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Onderwerp: DRINGEND – COVID19 – Verzoek tot opschorting van alle contacten of
verplaatsingen van aanvragers of gerechtigden van een IGO.
De gezondheidscrisis die ons land momenteel treft, is zeer onrustwekkend. De bezorgdheden
hieromtrent zijn legitiem en hebben de Belgische federale regering ertoe aangezet de nodige,
krachtige maatregelen te nemen ter uitvoering van een social distancing om de verspreiding van
het SARS-CoV-2-virus op het Belgische grondgebied zo snel mogelijk af te remmen. Het is
essentieel om de risico's van besmetting zoveel mogelijk te beperken om een exponentiële
verspreiding van COVID-19 te voorkomen en een onbeheersbare overbelasting van onze
gezondheidszorgstructuren te vermijden. Wij steunen de huidige, daadkrachtige inspanningen
van de federale regering die zoveel mogelijk het accent leggen op preventie en het behoud van
de volksgezondheid.
Een bijzonder aandachtspunt van deze inspanningen is de bescherming van specifieke groepen
van onze bevolking, met name kwetsbare of oudere mensen, gezien zij het meest vatbaar zijn om
ernstig ziek te worden. De sterfte ten gevolge van het virus neemt exponentieel toe met de leeftijd:
3,6% sterfte tussen 60 en 70 jaar, 8% sterfte tussen 70 en 80 jaar, 15% sterfte voor mensen boven
de 80 jaar. We hebben geen gegevens over de verdeling van het sterftecijfer door COVID-19
volgens de sociaal-economische index. Omwille van het feit dat oudere personen die een leven
in precaire omstandigheden hebben gekend over het algemeen een zwakkere gezondheid
hebben, is het echter zeer waarschijnlijk dat zij veel gevoeliger zijn voor het virus en de
gezondheidsrisico’s die het met zich meebrengt.
Of het nu gaat om een overbelasting van ons volksgezondheidsstelsel te voorkomen of om het
gevaar van de gezondheidscrisis voor de bevolking in te perken, het is dus dringend om zoveel
mogelijk de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, in het bijzonder voor de oudere bevolking
die in armoede leeft.
In dit verband roepen wij u op om de controleprocedures van de IGO omwille van
gezondheidsredenen onmiddellijk op te schorten. Deze procedures zijn immers van
toepassing op 65-plussers, en sinds vorige zomer ook op mensen ouder dan 80 jaar.
Sinds 1 juli 2019 is het aantal IGO-controles exponentieel toegenomen. Enkele weken geleden
meldde minister Bacquelaine dat 56.712 controles door de postbodes van BPOST over een
periode van vier maanden werden uitgevoerd. Deze controles houden in dat de postbode tot drie

keer toe bij de betrokkenen aanbelt om via de controle van de identiteitskaart vast te stellen of ze
al dan niet in België verblijven.
BPOST heeft belangrijke maatregelen genomen om de continuïteit van de universele postdienst
te waarborgen. Zo moeten postbodes die aangetekende zendingen en pakketten afleveren of
pensioenen overmaken vanaf maandag 16 maart een afstand van minstens één meter bewaren
met de klant en, indien mogelijk, de leveringen organiseren zonder dat er fysiek contact
plaatsvindt. Indien een handtekening vereist is, dient de postbode bovendien in de plaats van, en
in aanwezigheid van, de klant te tekenen om de ontvangst te bevestigen.
Wij zijn er echter van overtuigd dat de beste social distancing degene is die alle contacten met
risicogroepen die niet strikt noodzakelijk zijn, gewoonweg vermijdt. In tegenstelling tot de verdeling
van pensioenen, aangetekende zendingen en pakketten, vinden de bezoeken van postbodes met
betrekking tot de IGO-controles niet plaats in het kader van het streven naar de continuïteit van
de universele postdienst. Bovendien zijn deze bezoeken specifiek gericht op een bevolkingsgroep
die het hoogste risico loopt om ernstig ziek te worden door COVID-19, met zelfs de dood als
gevolg, namelijk ouderen die in een precaire financiële situatie leven.
Verder willen wij erop wijzen dat in de huidige situatie de bezoeken van de postbodes het in een
kwart van de gevallen niet mogelijk maken om de verblijfsvoorwaarde te controleren, omwille van
het feit dat de persoon niet reageert of niet aanwezig is tijdens de passages. In 24% van de
gevallen betekent dit dus dat de oudere persoon binnen de 5 dagen na het laatste bezoek van de
postbode zich naar de gemeentehuis moet begeven om zijn of haar verblijfsverklaring te laten
valideren en terug te sturen naar de federale pensioendienst. Het lijkt ons noodzakelijk om deze
onnodige verplaatsingen van een risicogroep te vermijden, alsook het risico op besmetting door
het contact met de postbodes zelf.
Verschillende organisaties, die de juridische kwetsbaarheid van het huidige controlesysteem van
de IGO en de gevolgen voor de gerechtigden op het terrein hebben aangekaart, hebben reeds
opgeroepen om de huidige controles stop te zetten en gezamenlijk na te denken om deze te
herbekijken. Wij contacteren u evenwel wel niet in deze optiek, maar wel omdat de huidige
gezondheidssituatie ons noodzaakt alles te doen wat in ons vermogen ligt om dramatische
gevolgen voor de meest kwetsbare personen onder ons te voorkomen.
We zijn ervan overtuigd dat u tevens begrijpt dat de huidige context bijzonder veel stress
veroorzaakt bij deze mensen, en dat dit onze bezorgdheid nog vergroot.
We blijven tot uw beschikking voor verdere uitwisseling, en uiteraard zijn we ook steeds bereid
om mee te denken over constructieve oplossingen op lange termijn.
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