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Task Force : Kwetsbare groepen 
 

 

Thematiek: Kwetsbare groep 

Dakloze personen ongeacht verblijfsstatus 

1. Probleemsituatie Beschrijf een probleem dat het gevolg is van de COVID-19-crisis of dat 
verergerd is door de Coronaviruscrisis Covid-19. Gelieve specifiek en bondig te zijn en de causale 
verbanden uit te leggen (maximum 15 regels). 

Daklozen kunnen niet ‘thuis’ blijven.  Zij hebben dus nood aan opvang. In verschillende steden en 
gemeenten wordt die opvang georganiseerd maar niet overal even doortastend,. Er is een gebrek 
aan nationale coördinatie en ondersteuning. De meest kwetsbare groepen, zoals daklozen in 
collectieve opvang, waren niet opgenomen in de nationale maatregelen. Op verschillende plaatsen 
overstijgt het aantal daklozen dat nood heeft aan quarantaine de beschikbare plaatsen.  Niet 
overal is voldoende aandacht voor en plaats voor kwetsbare daklozen (chronisch zieken/ 
psychiatrie). Zij vormen op die manier zowel een gevaar voor zichzelf, als voor anderen. 

Hoewel er op de niveaus van de gewesten een tijdelijk verbod op uithuiszettingen is afgeroepen, 
krijgen wij nog regelmatig melding van dreigende uithuiszettingen, bijvoorbeeld in het kader van 
de antikraakwet. Gezien de situatie is het absoluut te vermijden dat mensen op straat terecht 
komen. 

Bovendien krijgen wij regelmatig melding van daklozen die door politie uit de openbare ruimte 
worden weggejaagd en lastig gevallen, zonder dat zij begeleid worden naar een opvangplaats. 

2. Gewenste situatie Wat zou de gewenste situatie zijn om de hierboven beschreven situatie te 
voorkomen EN/OF te verhelpen? (Beschrijf het verwachte resultaat en niet de middelen om het te 
bereiken maximum 5 regels). 

Zorg ervoor dat iedereen, ongeacht diens verblijfsstatus, toegang heeft tot basisvoorzieningen 
zoals opvang met garantie op voldoende medische zorgen. 

 

3. Belangrijkste betrokkenen / verantwoordelijken 

Welke diensten, administraties, verenigingen 
spelen een rol bij de probleemsituatie?  

Welke overheden en/of ministers hebben 
bevoegdheden in verband met de 
probleemsituatie? 
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CAW/ OCMW/ 
SAMU/daklozenorganisaties 

 

Lokale overheden/ POD MI/ Minister 
Muylle/ Minister Ducarme/ Regionale 
ministers van wonen en 
armoedebestrijding/welzijn 

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

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

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

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

● Ook na de lockdown moeten er voldoende opvang- en quarantaineplaatsen behouden 
blijven tot einde 2020 gelet op het  risico op volgende golven. Daarbij moet specifieke 
aandacht zijn voor kwetsbare daklozen (met risico op zware complicaties) en moet dus de 
nodige medische supervisie gegarandeerd zijn.  

● Zorg voor toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen waar daklozen terecht kunnen 
voor basisbehoeften zoals gezonde en voedzame maaltijden, douches, toiletten (vele 
openbare toiletten zijn gesloten) en medische posten; 

● Laat migranten, wiens verwijdering omwille van de coronacrisis niet binnen redelijke 
termijn kan plaatsvinden, vrij uit detentie. Breng hen over naar noodopvang die zo is 
aangepast dat hun recht op gezondheid gewaarborgd kan worden.   
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● Maak werk van een uitbreiding op het federale niveau van het moratorium op 
uithuiszettingen, met specifieke aandacht voor woonwagenbewoners en mensen die op een 
camping verblijven; 

 

● Zorg voor een heroriëntatie van de algemene politierichtlijnen tijdens de periode van de 
isolatiemaatregelen: bvb. geen acties tegen bedelarij. Politie moet daklozen in de eerste 
plaats kunnen doorverwijzen en niet zomaar wegjagen uit de openbare ruimte. 

 

 


