Signalenbundel 2.0
De stem van mensen in armoede over 1 jaar corona
gebundeld in zeven thema’s

1. Inkomen
Signalen
Mensen in armoede hadden te maken met extra uitgaven door hogere facturen voor
energie en communicatie, door hamstergedrag en door de sluiting van niet-essentiële en
betaalbare winkels en duurdere online aankopen.
Ze ondervonden bovendien problemen bij de aanvraag of uitbetaling van uitkeringen
en toelagen. Diensten als vakbonden, de hulpkas en mutualiteiten zijn moeilijker bereikbaar.
De financiële impact is groot. Soms leidt dat tot het niet-opnemen van rechten en afhaken.
Verenigingen stellen een grotere vraag naar voedselhulp vast. Mensen belanden niet
enkel door inkomensverlies in armoede, maar ook door hogere uitgaven. Ze getuigen ook
over extra controles en strengere voorwaarden om toegang te krijgen tot voedselhulp.

Ervaringen
“Door de sluiting van niet-essentiële winkels kon ik niet naar onze vertrouwde klerenwinkel
voor mijn kinderen. Dat kostte me veel geld."
“Ik was heel blij met de eenmalige coronatoeslag aan het begin van de coronacrisis, maar ik
moet ook de andere elf maanden van het jaar doorkomen.”
“Door corona duurde het veel langer om een afspraak te kunnen krijgen, waardoor mijn
uitkering in de wacht gezet werd en ik plots zonder inkomen viel.”

Aanbevelingen
- Laat de inkomensversterkende steunmaatregelen maximaal terechtkomen bij de
financieel meest kwetsbare groepen. Ken de rechten automatisch toe, bijvoorbeeld via het
Groeipakket. Kijk niet enkel naar inkomensverlies, maar ook naar hogere uitgaven.
- Breid de doelgroep die recht heeft op een sociaal tarief voor elektriciteit en gas
structureel uit, in plaats van dat te doen via een tijdelijke maatregel.
- Verstrek een tijdelijke coronahuurtoelage zolang de gezondheidscrisis aanhoudt. Ken
deze premie toe aan alle private huurders die onder de inkomensgrenzen van de sociale
huur vallen, of ze op een wachtlijst voor een sociale woning staan of niet.
- Breid de ‘50-euromaatregel’ uit naar àlle groepen met een uitkering of gezinsinkomen
onder de armoedegrens. Bescherm mensen tegen uithuiszetting en de neerwaartse spiraal
van overmatige schuldenlast. Bereid je nu al voor als de tijdelijke steun straks wegvalt.
De volledige signalenbundel is beschikbaar op de website netwerktegenarmoede.be
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