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Motie Ukkel, gastvrije gemeente 

(motie éénparig aangenomen) 

 

De gemeente Ukkel heeft net zoals het hele land te maken met migratie. De huidige mobilisering van gastvrije 

gemeentes streeft een maatschappelijke visie na zonder angst voor "de vreemdeling" en zonder enkel oog voor 

zichzelf maar met solidariteit en waardigheid. 

Lokale verenigingen vormen hierbij belangrijke partners voor het onthaal en de verdediging van de rechten van 

buitenlandse onderdanen, ook al bevinden de bevoegdheden inzake vreemdelingen (toegang, verblijf en 

verwijdering) zich op federaal niveau en de integratie van vreemdelingen op gewestelijk niveau. De gemeentes 

kunnen zorgen voor de sensibilisering van de bevolking en het onthaal en het verblijf van buitenlandse 

onderdanen op hun grondgebied verbeteren. 

Gelet op de Europese en internationale engagementen, aangegaan door België, inzake het respect voor de 

fundamentele rechten van personen, in het bijzonder van de meest kwetsbare personen (Universele Verklaring 

van de Rechten van de Mens, Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, Internationaal Verdrag 

inzake economische, sociale en culturele rechten, …); 

Gelet op de engagementen, aangegaan door België, inzake de bescherming van vluchtelingen in het kader van het 

Verdrag van Genève van 1951, gelet op de engagementen, aangegaan door België, inzake herplaatsing en 

hervestiging; 

Gelet op de ondertekening door België van de Internationale Overeenkomst voor Veilige, Ordelijke en Reguliere 

Migratie van de VN, ook wel het "Pact van Marrakesh" genoemd, inzake de naleving en de bescherming van de 

mensenrechten van alle migranten, los van hun migratiestatuut; 

Gelet op artikel 23 van de Belgische Grondwet dat bepaalt dat ieder het recht heeft een menswaardig leven te 

leiden en te genieten van de economische, sociale en culturele rechten; 

Aangezien uit pedagogisch standpunt de volgende begrippen verduidelijkt moeten worden omdat het woord 

migrant vaak gebruikt wordt om de volgende personen aan te duiden : 

 Asielaanvrager : persoon die internationale bescherming als vluchteling aanvraagt en waarvan het 

onderzoek nog loopt; 

 vluchteling : persoon die zijn thuisland is ontvlucht en internationale bescherming heeft gekregen, 

inclusief subsidiaire bescherming; 

 persoon in een illegale toestand : persoon zonder geldige verblijfsvergunning in België; 

 buitenlandse onderdaan : persoon die een verblijfsrecht geniet. 

Overwegende dat migranten in Europa en de wereld steeds meer beschouwd worden als een bedreiging voor 

onze maatschappij; 

Overwegende dat de stijging van het aantal crisissen en langere conflicten vrouwen, mannen en kinderen 

aanzetten om steeds gevaarlijkere migratieroutes te nemen, soms op gevaar voor eigen leven; 

Overwegende dat migratie de wereld heeft gemaakt en dit nog steeds doet, vrijwillig of geforceerd, of, zoals 

vaker het geval is, wat van beiden, en dat migratie voor onze maatschappijen een kans en potentieel kan bieden 

middels een actief onthaalbeleid; 



Overwegende dat het onthaal van migranten niet enkel een federale bevoegdheid is; dat samenleven ook op het 

gemeentelijke niveau - dicht bij de burger - van belang is, via ontmoetingen tussen burgers van een gemeente, en 

dat gemeentes ook het verschil kunnen maken door lokale gastvrijheid na te streven; 

Overwegende dat gemeentes bewegingsruimte hebben - ook al is dit beperkt - om een beter onthaal voor 

migranten te voorzien, ongeacht hun statuut; 

Overwegende dat burgers zich in de eerste plaats tot de gemeente richten, dat het vertrouwen in de politie en de 

gemeentediensten fundamenteel is voor de samenleving en een vertrouwensbreuk vermeden moet worden 

opdat de politie, de scholen en de gemeentediensten zo optimaal mogelijk kunnen blijven werken; 

Overwegende dat een beter onthaal het verschil kan maken bij de integratie van migranten door hen alle kansen 

te geven zich te integreren in de lokale gemeenschap; 

Overwegende dat de gemeente Ukkel beschikt over een efficiënt OCMW dat alle wettelijke middelen aanwendt 

om elke persoon op ons grondgebied een waardig leven te bieden en open staat voor elke persoon die erop een 

beroep wenst te doen; 

Overwegende dat de gemeente Ukkel beschikt over een efficiënt politiekorps dat elke dag waakt over de 

veiligheid van de inwoners; 

Gelet op de mobilisering van talrijke Ukkelaars die de gemeenteraadsleden hebben verzocht een motie goed te 

keuren inzake het wetsontwerp rond huisbezoeken, een motie die goedgekeurd werd op 22 februari 2018 door 

de gemeenteraad; 

Gelet op de dagelijkse solidariteit en mobilisering van sommige Ukkelaars die migranten opvangen en hen 

logistieke en morele steun en een moment van rust bieden; 

Gelet op de aanwezigheid op het Ukkelse grondgebied van een Fedasil-centrum, een onthaalcentrum voor niet-

begeleide minderjarigen, beheerd door het Belgische Rode Kruis en andere lokale opvanginitiatieven, waaronder 

één voor dergelijke kinderen, beheerd door het OCMW van Ukkel; 

Overwegende dat Ukkel in mei 2016 is toegetreden tot het netwerk Lichtbaken van Amnesty International en 

onze gemeente alzo haar permanente steun heeft bevestigd aan individuen in gevaar overal ter wereld en de 

fundamentele rechten in Hoofdstuk II van de Grondwet zal verdedigen; 

De Raad, 

VERLEENT ZIJN GOEDKEURING aan de onderstaande motie om Ukkel kenbaar te maken als gastvrije gemeente; 

VERBINDT ZICH er strikt toe de basisrechten van migranten op het gemeentelijke grondgebied te respecteren; 

VERBINDT ZICH tot de uitvoering van concrete acties met de volgende doelstellingen : 

1. SENSIBILISERING 

De bevolking sensibiliseren rond migratie en onthaal van anderen, meer bepaald : 

 een klimaat van wederzijds respect, vertrouwen en gastvrijheid in de gemeente aanmoedigen; 

 aanmoediging van de aanwezige culturele diversiteit in de gemeente en ontmoetingen tussen 

bevolkingsgroepen; 

 sensibilisering inzake diversiteit en respect voor anderen voortzetten : 

- gemeenteambtenaren en wijkagenten inzake de rechten van vreemdelingen; 

- leerlingen van gemeentescholen, jeugdbewegingen en groeperingen die actief zijn in de gemeente; 



 versterking van de samenwerking met de verenigingen die actief zijn in Ukkel, ondersteuning van 

initiatieven van burgers en vrijwilligers die vreemdelingen en eerst-ingeschrevenen van de gemeente 

willen helpen; 

 informeren van de lokale bevolking over de mogelijkheid om voogd te worden van NBMV's; 

 ondersteuning van interculturele ontmoetingen om vooroordelen te ontkrachten ter attentie van alle 

inwoners van de gemeente; 

 informeren van lokale ondernemingen over de rechten van migranten en hun toegang tot de 

arbeidsmarkt; 

 sensibiliseren van eigenaars van onroerende goederen inzake de wetgeving rond het verbod op 

discriminatie in het kader van huisvesting. 

2. ONTHAAL 

Voortzetten of versterking van het onthaal en het verblijf van migranten met respect voor de mensenrechten, 

meer bepaald : 

 zorgen voor een kwalitatief administratief onthaal van vreemdelingen die in de gemeente wonen en 

nieuwkomers; 

 organiseren van infosessies over de diensten/hulpverlening in de gemeente ter attentie van alle 

inwoners; 

 zorgen voor kwalitatieve informatie aan de geïnteresseerden inzake de procedures rond verblijf, 

huwelijk/wettelijke samenleving, toegang tot de nationaliteit, de bestaande diensten binnen de 

gemeente en de vreemdelingen hierover voldoende inlichten; 

 ondersteuning van de integratie van migranten: 

- systematische doorverwijzing naar cursussen FLE (Français Langue Etrangère) of NT2 

(Nederlands als Tweede Taal); 

- volledige informatie bezorgen over het integratieparcours; 

- ondersteuning van socio-professionele integratie van migranten via doorverwijzing naar de 

bevoegde gewestelijke instanties zoals Actiris, het Jobhuis en de OCMW-diensten; 

- ondersteuning van initiatieven inzake toegang tot degelijke huisvesting; 

- kwalitatieve informatie bezorgen over de Belgische nationaliteit; 

 waken over de naleving van de wettelijke termijnen (onderzoeken woonplaats, inschrijvingen binnen 

de gemeente, overmaking van dossiers aan andere besturen zoals Vreemdelingenzaken en gewesten, 

uitreiking van ontvangstbewijzen en bijlagen, vernieuwing van verblijfstitels, …); 

 voortzetting van de gemeentelijke gebruiken : 

- geen bijkomende voorwaarden opleggen die niet in de wet voorzien zijn; 

- schrappingsprocedures met de nodige waakzaamheid behandelen; 

- erover waken dat de herinschrijvingsprocedures niet vertragen door de gemeente; 

 respect voor de privacy en het gezin bij de registratie van verklaringen inzake huwelijk, samenleving 

en erkenning van vaderschap; 

 asielaanvragers en vluchtelingen opvangen is ook: 

– solidariteitsinitiatieven aanmoedigen bij de lokale bevolking; 



– zorgen voor begeleiding en hulp bij de herplaatsing in het kader van de overgang van materiële 

hulp naar financiële hulp; 

– een bijzondere aandacht voor NBMV's (niet-begeleide minderjarige vreemdelingen) door te 

zorgen voor huisvesting en gepaste opvang in samenwerking met het Fedasil-centrum, beheerd 

door het Rode Kruis van België in de gemeente Ukkel of in samenwerking met de LOI's van het 

OCMW; 

– organiseren van infosessies en ondersteuning van ontmoetingen tussen inwoners en bewoners 

van het Fedasil-centrum voor NBMV's (niet-begeleide minderjarige vreemdelingen) van het Rode 

Kruis van België of de begunstigden van het LOI van het OCMW, bestemd voor NBMV's die dit 

wensen; 

– informeren van de lokale bevolking over de mogelijkheid om voogd te worden van NBMV's; 

– een bijzondere aandacht voor de schoolintegratie van kinderen van vluchtelingen en NBMV's, 

inschrijving in bibliotheken, academies, sportclubs en jeugdbewegingen; 

– zorgen voor samenwerking met bestaande structuren op het gemeentelijke grondgebied (zoals 

planning familiaux) die zich voornamelijk richten tot vrouwen, met een bijzondere aandacht voor 

migrantenvrouwen die zwanger zijn, slachtoffers van geweld, …; 

– opvang in woningen van burgers niet beletten; 

– voortzetten van :   

- de strikte naleving van artikel 15 van de Grondwet over de onschendbaarheid van de woning; 

- geen arrestaties verrichten vlakbij scholen, bibliotheken, academies, in het openbaar vervoer, in 

hulpdiensten of in hun woonplaats; 

- arrestaties vermijden van personen die een procedure rond gezinshereniging doorlopen; 

- waken over de strikte naleving van het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind; 

 respect voor de basisrechten van personen zonder papieren: 

– alle nuttige inlichtingen verschaffen over hun rechten en de federale en gemeentelijke instanties 

waarnaar ze zich dienen te richten; 

– voortzetting van het informeren van alle vreemdelingen over hun mogelijkheid tot inschrijving op 

de kieslijst; 

– de toegang tot dringende medische hulpen verzekeren met nog meer verduidelijking van de 

zorgen die ten laste genomen worden; 

– informeren over de oproepingsmotieven in brieven van de gemeente naar illegalen; 

– als tussenpersoon optreden tussen gespecialiseerde verenigingen inzake tijdelijke bezetting van 

gebouwen en eigenaars van leegstaande gebouwen in het kader van tijdelijke 

bezettingsovereenkomsten; 

– ondersteuning van initiatieven inzake toegang tot degelijke huisvesting, gebruik van het recht op 

opvordering of het openbaar beheersrecht indien relevant en mogelijk; 

– toegang tot noodopvang indien nodig vergemakkelijken; 



– voortzetting binnen de politiediensten van een menselijke en respectvolle benadering van de 

persoon in de toepassing van wetten en reglementen om elke vorm van discriminatie te 

vermijden, meer bepaald bij identiteitscontroles; 

Om deze redenen verbinden we ons tot het volgende: 

Elke vorm van discriminatie WEIGEREN; 

De bevoegde Belgische overheden VERZOEKEN hun Europese verplichtingen inzake hervestiging en herplaatsing 

van vluchtelingen volledig na te komen en zich solidair verklaren met de gemeentes en Europa of elders die 

geconfronteerd worden met een aanzienlijke toestroom van vluchtelingen; 

Elk migratiebeleid dat leidt tot geweld of niet-naleving van de mensenrechten van migranten - ongeacht hun 

statuut - STRIKT WEIGEREN; 

AANSTELLING van een contactpersoon voor de opvolging van deze motie die voor overleg zal zorgen voor 

opvolging en evaluatie van de concrete maatregelen, vermeld in de motie; 

 

Om al deze redenen maakt de gemeente Ukkel zich kenbaar als gastvrije gemeente. 


