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

De h. Hayette vindt dat de gezondheidscrisis de reeds bestaande ongelijkheden nog zal benadrukken. Het 
OCMW zou talrijke aanvragen kunnen krijgen omwille van de huidige toestand, meer bepaald van jongeren die 
niet in de horeca kunnen werken of uit de culturele sector. Niemand kan voorspellen hoe lang deze crisis zal 
duren. De gemeente moet de nodige middelen inzetten om deze “onzichtbare” bevolkingscategorie te helpen. De 
PS heeft in deze context deze motie ingediend die gesteund kan worden door iedereen die humanistische 
waarden verdedigt. De PS heeft hier uiteraard geen monopolie op. Hij bedankt in het bijzonder de burgemeester, 
de OCMW-voorzitter en de schepen van Sociale Actie voor de reeds geleverde inspanningen.  

 
De burgemeester bedankt de h. Hayette voor de indiening van deze motie die het karikaturale beeld 

tegenspreekt dat er in Ukkel enkel gefortuneerde burgers wonen. Alle fracties zijn bewust van de huidige 
problemen die talrijke Ukkelaars ondervinden en hebben hun medewerking aan deze motie gegeven.  

 
De h. Cornelis bedankt de h. Hayette voor de aangebrachte wijzigingen zodat rekening gehouden wordt 

met ook de bezorgdheden van de andere fracties.  Hij heeft lof voor het engagement van het OCMW-personeel 
tijdens deze crisis. Tot op heden zijn er nog geen covidslachtoffers geweest in de twee OCMW-rusthuizen. De h. 
Cornelis bevestigt de stijging van de hulpaanvragen wegens covid (7% meer). Zodra deze beschikbaar zijn, zal hij 
de gemeenteraad gedetailleerde cijfers bezorgen om de actie van het OCMW in deze bijzondere context te 
kunnen analyseren.  

 
De h. Godefroid vindt eveneens dat de gezondheidscrisis ook een economische en sociale crisis is.  Hij 

verwijst naar de stijging van de gevallen van huiselijk en partnergeweld tijdens de lockdown. Hij stelt tevreden 
vast dat het college deze problemen wil aanpakken.  

 
Schepen Lambert-Limbosch bedankt de h. Hayette voor dit initiatief waaraan alle fracties hebben 

meegewerkt. De voornaamste boodschap naar de bevolking toe is dat het OCMW handelt en dat de gemeente 
ondersteunt. Geen elke burger in moeilijkheden moet beschaamd zijn om een beroep te doen op het OCMW, 
vooral omdat het virus zelf geen onderscheid maakt. De motie voorziet ook een reeks maatregelen om de 
culturele sector bij te staan die bijzonder hard werd getroffen door deze crisis. Tijdens de zomer zullen talrijke 
initiatieven gelanceerd worden om kunstenaars opnieuw in contact te brengen met het Ukkelse publiek. 

 
Mevr. Fremault geeft aan dat het Brusselse parlement - in het kader van de Franse 

Gemeenschapscommissie (FGC) - de impact van de covidcrisis op de verarming van gezinnen bestudeert. Volgens 
mevr. Fremault worden rampzalige economische gevolgen verwacht vanaf september. Aangezien het OCMW 
meer uitgaven zal hebben, is het initiatief van de h. Hayette erg gepast. 

 
Mevr. Lederman-Bucquet bevestigt dat de sociale diensten vaak het schaamtegevoel moeten bestrijden 

omdat minderbedeelden in nood soms terughoudend zijn om hulp te vragen. In het kader van de FGC zullen 
aanzienlijke sommen vrijgemaakt worden voor meer schuldbemiddeling wegens de economische en sociale 
gevolgen van de gezondheidscrisis.  

 
De h. De Bock wijst op de rol van laatste vangnet van het OCMW. In het algemeen wordt de bevolking 

armer: op 25 jaar tijd is het gemiddelde inkomen van de Ukkelaar gedaald van 131% naar 106% van het nationale 
gemiddelde inkomen. Het gewest heeft € 30 miljoen vrijgemaakt om OCMW’s te ondersteunen, volgens de 
verdeelsleutel van de algemene dotatie aan de gemeentes.  

 
De h. Toussaint geeft aan dat elk machtsniveau een bijdrage moet leveren aan de sociale gevolgen van de 

gezondheidscrisis. Hij bedankt iedereen die heeft meegewerkt aan de opmaak van deze motie. 
 
De motie wordt unaniem goedgekeurd door de vergadering. 
 
 



Tekst van de motie 
 
Motie betreffende ernstige gevolgen van de gezondheidscrisis voor de toestand van sociale 

uitkeringsgerechtigden en de armsten en hoe hierop ingespeeld moet worden. 
 
Ingediend door Bernard Hayette, Chiraz El Fassi en Cédric Norré in naam van de PS. 
 
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, formeel en informeel; 
Overwegende dat, volgens een enquête van Test Aankoop, Belgische gezinnen een gemiddeld bedrag van 

€ 1.626 geld verloren sinds het begin van de crisis; 
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 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 grote toename van het aantal nieuwe hulpaanvragen 
vaststelt, meer bepaald van studenten zonder studentenjob en personen uit de culturele of horecasector wegens 
inkomstenverlies; 

Overwegende dat de sluiting van de zogenaamde niet-essentiële zaken sinds meer dan twee maanden en 
de annulering van alle culturele en artistieke evenementen een grote impact hebben op duizenden werknemers 
met een al erg kwetsbaar statuut; 

Gelet op het stijgend aantal gezinnen en alleenstaanden die een gedeelte van het gehele inkomen hebben 
verloren; 

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 aantal begunstigden van de voedselverdeelcentrum geëxplodeerd is; 
Overwegende dat talrijke actoren van de gemeente Ukkel geëngageerd zijn in de steun aan de meest 

kwetsbaren van onze gemeente; 
Overwegende het verhoogd risico op armoede bij deze kwetsbare werknemers, sociale 

uitkeringsgerechtigden en de armsten en het risico op 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 verplichtingen van een OCMW of betalingsinstantie niet vanzelfsprekend zijn door 

de preventieve maatregelen (beperking menselijk contact en verplaatsingen) en dit in geen enkel geval mag 
leiden tot vertraging in de toekenning van sociale rechten of in de betaling van prestaties; 

Overwegende dat het moeilijk is om zich in deze onzekere tijd te verplaatsen 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) 

 
Beslist: 
 
o Aan de federale overheden te vragen de toegang tot het sociaal gas- en elektriciteitstarief te 

verbreden en het sociaal gas- en elektriciteitstarief te herfinancieren; 
o Aan de federale overheden te vragen de inspanningen voort te zetten en alle OCMW’s van het 

land te ondersteunen door een terugbetaling van het leefloon aan 90% (i.p.v. 70%) zodat zij kunnen inspelen op 
de noden op het terrein; 

o Aan de federale overheden te vragen automatisch een buitengewone premie, maandelijks 
vernieuwbaar, toe te kennen gedurende de lockdown (zolang de activiteitssectoren stil liggen en de scholen en 
schoolmaaltijden nog niet zijn opgestart) aan iedereen die een gedeelte van of het gehele inkomen heeft verloren 
en aan de sociale uitkeringsgerechtigden (leefloners, Igo, invaliditeitstoelage, vervangingsinkomen …); 



o Aan de federale of gewestelijke overheden te vragen een gemeenschappelijk platform te creëren 
voor de herverdeling van hygiënisch materiaal en de gemeentelijke overheden te vragen te zorgen voor de 
coördinatie voor de verdeling van het hygiënisch materiaal op het grondgebied van de gemeente Ukkel; 

o Aan de federale en gewestelijke overheden te vragen meer hulp te voorzien voor de 
allerzwaksten; 

o Aan de gewestelijke overheden te vragen de plaatselijke besturen nog meer te ondersteunen, 
meer bepaald door de verhoging van de bedragen, toegekend aan de gemeentes in het kader van de dotaties aan 
de gemeentes;  

o Aan het college te vragen een Covid-premie van min. € 200 in te voeren voor sociale 
uitkeringsgerechtigden en de armsten van onze gemeente voor de maanden maart, april, mei en zolang dit nodig 
wordt geacht;  

o Aan de gemeentelijke overheden te vragen om in samenwerking met de handelaars een systeem 
van voedselcheques in te voeren ten bate van de minstbedeelden van onze gemeente, met behoud van de 
voorkeur voor de korte keten en de handelszaken van onze gemeente;  

o Aan de gewestelijke overheden te vragen een groen nummer voor sociale noodgevallen te 
creëren en de gemeente gedeeltelijk of volledig te helpen om te voldoen aan de betrokken vraag; 

o Meer informatie te verstrekken aan de minderbedeelden, meer bepaald via het OCMW;   
o Aan het college te vragen continuïteit te voorzien in de verdeling van maaltijden aan de 

allerzwaksten, beter te communiceren over de nog toegankelijke verdeelpunten voor voedselhulp en de in onze 
gemeente aanwezige verenigingen te ondersteunen die zich inzetten voor de allerzwaksten. 

 


