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Steunmaatregelen voor de welzijns- en gezondheidssector 

Vanaf het begin van de COVID-19-epidemie in België staat de situatie van kwetsbare groepen centraal 
in de bezorgdheid van de Brusselse regering. Er zijn aanzienlijke financiële middelen beschikbaar 
gesteld, de diensten en faciliteiten zijn versterkt en er is materiële steun verleend. Dit document geeft 
een overzicht van de verschillende acties die op het niveau van het Brusselse gewest worden 
uitgevoerd om daklozen en migranten te helpen (GGC). Deze acties vormen een aanvulling op de 
maatregelen die door de gemeenten zijn genomen (met name wat betreft de versterking van het 
straathoekwerk, de toegang tot sanitaire voorzieningen en de voedselhulp). 
 
Op 26 maart van dit jaar heeft de Brusselse regering een bijkomend budget van meer dan 7 miljoen 
euro beschikbaar gesteld om deze acties ten behoeve van daklozen en migranten uit te voeren. 
 

Meer informatie over de andere maatregelen in de welzijns- en gezondheidssector is te vinden op de 
website coronavirus.brussels.  

 

Plan voor daklozen en migranten  

 

Om de daklozen, die hard worden getroffen door de gezondheidscrisis en de gevolgen daarvan, te 

helpen, heeft de Brusselse regering een reeks maatregelen genomen die erop gericht zijn: 

- de bestaande actoren te versterken zodat zij hun opdrachten kunnen voortzetten; 
- bijkomende dag- en nachtopvangfaciliteiten te creëren; 
- opvangcapaciteit te organiseren voor daklozen bij wie COVID-19 is vastgesteld; 
- de ondersteuning en bescherming van transmigranten te versterken; 
- alle voorzieningen te coördineren en een medische opvolging te garanderen. 

 

 

1. Versterking van de bestaande actoren 

- Algemene financiële ondersteuning: behoud van de facultatieve subsidies, niet-
inaanmerkingneming van de crisisperiode voor de berekening van de terugkerende subsidies, 
verlenging van de termijnen voor de indiening van de bewijsstukken, aanvullende 
tussenkomst ter compensatie van de meerkosten voor het behoud en de aanpassing van de 
activiteit, aanvullende tussenkomst ter compensatie van het inkomstenverlies. 

- Verlenging van de subsidies die specifiek voor de winter aan de dag- en nachtoperatoren 
worden toegekend. 

- Verhoging van de jaarlijkse subsidie voor de werkingskosten van de opvangtehuizen en 
noodopvangcentra. 

 

2. Creatie van bijkomende opvangfaciliteiten 

- Oprichting, in de jeugdherberg Jacques Brel, van een integrale hulpvoorziening 
(eerstelijnszorg, douches, sanitaire voorzieningen, voedselhulp, rustbedden en 
doorverwijzing naar de nachtopvangfaciliteiten) met een capaciteit voor 90 personen per 
dag. Onder impuls van Bruss'Help wordt deze faciliteit beheerd door Médecins du Monde. Er 
zijn vier operatoren (Rolling Douche, Bulle, La Source en het Centre Athéna Centrum) en 
veertig vrijwilligers bij betrokken.  

https://coronavirus.brussels/
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- Organisatie van een gezondheidsronde om personen die ver van de hulpcentra staan en op 
straat leven te bereiken. 

- Reorganisatie en uitbreiding van de voedselhulp in overeenstemming met de nieuwe 
hygiënenormen: organisatie van de voedselvoorziening, coördinatie van de voedselhulp aan 
de Akenkaai, organisatie van bijkomende plaatsen voor voedselverdeling, uitwerking van 
leverings- of afhaalsystemen voor sociale restaurants, flexibiliteit op het gebied van 
toegangsvoorwaarden, creatie van aankoopbonnen om het tekort aan onverkochte 
goederen op te vangen, enz. 

- Verhoging van de middelen voor straathoekwerkers met 350.000 euro.  
- Terbeschikkingstelling van meer dan 700 extra plaatsen om 's nachts daklozen op te vangen 

om te voorkomen dat ze besmet raken. In nauwe samenwerking met de stad Brussel en de 
gemeenten Vorst, Sint-Joost, Anderlecht, Molenbeek, Schaarbeek en Sint-Gillis zijn 10 
partnerschappen aangegaan met hotels, herbergen en collectieve infrastructuren. De 
capaciteit die op elk van de sites beschikbaar is, wordt in overleg bepaald en op maat 
ingericht, rekening houdend met de lokale middelen, in het bijzonder die van de gemeenten 
en de OCMW's.   

 
 

3. Organisatie van opvangcapaciteit voor daklozen bij wie COVID-19 is vastgesteld 

- Creatie van 260 bedden op 3 plaatsen om daklozen bij wie COVID-19 is vastgesteld, op te 
vangen. Deze opvangcapaciteit wordt dagelijks opgevolgd om ervoor te zorgen dat er 
voldoende bedden beschikbaar zijn om zieke personen op te vangen (alle categorieën, 
vrouwen, mannen, gezinnen). 

- Versterking van de transversale verpleegkundige/medische ondersteuning in de 
verschillende structuren, om de werknemers te helpen en verdachte of zieke patiënten 
adequaat door te verwijzen. 

- Oprichting van een mobiele interventiedienst door New Samusocial, met medisch 
personeel, om te zorgen voor een veilig transport naar het ziekenhuis of de centra voor 
personen bij wie COVID-19 is vastgesteld. 

 

4. Versterking van de ondersteuning en bescherming van transmigranten  

- Creatie van 200 extra plaatsen in twee hotels, in nauwe samenwerking met minister-
president Rudi Vervoort en de federale overheid.  

- Uitbreiding van de opvang in Porte d'Ulysse (voortaan 24 uur per dag geopend), om te 
voorkomen dat personen overdag de straat op moeten. De kosten van deze extra 
opvangcapaciteit worden gedeeltelijk gedekt door de federale overheid. 

- Reorganisatie en centralisatie van de voedselhulp op een veilige en gecoördineerde plaats, 
die het mogelijk maakt de gezondheids- en sociale-afstandsmaatregelen te respecteren. 

 

5. Coördinatie van alle voorzieningen en medische opvolging  

- Coördinatie van alle actoren en voorzieningen (dag en nacht), met een dagelijkse opvolging 
door Bruss'Help (de gewestelijke instantie die belast is met de coördinatie van het 
bijstandsbeleid voor daklozen), die ook de levering van materiaal aan alle actoren verzekert. 

- Ontplooiing van een dispatchingsdienst die verbonden is met de verschillende hulpcentra 
die met daklozen werken, om personen door te verwijzen (beheerd door Bruss'Help en New 
Samusocial). 

- Invoering van een medische opvolging voor alle personen die in de verschillende structuren 
worden opgevangen (en gezondheidsadvies) door Bruss'Help, dat daarvoor beschikt over een 
team van 16 artsen, die elke dag van de week actief zijn tussen 7 uur 's morgens en 23 uur 's 
avonds.   
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“Naast de maatregelen die dringend nodig waren, benadrukt deze gezondheidscrisis de 

noodzaak om het daklozenbeleid opnieuw uit te tekenen, zoals voorzien in het regeerakkoord. 

Ik wil niet dat de crisis ons dwingt tot uitsluitend tijdelijke oplossingen. Vandaag wil ik een 

globale strategie uitwerken en beginnen met het implementeren van 

langetermijnmaatregelen om te evolueren naar een structurele logica van toegang tot 

huisvesting voor iedereen.”  

Alain MARON, Brussels minister van Welzijn en Gezondheid. 

 

 


