingsfunctie niet verloren mag gaan, waarbij evenwel met
verschillende factoren rekening wordt gehouden:
o De werkhervatting moet binnen het vast te stellen kader ondubbelzinnig worden
aangemoedigd.
o De heropstart van voorzieningen moet daarbij in rekening worden gebracht (werkhervatting
zonder kinderopvang, openbaar vervoer… ligt niet voor de hand).
o Er kan worden verwacht dat er banen verloren zullen gaan. Daarbij dient de nodige capaciteit
te worden voorzien om werklozen zo snel mogelijk terug naar duurzaam werk te begeleiden,
dit is met name belangrijk gelet op het sociaal-economisch profiel van tijdelijk werklozen
waarvoor het risico op langdurige werkloosheid groter is. Training en opleiding in functie van
sectoren met bestaande of nieuwe behoeften zijn daarbij aangewezen pistes.
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Alvast op middellange termijn kan een toename van het aantal rechthebbenden op een
uitkering ( werkloosheid, leefloon,..) verwacht worden, in die context moet nagedacht
worden over een doelmatige sociale bescherming.
De personen die niet in beide stelsels ( tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht) werden
opgevangen en toch zonder werk kwamen te zitten verdienen bijzondere aandacht en een aangepaste
steun:
o Voor tijdelijke werknemers (ook uit de interimsector) zou de toegang tot de
werkloosheidsuitkering best vergemakkelijkt worden.
o Het is wellicht aangewezen om het statuut van “artiest” in de werkloosheidsverzekering
automatisch te verlengen tijdens de periode waarin nauwelijks of geen culturele evenementen
mogelijk zijn ( hierover meer in de fiche “artiesten”.)
o

•

Daarnaast dient ook een oplossing gevonden te worden voor studenten die zelf instaan voor de bekostiging van
hun studies en hun levensonderhoud.
Dit alles onderstreept het belang van een monitoring op middellange en lange termijn van de sociale gevolgen van
de coronacrisis.
10. Artiesten en medewerkers van cultuur- en evenementensector
Maatregelen: Artiesten en medewerkers van de cultuur- en evenementensector
Context: De cultuur-en evenementensector wordt bijzonder hard getroffen door de coronacrisis. Niet alleen
zijn alle evenementen voor een groot publiek door de Nationale Veiligheidsraad verboden, al minstens tot en met
31 augustus. Bovendien wordt in deze sector vaak gewerkt onder zeer specifieke statuten, onder de vorm van
tijdelijke arbeid,…
Ook de werkgroep sociale impact corona meldt dit:
“Artiesten worden hard getroffen door de Covid-19-crisis omdat vanwege de ‘lockdown’ veel van hun
geplande activiteiten en evenementen werden geannuleerd. Vaak werd hun opdracht, al of niet in de
vorm van een contract van beperkte duur, reeds stopgezet en zijn er geen nieuwe in het vooruitzicht.
De Nationale Veiligheidsraad heeft intussen ook alle massa-evenementen tot eind augustus geannuleerd.
Duizenden artiesten en tijdelijke medewerkers van festivals en andere evenementen kunnen daardoor
niet werken deze zomer en dreigen zonder beroepsinkomen te vallen. Veel artiesten maken zich dan ook zorgen.
In de nota inzake de kwetsbare groepen van 22 april ll. die door de NBB voor de ERMG werd opgesteld,
stelt men op basis van informatie verschaft door de Nationale Rekeningen dat er in ons land 18.500
artiesten actief zijn, waarvan er ongeveer 7.400 actief zijn als zelfstandige en ongeveer 11.200 als
loontrekkende. »
Daarnaast zijn er natuurlijk ook de talloze medewerkers van de cultuur- en evenementensector.
Bovendien betekent het feit dat culturele evenementen niet kunnen doorgaan, eveneens dat de zwaksten in de
samenleving verstoken blijven van socio-culturele participatie.
Fiches consultatiegroep: 2, 33, 62, 85
Ook de werkgroep sociale impact stelde een fiche op aangaande de problematiek van de artiesten en personen
tewerkgesteld in de cultuur- en evenementensector.
Inhoud maatregel: Voor wat betreft artiesten en medewerkers van de cultuur- en evenementensector werden
verschillende maatregelen genomen. Daarnaast kunnen deze personen, afhankelijk van het statuur waaronder zij
werken, natuurlijk ook een beroep doen op de overige maatregelen die genomen werden voor personen die
gedwongen werden hun beroepsactiviteiten te staken omwille van de coronacrisis. Zo is er de mogelijkheid van
tijdelijke werkloosheid ( die verruimd werd voor personen werkzaam in de cultuur- en evenementensector) en het
overbruggingsrecht voor de betrokken personen die werkzaam zijn onder het statuut van zelfstandige. Bij beslissing
van de Minister van Werk van 8 mei werd tijdelijke werkloosheid mogelijk – onder voorwaarden – voor
geannuleerde evenementen (in de periode van 15.03 tot 31.08).
Daarnaast werd een coördinatie opgezet tussen verschillende beleidsniveau’s.
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Ook werd ook een maatregel genomen op vlak van de taks shelter.
Doelgroep

-

De betrokken groepen:
Artiesten
Medewerkers van de cultuur- en evenementensector
Wettelijke basis
23 MAART 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een
overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID19 ten gunste van zelfstandigen
30 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid
omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging
van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit
27 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 13 tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22
december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van
tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, in het bijzonder voor wat betreft
de uitbreiding naar bepaalde zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden
Koninklijk besluit nr. 17 van 04.05.2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020
die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 (II) met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers
van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,
Beslissing van de Minister van Werk van 8 mei 2020 met betrekking tot een specifiek stelsel voor
geannuleerde evenementen.
Circulaire 2020/C/72 over de gevolgen van de crisis door Covid-19 op het tax shelter stelsel
voor audiovisuele werken en podiumwerken van 25 mei 2020.
Budget
Artiesten: aanpassing van de referentieperiode: 0,483 miljoen
Resultaat

-

Resultaten
Voor personen
- die werkzaam waren met een arbeidsovereenkomst, waarvan de uitvoering geschorst is door de coronacrisis,
- met een interimcontract op 13 maart 2020,
- met een dagcontract,…voor een evenement dat geannuleerd is door de nationale veiligheidsraad
is bepaald dat deze personen beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid.
In maart 2020 betaalde de RVA 15.263 uitkeringen tijdelijke werkloosheid aan personen werkzaam in de sector
kunsten, amusement en recreatie, in april 2020 waren dit 16.142 betalingen. Voor mei kennen we momenteel enkel
de aangevraagde uitkeringen, dit betreft 19.951 aanvragen.
Voor specifiek werknemers onder het statuut “artiest”, betreft het 1570 betaalde uitkeringen tijdelijke
werkloosheid in maart 2020, 1023 betaalde uitkeringen in april 2020. Voor mei 2020 zijn er 2115 aangevraagde
uitkeringen.
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Om de referteperiodes te bepalen, die nodig zijn om de reeds bestaande voordelen (o.a. 60% uitkering) in de
werkloosheid te krijgen of verder te behouden, werden de maanden april-juni geneutraliseerd. Concreet werd de
normale referentieperiode van 12 maanden met 3 maanden verlengd.
We beschikken momenteel niet over cijfers aangaande het aantal artiesten en personen in de evenementen- en
cultuursector die genieten van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Wel biedt de toegang tot het
overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep hier ongetwijfeld soelaas.
Betreffende de vraag naar coördinatie kondigde de Eerste Minister tijdens de persconferentie van de Nationale
Veiligheidsraad van 13 mei ll., aan dat een interministeriële conferentie zich buigt over de problematiek.
De uitzonderlijke situatie veroorzaakt door het coronavirus en de als gevolg daarvan getroffen maatregelen door
de federale overheid heeft ook gevolgen voor Tax Shelter audiovisuele werken en Tax Shelter podiumkunsten.
In deze omstandigheden werd voor de podiumkunsten beslist om de huidige termijn voor het verrichten van
uitgaven van 24 maanden te verlengen met 12 maanden. Voor de audiovisuele sector werd beslist om de huidige
termijn van 18 maanden (24 maanden voor animatie) te verlengen met 12 maanden.
Om te kunnen genieten van de maatregel, is het noodzakelijk dat de producent aantoont dat hij rechtstreekse
schade heeft ondervonden als gevolg van de door de overheid uitgevaardigde maatregelen in verband met de strijd
tegen het coronavirus.
Op 12 juni deelde de FOD Financiën mee dat de in aanmerking komende productievennootschap (Tax Shelter voor
audiovisuele werken en Tax Shelter voor podiumwerken) geen achterstallen bij de RSZ mag hebben op het ogenblik
van het afsluiten van de raamovereenkomst in het kader van de taks shelter. De federale regering verleent echter
aan bepaalde werkgevers uitstel van betaling tot 15.12.2020 van de bedragen die aan de RSZ zijn verschuldigd. De
RSZ levert bijgevolg geen attesten af aan die vennootschappen. Er wordt aanvaard dat de in aanmerking komende
productievennootschap die uitstel van betaling van de RSZ bijdragen geniet volgens de bepalingen van het KB
04.05.2020, rechtsgeldig een raamovereenkomst in het kader van de tax shelter afsluit voor zover de achterstallen
bij de RSZ uitsluitend voortvloeien uit de toepassing van die bepaling inzake het uitzonderlijke uitstel van betaling.

•
•
•

Tenslotte is er een wetsvoorstel inzake artiesten en de culturele sector (voorstellen aangenomen in de commissie
09.06 – stemming voorzien in de plenaire vergadering van 18.06 maar uitgesteld omdat eerst het advies van de Raad
van State gevraagd is). Dit wetsvoorstel voorziet dat:
- de toepassing van de cumulatieregel in geval van inkomsten uit artistieke activiteiten is opgeheven (auteursrechten
en naburige rechten)
- versoepeling van de toelaatbaarheidsvoorwaarden voor de artiesten en de technici (10 artistieke prestaties of 20
arbeidsdagen in de periode van maart 2019 tot maart 2020)
- Verlenging van de stopzetting van de degressiviteit tot 31.12
Aandachtspunt exitstrategie :
Voor wat betreft de werking van de Kunstenaarscommissie, die artiesten informeert over hun rechten en plichten
in verband met hun sociaal statuur, merkt de werkgroep sociale impact corona op dat het mandaat van deze
Commissie juridisch zeer restrictief is, en dat een aanpassing zich opdringt.
In het algemeen raadt de werkgroep sociale impact Corona aan om de communicatie inzake de verschillende
maatregelen die bestaan voor artiesten en personen werkzaam in de evenementen en cultuursector, te versterken.
Dit kan via het portaal Artist@Work, maar ook door een specifieke communicatiecampagne.

11. Economie
Maatregel : hypothecair – en consumentenkrediet
Context: Ten gevolge de gezondheidscrisis is het sociaal economisch leven voor heel wat huishoudens abrupt
stilgevallen met zware financiële zorgen tot gevolgen. Ten gevolge inkomstenverlies en hogere uitgaven, bestaat een
risico dat mensen de betaling van facturen zullen uitstellen. Dit betekent ook een grotere kans op accumulatie van
achterstallige facturen en toename van schulden op langere termijn, gezien mensen vaak eerst eigen reserves
aanspreken.
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Fiches consultatiegroep:
- nr. 65 BAPN
- nr. 92 UNIA
Inhoud maatregel: Er werd beslist om de voorwaarden voor hypothecair krediet te versoepelen, alsook de
terugbetalingsvoorwaarden van het consumentenkrediet.
1.Afbetalingsuitstel hypothecair krediet voor maximaal 6 maanden.
Info https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-hypothecair-krediet
2. Het uitstel voor het consumentkrediet geldt voor 3 maanden (kan één maal verlengd worden met nogmaals
maximum 3 maanden) en is mogelijk voor terugbetalingen van meer dan 50€ per maand.
https://www.febelfin.be/nl/journalisten/artikel/consumenten-kunnen-vanaf-nu-betalingsuitstel-consumentenkredietaanvragen
Ontleners van hypothecaire kredieten bij het Vlaams Woningfonds kunnen uitstel van betaling
krijgen voor een termijn van 6 maanden tot uiterlijk eind oktober 2020.
De Société Wallonne de Crédit Social (SWCS) laat toe om de betaling van woonkredietaflossingen uit te
stellen en beoordeelt dit geval per geval, middels bewijs dat de financiële situatie van de persoon door de COVID19-crisis is benadeeld. Het Waals Woningfonds voorziet ook in een uitstel van betaling van hypothecaire en
consumentenkredieten voor een duur van maximaal 6 maanden. Dit geldt voor gezinnen die kunnen aantonen dat
ze financieel geleden hebben door de epidemie, namelijk werknemers die
hun job tijdelijk of definitief verloren hebben en zelfstandigen die een belangrijke vermindering
van hun inkomen lijden door het wegvallen of verminderen van hun activiteiten.
Als u als gevolg van de COVID 19-crisis problemen ondervindt bij de betaling van huur en/of de
mensualiteit van een krediet, staat het Brussels Woningfonds ter beschikking om vragen te
beantwoorden en na te denken over mogelijke oplossingen.
Doelgroep
1. Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet kan aangevraagd worden door particulieren die aan elk van
deze 4 voorwaarden voldoen:
- Het inkomen is gedaald of valt volledig weg door de coronacrisis door: tijdelijke of volledige werkloosheid, ziekte
ten gevolge van Covid-19, sluiting van een zaak, overbruggingsmaatregelen;
Bij koppels is het voldoende dat het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt door de coronacrisis.
- Er was op datum van 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor uitstel
gevraagd wordt;
- Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s)
(op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan);
- Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen
en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 25.000 EUR. Pensioensparen wordt hier
niet in meegerekend.
2. De kredietnemer die uitstel van betaling vraagt voor consumentenkrediet , moet aan volgende voorwaarden
voldoen:
- lijdt een inkomensverlies door de coronacrisis (hij / zij is bv. tijdelijk technisch werkloos, zijn / haar bedrijf is
gesloten, …);
- heeft geen betalingsachterstand van meer dan 1 maand op 1 april 2020;
- beschikt over minder dan 25.000 euro roerend vermogen.
Wettelijke basis
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- De wet van 22 april 2016 (BS 4 mei 2016) houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake
consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht.
Charter
betalingsuitstel
hypothecair
04/charter_betalingsuitstel_hypothecair_krediet.pdf

krediet

https://www.febelfin.be/sites/default/files/2020-

- Consumentenkrediet : Wetsvoorstel betalingsuitstel consumentenkrediet werd op 20 mei 2020 goedgekeurd.
(nadat eerder ook uitstel mogelijk was voor hypothecair krediet) Parlementair Document 55K1184 - Wetsvoorstel
houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake consumentenkrediet in het kader van de crisis van
het
coronavirus
COVID-19.
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossi
erID=1184&legislat=55&inst=K
27 MEI 2020. - Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te
helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan, BS 29/05/2020, Ed. 2.
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/05/29_2.pdf#Page4
Budget
/
Resultaat
Resultaten
10/04/2020: na 1 week hebben de banken 86.000 particulieren en bedrijven geholpen met een betalingsuitstel
voor 1 miljard euro. https://www.febelfin.be/nl/journalisten/artikel/na-1-week-hebben-de-banken-86000particulieren-en-bedrijven-geholpen-met-een
Na één week hebben de Belgische banken aan meer dan 46.000 kredieten voor ondernemingen betalingsuitstel
toegekend. De banken gaven ook al 40.000 particulieren uitstel van betaling voor hun woonkrediet.
08/05/2020: De banken hebben op ruim vijf weken tijd meer dan 107.000 particulieren uitstel gegeven voor de
afbetaling van hun woonlening. Dat meldt bankenfederatie Febelfin. De teller staat intussen op meer dan 107.000
uitsteldossiers. “Het totale onderliggende kredietvolume bedraagt 11 miljard euro of gemiddeld 102.500 euro per
krediet”, aldus Febelfin.
De banken verleenden daarnaast meer dan 116.000 keer uitstel van betaling voor ondernemingskredieten. Meer
dan 80 procent ervan ging naar kmo’s en zelfstandigen, zegt de federatie. Ze voegt toe dat in april ook meer dan
20.000 nieuwe kredieten werden toegekend aan ondernemingen, voor een bedrag van meer dan 4,5 miljard euro.
(https://www.hln.be/geld/consument/meer-dan-100-000-mensen-moeten-woonkrediet-tijdelijk-nietafbetalen~ab5b17fc/)
Gewenst resultaat:
Analyse toont aan dat aanvragen niet met terugwerkende kracht kunnen worden ingediend, terwijl de meeste
kwetsbare groepen moeilijk toegang hebben tot informatie, en bijgevolg een reëel risico lopen om laattijdig een
aanvraag in te dienen, terwijl ze wel tot de criteria behoren. Het uitstel stopt op 31/10, terwijl de gevolgen van het
inkomstenverlies voor sommigen langer aanslepen dan deze periode.
Wanneer je minder dan 1700€ netto per maand hebt, moet er geen interest betalen. De armoedegrens voor een
gezin met 2 kinderen is evenwel 2200€.
- aanvragen tot uitstel hypothecair krediet kunnen met terugwerkende kracht worden ingediend;
- aanvragen tot uitstel hypothecair krediet kunnen ook na 31/10 worden ingediend;
- grens optrekken tot armoedegrens waarop je geen interest moet betalen;
Aandachtspunten exitstrategie:
Nadat eerste eigen reserves worden aangesproken, wordt de betaling van facturen uitgesteld. De problematiek van
toename van schulden zal zich bijgevolg voornamelijk op langere termijn (na de gezondheidscrisis) voordoen.
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Maatregel : Slachtoffers van economische uitbuiting
Context: In deze coronatijden is de afhankelijkheidspositie van kwetsbare werknemers nog sterk vergroot zodat
de kans tot en de graad van uitbuiting hierdoor nog dreigt vergroot te worden. Door de COVID-19 crisis zijn deze
kwetsbare werknemers nog meer geïsoleerd dan vroeger: de mogelijkheden om een andere job aan te nemen zijn
zeer beperkt geworden en zij hebben nog minder makkelijk toegang tot instanties die hen kunnen helpen. Daardoor
zijn ze nog meer afhankelijk geworden van hun werkgever.
Fiches consultatiegroep:
- nr. 89 MYRIA
Inhoud maatregel:
Aan FOD BiZa en FOD Justitie werden instructies gegeven voor bijzondere aandacht te hebben voor
situaties van economische uitbuiting.
De sociale inspectie heeft haar werkzaamheden aangepast ifv de lockdownmaatregelen voor de detectie
van slachtoffers van economische uitbuiting door sterk te focussen op sociale fraude en mensenhandel in
de risicosectoren (slachthuizen en landbouwsector).
Doelgroep
Slachtoffers economische uitbuiting
https://radio1.be/belgie-zijn-5000-tot-15000-mensen-het-slachtoffer-van-mensenhandel
Wettelijke basis
/
Budget
/
Resultaat
Aandacht exitstrategie: Er moet onderzocht worden of de niet-naleving van de beschermingsregels als een
bijkomende indicator van werkomstandigheden beneden de menselijke waardigheid (mensenhandel-economische
uitbuiting) kan worden beschouwd.
III.
1.

SOCIAAL – ECONOMISCHE EVALUATIE VAN DE SITUATIE

Synthese cijfers door werkgroep social impact covid 19

De coronacrisis heeft een massale impact op de Belgische economie en arbeidsmarkt, maar de directe sociale
gevolgen werden in belangrijke mate getemperd door het bestaande en in het kader van deze crisis uitgebreide
vangnet. Toch bleven voor bepaalde groepen specifieke maatregelen nodig.
De tijdelijke werkloosheid voor werknemers en het crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen vangen een groot
deel van de korte termijnimpact voor de werkenden op. Het netto-loonverlies voor lage loontrekkers kan
evenwel toch een significante negatieve impact hebben op de leefomstandigheden op korte termijn indien een
financiële buffer afwezig is. Bovendien zijn bij de tijdelijk werklozen personen met een minder gunstig sociaaleconomisch profiel oververtegenwoordigd, met name personen met een lager opleidingsniveau en een
laaggemiddeld tot een laag loon.
Volgens het Federaal Planbureau zou de Belgische economie in 2020 krimpen met 10,6% en zich in 2021
gedeeltelijk herstellen met een groei van 8,2%. De coronapandemie en de inperkingsmaatregelen hebben een
zware impact op de wereldeconomie. Ook de Belgische economie is in de eerste helft van dit jaar dus in een
diepe recessie beland. Het Planbureau scenario gaat uit van een krachtige herneming in 2021 die de krimp van
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2020 weliswaar slechts gedeeltelijk goedmaakt. De binnenlandse werkgelegenheid zou over 2020 en 2021 samen
met 111 000 personen afnemen.
De tijdelijke werkloosheid en het overbruggingskrediet voor zelfstandigen hebben inderdaad de eerste schokken
van de crisis opgevangen. Op het hoogtepunt van de coronacrisis, op 28 april bedroeg het aantal werknemers
voor wie tijdelijke werkloosheid werd aangevraagd 1.415.628, waarmee dit statuut op dat ogenblik ongeveer 40%
van de werknemers (zonder de statutaire ambtenaren) betrof. Op 24 mei betrof het totale volume van aanvragen
en notificaties cumulatief 1.542.290 werknemers, ofwel ca. 45% van de werknemers die in aanmerking komen.
Omgerekend naar voltijdse betrekkingen betekent dit ( goedgekeurde aanvragen) midden april meer dan 700.000
voltijdse equivalenten, dit aantal is op eind mei gedaald tot iets meer dan 300.000 VTE. De zwaarst getroffen
sectoren zijn de horeca, de kunsten en recreatie en de bouw. Gegevens voor de maand april tonen aan dat
personen met een lager loon, langer in de tijdelijke werkloosheid blijven dan personen in de hogere loonklassen.
Voor wat betreft de zelfstandigen wordt het totaal aantal rechten op een overbruggingsuitkering op 10 juni
geraamd op 381.288 (51% van de hoofdberoepen) voor de maand maart, 396.241 (53% van de hoofdberoepen)
voor de maand april, 366.336 voor de maand mei (49% van de hoofdberoepen) en op 135.000 voor de maand
juni (let op: deze raming is gebaseerd op bepaalde sectoren maar zal nog verfijnd moeten worden). Het RSVZ
ontvangt nog steeds nieuwe aanvragen die betrekking hebben op maart (dit kan tot september), april, mei en juni
(dit kan tot eind 2020)).
De sociale zekerheid lijkt dus haar rol gespeeld te hebben. Toch zijn daar enige kanttekeningen bij te maken.
Ten eerste, voor de lagere lonen kan de onmiddellijke daling van het maandelijks inkomen, ook al wordt die later
uitgevlakt, toch een significante negatieve impact hebben op de mate waarin deze huishoudens kunnen rondkomen
in de betreffende maanden, zeker bij gebrek aan een financiële buffer. Dat blijkt uit het feit dat de OCMW’s meer
vragen hebben ontvangen voor een voorschot op de uitkering vanwege tijdelijk werklozen.
Dit wordt ook bevestigd door de Nationale Bank. De Bank stelt, op basis van een door haar uitgevoerde enquête,
waarvan de cijfers wel met voorzichtigheid dienen te worden gehanteerd, dat gezinnen die het financieel moeilijker
hebben, vaker vermeld hebben dat zij een prijsstijging hebben waargenomen. Daarnaast geeft zij aan dat bijna een
derde van de respondenten steun hebben gevraagd naar aanleiding van een inkomensdaling. Het resultaat van
deze grotere moeilijkheid van de gezinnen met de laagste inkomens vertaalt zich ook in een grotere vraag naar
steun in vergelijking met andere categorieën van gezinnen, en dit in het bijzonder op het niveau van de
steunaanvragen bij de OCMW’s. De kwetsbaarheid van de gezinnen met de laagste inkomens is des te groter
wanneer zij weinig spaargeld hebben. Uit de antwoorden op de enquête van de Nationale Bank blijkt dat de
gezinnen waarvoor de respondent zich als zelfstandige, tijdelijk werkloze of werkzoekende heeft geïdentificeerd,
gemiddeld een aanzienlijk inkomensverlies van meer dan 30% lijden als gevolg van de crisis in verband met de
COVID-19-pandemie.
Samenvattend kan gesteld worden dat de sociale zekerheid zeker haar beschermende rol gespeeld heeft, maar
dat de zwakste groepen toch zwaar getroffen zijn door de crisis, door een combinatie van een (tijdelijke) verlaging
van hun inkomen, een verhoging van de prijzen, en een gebrek aan financiële reserves om de gevolgen van de
crisis op te vangen. De meest problematische groepen zijn daarbij deze die niet kunnen terugvallen op (tijdelijke
werkloosheid) of overbruggingsrecht.
Een bijkomend probleem is de sociale participatie en de toegang tot allerlei rechten: de maatschappij is in de
voorbije weken snel “gedigitaliseerd”, maar de ICT enquêtes van STATBEL tonen aan dat de toegang tot internet
ongelijk is naar sociaal-economische status. Onder laaggeschoolden geeft 78% aan dat hij/zij gedurende de
afgelopen 3 maand internet heeft gebruikt. Onder gemiddeld opgeleiden is dat 92%, en onder hoogopgeleiden
99%. Deze cijfers zijn gelijkaardig voor het land en voor de regio’s. De zwakste groepen raken dus significant
meer geïsoleerd in deze tijden van digitalisering. In huishoudens met een inkomen lager dan 1.900 euro, kan men
stellen dat het aandeel kinderen zonder toegang tot internet oploopt tot 20%, met alle gevolgen van dien voor
wat betreft scholing.
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Daarnaast zijn er de erg kwetsbare groepen die buiten de traditionele metingen vallen: dak- en thuislozen, mensen
zonder wettelijk verblijf, … Deze groepen maken het onderwerp uit van deze synthesenota en worden meer in
diepte besproken in de rest van deze nota.

2.

Monitoring OCMW’s

Het doel van de enquête over de sociale impact COVID-19 is om een snel overzicht te krijgen van het aantal en van
de situatie van personen die een steunaanvraag hebben ingediend bij de OCMW’s in de context van de huidige
gezondheidscrisis. Dit om aangepaste tools in te voeren om de begeleiding en de ondersteuning van de begunstigden
te verbeteren.
Een eerste peiling werd uitgevoerd in de loop van de maand april via een beperkte steekproef die zo werd gekozen
om de socio-economische en demografische diversiteit van de gemeenten te weerspiegelen. Nadat de vragenlijst was
getest, werd de enquête begin juni uitgebreid tot alle OCMW’s, in de vorm van een online vragenlijst die voortdurend
toegankelijk was die een regelmatige monitoring van maand tot maand mogelijk maakt. De OCMW’s werden verzocht
om de gegevens in te vullen waarover zij beschikken voor de 3 maanden die voorafgaan aan de lopende maand, wat
overeenkomt met een stabilisatieperiode van de administratieve gegevens. Zo is het aantal respondenten gestegen
van 25 tot meer dan 180 OCMW’s, wat samen goed is voor ongeveer 55 % van de leefloners.
Het doel van deze nota is de eerste resultaten voorstellen uit deze uitgebreide enquête, in het bijzonder de evolutie
van het aantal begunstigden en de nieuwe aanvragen volgens het soort hulp.
Alle cijfers die in deze nota worden voorgesteld hebben betrekking op België als geheel (en niet meer op de
steekproef). Het grotere aantal respondenten heeft de statistische representativiteit namelijk sterk verbeterd en
heeft het mogelijk gemaakt om de meeste gegevens van de steekproef met voldoende precisie te extrapoleren naar
heel België.
Tot slot moeten de cijfers voor de maand mei met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd: aangezien de
OCMW’s over een vrij korte periode beschikten om ze te verzamelen, worden ze voor het grootste deel nog steeds
onderschat.
Resultaten van de enquête
187 van de 580 OCMW’s namen na onze oproep onmiddellijk vrijwillige deel aan de eerste editie van de enquête die
de overheidsdienst maandelijks zal herhalen. In totaal vertegenwoordigen ze meer dan de helft (55%) van het alle
leefloners in België. De POD MI verwacht dat nog meer OCMW’s zich zullen aansluiten op de enquête en zo nog
meer data ter beschikking te kunnen stellen.
Evolutie van het aantal leefloners
Maand
Januari 2020
Aantal leefloners 148486

Februari 2020
149499 (+0,7%)

Maart 2020
151872 (+1,6%)

April 2020
153278 (+0,9%)

Mei 2020**
147626
(-3,7%)

In het eerste kwartaal van 2020 observeren we een stijging van 3,2%. Dit is hoger dan de 1,3%-stijging die de
Studiedienst van de POD MI vooropstelde voor deze periode. Indien deze geobserveerde stijging verder
doorgetrokken wordt en er rekening gehouden wordt met de seizoensgebonden effecten die de evolutie van het
aantal leefloners beïnvloeden, dan landen we op het einde van het jaar op 13,8%. Indien er na mei geen voortzetting
zou plaatsvinden van de geobserveerde stijging, dan beperkt de stijging zich tot 4,2%.
Evolutie van het aantal personen die beroep doen op maatschappelijke hulp en dienstverlening
Maand
Januari 2020
Februari 2020
Maart 2020
April 2020
Mei 2020**
Aantal
148817
150822 (+1,3%)
146094
153278 (+4,9%) 147626
(-3,1%)
(-3,7%)
In het eerste kwartaal van 2020 observeren we een stijging van 3,0%. Indien deze geobserveerde stijging verder
doorgetrokken wordt en er rekening gehouden wordt met de seizoensgebonden effecten die de evolutie van het
aantal leefloners beïnvloeden, dan landen we op het einde van het jaar op 10,3%. Indien er na mei geen voortzetting
zou plaatsvinden van de geobserveerde stijging, dan beperkt de stijging zich tot 3,9%.
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Evolutie van het aantal personen die een beroep doen op de voedselhulp
Maand
Januari 2020
Februari 2020
Maart 2020
April 2020
Aantal
39311
40083
54044
59972
(+2,0%)
(+34,8%)
(+11%)
In het eerste kwartaal van 2020 observeren we een stijging van 52,6%.
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Mei 2020 **
72357
(+20,7%)

BIJLAGE 1
Résumé des travaux de la Task Force Groupes vulnérables et du Groupe consultatif :
Dates
Agenda / Thèmes abordés
Groupe
consultatif
9 avril Explication de la méthodologie et identification des groupes
X
cibles
17 avril . Pour le GC : méthodologie affinée, état des lieux du GT
X
Impact social, monitoring des CPAS, état des lieux du terrain
par BAPN
. Pour la TF : description des objectifs et de la méthodologie
de la Task Force et des groupes d’appui, état des lieux des
premiers échanges du Groupe Consultatif, état des lieux du
Groupe de travail Impact Social et des premiers groupes
prioritaires identifiés et présentation des initiatives
régionales et communautaires
23 avril Compte rendu de la TF, monitoring des CPAS, propositions
X
de mesures à prendre pour les aides complémentaires aux
groupes précarisés, les personnes handicapées et les
masques
5 mai Compte rendu des mesures prises par la TF (tableau de
suivi), monitoring des CPAS, discussion autour des mesures
à prendre pour le soutien financier aux personnes
vulnérables, les mesures d'aide pour les personnes
handicapées et les masques de protection
6 mai Méthodologie dans l’échange de documents, monitoring des
X
CPAS, propositions de mesures à prendre pour le sansabrisme, les étrangers avec un statut précaire, les artistes et
la stratégie de communication
20 mai Compte rendu de la TF (tableau de suivi), propositions de
X
mesures à prendre pour la stratégie de déconfinement, les
travailleurs du sexe
26 mai Compte rendu des mesures prises par la TF (tableau de
suivi), discussion autour des mesures à prendre pour le sansabrisme, les étrangers avec un statut précaire, les artistes, la
stratégie de communication, la stratégie de déconfinement,
les travailleurs du sexe
5 juin Compte rendu de la TF (tableau de suivi), propositions de
X
mesures à prendre pour les enfants/familles en pauvreté (y
compris familles monoparentales), les groupes vulnérables
non traités
10 juin Compte rendu des mesures prises par la TF (tableau de
suivi), discussions autour des mesures à prendre pour les
enfants/familles en pauvreté (y compris les familles
monoparentale), les groupes vulnérables qui n’ont pas
encore été traités
2 juillet Evaluation des travaux en présence des coprésidents de la TF
X
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BIJLAGE 2
96 fiches/notes ont été introduites par les membres du Groupe consultatif + 3 notes rédigées par le Groupe de
travail Impact social pour la Task Force Groupes vulnérables:
Organisations qui ont Nombre de
Thèmes/ groupes cibles concernés
introduit une fiche
fiches/notes
introduites
SPP Intégration sociale
11
. Fiche 23 : Personnes radiées
. Fiche 27 : Housing first
. Fiche 46 : Signaux des EDV
. Fiche 53 : Indépendants et pension
. Fiche 71 : Groupe vulnérable des enfants
. Fiche 76 : PC dans l’enseignement
. Fiche 77 : Familles vulnérables et enfant avec un maladie
mentale, un handicap
. Fiche 78 : Pauvreté des familles, plaines de jeux et camp d’un
jour
. Fiche 79 : Droit de visite enfant familles d’accueil et institutions
. Fiche 80 : Indépendants
. Fiche 81 : Bénévolat
Région wallonne +
8
. Fiche 29 : Migrants en transit
Fédération Wallonie
. Fiche 30 : Sans abris et hébergement d’urgence
Bruxelles
. Fiche 31 : Sans abris et maisons d’accueil
. Fiche 73 : Mineurs en danger ou en difficultés et leurs familles
. Fiche 74 : (Jeunes) Femmes enceintes en situation de précarité
. Fiche 75 : Jeunes en décrochage scolaire
. Fiche 94 : Loisirs et espaces 1
. Fiche 95 : Loisirs et espaces 2
Fédération CPAS
2
. Fiche 28: Dak en thuislozen
Flandre
. Fiche 1: Aide alimentaire
Service de lutte contre
10
. Fiche 4 : Sans abrisme et cohabitation
la pauvreté, la précarité
. Fiche 5 : Masques
et l’exclusion sociale
. Fiche 6 : Sociale bijstand
. Fiche 7 : Sans abrisme et inscription
. Fiche 38 : Communication aux groupe vulnérables
. Fiche 44 : AMU
. Fiche 51 : Déconfinement et personnes vulnérables
. Fiche 52 : Déconfinement et coûts de la protection
. Fiche 54 : Déconfinement et accès à la nature
. Fiche 93 : Elargissement du tarif social
BAPN
35
. Fiche 2 : Perte de revenus des populations vulnérables par le
RWLP
. Fiche 9 : Aide sociale : énergie, eau et risques d’endettement
futur
. Fiche 10 : Aide sociale CPAS : les autres de la BCSS
. Fiche 11 : Aide sociale CPAS : Grapa-IGO
. Fiche 12 : Aide sociale CPAS : accès aux aides et droits
. Fiche 13 : Aide sociale CPAS : aide alimentaire
. Fiche 14 : Aide sociale CPAS : PIIS
. Fiche 15 : Aide sociale CPAS : PIIS étudiant
. Fiche 16 : Aide sociale générale : difficile d’épargner
. Fiche 32 : Sans abris quel que soit le statut
. Fiche 33 : Artistes
. Fiche 34 : Personnes sans titre de séjour et AMU
. Fiche 35 : Droit de séjour et CPAS
. Fiche 36 : Régularisation
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Myria

11

CNSPH

11

UNIA

7

. Fiche 37 : Demandeurs d’asile
. Fiche 57 : Déconfinement testing dak en thuislozen
. Fiche 58 : Prolonger les mesures prises pour les populations
qui ont recours au CPAS
. Fiche 59 : Déconfinement : crise sociale Covid et allocations
. Fiche 60 : Déconfinement : santé mentale
. Fiche 61 : Droit de séjour légal aux sans papiers
. Fiche 62 : Artistes et candidats artistes
. Fiche 63 : Deeltijd werk
. Fiche 64 : Masques et modes de distribution
. Fiche 65 : Dettes et monoparentalité
. Fiche 66 : Tarif social internet
. Fiche 67 : Déconfinement et tissu social
. Fiche 68 : Note travailleurs du sexe par les organisations de
terrain
. Fiche 69 : Mail sur la prostitution
. Fiche 82 : Détention et aide sociale
. Fiche 83 : Familles et détention
. Fiche 84 : Familles : parentalité et travail
. Fiche 85 : Familles : accès à la culture et aux loisirs
. Fiche 86 : Familles : accès à la santé
. Fiche 87 : Familles : droit des familles en séjour irrégulier et
CPAS
. Fiche 88 : Familles : facture numérique et téléphonique
. Fiche 3 : Sans papiers
. Fiche 39 : Droit de séjour
. Fiche 40 : Droit de séjour et CPAS
. Fiche 41 : Droit à l’accueil demandeurs d’asile
. Fiche 42 : Droit aux services bancaires pour étrangers
. Fiche 43 : Victimes de la traite des êtres humains
. Fiche 55 : Accès assurance maladie pour mineurs étrangers
accompagnés en séjour irrégulier
. Fiche 56 : Mena et familles de demandeurs d’asile ayant des
enfants mineurs
. Fiche 89 : Travailleurs vulnérables
. Fiche 90 : Victimes de la traite sexuelle
. Fiche 91 : Accès soins de santé mineurs
. Fiche 8 : Ajouts à la note concernant les PH
. Fiche 17 : PH et actions urgentes
. Fiche 18 : PH et besoins dans les prochains mois
. Fiche 19 : PH et vie digne
. Fiche 20 : Politique intégrée handistreaming
. Fiche 21 : PH et informations accessibles
. Fiche 22 : PH et SNCB et transports en commun
. Fiche 23 : PH et articulation entre niveaux de compétences
. Fiche 24 : PH et hôpitaux et soins à domicile
. Fiche 70 : PH et déconfinement
. Fiche 96 : PH et besoins non encore couverts en date du 4 juin
2020
. Fiche 25 : Personnes internées
. Fiche 45 : PH et assistance SNCB
. Fiche 47 : Déconfinement et gens du voyage
. Fiche 48 : PH dans ETA
. Fiche 49 : Personnes âgées et pension
. Fiche 50 : PH et déconfinement des magasins
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. Fiche 92 : Recommandations report crédits
. Fiche 72 : Situation socioéconomique des femmes et familles
monoparentales
. Kinderen als kwetsbare groep
. Artiesten en Covid-19
. Sekswerkers en Covid-19
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BIJLAGE 3
Personnes impliquées dans la Task force Groupes vulnérables et Groupe consultatif
COMPOSITION TASK FORCE GROUPES VULNÉRABLES
Cabinets ou autres
Représentant/ Vertegenwordig
Le cabinet de la Ministre Muylle en charge de la Lutte Ooghe Bart
contre la pauvreté
Le cabinet du Ministre Ducarme en charge de Helena Bex et Bérengère Steppe
l’Intégration sociale
Le cabinet de la Ministre De Block en charge des Pieter Raes et/ou Joachim Lommelen
Affaires Sociales
Le cabinet du Ministre Beke en charge de la Lutte Bert D’Hondt
contre la pauvreté, pour la Région Flamande
Le cabinet du Ministre Maron en charge de la Santé et Khaddija Haourigui
de l’Action sociale, pour la Région de BruxellesCapitale
Le cabinet de la Ministre Morreale en charge de la Christine Ramelot
Santé et de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et
des Droits des femmes, pour la Région Wallonne
Le cabinet du Ministre Jeholet Fédération Wallonie François Klarzynski
Bruxelles
Le président et des experts du SPP Intégration sociale Alexandre Lesiw, Fabrizio Leiva-Ovalle, Anita
Opfergelt et Sabine Amato
Le président du SPF Sécurité sociale
Peter Samyn

GROUPE CONSULTATIF DE LA TASK FORCE GROUPES VULNÉRABLES
Organisation/ie
Représentant/ Vertegenwordig
SPF Sécurité Sociale
Peter Samyn et Natascha Van Mechelen
SPP Intégration sociale
Alexandre Lesiw (président de séance)
Gunther Mattheussens (service Etude)
Marlies De Clerck ou Alicia Spitaels (service EDV)
Anita Opfergelt, Fabrizio Leiva-Ovalle Fabrizio et Sabine Amato
(service SCUBA)
Service public régional
. Wallonie (SPW et CFWB): Sylvie Marique ou Christine Mahy
ou Christine Ramelot ou Marie-Agnès Leblanc pour le SPW et
Barbara Brunisso ou Vincent Lorge pour la CFWB
. Bruxelles : Bernadette Lambrechts
. Flandres : An Van Cauwenberghe ou Joris Deleenheer
Fédération de CPAS
. Wallonie : Alain Vaessen ou Ariane Michel ou Valérie Desomer
. Bruxelles : Karine Lalieux ou Morgane Lobjois
. Flandres : Piet Van Schuylenbergh ou Shirley Ovaere ou
Fabienne Grauwels
BAPN
Caroline Van der Hoeven
Steunpunt tot bestrijding van armoede,
Henk Van Hootegem
bestaansonzekerheid en sociale
uitsluiting
Unia
Patrick Charlier ou Marisa Fella ou Bruno Martens
Conseil
National
Supérieur
des Gisèle Marliere et Ingrid Borré
Personnes Handicapées
Myria

Koen Dewulf
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Institut Egalité Femmes – Hommes

Nicolas Bailly

GROUPE DE TRAVAIL IMPACT SOCIAL
Organisation/ie
FOD Sociale Zekerheid

Représentant/ Vertegenwordig
Peter Samijn (Président du Groupe de travail)
Rudi Van Dam et Koen Vleminckx

Fedris

Jocelyne Landries

FOD WASO

Tom Bevers, Ann Coenen et Valérie Gilbert

HZIV

Dries Verbiest

KSZ

Chris Brijs

POD MI

Günther Mattheussens

RIZIV

François Perl

RJV

Miguel Demeter

RSVZ

Marina Geeraert et Veerle De Maesschalck

RVA

Michiel Segaert, Nathalie Nuyts et Chloë Loyen

Statbel

Geneviève Geenens, Patrick Lusyne et Anja Termote

Federaal Planbureau

Saskia Weemaes

Nationale Bank van België

Philippe Delhez
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