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Onderwerp: Coronavirus en de gezondheids- en sociale crisis - Suggesties m.b.t. het 

oprichten van een taskforce “Coronavirus - Sociale Hoogdringendheid” 

Beste mevrouw Wilmès, beste mevrouw Muylle, 

Wij wensen u te contacteren m.b.t. onze laatste brief van 25 maart 2020 (in kopie) en ons 

voorstel om een federale task force "coronavirus - sociale hoogdringendheid" op te richten. 

Wij zouden u willen verzoeken om ons te informeren welk gevolg u zal geven aan onze 

voorstellen. In samenwerking met de regionale netwerken en verschillende andere actoren op 

het terrein is BAPN bezig met het identificeren van de concrete problemen die mensen in 

armoede ondervinden en waarvoor het nodig is om dringend sociale maatregelen te nemen. 

Feedback en reacties van het terrein kunnen bijzonder nuttig zijn in deze periode van 

hoogdringendheid die gekenmerkt wordt door verschillende veranderingen en waarvan de 

gevolgen moeilijk in te schatten zijn. Het gaat hier om veranderingen die tijdelijk zijn,  

betrekking hebben op het maatschappelijk functioneren en de relaties met de openbare 

diensten... en die een grote, abrupte impact hebben op de levenswijze van vele mensen. De 

netwerken armoedebestrijding kunnen het contact en de terugkoppeling met mensen in 

armoede en extreme armoede versterken, ook tijdens deze periode van physical distancing. 

Hierdoor kunnen wij bijdragen tot het bieden van een collectieve oplossing aan de meest acute 

problemen.  

Uit de reacties van het terrein die wij ontvangen hebben, blijkt dat de isolatiemaatregelen vanaf 

het begin voor specifieke problemen hebben gezorgd voor kwetsbare groepen. De verlenging 

van deze maatregelen leidt bovendien tot nieuwe gevolgen en problemen. Daarnaast is het 

ook van belang om te anticiperen op de scharnierperiode die zal plaatsvinden wanneer zowel 

de maatregelen m.b.t. fysical distancing  als de tijdelijke crisismaatregelen geleidelijk aan 

opgeheven zullen worden. Een inschatting van de gevolgen van de crisis op middellange 

termijn en van de structurele maatregelen die een maatschappelijke herverdeling mogelijk 

maken dient eveneens gemaakt te worden. 

Wij verwelkomen de initiatieven en de eerste belangrijke stappen die genomen zijn geweest, 

zowel op het niveau van de gemeenschappen en de gewesten, als op het federale 



beleidsniveau. Door onze nauwe samenwerking met de regionale netwerken en de lokale 

verenigingen zijn wij in staat om een een duidelijke visie aan te reiken op de verschillende 

maatregelen die in het bijzonder betrekking hebben op de bevolking die in armoede leeft. 

Sommige van de problemen die er momenteel zijn hebben betrekking op federale materies of 

kunnen een oplossing vinden in het federale beleid.  

Als er een task force "coronavirus - sociale hoogdringendheid" zou worden opgericht waarin 

BAPN en andere actoren op het terrein, zoals de verenigingen van de OCMW's, zouden 

deelnemen, stelt BAPN voor dat deze federale task force regelmatig overleg zou plegen met 

de autoriteiten van de Gemeenschappen en de Gewesten.  

In afwachting van uw antwoord, blijven wij tot uw beschikking voor verdere informatie. 

Met de meeste hoogachting, 

Guy Tordeur, Voorzitter BAPN 

Caroline Van der Hoeven, Coördinatrice BAPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


