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MOTIE van mevr. El Fassi, de hh. Hayette en Norré: De ernstige gevolgen van de gezondheidscrisis voor de 
toestand van sociale uitkeringsgerechtigden en de armsten en hoe hierop ingespeeld moet worden. 

 
De h. Hayette geeft aan dat het leven in de verschillende regio’s in Europa langzaam normaliseert, ook in 

België, het Brusselse gewest en Ukkel. Volgens experts moeten de laatste bemoedigende cijfers van de pandemie 
genuanceerd worden, gelet op de 10.000 doden (100 overlijdens per 100.000 inwoners) en de hoge plaats van 
België op de WGO-klasseringen. Deze epidemie heeft vele overlijdens veroorzaakt en de families konden door de 
lockdown ook geen waardig afscheid nemen. Iedereen moest zijn gedrag aanpassen. Niemand kon de omvang 
van de huidige crisis voorzien. Zal er tijdens toekomstige crisissen opnieuw gerekend kunnen worden op de 
enorme toewijding van het zorgpersoneel? Ondanks hun bespottelijke lonen riskeren ze hun eigen leven ten bate 
van de gemeenschap.  

 
Volgens Test Aankoop heeft 62% van de burgers een inkomensverlies geleden van zo’n € 1.626. Voor 

sociale uitkeringsgerechtigden en armen is deze toestand nog ernstiger door de stijging van hun dagelijkse kosten 
zoals water, gas en elektriciteit. Anderen riskeren hun volledige loon te verliezen door werkloosheid, ontslag of 
schrapping van studentenjob. Dit kan leiden tot meer aanvragen voor OCMW-steun. 

 
De auteurs van de motie willen sociale uitkeringsgerechtigden en armen ondersteunen door de federale 

overheid te vragen de toegang tot het sociale tarief voor gas en elektriciteit te verbreden, het desbetreffende 
fonds te herfinancieren en een platform te creëren voor de verdeling van hygiënisch materiaal. De motie vraagt 
de gewestelijke overheden om meer steun voor armen te voorzien, een groen nummer voor sociale noodgevallen 
te creëren en plaatselijke besturen te ondersteunen in het kader van de dotatie aan de gemeentes. 

 
Volgens de h. Hayette moet de koopkracht verhoogd worden om de economie opnieuw te lanceren. De 

motie stelt voor een premie van € 200 toe te kennen voor de maanden maart, april en mei en volgende zolang de 
lockdown duurt zodat de burgers hun verhoogde dagelijkse kosten kunnen betalen. Door de grotere vraag bij 
voedselbanken vraagt de h. Hayette aan het college om een systeem van voedselcheques in te voeren in 
samenwerking met de handelaars.  

 
De burgemeester stelt aan de h. Hayette voor om samen met alle fracties over dit belangrijke thema na te 

denken om te komen tot een unanieme goedkeuring van een gemeenschappelijke motie tijdens de volgende 
zitting van de gemeenteraad. 

 
De h. Hayette is voorstander van het voorstel van de burgemeester en wenst dat dit zou leiden tot een 

herwerkte versie van de motie vóór de zomervakantie. 
 
Mevr. Lederman-Bucquet geeft aan dat de FGC (Franse Gemeenschapscommissie)) een groen nummer 

“Bruxelles Soutien” heeft gecreëerd om personen in deze crisis te helpen. Dit nummer werkt erg goed. Ook het 
nummer dat mentale ondersteuning biedt, werkt goed, ook ‘s avonds en in het weekend, en zal waarschijnlijk 
beschikbaar blijven tot eind 2020. De FGC heeft een groot budget voorzien voor de schuldbemiddelingsdiensten 
die vast en zeker overstelpt zullen worden. Aangezien de covidcrisis leidt tot psychologische problemen, moet 
hierover grondig nagedacht worden. Uccle en avant bedankt de h. Hayette voor zijn tussenkomst en zal met veel 
interesse het ontwerp van motie van de PS onderzoeken. 

 
De h. Desmet zegt dat Ecolo deze motie zal steunen. Communicatie is erg belangrijk omdat sommigen 

door de mazen van het net van de huidige beschermingsmaatregelen vallen. In apotheken zou informatie in 
meerdere talen uitgehangen kunnen worden.  

 
Schepen Lambert-Limbosch is tevreden dat alle fracties bereid zijn samen te werken om solidaire 

maatregelen in te voeren die moeten inspelen op de sociale gevolgen van de gezondheidscrisis. Het OCMW staat 
op de eerste plaats om deze hulpverlening te voorzien. Het OCMW en de gemeente hebben zich al gemobiliseerd, 
o.a. door daklozen onder te brengen in een hotel in samenwerking met de gemeente Vorst.  

 



De schepen wijst op het belang van communicatie in dit domein en dat het geen schande is om OCMW-
steun te vragen in moeilijke omstandigheden. Hij heeft lof voor de grote inzet van de maatschappelijke werkers 
van het OCMW. Het Jobhuis zal binnenkort enkele livesessies op Facebook houden over jobverlies door de crisis 
en deze sessies zullen verlopen in samenwerking met het OCMW, de antenne Actiris, het PWA en de Ukkelse 
Tewerkstellingsdienst. 

 
De h. Cornelis bevestigt dat het OCMW zijn opdrachten zal vervullen in deze moeilijke context en heeft lof 

voor de toewijding van zijn personeel. Hij is bereid mee te werken op basis van de motie van de PS. 
 
De vergadering gaat akkoord om de tekst van deze motie te herwerken. De nieuwe versie zal voorgesteld 

worden tijdens een latere zitting van de gemeenteraad. 
 

Tekst van de motie 
 

De raad, 
Overwegende de ontwikkeling van een sociale crisis als gevolg van de gezondheidscrisis; 
Overwegende dat de crisis Covid-19 en de lockdownmaatregelen als onmiddellijk gevolg hadden dat volledige 
delen van de economie stilgelegd werden en allerlei evenementen afgelast werden, meer bepaald in de culturele 
sector, en dat een heropstart traag en vaak gedeeltelijk zal verlopen; 
Overwegende dat deze stopzettingen en afgelastingen ernstige gevolgen hebben voor duizenden werknemers 
met soms onzekere posities en dat deze gevolgen kunnen blijven duren na de afbouwmaatregelen; 
Overwegende dat de gezondheidscrisis talrijke sociale uitkeringsgerechtigden ertoe gebracht heeft thuis in 
lockdown te zitten in soms uiterst moeilijke omstandigheden, met als gevolg een verhoging van de dagelijkse 
uitgaven; 
Overwegende dat heel wat gezinnen en alleenstaanden hun inkomen of hun koopkracht geheel of gedeeltelijk 
verloren hebben volgens een enquête van Test Aankoop van 22 mei 2020, die aantoont dat 62 % van de Belgische 
gezinnen geld verloren heeft, voor een gemiddeld bedrag van € 1.626 (bron: https://www.test-
aankoop.be/action/pers%20informatie/persberichten/2020/sondage-impact-financier); 
Overwegende dat in deze situatie heel wat Belgische gezinnen toenemende moeilijkheden kennen om het hoofd 
te bieden aan de dagelijkse uitgaven. Volgens de enquête van Test Aankoop verklaart 11 % van de ondervraagden 
dat het voor hen heel moeilijk of zelfs onmogelijk zou zijn de gezondheidszorg te betalen. Voor 9 % zou het heel 
moeilijk of zelfs onmogelijk zijn de gas- en elektriciteitsfactuur te betalen, voor 8 % om hun huur te betalen en 
voor 7 % om hun dagelijkse voeding te betalen; 
Overwegende dat het OCMW van Ukkel een toename van het aantal nieuwe hulpaanvragen vaststelt, meer 
bepaald van studenten zonder studentenjob en personen uit de culturele of horecasector; 
Overwegende dat de gezondheidscrisis en de collectieve uitdaging van de afbouw van de lockdown waarmee alle 
bewoners van onze gemeente momenteel geconfronteerd worden een identiek antwoord voor iedereen 
vereisen; 
Overwegende dat het waarschijnlijk is dat het OCMW van Ukkel het aantal begunstigden van zijn 
voedselverdeelcentrum ziet toenemen; 
Overwegende dat talrijke actoren van de gemeente Ukkel geëngageerd zijn in de steun aan de meest kwetsbaren 
van onze gemeente; 
Overwegende in deze toestand het verhoogd risico op armoede bij de bevolking en daaruit volgend het verhoogd 
risico op hoge schulden en uitsluiting op lange termijn; 
Overwegende tot slot dat de gelijkheid van iedereen, een essentiële grondslag van onze samenleving die 
noodzakelijk is voor haar voortbestaan, in deze periode van gezondheidscrisis des te meer in het gedrang komt; 
Overwegende dat de impact van de crisis op de meest kwetsbaren zo veel mogelijk beperkt moet worden via het 
OCMW, meer bepaald door ervoor te zorgen nog kwalitatievere opvang en meer informatie te bieden aan de 
begunstigden, in het bijzonder aan nieuwe doelgroepen, en de dossiers zo snel mogelijk te behandelen, in de 
toekenning van sociale rechten of in de betaling van prestaties;  
Overwegende dat de lokale handel gesteund en de korte keten gestimuleerd moet worden; 
Overwegende dat in deze crisisperiode de mensen minder kunnen vertrouwen op informele hulpbronnen of 
solidariteitsacties en nog afhankelijker zijn van de uitkeringen van de overheden (gemeente, OCMW, gewest, 
gemeenschap en federale staat); 
Overwegende dat de maatregelen getroffen door de federale regering en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
antwoorden bieden op maatschappelijke en economische noodgevallen op verschillende niveaus en voor 
uiteenlopende doelgroepen, waaronder: 

 Op federaal niveau: 

https://www.test-aankoop.be/action/pers%20informatie/persberichten/2020/sondage-impact-financier
https://www.test-aankoop.be/action/pers%20informatie/persberichten/2020/sondage-impact-financier


o Toekenning van een subsidie "Covid-19" aan doelgroepen van de OCMW's voor een bedrag van 
115 miljoen euro (goedkeuring van de Kern+10 van 6 juni 2020); 

o Toekenning van aanvullende maatschappelijke bijstand van 6x 50 euro (maandelijks) aan 
leefloners, mensen met een handicap en mensen die recht hebben op een IGO (goedkeuring van 
de Kern+10 van 6 juni 2020); 

o Invoering van corona-ouderschapsverlof tot 30 september 2020; 
o Verhoging tot 150 % van de toelage aan eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een 

handicap; 
o Tijdelijke bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen; 
o Versoepeling van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en invoering van een 

overgangsstelsel "Corona" tussen de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en de klassieke 
economische werkloosheid; 

o Tijdelijke verlenging van de duur van de inschakelingsuitkeringen; 
o Bijkomende federale steun aan de OCMW's door middel van een bijkomende tijdelijke verhoging 

van het terugbetalingspercentage van de federale overheid met 15 % (goedkeuring van de 
Kern+10 van 6 juni 2020); 

o Bijkomende toelage van 15 miljoen euro aan de OCMW's zodat ze materiële, maatschappelijke, 
medische, medisch-sociale of psychologische bijstand kunnen verlenen aan de gebruikers die een 
deel van hun inkomen verloren hebben in het kader van Covid-19; 

o Indexering van het Gas- en Elektriciteitsfonds om de toelagen aan de OCMW's te verhogen zodat 
ze mensen kunnen helpen zich te verwarmen en zich te voorzien van elektriciteit; 

o Steun aan de voedselbanken en aan de OCMW's; 
o Steun aan de werkingskosten van de OCMW's die samenhangen met een bijkomende werklast 

wegens de pandemie; 
 Op niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

o Verschillende infolijnen voor de bevolking, waaronder het gratis nummer 0800/35.243 "Urgence 
sociale - Bruxelles Soutien"", een initiatief van de COCOF, de GGC en IRIScare; 

o Opschorting van de uitzettingen tot 31 augustus 2020; 
o Verlenging van het verbod op het afsluiten van gas en elektriciteit tot 30 maart 2021; 
o Opschorting van de onderbreking in de waterbevoorrading in geval van niet-betaling; 
o Uitbreiding van de toegang tot het sociaal energietarief via het Brussels statuut "beschermde 

klant" voor gezinnen die een aanzienlijk deel van hun inkomen verloren hebben door de crisis en 
hun energiefacturen niet kunnen betalen; 

o Eenmalige premie van 214,68 euro als hulp voor de betaling van de huur om de meest kwetsbare 
huurders uit de privéwoonsector te ondersteunen die inkomen verloren hebben; 

o Begrotingsenveloppe van 30 miljoen euro om de OCMW's te steunen; 
o Financiële steun aan de sector van de voedselhulp; 

Overwegende dat de bijstand en ondersteuning uit verschillende hoeken komt en dat de burgers niet altijd weten 
waar ze hulp moeten vragen; 
Overwegende dat de sociale kloof de ongelijkheid op school eveneens vergroot heeft door de nadruk te leggen op 
de moeilijkheden die gepaard gaan met de reeds bestaande digitale kloof, wat het schoolverzuim en het verlies 
van motivatie dreigt te versterken; 
Overwegende dat er professionals uit de culturele sector, die in het bijzonder door deze crisis getroffen is, op het 
grondgebied van Ukkel wonen;  
Overwegende dat de gemeente en het OCMW van Ukkel tijdens deze crisis hun diensten van maatschappelijke 
bijstand en advies zijn blijven verlenen aan onze burgers in moeilijkheden en dat deze diensten mogelijks 
bestemd zullen worden om tegemoet te komen aan de behoeften van een groter aantal mensen zolang de 
economische en maatschappelijke gevolgen op de gezinnen blijven wegen; 
 
Beslist: 

 Aan de autoriteiten van het federaal niveau en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vragen te 
zorgen voor de snelle uitvoering van alle maatregelen die beantwoorden aan de economische en 
maatschappelijke noodzaak die ontstaan is door de crisis van het coronavirus; 

 Aan de federale overheden te vragen de toegang tot het Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds te verruimen 
en de financiering ervan te blijven ondersteunen; 

 Aan de federale overheden te vragen hun inspanningen voort te zetten en alle OCMW's van het land te 
blijven steunen zodat ze gunstig kunnen beantwoorden aan de maatschappelijke noodzaak; 



 Aan de federale overheden te vragen hun verbintenis te concretiseren om een premie toe te kennen aan 
de begunstigden van de maatschappelijke bijstand die de meest kwetsbare uitkeringsgerechtigden zijn; 

 Aan de federale overheden te vragen de ter discussie liggende maatregelen te concretiseren om de 
werknemers in de culturele en kunstensector te beschermen; 

 Aan de federale en gewestelijke overheden te vragen de meest kwetsbaren, de werknemers en de 
bedrijven die getroffen zijn door de crisis te blijven ondersteunen; 

 Aan het college te vragen de Ukkelaars te informeren over de mogelijkheden om gezondheidsmateriaal 
aan te schaffen dat ter beschikking gesteld wordt door de federale en gewestelijke overheden; 

 Aan het college en het OCMW te vragen de maatschappelijke situatie in Ukkel regelmatig te blijven 
opvolgen en de normale werking van hun organen en diensten zo snel mogelijk te herstellen, in de mate 
van het mogelijke en met naleving van de gezondheidsmaatregelen; 

 Aan het college te vragen het OCMW in deze crisisperiode te ondersteunen door een gunstig gevolg te 
geven aan de vragen tot begrotingswijziging van het OCMW, gemotiveerd door het opduiken van nieuwe 
maatschappelijke behoeften en de toename van het aantal geholpen personen; 

 Aan het college te vragen in samenwerking met de handelaars een systeem van voedingscheques in te 
voeren, waarvan de meest kansarmen van onze gemeente kunnen genieten, waarbij de voorkeur gegeven 
wordt aan de korte keten en de handelszaken van onze gemeente; 

 Aan het college en het OCMW te vragen continuïteit te verzekeren in de verdeling van maaltijden 
(gemeente) en voedselpakketten (OCMW) aan de armsten, ervoor te zorgen dat het 
voedselverdeelcentrum voldoende bevoorraad blijft worden, de informatie over de geopende 
verdeelpunten voor de voedselhulp te verbeteren en de verenigingen in onze gemeente die zich inzetten 
voor de meest kwetsbaren te ondersteunen; 

 Aan het college te vragen de informatie aan de kansarme bevolking te versterken, meer bepaald via het 
OCMW via de promotie op het grondgebied van de gemeente van het nummer van Bruxelles Soutien, dat 
mensen helpt in maatschappelijke noodgevallen; 

 Aan het college te vragen een loket op te richten dat alle hulp centraliseert en verstrekt, in het bijzonder 
de huisvestingshulp; 

 Aan het college te vragen de werknemers en actoren uit de culturele sector die werkzaam zijn op het 
grondgebied van Ukkel te ondersteunen; 

 Aan het college en het OCMW te vragen de studenten van het hoger onderwijs te blijven steunen door 
studiezalen ter beschikking te blijven stellen en door hun materiële uitrusting te blijven vereenvoudigen 
in de context van digitalisering van het onderwijs; 

 Aan het college de mogelijkheid van een begrotingsenveloppe te vragen, bestemd voor projecten voor 
creatie, bemiddeling of onderzoek en ontwikkeling in de culturele sector; 

 Aan het college te vragen alle werkingssubsidies te behouden die toegekend worden aan de culturele 
structuren die rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, alsook de subsidies 
voor evenementen die gepland stonden tussen half maart en 31 augustus tot een normale hervatting van 
de activiteiten. 

 
 


