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Betreft: oproep tot verlenging van de bevriezing van de werkloosheid en de looptijd van de 
inschakelingsuitkeringen tot minstens 31 maart 2021 
 
De heer Pierre-Yves Dermagne, Vice-Eersteminister en Minister van Werk 
De heer Frank Vandenbroucke, Vice-Eersteminister en Minister van Sociale Zaken, 
Mevrouw Karine Lalieux, Minister van Maatschappelijke Integratie en belast met armoedebestrijding, 
 
De huidige sanitaire crisis heeft een zware impact op één ieder van ons, maar dat mensen in armoede 
extra zwaar getroffen worden hoeft geen betoog. Reeds voor de crisis leefden bijna 2 miljoen mensen 
in België met een inkomen onder de armoedegrens, veelal een uitkering.  Dit inkomen, dat reeds in 
normale omstandigheden onvoldoende is, is door de tweede golf van coronabesmettingen en nieuwe 
lockdown-maatregelen een tweede maal zwaar onder druk komen te staan. De gevolgen hiervan zijn 
groot en zullen voelbaar zijn op lange termijn: mensen kunnen hun facturen niet betalen en komen 
terecht in een schuldenspiraal, gezondheidszorgen worden uitgesteld, velen raken depressief, te meer 
er geen perspectief op lange termijn is. Bovendien komt een grote groep huishoudens, die voor de 
crisis net kon rondkomen, maar nu door inkomensverlies en nadat ze laatste beetje spaargeld hebben 
opgedaan, ook in de problemen. Naast het bereiken van een materiële breekpunt, zitten velen ook 
moreel en psychologisch er volledig door. Bovendien heeft de extra werklast en het telewerken een 
grote impact op het functioneren van administraties en diensten. Dit leidt tot zeer aanzienlijke 
vertragingen bij de uitbetaling van uitkeringen en toelagen. Dit geldt voor alle sectoren van de sociale 
zekerheid. 
 
Het gaat vooral om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt die niet of onvoldoende 
beschermd worden door onze sociale zekerheid en die nu dreigen in een vicieuze cirkel van armoede 
terecht te komen. 
 
Een doortastend, structureel armoedebeleid is noodzakelijk om een antwoord te bieden op de grote 
sociale gevolgen van de crisis, die nogmaals bovenop de reeds bestaande problemen komen. In 
afwachting van deze structurele maatregelen moeten urgente maatregelen genomen worden om 
ervoor te zorgen dat mensen in een financieel kwetsbare positie niet volledig kopje ondergaan. Twee 
zeer belangrijke maatregelen die de federale regering genomen heeft om de sociale gevolgen voor 
financieel kwetsbare groepen in onze samenleving in te perken zijn enerzijds de bevriezing van de 
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degressiviteit van de werkloosheid en anderzijds de bevriezing van de looptijd van de 
inschakelingsuitkeringen. Deze maatregelen lopen echter tot eind december en er is nog geen 
beslissing genomen om deze te verlengen. 
 
Wij vragen daarom met aandrang om dringend deze twee maatregelen te verlengen tot minstens eind 
maart 2021 (zoals dit ook het geval is voor andere maatregelen betreffende andere doelgroepen) en 
hier snel duidelijkheid rond te scheppen naar de doelgroepen toe. Reeds in normale omstandigheden 
is de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering een verarmende maatregel die  werklozen (nog 
verder) de armoede in duwt. De minimumwerkloosheidsuitkeringen, die zich al onder de Europese 
armoedegrens bevinden, worden immers nog verder afgetopt via dit mechanisme. In de huidige 
crisisomstandigheden, waarbij elke euro telt om in de basisvoorzieningen van het gezin te kunnen 
voldoen, is de verlenging van de bevriezing van de werkloosheidsuitkeringen essentieel. Bovendien 
werven bedrijven omwille van de coronacrisis minder mensen aan. Er zijn ook geen aanwijzingen dat 
het door ons allen gehoopte herstel snel opnieuw banen zal opleveren. De Nationale Bank heeft het 
over 100.000 banen die definitief verloren zullen gaan. Jongeren zijn hier vaak het eerste slachtoffer 
van. In “normale” omstandigheden blijkt het financieel bestraffen van mensen omdat zij geen job 
vinden reeds niet te werken. In deze uitzonderlijke omstandigheden van de huidige sociale en 
gezondheidscrisis kan deze degressiviteit allesbehalve als relevant instrument worden beschouwd. 
 
Wij danken u alvast voor de aandacht die u aan deze brief zal schenken en staan altijd klaar indien u 
dit wenst om hierover verder in gesprek te gaan.  
 
Hoogachtend, 
  
  
  

 
 

 
 
 

 
Guy Tordeur Caroline Van der Hoeven  
 
Voorzitter BAPN Coordinatrice BAPN 
 


