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PERSCOMMUNIQUE 

BRUPARTNERS NEEMT EEN STANDPUNT IN OVER HET BEHEER VAN DE 
SANITAIRE NOODSITUATIE   

BRUSSEL, België – 19 november 2020 : Brupartners heeft heden, donderdag 19 november 2020, een 

initiatiefadvies aangenomen over het beheer van de sanitaire noodsituatie ingevolge de tweede golf 

van de COVID-19-pandemie. De Brusselse sociale gesprekspartners formuleren hierin een reeks 

aanbevelingen, hierbij rekening houdend met het dringend karakter van het beheer van deze 

pandemie en van de gevolgen ervan.   

De COVID-19-pandemie heeft de gezondheidssituatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanzienlijk 

verslechterd, en de maatregelen voor het behoud van ons gezondheidssysteem hebben grote gevolgen 

voor de economische en sociale situatie van ons Gewest meegebracht.   

Na lessen te hebben getrokken uit de eerste golf, vraagt Brupartners met aandrang dat voor de 

maatregelen, die met name in de gezondheids- en welzijnssector worden genomen, overleg met de 

sociale gesprekspartners zou worden gepleegd. Hun rol is immers essentieel om de effecten van de 

maatregelen – met name inzake retoureffecten voor de gemeenschap - te maximaliseren : 

werkgelegenheid, economie en sociaal leven. 

Teneinde de beleidsvoering voor de sociaaleconomische heropstart aan te passen, moeten studies en 

diagnosewerkzaamheden worden gevoerd. Volgens Brupartners moet zeer bijzondere aandacht 

worden besteed aan specifiek Brusselse kenmerken, zoals de armoedesituaties, de sociale noden en 

de mentale gezondheid van alle Brusselaars.    

Wat betreft zijn aanbevelingen, pleit Brupartners voor de uitbouw van een echt zorgtraject te Brussel. 

Hiertoe dringt een coördinatie van de bevoegdheden van alle beleidsniveaus zich op, net als de 

waarborg dat er – zowel voor nu als voor de toekomst - toereikende middelen worden voorzien om 

een volledige prestatie van de gezondheidszorg te verzekeren.  

Brupartners formuleert in zijn initiatiefadvies concrete voorstellen ter attentie van de overheden met 

betrekking tot de verzadiging van de ziekenhuizen, de testing- en tracingstrategie, de vaccinaties, de 

openbare veiligheid en de sociale cohesie, evenals voor het personeelsgebrek in de sector van de 

gezondheidszorg.  

Al deze elementen kunnen worden teruggevonden in het initiatiefadvies van Brupartners. 

 

 
Brupartners (voorheen de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is het 

belangrijkste orgaan voor sociaaleconomisch overleg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brupartners 

is een paritair overlegorgaan van de Brusselse sociale gesprekspartners, met een gelijk aantal 

vertegenwoordigers van de werkgevers (patronale bank en de werknemers (syndicale bank). Brupartners 

vervult tweehistorische opdrachten, een raadplegings- en een overlegopdracht tussen de sociale 

gesprekspartners en de Regering. 
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