
NIEUWE STUDIE TOONT BELANG VAN INKOMENSGARANTIE

TIJDENS QUARANTAINE
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Een nieuwe vergelijkende studie onderstreept hoe belangrijk het is dat mensen die preventief 
in quarantaine moeten praktisch en financieel ondersteund worden. Het Britse 
wetenschappelijke comité van experten Independent Scientific Advisory Group for Emergencies 
(Independent SAGE) roept op om het quarantainebeleid dringend te herzien en schuift 
inkomensbescherming naar voor als essentiële pijler. De experten worden in hun oproep 
gesteund door het gerenommeerde medisch-wetenschappelijke tijdschrift British Medical 
Journal (BMJ), dat vraagt om dringend werk te maken van “adequate inkomens- en 
jobbescherming”. In ons land wordt de oproep overgenomen door Emmanuel André, 
microbioloog aan het UZ Leuven en professor geneeskunde aan de KU Leuven.

De PVDA diende in de Kamer een wetsvoorstel in om werknemers in quarantaine 100% 
inkomensgarantie te verzekeren. “We willen dit voorstel nu snel opnieuw voorleggen in het 
parlement. Het duurt nu al een jaar dat werknemers 30% inkomensverlies lijden als ze in 
quarantaine moeten en niet van thuis uit kunnen werken. Voor veel mensen is deze situatie 
gewoon niet langer houdbaar. Ook op wetenschappelijk niveau groeit er duidelijk een 
consensus dat het zowel vanuit sociaal als sanitair oogpunt essentieel is om het 
inkomensverlies bij quarantaine te compenseren”, aldus PVDA-volksvertegenwoordigster 
Sofie Merckx. In Europa zet Finland de toon met een inkomensgarantie van 100%.

“MAAK WERK VAN ADEQUATE INKOMENS- EN JOBBESCHERMING”

Ons land ging voor de derde keer op één jaar tijd in lockdown. Het overlegcomité besliste om 
de aangekondigde versoepelingen uit te stellen maar nam verder geen nieuwe maatregelen 
om de epidemie ook effectief in te dijken. Hiervoor moet men, naast een versnelling van de 
vaccinatiecampagne, ook dringend zorgen voor extra ondersteuning voor mensen die 
preventief in quarantaine moeten. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft inderdaad het 
drieluik van testen, opsporen en isoleren vooropstellen. Elke barst in een van de deze drie 
dammen geeft het virus extra kans om zich verder te verspreiden. 

Dat is ook de dringende boodschap van het Britse wetenschappelijke comité van experten 
Independent SAGE op basis van een internationale vergelijkende studie.“Als we het risico op 
economische schade van opeenvolgende nationale lockdowns willen vermijden, moeten we 
in afwachting van de volledige vaccinatie ook dringend het isolatiebeleid hervormen. We 
moeten hierbij inzetten op een sterke medische en praktische ondersteuning en een financiële
compensatie voor gezinnen”, klinkt het in het advies.

De Britse experten benadrukken dat de quarantainemaatregelen zeker op financieel vlak 

haalbaar moeten zijn voor alle patiënten en hun nauwe contacten. “Zonder deze financiële 

ondersteuning zullen alle andere broodnodige verbeteringen op het vlak van testing & tracing 

slechts een marginaal effect hebben. Zolang men dit niet aanpakt, blijft het risico op nieuwe 

uitbraken en nieuwe varianten toenemen”, waarschuwt het comité.
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In het gerenommeerde medisch-wetenschappelijke tijdschrift British Medical Journal (BMJ) 

weerklinkt dezelfde boodschap. In een opvallend editoria  a  l   roepen internationale 

gezondheidsexperts van onder andere St. Andrews University de nationale overheden op om 

dringend werk te maken van “adequate inkomens- en jobbescherming”. Mensen moeten de 

sanitaire regels kunnen volgen “zonder angst dat dit een aanzienlijke impact zou hebben op 

hun werk, inkomen, gezin of zorgtaken”, klinkt het. De regeringen worden aangemaand 

dringend een versnelling hoger te schakelen: “We kunnen niet wachten tot vaccins het ziekte- 

en sterftecijfer doen dalen”, klinkt het. “Te veel levens zijn verloren gegaan of verwoest. De 

uitrol van billijke, ondersteunende dienstverlening voor zij die het meest risico lopen op Covid-

19 is een nationale urgentie en de regeringen moeten dienovereenkomstig handelen.”

In het editoriaal verwezen de gezondheidsexperts naar wetenschappelijk onderzoek dat 

aantoont hoe “financiële bescherming en compensatie net als praktische ondersteuning 

essentieel zijn om ervoor te zorgen dat mensen de regels inzake quarantaine en isolatie 

kunnen naleven”. Survey-onderzoek bevestigt inderdaad dat de bereidheid om de 

maatregelen te volgen even hoog ligt in alle inkomenscategorieën, maar dat de 

mogelijkheden om ze daadwerkelijk uit te voeren drie keer lager liggen bij de laagste 

inkomens. Deze vaststelling ligt in de lijn van eerder onderzoek, uitgevoerd tijdens de SARS-

epidemie, dat aantoont dat inkomensverlies het vaakst aangehaald wordt als reden waarom 

men de richtlijnen op het vlak van quarantaine en isolatie niet in acht kan nemen.

In ons land wordt de oproep overgenomen door Emmanuel André, microbioloog aan het UZ 

Leuven, professor geneeskunde aan de KU Leuven en een vooraanstaande stem in het covid-

debat. Ook de GEES, de groep van experts die onder leiding van Erika Vlieghe de exitstrategie 

moest uitwerken, bracht in juni 2020 al een advies uit waarin het de federale regering opriep 

“de financiële compensatie tijdens de quarantaine te verduidelijken en idealiter uit te breiden”.

COLLECTIEVE ONDERSTEUNING IN PLAATS VAN REPRESSIEVE HANDHAVING

In haar wetenschappelijk advies onderstreept Independent SAGE verder nog het belang dat 
mensen op alle vlakken voldoende steun krijgen om zich in quarantaine te kunnen zetten. “Dit 
omvat een dagelijkse sms of telefoontje, hulp om te voorzien in eten en essentiële goederen, 
en in een bescherming van de job”.

De Britse wetenschappers verzetten zich hierbij expliciet tegen een repressieve aanpak. 
“Boetes en politie-surveillance zijn de verkeerde aanpak. Wetenschappelijk onderzoek toont 
aan dat maatregelen zoals boetes en politiehandhaving van isolatie en quarantaine weinig 
oplevert of zelfs een negatief effect kan hebben.” Ook in het editoriaal van British Medical 
Journal (BMJ) roepen de internationale gezondheidsexperts op om werk te maken van 
ondersteunende maatregelen. Zo’n maatregelen leiden tot “een hoger aantal tests, een hoger 
aantal geïdentificeerde personen tijdens het contactonderzoek, een hogere mate van 
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zelfisolatie, wat bijdraagt tot een vermindering van de verspreiding van het virus binnen het 
gezin en binnen de gemeenschappen”. 

De PVDA voelt zich hiermee gesterkt in haar oproep aan de Belgische regeringen om af te 
stappen van een te eenzijdig repressief handhavingsbeleid en in de plaats daarvan dringend 
werk te maken van collectieve steunmaatregelen. “We moeten mensen ondersteunen, niet 
sanctioneren. Je moet eens een kijkje nemen op de officiële site van de Belgische regering  ,   
waar de sanitaire maatregelen toegelicht worden. ‘Volg je de regels voor quarantaine of 
isolatie niet, dan kan je een straf of boete krijgen’, klinkt het daar. Maar geen woord over de 
nodige ondersteuning. Nergens vind je informatie over waar je terecht kan als je nood hebt 
aan hulp. Dat is erg tekenend voor het huidig beleid, dat eenzijdig inzet op de individuele 
verantwoordelijkheid van de mensen. Zo gaan we er écht niet komen”, aldus Sofie Merckx.

PVDA pleit op dit vlak onder andere om af te stappen van de commerciële call centers. Deze 

medewerkers zouden ingekanteld moeten worden in lokale preventiediensten. In deze lokale 

diensten doen gezondheidswerkers aan contactonderzoek, maar ook breder aan terreinwerk 

en praktische ondersteuning aan mensen en gezinnen die in quarantaine moeten. Samen met 

een inkomensgarantie biedt deze benadering veel meer kans op succes. Elk goed opgevolgde

isolatie en quarantaine is een stap dichter bij het indammen van de pandemie. 

HET INKOMENSVERLIES BEGINT ZWAAR TE WEGEN

PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx is huisarts bij Geneeskunde voor het Volk in 
Marcinelle. “Patiënten vertrouwen ons toe hoe ze zich het inkomensverlies in geval van 
quarantaine steeds moeilijker kunnen veroorloven. Het plaatst hen voor de onmogelijke 
opgave te moeten kiezen tussen hun inkomen en hun gezondheid.” Bij sommige werknemers 
blijft het ook niet bij een eenmalige quarantaine. “Sommige patiënten moeten nu al voor de 
tweede of derde keer in quarantaine. Voor heel wat onder hen begint dat nu echt wel 
bijzonder zwaar te wegen”, aldus Sofie Merckx. “Deze situatie is gewoon niet langer houdbaar. 
We moeten er alles aan doen opdat zoveel mogelijk mensen de maatregelen ook effectief 
kunnen opvolgen.”

Een van de collega-huisartsen van Sofie Merckx vertelt het verhaal van Brenda, een jonge 
moeder uit Antwerpen. “Door een langdurige ziekte zat Brenda al enkele maanden thuis. Haar 
man is vrachtwagenchauffeur en zorgt voor het inkomen in het gezin. Brenda loopt echter een 
coronabesmetting op, wat maakt dat zij en haar man, op dat moment op de baan ergens in 
Polen, zo snel mogelijk in quarantaine moeten. Wij kennen Brenda in onze praktijk als een heel
plichtbewuste vrouw, maar hadden nu de grootste moeite om haar te kunnen overtuigen dat 
haar man meteen naar huis moest. ‘Nog eens twee weken lang 30% minder loon? Dan halen 
we het eind van de maand niet’, was haar reactie. Zo’n verhalen horen we steeds weer 
opnieuw.” Een andere collega vertelt hoe ze een alleenstaande moeder met 4 kinderen in 
quarantaine moest zetten. “De vrouw barstte in tranen uit. Met 70% van mijn inkomen kan ik 
niet rondkomen, dokter.”
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PVDA-WETSVOORSTEL

De PVDA diende in de Kamer een wetsvoorstel in om werknemers die in quarantaine moeten 
100% inkomensbehoud te garanderen. Dit voorstel ligt momenteel ter advies voor bij de 
Nationale Arbeidsraad. De linkse partij wil dat de federale regering een signaal geeft aan de 
sociale partners dat het tussenbeide wil komen om deze maatregel te financieren. “Gezien de 
bijzondere economische situatie, stellen wij voor dat de sociale zekerheid het supplement 
dekt dat nodig is om 100% inkomensgarantie te bieden”, aldus Sofie Merckx.

Volgens Merckx is de maatregel absoluut onontbeerlijk om Covid-19 onder controle te krijgen. 
“We moeten er nu alles aan doen om de pandemie een halt toe te roepen. Indien de naaste 
contacten van een besmette persoon de quarantaine-richtlijnen niet in acht kunnen nemen 
omwille van financiële redenen en blijven werken terwijl zij mogelijk besmettelijk zijn, zal 
iedereen de gevolgen daarvan dragen. Investeringen op dat vlak zijn ook investeringen in 
preventie.”

Voor de PVDA-volksvertegenwoordigster is het tenslotte ook een kwestie van sociale 

rechtvaardigheid, omdat de huidige regeling ongelijkheden in het leven roept: “Wie voor zijn 

job kan telewerken, kan wel zijn loon behouden, wie dat niet kan, lijdt loonverlies. Het zijn dus 

vooral diegenen die vandaag reeds de laagste lonen hebben, zoals de poetsvrouwen, de 

arbeiders en de zorgverleners, die nog eens inkomensverlies lijden”, besluit Sofie Merckx. 

FINLAND TOONT DE WEG MET 100% INKOMENSBEHOUD

Finland zet de toon in Europa door werknemers in geval van quarantaine 100% 
inkomensbehoud te garanderen. Het Noord-Europese land voerde in 2017 een nieuwe wet ter 
bestrijding van infectieziekten in, waarin het een vergoeding voorziet die het volledige 
inkomensverlies (in plaats van 70% in het geval van andere ziekten) dekt. Deze 
inkomensbescherming geldt voor werknemers die een besmetting oplopen, maar werd 
uitgebreid naar werknemers die in quarantaine moeten en niet van thuis uit kunnen werken. 
Deze laatsten genieten dus dezelfde rechten als zieke werknemers. 

Een rapport van de OCDE verwijst naast Finland ook naar Duitsland, Oostenrijk en Zweden, 
waar werknemers die in quarantaine moeten automatisch recht hebben op 
inkomensbescherming. In Duitsland en Oostenrijk bestaat er wetgeving die van toepassing is 
in een context van epidemieën en die werknemers die in quarantaine moeten en niet van thuis
uit kunnen werken dezelfde rechten geeft als zieke werknemers. Ook in Zweden tenslotte 
hebben werknemers in quarantaine recht op betaald ziekteverlof. 

Over de Atlantische oceaan is New York City een verrassend voorbeeld. Het onderscheidt zich 
met een sterke naleving van de sanitaire maatregelen, dat volgens   Britse onderzoekers   te 
danken is aan de combinatie van een breed aanbod van dienstverlening en de voorziening van
‘Take Care’-pakketten voor alle inwoners die in quarantaine moeten.
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• New York city nam in maart 2020 noodwetgeving aan om de jobs en het inkomen te 
beschermen van werknemers die in quarantaine moeten als gevolg van Covid. Deze 
“baanbrekende nieuwe maatregel” moet ervoor zorgen “dat New Yorkers voor hun 
gezin kunnen zorgen zonder hun economische zekerheid in gevaar te brengen”.

• Qua dienstverlening voorziet de stad in alternatieve huisvesting in hotels en zorgen de 
lokale overheden - ondersteund door gemeenschapsorganisaties - in de ondersteuning
op het vlak van maaltijden, medicatie en sociale zorg, zelfs in de zorg voor huisdieren.

De stad voorziet zogenaamde ‘Take Care’ pakketten, met daarin voldoende persoonlijk 
beschermingsmateriaal voor een huishouden tijdens tien dagen. Het omvat mondmaskers, 
handgel, een thermometer en een saturatiemeter om het zuurstofniveau te monitoren.
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